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ostrando a força da Mmulher e a vontade de 
mudança por uma 

gestão mais humanizada, Eliene 
Liberato Dias, vence as eleições e 
entra para história como a 

terminará em 31 de dezembro de 
2024. 

Eles vão suceder o 
prefeito Francis Maris Cruz que 
foi eleito em 2012 e reeleito para 
o segundo mandato em 2016. 

primeira mulher eleita para 
administrar Cáceres. Ela ao lado 
do vice-prefeito, o médico Dr. 
Odenilson Silva, vão assumir o 
comando da prefeitura em 1º de 
janeiro para o mandato que 

(Cidadania), Franco Valério 
( P r o s ) ,  P a s t o r  J u n i o r  
(Cidadania),Mazéh Silva (PT), 
Rubens Macedo (PTB), Lacerda 
do Aki (PRTB). Desses oito são 
da base de sustentação da prefeita 
eleita Eliene Liberato. 

O vereador eleito com o 
maior número de votos foi 
Marcos Ribeiro (PSDB) com 
802, da base de Paulo Donizete 
que também elegeu Flávio 
Negação e Professor Leandro, 
ambos do DEM. 

O PT, PRTB e o PSC 
elegeram respect ivamente  
Professora Mazéh, Lacerda do 
Aki e a vereadora Valdeniria 
(reeleita). 

 á dizia um verso de Gabriel Jo Pensador, que é na 
mudança do presente, que a 

gente molda o futuro e, estas 
eleições, diferente das anteriores, 
quer pela pandemia, gerou quase 
e em alguns municípios, mais de 
um terço de abstenções, além da 
já tradicional revolta de nulos e 
brancos. 

O eleitor cansado de 
promessas, das Fake-News, da 
impunidade  genér ica  dos  
poderosos, decidiu fazer justiça 
usando a arma democrática do 
voto. 

Um claro exemplo disso, 
como em outras plagas a 

renovação de mais de dois terços 
do legislativo de Cáceres, que 
terá nova composição a partir de 
1º de janeiro. 

Das 15 cadeiras, apenas 4 
dos titulares continuam por mais 
um mandato. A Câmara terá, para 
os próximos quatro anos, onze 
nomes eleitos: Marcos Ribeiro 
(PSDB), Flavio Negação (DEM), 
Luiz Landim (PV), Cezare 
Pastorello (Solidariedade), 
Valdeníria (PSC), Professor 
L e a n d r o  S a n t o s  ( D E M ) ,  
E n g e n h e i r o  C e l s o  S i l v a  
(Republicanos), Manga Rosa 
(PSB), Professor Domingos 
( P S B ) ,  I s a i a s  B e z e r r a  

candidato apoiado pelo prefeito 
Francis, Paulo Donizete (PSDB) 
somou 5.457 votos, seguido de 
James Cabral do PT com 5.088 e 
Zé Eduardo Torres (PSC) com 
3.979 votos.  

Natural de Campo Grande 
- RN, Antonia Eliene Liberato 
Dias nasceu em 26/10/1968 e tem 
52 anos de idade, formada em 
Geografia tendo lecionado em 
escolas públicas e particulares,  
foi fundadora do Rotaract Club de 
Cáceres, é Rotariana e sempre 
teve um olhar pelo social, , além 
de já ter assumido as secretarias 
de Ação Social e Educação e ter 
sido vice-prefeita por dois 
mandatos, portanto, conhece 
muito bem os meandros da 
administração.  

Eliene ganhou a eleição 
com o maior  número de 
candidatos já registrado na 
c i d a d e .  A o  t o d o  c i n c o  
candidaturas buscavam o cargo 
de prefeito.  Para administrar a 
cidade, ela ascendeu durante toda 
campanha a proposta de melhorar 
e desenvolver Cáceres de forma 
inteligente com um zelo de mãe e 
com a sensibilidade da mulher. 
 	 “Agora é a hora de um 
olhar feminino e cuidadoso de 
mulher que tem história e 
articulação política”, esse era o 
comentário geral pelos quatro 
cantos da cidade.  
 Eliene obteve 38,16% dos 
votos, o que representou 15.881, 
o segundo colocado foi o 
Engenheiro Nakamoto (PRTB) 
com 11.215 votos, em terceiro o 

ELEIÇÕES

Eliene Liberato entra para história como a  
primeira mulher eleita prefeita em Cáceres 
Da Redação 

Eliene Liberato Dias, vence as eleições e entra para história como a primeira mulher eleita para administrar Cáceres

Eliene Liberato e Dr. Odenilson 15.881 votos

RESPOSTA NAS URNAS

Apesar da alta abstenção, eleitor cacerense  
votou por renovação na Câmara Municipal 
Da Redação 

Marcos Ribeiro (PSDB) vereador mais votado 

Foto: Divulgação
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By Rosane Michels

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em Áries 
indicando um dia de movimento 
intenso em projetos de médio 
prazo, especialmente se estiver 
e n v o l v i d o  c o m  p e s s o a s  
estrangeiras, publicações e 

multimídia. Você estará determinado a alcançar 
metas estabelecidas. Por outro lado, você pode 
sentir uma forte necessidade de estar em contato 
com o Sagrado, dentro e fora de si mesmo.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
interiorização e mergulho em 
emoções mais profundas, que 
passam por um momento de 
equilíbrio. Você vai preferir a 

solitude a qualquer barulho social. Por outro 
lado, este é um ótimo momento para envolver-se 
no planejamento de um projeto relacionado a 
uma nova parceria financeira.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em Áries 
indicando um dia de movimento 
na vida social, mesmo que seja 
através das redes. O dia é ótimo 
para divertir-se com os amigos e 
fazer novas amizades. Entre um 

novo amigo e outro que surge, um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo. Por 
outro lado, o dia é ótimo para negociar uma 
parceria comercial.

