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Foto: Divulgação

A quarta etapa está prevista para ser realizada entre os dias 20 e 23
de agosto (de quinta-feira a domingo) com as populações das 133 cidades
da amostra original do estudo. Essa etapa seguirá o mesmo funcionamento
das três etapas anteriores. Nos quatro dias de coleta, entrevistadores do
IBOPE Inteligência, vão visitar 250 domicílios selecionados por critérios
estatísticos. Página 03

PADROEIRO DE CÁCERES

Na pandemia, tradicional festa
de São Luiz terá live e carreata
Foto: Divulgação

Nova etapa da pesquisa inicia na quinta-feira

HOMENAGEM JUSTA

Vereadores solicitam que nova ala de UTI do Hospital
Regional receba o nome do Dr. José Roberto Alvares

São Luiz será referenciado com live e Santa Missa

A festa do padroeiro da cidade, São Luiz de Cáceres, celebrada no
dia 25 de agosto, será diferente este ano, por causa da pandemia do novo
coronavírus. Toda programação foi alterada para evitar aglomerações,
entre as adaptações necessárias para o evento, acontecerá carreata ao invés
de procissão e uma live ao invés da tradicional quermesse. Página 03

Foto: Arquivo

BOLETIM

MT registra 74.770 casos e
2.416 óbitos por Covid-19
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde
desta segunda-feira (17), 74.770 casos confirmados da Covid-19 em Mato
Grosso, sendo registrados 2.416 óbitos em decorrência do coronavírus no
Estado. Foram registradas 1.655 novas confirmações no Estado.
Página 06
Presidente Rubens Macedo e Dr. José Roberto

De autoria do Presidente da Câmara, vereador Rubens Macedo, e apoiada verbalmente por diversos
outros parlamentares do Legislativo cacerense durante a Sessão em que foi apreciada, a indicação
homenageia o ilustre médico, que faleceu no dia 29 de março do corrente ano, buscando preservar a memória
e o legado de um nome conhecido e querido por toda a região. Página 03

Acidente de trânsito em
Cáceres deixa 2 feridos e leva
pai e filho para delegacia

SOLIDARIEDADE

Rede Juba de Supermercados vai
doar 29 toneladas de alimentos

Página 04

Foto: Arquivo

Gefron prende 5 pessoas,
recupera veículos e apreende drogas,
armas em Porto Esperidião

O Grupo Juba, composto por empresas
de responsabilidade social, de forma voluntária,
adota posturas e comportamentos que
promovem o bem-estar dos seus colaboradores,
fornecedores, clientes e comunidades onde se
instala. Em meio às notícias preocupantes sobre
a pandemia da Covid-19 (Coronavírus), o Juba
não ficou alheio e nem de braços cruzados.
Medidas de proteção à saúde e ações sociais
foram implantadas.

Página 04

PM fecha festa
clandestina e 9 são
conduzidos à delegacia

Marcelo Ribeiro Diretor Financeiro do Grupo

Página 05

Página 06
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Letivo & Eletivo (?)
COMBATE AS QUEIMADAS
A Gerência de Fiscalização de Obras,
Posturas e Ambiental, em parceria com a 2ª
Promotoria Cível de Justiça do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso e o
Juizado Volante Ambiental (Juvam), vem
desde 27 de julho realizando ação conjunta
de combate aos focos de incêndio na
cidade. De acordo com os dados nesse
período já foram emitidas 40 notificações
para limpeza de terrenos baldios, 2 autos de
infrações pelo descumprimento da
notificação para limpeza de terreno baldio
e 3 autos de infrações por queimada urbana
no valor de R$ 1.963,50 cada. Também
foram emitidos 8 relatórios de terrenos
baldios queimados, os quais foram
encaminhados a 2ª Promotoria Cível de
Cáceres para as devidas providências. As
denúncias neste sentido podem ser feitas na
Ouvidoria da Prefeitura pelo telefone (65)
98427-2908, Ouvidoria MPMT: (65)
99259-0913, (65) 99263-8113 – Corpo de
Bombeiros: 193 e Polícia Militar
Ambiental (65) 3223-3542.
SELETIVO SAÚDE I
Estão abertas inscrições para o processo
Seletivo da Prefeitura de Araputanga para
contratação por prazo determinado de
profissionais de ensino médio/técnico e
nível superior para atuação no
enfrentamento a pandemia do novo
coronavírus. As inscrições iniciam hoje
(18) e seguem ate o dia 23 do corrente mês.
Os interessados devem encaminhar a ficha
de inscrição, assinada e digitalizada,
acompanhada dos documentos
comprobatórios especificados no edital,
p e l o
e - m a i l
smsseletivo@araputanga.mt.gov.br.,
devendo os arquivos estar em PDF.
SELETIVO SAÚDE II
Com salários que variam de R$ 1.213,77 a
R$ 7.661,27 e carga horária de 20 e 40
horas semanais, estão sendo ofertadas 21
vagas e mais cadastro reserva para os
cargos de auxiliar administrativo,
enfermeiro, fiscal de vigilância sanitária,
médico clínico geral e técnico em
enfermagem. A classificação será por
análise de títulos e experiência
profissionais de