A Lua em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Marte 
em Áries indicando um dia de 
b o a s  n o v i d a d e s ,  
especialmente no trabalho. O 
dia pode ser intenso, com 

muitas atividades e entrada de um novo 
projeto. Por outro lado, pode ser um dia 
ótimo para cuidar de sua saúde integral, 
buscar o equilíbrio entre corpo, mente e 
espírito, com atividades integrativas.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
movimento na vida social e 
aproximação de pessoas  
interessantes. Entre uma e outra, 

uma em especial pode mexer com seu coração e 
uma paixão gostosa pode ser despertada. Um 
romance pode começar, mas nada garante 
continuidade. Dia ótimo para envolver-se em 
um trabalho criativo.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em Áries 
indicando um dia de movimento 
na vida social e melhora na 
comunicação. Novas amizades 
podem ser feitas e as antigas, 
renovadas. Por outro lado, você 

pode decidir dedicar-se mais a um projeto em 
equipe, que envolve questões sociais e até 
mesmo políticas. O dia é ótimo para fazer novos 
contatos comerciais.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em Áries 
indicando um dia de boa 
comunicação e intensa atividade 
mental e intelectual. O dia é 
ótimo para os estudos e para 
colocar as leituras em dia. Um 

novo projeto, que o envolve total e diretamente, 
pode ser discutido, negociado e firmado em uma 
reunião de trabalho. Dia ótimo também para 
uma viagem rápida.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de boas 
novidades para suas finanças. 
Um projeto ou contrato, 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos e lucros, pode ser 

aprovado e imediatamente iniciado. Um 
contrato pode ser firmado. Por outro lado, este é 
um ótimo momento para envolver-se em novos 
investimentos e financiamentos.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciamento e solitude. Você 
sente necessidade de um 

contato mais intenso com suas emoções, que 
passam por um momento de equilíbrio. 
Situações e pessoas do passado podem fazer 
parte deste momento. O dia é ótimo para 
meditar e praticar atividades que unam mente e 
corpo.

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
maior envolvimento com 
projetos profissionais e planos 
de  negóc ios ,  que  se rão  

colocados imediatamente em prática. O dia é 
ótimo para envolver-se com novos projetos, 
para pedir um aumento ou promoção. Este pode 
ser um dia de reconhecimento de seu potencial e 
talentos. 

A Lua em Sagitário recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
maior envolvimento com 
atividades domésticas e contato 
com familiares. O dia é ótimo 

para os trabalhos em home office, pois a 
produtividade tende a aumentar, mas também 
para arrumar armários e gavetas. É possível que 
você decida começar uma reforma ou envolver-
se na compra ou venda de imóveis.

A Lua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
intensa atividade emocional e 
na vida prática. Um romance 
pode fazer você pensar, quem 

sabe não chegou a hora de começar a pensar 
em uma companhia afetiva? O relacionamento 
com um filho, dá um gostoso passo à frente. O 
relacionamento se torna mais saudável e 
dinâmico.

HORÓSCOPO********** **********

No rol dos aniversariantes de hoje, a 
competente assessora do Escritório 
Simões Santos e Nascimento Sociedade 
de Advocacia, Lauriane Pereira Gomes 
que celebra a data envolto as 
manifestações de carinho dos colegas e 
familiares.  Seja feliz, aproveite o dia e 
saiba que desejamos tudo de mais belo e 
especial para o seu aniversário. 

For t e  abraço  ao  
aniversariante Ademir 
Basto que recebe o 
carinho mais que 
especial dos familiares 
e amigos. Que seja um 
dia inesquecível e o 
início de um novo ano 
na sua vida cheio de 
felicidade e muitas 
realizações.  

***********

***********

Trocou de idade e recebeu os abraços dos 
filhos, amigos e companheiros de Rotary, 
a querida Benice Oliveira. Que todos os 
dias de sua vida sejam preenchidos por 
muita paz, amor, fé e boas amizades. 
Parabéns!!! 

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

Em tempo parabenizamos a psicóloga Graziela Pereira pela 
passagem de mais um natalício. Esta coluna deseja que seu 
aniversário lhe traga uma felicidade imensa e que você possa 
realizar todos seus desejos nessa nova etapa de vida. 
Parabéns! 

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

Felicitamos Wilson Carlos Fuá que 
no domingo marcou mais um golaço 
no placar da vida. Que seu ano seja 
de muitas alegrias, saúde, amor, paz 
e que tenha seus sonhos realizados! 
Tim tim!! 

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

***************
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e r r o s  f o r a m  a i n d a  m a i s  
constantes. Ao final os dois times 
já cansados, diminuíram o ritmo 
do jogo com passes longos. 

Com esse resultado o 
C u i a b á  c o m  3 7  p o n t o s ,  
permanece na 3ª colocação, já o 
América, que é vice-líder, tem a 
mesma quantidade de pontos, 
ficando à frente pelo saldo de 
gols. 

Pela Série B, Cuiabá entra 
em campo no próximo sábado, às 
18h, diante do CSA, na Arena 
Pantanal. Já o América enfrenta o 
Operário (PR), no mesmo dia, às 
15h30. Ambos os times entram 
em campo na quarta-feira, pelas 
quartas de final da Copa do 
Brasil. O Dourado contra o 
Grêmio, às 15h30, e o Coelho 
recebe o Internacional, às 20h30.

m jogo válido pela 21ª Erodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B, o 

Cuiabá não conseguiu superar o 
América (MG). O jogo na Arena 
do Pantanal terminou em 0 a 0, 
com esse resultado. 

Embora o Cuiabá tenha 
dominado maior tempo de posse 
de bola, não conseguiu finalizar e 
marcar. O primeiro tempo foi 
equilibrado com oito chutes ao 
gol do América contra cinco do 
Cuiabá.  

Aos nove minutos, o 
América abriu o marcador, mas o 
bandeirinha viu impedimento e 
anulou o gol. Rodolfo bateu 
rasteiro cruzado, e Ademir, livre, 
mas em posição irregular, 
desviou para o fundo do gol. 

No segundo tempo, os cobrança pênalti, feita por 
Peixoto, mas com defesa do 
goleiro. No apagar das luzes, 
Isaías marcou descontou para o 
Real. 

Com o resultado, o 
Chicote soma 12 pontos, e 
m a n t é m  a s  c h a n c e s  d e  
classificação no grupo A5, 
mesmo estando na lanterna. Já o 
Real Noroeste permanece com 16 
pontos, ocupando a 4ª colocação. 

Agora, o Operário volta as 
suas atenções para o Campeonato 
Mato-grossense. 

A  e q u i p e  v á r z e a -
grandense disputa a vaga para a 
semifinal diante do Dom Bosco, 
nesta quarta-feira, no estádio Dito 
Souza, às 15h. No primeiro 
confronto, foi derrotado, por 1 a 0. 

Pela Série D, o Chicote da 
Fronteira entra em campo no 
próximo domingo, às 17h, diante 
do Goianésia, fora de casa. 

O Real Noroeste, por sua 
vez, recebe o Águia Negra, no 
sábado, às 14h. 

epois de passar algumas Drodadas sem vitória, o 
O p e r á r i o  V á r z e a -

grandense voltou a vencer pelo 
Campeonato Brasileirão da Série 
D. O Tricolor bateu o Real 
Noroeste-ES por 2 a 1, fora de 

casa, no sábado (14). 
Os gols da vitória foram 

anotados por Guto e Lucas, 
ambos aproveitando cruzamento 
e no primeiro tempo. 

O adversário desperdiçou 
chance de diminuir o placar em 

BRASILEIRO

Cuiabá empata com América 
e segue em terceiro na Série B 
Da Redação 

Jogo terminou 0 a 0   

FORA DE CASA

Operário consegue vencer na Série D  
e ainda tem chances de classificação 

Só Notícias 

Operário ainda tem chances de classificação  

Foto: Assessoria

Foto: Assessoria

O jogo na Arena do Pantanal terminou em 0 a 0, com esse resultado
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N o r m a t i v a  a s s e g u r a  a o s  
profissionais da educação 
inscritos prazo para recursos em 
todas as etapas. 

Para os servidores lotados 
na sede da Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc), somente os 
professores deverão realizar a 
con tagem de  pon tos .  Os  
servidores que não participarem 

s inscrições para o AProcesso de Atribuição 
Simplificado (PAS) serão 

realizas no período de 18 de 
novembro a 25 de novembro, 
conforme Instrução Normativa 
10/2020 da Seduc publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
desta segunda-feira (16.11). O 
documento indica o período de 2 

de dezembro a 9 de dezembro, o 
período de validação das 
inscrições.

Essa etapa será realizada 
por agendamento na escola em 
que o profissional da educação 
fez a inscrição. No dia 30 de 
dezembro será publicada a 
classificação final na plataforma 
PAS no site da Seduc. A Instrução 

imóvel pouco tempo depois de 
renderem as pessoas. A dupla 
fugiu levando dois carros, sendo 
uma caminhonete Hilux e um Fiat 
Strada, celulares, carteiras e 
documentos. 

O terceiro assaltante ficou 
no imóvel por mais três horas e se 
comunicava com os comparsas 
por meio do telefone. Já durante a 
madrugada de sábado, o dono do 
imóvel pediu para colocar o filho 
na cama, pois a criança estava 
dormindo em seu colo. 

No quarto, o dono da casa 
pegou sua arma e a escondeu. Em 
seguida, ele pediu para ir ao 
banheiro e quando saiu do espaço 
fez o primeiro disparo contra o 
assaltante que tentou reagir, mas 
foi baleado mais cinco vezes. 

Depois dos tiros, a vítima 
entrou em contato com um amigo 
e a polícia foi acionada. No local, 
os militares acionaram a Polícia 
Civil e a Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec). 
Um boletim de ocorrência foi 
regis trado e o caso será 
investigado. 

m homem foi morto na Umadrugada de sábado 
(14) depois de invadir 

uma casa e manter uma família 
refém. O tiro foi executado pelo 
dono do imóvel, que pediu para ir 
ao banheiro e já saiu do cômodo 
atirando contra o suspeito. O caso 
foi registrado no município de 
Nova Lacerda. 

Segundo a Polícia Militar, 
3 homens armados invadiram 
uma casa na qual diversas pessoas 
de uma mesma família estavam 
reunidas na noite de sexta-feira 
(13). Eles renderam todos os 
presentes e roubaram diversos 
pertences. 

Ainda conforme o relato 
policial, dois suspeitos saíram do 

do PAS/2021, ficarão na lista 
geral de não inscritos da 
Assessorias Pedagógicas que 
serão enviadas à COP/SAGP da 
Seduc e somente serão atribuídos 
após conclusão de todo processo. 

Na validação, para a 
comprovação de titulação em 
n í v e l  d e  p ó s - g r a d u a ç ã o  
(especialização, mestrado e 
doutorado), o candidato deverá 
apresentar o certificado original 
de conclusão do curso de pós-
graduação, diploma ou atestado 

de conclusão com histórico 
escolar (ou declaração) e cópia 
para arquivo. 
Atribuição  - O período de 
atribuição de atribuição de classe 
e/ou aulas e regime/jornada de 
trabalho para servidores públicos 
efetivos será realizado na unidade 
escolar nos dias 20.01.2021 a 
21.01.2021. 
 A próxima etapa, na 
Assessoria Pedagógica, será no 
per íodo de  22.01.2021 a  
25.01.2021. 

PAS 2021

As inscrições serão online e a validação dos pontos, na escola, com agendamento 

Assessoria 

As atribuições de aula ou função dos efetivos inicia nesta semana   

Arma e munições apreendidas   

 Foto: PMMT

ASSALTO A MÃO ARMADA

Em Nova Lacerda, homem mata assaltante 
 que invadiu casa e manteve família refém 

Khayo Ribeiro 

a noite de domingo, (15), Npor vota das 23:h, a 
Pol íc ia  Mil i tar  fo i  

acionada via CIOSP para atender 
uma ocorrência de roubo a mão 
armada em uma residência, 
localizada no Bairro Santa Isabel. 

De posse do endereço a 
rádio patrulha imediatamente foi 
até o local e constatou a 
veracidade dos fatos, onde uma 
família teria sido feita refém para 
que os criminosos roubassem 
seus veículos, uma Hilux de cor 
prata, placa KAH 9264 e um 
HB20 de cor prata, placa OBJ 
6121 e pertences pessoais. 

Conforme relato da uma 
das vítimas, o cidadão de 59 anos, 
o mesmo relatou que no momento 
do acontecido estava em frente a 

sua residência, juntamente com 
sua família, quando de repente 
foram atacados por um indivíduo 
armado com revólver, mandando 
todos entrarem, depois trancaram 
todos em um dos quartos da casa, 
enquanto estavam presos, o 
s u s p e i t o  a r m a d o  e  s e u s  
comparsas roubaram a Hilux e o 
HB20, além de uma TV de 40', 
três anéis de ouro, quatro 
celulares e cerca de mil reais em 
dinheiro.

O cidadão informou ainda 
que após a chegada da polícia já 
havia se passado uns 30 minutos 
que os suspeitos teriam saído de 
sua residência. Diante da situação 
foi registrado o boletim de 
ocorrência. A divisão de roubos e 
furtos da 1DP investiga o caso. 

ROUBO

Pedro Miguel 

Foto: Assessoria
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burocracia. É possível fazer isso. 
Fazer o trabalho de finalização 
das ferrovias e criação de duas 
novas universidades federais. 
Vou trabalhar mais ainda com 
muita determinação, a iniciativa 
privada vai construir a Fico e 
Ferrogrão.

É certeza que as ferrovias 
vão avançar.  Sem sombra de 
dúvida vou estar ao lado do 
governador do estado. Uma das 
pr ior idades  é  te rminar  a  
construção da BR-158, já 
coloquei emenda para construir 
um Hospital Regional do 
Araguaia, R$ 40 milhões. 
Hospital de Juína, construção da 
BR-174 na região noroeste. 
Estamos num momento propício.

leito com mais de 369 mil Evotos, Carlos Fávaro 
(PSD), confirmado pelas 

urnas como o senador que irá 
ficar na vaga suplementar que foi 
deixada pela ex-juíza Selma 
Arruda, cassada do cargo por 
crimes eleitorais, disse que já 
prepara para retornar a Brasília 
nesta terça-feira (17), que a data 
de retorno oficial dos trabalhos 
parlamentares no Senado.  

Além de reconduzir ao 
ca rgo  s e rv ido re s  que  s e  
desligaram para se empenhar na 
campanha, Fávaro pretende se 
inteirar dos fatos e projetos que 
estão em votação e se dedicar a 
e s t u d a r  a s  r e f o r m a s  
Administrativas e Tributárias.  

Em entrevista à Rádio 
Capital FM, o senador falou em 
a l i n h a r  p r o j e t o s  c o m  o  
governador Mauro Mendes 
(DEM) principalmente para não 
deixar faltar investimentos em 
áreas como saúde e infraestrutura 
do  es tado ,  passando  por  
construção de hospitais, início 
das obras das ferrovias e 
pavimentação de rodovias 
inacabadas.  

" N ó s  t e m o s  c o m o  
p r i o r i d a d e  a s  r e f o r m a s :  
administrativa e tributária. Fazer 
um estado menor e eficiente. 
Garantir estabilidade no emprego 
do servidor e melhorar a máquina 
pública. 

Menos papel e menos 

A iniciativa privada já tem 
o dinheiro para fazer isso", 
comentou Fávaro. 

O recém eleito por Mato 
Grosso também não se esquivou 
de dizer que é a favor da reeleição 
do presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM). " Não 
significa que estamos aprovando 
a reeleição. Vamos debater se há 
ou não direito de reeleição. Se no 
Brasil tem direito a reeleição em 
casos de parlamentares e 
executivos, eu acho que deve ter 
reeleição ao presidente do 
Senado. 

Se ele tiver direito, ele 
terá sim o voto do senador Fávaro 
para a reeleição. Ele está fazendo 
um trabalho importante e está 
conduzindo muito bem o diálogo 
entre direita e esquerda. Tem 
muito pulso e temos a força de um 
l í d e r  d e t e r m i n a n d o  e  

competente", frisou.  
Mais aliviado após o 

resultado das urnas, Fávaro 
contou que alguns apoiadores 
ganharam, outros perderam, mas 
as duas maiores decepções foram 
em Sinop e Lucas do Rio Verde.  

" T i v e m o s  a l g u m a s  
s u r p r e s a s .  T i v e  q u e  
companheiros políticos que 
ganhou por 15 votos e alguns 
companheiros que perderam por 
sete votos. Vamos respeitar as 
urnas, queria Juarez em Sinop, 
queria Binotti em Lucas do Rio 
Verde, mas respeito o cidadão 
luverdense e sinopense. 

Porém, tive mais de 60% 
dos votos da cidade que é meu 
colégio eleitoral, mas vamos 
ajudar a crescimento da cidade. 
Todos os prefeitos eleitos terão 
nosso empenho e trabalho", 
concluiu. 

o final de semana das Nele ições ,  a  Pol íc ia  
Rodoviár ia  Federal  

intensificou as fiscalizações nas 
rodovias federais, com o intuito 
de garantir eleições seguras e 
salvar vidas. 
 A s  o c o r r ê n c i a s  d e  
embriaguez se espalharam por 
todo o Estado do Mato Grosso 
entre elas: 02 em Rondonópolis, 
02 em Campo Verde, 01 em Vila 
Bela Da Santíssima Trindade, 03 
em Sinop, 01 em Água Boa, 01 
em Barra do Garças e 01 Lucas do 
Rio Verde. 

O caso de destaque 
ocorreu na tarde de sexta-feira 
(13) por volta das 15 horas na BR-
163 no km 831 em Sinop. 

Quando uma equipe da 
PRF realizava fiscalização 
preventiva, o condutor do veículo 
Renault/Sandero visualizou a 
equipe realizando abordagens, 
momento em que saiu da pista 
para evitar passar pelos policiais, 

perdeu o controle e chocou-se 
contra empreendimento de uma 
empresa, na marginal. 

Questionado, o condutor, 
de 30 anos, afirmou ter feito o 
consumo de bebida alcoólica e foi 
convidado a realizar o teste de 
etilômetro, sendo constatado o 
teor de 1,05 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido pelos 
pulmões. 

O condutor foi conduzido 
pelos Policiais Rodoviários 
Federais ao Hospital Regional de 
Sinop para atendimento médico 
devido ao acidente, recebendo 
sutura na orelha direita.  

Após, foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Judiciária 
Civil de Sorriso/MT, com lesão 
na orelha direita decorrente do 
acidente de trânsito, para 
apresentação à autoridade 
policial para providências 
cabíveis, em decorrência de ter 
cometido o crime previsto no 
Artigo 306 do CTB.

VAGA DE SELMA

Fávaro vence adversários 
 e já pensa em reformas 

O senador deverá alinhar projetos com o governador Mauro Mendes 

Max Aguiar/OD 

Fávaro já retorna a Brasília    

Rogério Florentino/OD

Várias ocorrências foram registradas pela PRF   

Foto: PRF

AÇÃO ELEIÇÃO

PRF intensifica fiscalização nas eleições e prende 11 
pessoas por embriaguez ao volante, no Mato Grosso 
Assessoria 
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encontrou um revólver cal 32 
com 16 munições, sendo quatro já 
deflagradas. 

A arma de fogo estava 
escondida debaixo de um colchão 
de um dos quartos da casa do 

homem que alegou possuir a arma 
para sua proteção.  

O suspeito foi preso, a 
arma e as munições apreendidas. 
A ocorrência foi entregue à 
Polícia Judiciária Civil.

m Cáceres, a equipe do EGAp (Grupo de Apoio da 
Polícia Militar) prendeu 

um homem de 32 anos por porte 
ilegal de arma de fogo, na 
madrugada de sábado (14), no 
Residencial Vila Real. O suspeito 
foi detido após a PM ser acionada 
para atender uma briga em um bar 
na região.  

A polícia foi acionada via 
190 para verificar uma briga que 
estaria acontecendo em um bar no 
Residencial Vila Real, em que um 
dos envolvidos estaria armado no 
local. 

A equipe do GAp foi até o 
estabelecimento comercial e foi 
informada que o suspeito já havia 
deixado o bar e que ele residia nas 
p r o x i m i d a d e s  d o  

desentendimento no bar, mas que 
ele não estava armado. 

O suspeito deixou a PM 
verificar sua residência e o GAp 

estabelecimento.  
Os policiais foram até o 

endereço apontado e encontraram 
o homem que disse que houve um 

desceram do veículo e saíram em 
fuga, três dos homens foram detidos 
pela PM.  

Ao checar  mais  uma 
informação de que parte do grupo 
es ta r i a  em um rancho  nas  
proximidades do Rio Cabaçal, os 
militares identificaram no local três 
suspeitos que correram para uma 
mata fechada, sendo possível deter 
apenas um suspeito.  O carro Gol 
utilizados nos roubos foi apreendido 
no rancho. A polícia suspeita que o 
automóvel pertencia a uma facção 
criminosa sendo liderada por um dos 
homens que conseguiu fugir da 
abordagem, deixando cair seus 
documentos no momento da 
chegada da PM.   

Das quatro pessoas presas, a 
PM liberou o taxista já que foi 
comprovado que o motorista foi 
abordado pelo grupo criminoso. Os 
três homens foram detidos, os 
policiais apreenderam três carros 
Siena e dois modelo Gol. Com eles, a 
polícia apreendeu cinco celulares, 
uma pochete com santinhos de 
cand ida tos ,  R$  32  rea i s  e  
documentos de terceiros ainda não 
identificados.  

A quadrilha presa e todo o 
material apreendido foi entregue 
pela Polícia Militar  à Delegacia de 
Polícia Civil de Araputanga. A 
Polícia Militar segue realizando 
diligências na região em busca dos 
demais suspeitos.

a madrugada de sábado N(14) policiais militares 
prenderam uma quadrilha 

em flagrante por praticar roubos e 
recolher documentos pessoais de 
moradores da zona rural de Reserva 
do Cabaçal. Três homens foram 
presos  e  t rês  carros  foram 
apreendidos na ação policial. 

Por volta das 03h, os 
policiais foram informados via 190 
de que na região rural da Reserva do 
Cabaçal estava acontecendo uma 
sequência de roubos e que o grupo 
cr iminoso es tava  armado e  
encapuzados roubando e recolhendo 
os documentos pessoais dos 
moradores da cidade.  

D e  i m e d i a t o ,  a  P M  
mobilizou equipes e cercou o local, 
os policiais localizaram um carro 
Siena abandonado na MT-175 na 
saída para a cidade de Araputanga. 

No interior do automóvel os 
militares apreenderam cápsulas de 
munições cal 38 e notaram que a 
roda dianteira do veículo estava 
danificada.   

Durante o atendimento, os 
policiais receberam informações de 
que várias pessoas tiveram seus 
documentos pessoais, e os veículos 
roubados. A PM foi comunicada que 
havia dado entrada no hospital da 
cidade um homem baleado e que não 
sabia contar o que havia acontecido 
com ele.  

Os policiais descobriram 
que o suspeito baleado havia sido 
ferido por moradores que teriam 
reagido contra a quadrilha durante o 
assalto a sua propriedade rural. 
Ainda em diligência, a polícia 
abordou um táxi que transportava 
quatro homens, os passageiros ao 
perceberam a viatura policial, 

m homem de 33 anos, Ui d e n t i f i c a d o  c o m o  
Ronaldo Marcos da 

Rocha, foi morto na madrugada 
desta segunda-feira (16), após 
invadir uma Chácara na zona 
rural de Cáceres, onde a ex-
mulher dele estava na companhia 
de outro homem. Ele estava 
armado e entrou em luta corporal 
com o dono do local. 

D e  a c o r d o  c o m  
informações, uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada por 
volta das 3h. Chegando ao local, 
os militares viram uma moto na 
margem da estrada, que teria sido 
usada por Ronaldo. 

Na chácara, o dono estava 
com o short sujo de sangue e 
informou que Ronaldo invadiu o 
local armado por volta das 2h e 
tentou forçar a porta do quarto 
com chutes. A mulher correu para 
o banheiro, se escondeu e acionou 
a polícia. 

Ronaldo então atirou 

contra o dono da chácara, mas 
não acertou. Os dois começaram 
uma luta corporal e tropeçaram 
e m  u m a  m u r e t a .  E l e s  
continuaram brigando e rolando 
no chão, até chegarem perto de 
uma árvore. 

Neste momento, foi 
ouvido um barulho de tiro. 
Ronaldo continuou ameaçando o 
dono da chácara e a ex-mulher, 
mas logo depois ficou quieto. 
Quando chegou próximo, o dono 
viu que Ronaldo estava baleado. 

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado no local pelo dono 
da chácara, que disse que um 
invasor tinha sido baleado, mas 
apesar dos esforços da equipe de 
resgate, o homem já tinha 
morrido. 

A Polícia Militar isolou a 
cena do crime e encontrou uma 
arma de fogo artesanal, que foi 
usada por Ronaldo para invadir a 
chácara. A Polícia Civil investiga 
o caso. 

VIA 190

Após briga, GAp prende suspeito 
 com arma e munições em Cáceres 

A PM apreendeu uma arma de fogo e 16 munições na casa do suspeito

Assessoria 

Arma e munições apreendidas   

 Foto: PMMT

FLAGRANTE

PM impedem fuga de quadrilha e apreende carros,  
 documentos e cápsulas de munições no interior 

Assessoria 

Ação rápida levou a prisão da quadrilha    

Foto: PMMT

Homem morre em Cáceres  
após briga com o atual da ex 

TIRO FATAL

ReporterMT 

Perícia técnica foi acionada   

Foto: Ilustrativa  

O sol nasceu com aquele brilho 
primaveril na segunda-feira 16 de 
novembro no leste pantaneiro, para 
saudar em nome da família cacerense, a 
futura nova gestora da Princesinha do 
Rio Paraguai, a prefeita eleita nas urnas 
dominicais,  Antônia Eliene Liberato 
Dias. Sua vitória, que com certeza é a de 
todos nós, ratifica as palavras da também 
vitoriosa vice-presidente de Joe Biden, 
Kamala Harris, que as mulheres tem 
uma participação igual em nosso futuro 
e desta vez, igual na política. 

Com a reação popular acentuada 
ultimamente contra a escalada da 
corrupção política, o conceito feminino 
de seriedade austera, ganha apoio do 
povo, haja vista pesquisas comprovarem 
que, quando uma mulher é eleita, as 
chances de desmando administrativo são 
mínimas, se comparado às gestões 
masculinas. Um dos motivos, seria a 
política delas voltada à educação e 
saúde, dois pilares centrais de uma 
sociedade digna. Por vezes, alvo direto 
do machismo egocêntrico, a mulher 
política é vítima de sórdidas e nefandas 
at i tudes,  quiçá,  de ex-al iados,  
objetivando alijá-la do processo legal. 

Felizmente, na maioria das 
vezes, o tiro sai pela culatra e prevalece a 
cristalina verdade, para felicidade geral 
da comunidade que jogou limpo nas 
urnas. Neste contexto, geralmente a 
mulher quando se lança na luta 
democrática do direito cívico eleitoral, 
sabe dos desafios que terá em sua 
estrada, sobretudo quando é cabeça de 
chapa e não simplesmente, na condição 
de vice puxa-votos ao principal.  

Em Cáceres, a vice Eliene ao 
longo de 8 anos no governo municipal, 
se revelou como exemplar secretária de 
promoção social e obteve nota 10 de 
aprovação na secretaria de educação, 
daí, não ser surpresa a sua vitória nas 
urnas domingo último, especialmente 
para nós que testemunhamos seu 
trabalho impecável. 

Seu carisma, lisura, seriedade a 
toda prova, traduziu na união de ex-
opositores, jamais inimigos, formando a 
frente ampla somando 13 partidos á 
ancora 40 numa fusão vitoriosa de Mãos 
dadas com o Povo. Eliene é a segunda 
mulher a administrar o executivo de 
Cáceres, com o diferencial, a primeira 
Eleita, já que a outra, saudosa Ana Maria 
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Com a aproximação do mês de 
dezembro, o comércio se prepara para a 
chegada do fim de ano com a expectativa 
de retomada das vendas, após sete meses 
de incertezas e desafios diversos 
causados pela Covid-19. 

Apesar da expectativa de queda e 
dos problemas enfrentados neste 
período, como a escassez de matéria 
prima que atinge o comércio em efeito 
cascata, os empresários estão otimistas 
em relação à retomada das vendas 
embalados com a chegada das festas de 
fim de ano e o incremento do 13º salário. 

N o s  p r ó x i m o s  d i a s  
presenciaremos o lançamento das 
estratégias para a Black Friday, que este 
ano está marcada para 27 de novembro 
acompanhada das campanhas e 
decorações de Natal, e claro, o clima 
natalino e a forte tradição de presentear. 

Os objetivos da Black Friday e 
Natal são bem diferentes. Enquanto a 
primeira é uma ação mais focada em 
escoamento e eliminação estoque, a 

segunda data, para o varejo, é a data mais 
relevante e fundamental para recuperar 
as perdas e para otimizar o lucro. 

Existe até uma tendência de as 
lojas anteciparem esse clima natalino 
como parte da estratégia para atrair os 
clientes e melhorar o faturamento após o 
período de recesso ocasionado pela 
Covid-19. Neste caso, o investimento 
em decoração, enfeites e luzes para criar 
esse “clima natalino” e se diferenciar no 
ambiente são primordiais, pois, atraem a 
atenção das pessoas. 

Este será o Natal da pandemia. 
Cheio de desafios e incertezas do que 
nos aguarda nos próximos meses, mas 
uma dica, para este “Natal do Novo 
Normal” que é defendida por vários 
especialistas é, prestar atenção em como 
os seus clientes estão consumindo neste 
período. 

A q u i l o  q u e  a n t e s  e r a  
entretenimento para muitas pessoas e 
iam ao comércio para “passear” pelas 
lojas, shoppings e etc.... não será mais a 
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EDITORIA

OCORRÊNCIAS ELEIÇÃO
Foram registradas em Mato Grosso 127 
ocorrências criminais relacionadas às Eleições 
2020. É o que aponta o levantamento do 
Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Destas, 105 
foram referentes à boca de urna, crime eleitoral 
que consiste na divulgação no dia da eleição de 
partido político ou candidatos. Os demais 
registros foram: Tumultuar local de votação (05); 
compra de votos (05); promover, no dia da 
eleição, para fraudar o exercício do voto, a 
concentração de eleitores, inclusive com 
fornecimento gratuito de alimento e transporte 
coletivo (04); fake news (02); violar sigilo de 
voto (02); transporte de eleitor (02); recusar ou 
abandonar o serviço eleitoral sem justa causa 
(01); injúria eleitoral (01). 

ELEIÇÃO MIRASSOL
Pela coligação “Um Novo Tempo Chegou”, com 
55,58%, o que equivale a 7.449 votos, o 
enfermeiro Héctor Alvares – PSL, venceu as 
eleições em Mirassol D'Oeste para chefiar o 
executivo pelos próximos quatro anos. Aos 29 
anos é a primeira vez que ele concorre a 
prefeitura.  Dr. Jefferson, do Solidariedade 
obteve 5.953 votos, o que equivale a 44,42%.  
Os vereadores eleitos foram: Idene Botelho 
(PSC) 773 votos; João Galinha (Solidariedade) 
440; Elton Queiroz (PSC) 440; Pedacinho 
(PROS) 420;  Vitoria Avila (PSD) 367;  Romeu 
Teixeira (PSB) 348; Fransuelo (Republicanos) 
341; Laércio do Postão (PSL) 277 e Dona Neta 
(PSL) 248.  

ELEIÇÃO QUATRO MARCOS
Jamis Silva (Solidariedade) foi eleito neste 
domingo (15) prefeito de São José dos Quatro 
Marcos. O candidato teve 5.596 votos, o que 
corresponde a 62,37% dos votos válidos, e 
superou seus dois concorrentes, Roberto Moura 
2.058 votos (22,94%) e Regina Sabioni 1.318 
votos (14,69%). Os vereadores eleitos: Renilson 
(Republicanos), Sandra Enfermeira (MDB), 
Meira Braga (Pode),  Serginho Lima 
(Solidariedade), Jaime Souza (PTB), Dessa 
(PV), Angelo Peres (Pode), Whelington Etinho 
(PSL), Ratto (DEM), Professor Edson (PSC), 
Edalvo Escritório Jumbo (Republicanos). 

ELEIÇÃO ARAPUTANGA
Em Araputanga o atual vice-prefeito Enilson 
Rios, foi eleito com  3.492 (43,41%) votos. Em 
segundo lugar com 3.436 votos ficou o atual 
prefeito, Joel Marins de Carvalho, seguido por 
Sérgio Salomé (553 votos), vereador Ilídio da 
Silva Neto (468) e Hemerson Carvalho 
Benvenuti (96). Já para o legislativo foram 
eleitos: Sandra das Botas 439 votos;Cléo 
Camargo (387); Paulinho Gato (330);Ronaldo 
das Botas (285); Toninho Cabeleireiro (281); 
Correia do Povo (266); Tião Barbosa (246); 
Ulisses Ferreira (227) eGilmar do Tóta (216) 
votos. 

ELEIÇÃO PORTO ESPERIDIÃO
Martins Dias de Oliveira, do PSD foi reeleito em 
Porto Esperidião. Ela obteve 3.431 votos, o que 
corresponde a 63,67% dos votos válidos. A 
Câmara Municipal será composta pelos 
vereadores Aguinaldo do Postinho – Podemos 
(291) votos; Mandela – Republicanos (259); 
Oseias – Republicanos (246); Vinícios Barbosa - 
PTB (234); André da Agricultura - Podemos 
(231); Isamara Ramos – PROS (220); Ricardo da 
Areia – DEM (207); Josimar Mineiro – Podemos 
(205) e Cláudia do Martins – Solidariedade (201) 
votos. 

ELEIÇÃO PONTES E LACERDA
Alcino Barcelos, do Republicanos, foi reeleito 
com 16.761 votos, o que corresponde a 80,78% 
dos votos válidos. Já o Inspetor Antônio da Silva, 
do Solidariedade, que também disputou o pleito, 
teve 3.998 votos, que equivale a 19,22%. No 
pleito foram eleitos os vereadores Clebio 
Motorista – Republicanos  (962) votos; 
Ricardinho – PSC  (837); Rogério Lero Lero – 
Republ icanos  (708) ;  Cleber  Sel la  –  
Republicanos (691); Juninho Cabeleireiro – 
Republicanos (649); Professor Daniel – 
Republicanos (630); Carlinhos – DEM  (454); 
Josué – PSB (434); Marcinha – PSB (315); 
Repórter Doni Bill – Solidariedade (308) e Zé 
Carlos do Frigorífico – Patriota (255) votos. 

realidade, dessa forma é imprescindível 
que o empresário esteja preparado e 
estruturado para agilizar a compra do 
cliente e, ainda assim criar uma 
experiência de compra positiva. 

Existe muita emoção aflorada no 
mercado, por tudo que aconteceu, todo 
mundo ficou abalado e com emoções 
negativas. O Natal é pura emoção. A 
grande estratégia será como se conectar 
com o seu cliente por meio da emoção 
levando alegria com o ato de presentear 
pessoas amadas. 

O ano foi difícil, mas, chegou a 
hora de se preparar para o melhor 
período de vendas do ano. Boas venda$ 
na Black Friday! Boas venda$ no Natal 
2020! 
Luiz Vicente Dorileo da Silvaé 
palestrante, consultor formado em 
administração com MBA Executivo 
Internacional e especialista em 
M a r k e t i n g .  E - m a i l :  
sh ipumt@hotmai l . com /  ins ta :  
@shipumt 

da Costa e Faria, a Nana, em 1983 fora 
nomeada interventora por indicação do á 
época governador Júlio Campos, nos 
anos de chumbo da ditadura militar. In-
fine: Mais de 3 décadas após o sol da 
liberdade voltar a raiar no horizonte do 
Brasil, o voo da pomba da paz com a 
dezena 40, anuncia a alvíssara gestão 
socialista em Cáceres, sob a batuta 
experiente da professora cívica, a real 
vencedora foi a ordeira e laboriosa 
população cacerense, que sempre foi 
se le t iva   na  escolha  de  seus  
administradores. 

Nossas loas especiais aquela da 
Política Social Básica, seu PSB de vida 
pública, Eliene, cuja vitória foi mais que 
justa. 

De Mãos Dadas 

A expectativa do Natal 2020 é a retomada das vendas 

 As inscrições para o Processo de Atribuição Simplificado (PAS) 
serão realizas no período de 18 de novembro a 25 de novembro, conforme 
Instrução Normativa 10/2020 da Seduc publicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) desta segunda-feira (16). O documento indica o período de 2 
de dezembro a 9 de dezembro, o período de validação das inscrições. 
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Já dizia um verso de Gabriel 
o Pensador, que é na mudança do 
presente, que a gente molda o futuro 
e, estas eleições, diferente das 
anteriores, quer pela pandemia, 
gerou quase e em alguns municípios, 
mais de um terço de abstenções, além 
da já tradicional revolta de nulos e 
brancos. 

Um homem de 33 anos, identificado 
como Ronaldo Marcos da Rocha, foi morto  
madrugada desta segunda-feira (16), após 
invadir uma Chácara na zona rural de Cáceres, 
onde a ex-mulher dele estava na companhia de 
outro homem. Ele estava armado e entrou em 
luta corporal com o dono do local. 
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Foto: Corpo de Bombeiros

Eleito com mais de 369 mil votos, Carlos Fávaro (PSD), 
confirmado pelas urnas como o senador que irá ficar na vaga suplementar 
que foi deixada pela ex-juíza Selma Arruda, cassada do cargo por crimes 
eleitorais, disse que já prepara para retornar a Brasília nesta terça-feira 
(17), que é a data de retorno oficial dos trabalhos parlamentares no Senado. 
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VITÓRIA DO 40

Eliene Liberato entra 
para história como a  

primeira mulher eleita 
prefeita em Cáceres 

Eliene Liberato entra 
para história como a  

primeira mulher eleita 
prefeita em Cáceres 

Mostrando a força da mulher e a vontade de mudança por uma 
gestão mais humanizada, Eliene Liberato Dias, vence as eleições e entra 
para história como a primeira mulher eleita para administrar Cáceres. Ela 
ao lado do vice-prefeito, o médico Dr. Odenilson Silva, vão assumir o 
comando da prefeitura em 1º de janeiro para o mandato que terminará em 
31 de dezembro de 2024. Página 03 

Eliene e Dr. Odenilson agradem ao povo pela vitória  

Foto: Divulgação

RESPOSTA DAS URNAS

Apesar da alta abstenção, eleitor cacerense  
votou por renovação na Câmara Municipal 

Vereadores Eleitos   

Foto: Divulgação 

TIRO FATAL

Homem morre em Cáceres  
após briga com o atual da ex 

Luta corporal acabou com um morto   

Foto: Ilustrativa

VAGA DE SELMA

Fávaro vence adversários 
 e já pensa em reformas 

Fávaro foi o escolhido nas urnas    

Foto: Reprodução

PAS 2021
Processo de Atribuição da Seduc começa nesta 
 quarta para professores e servidores efetivos 
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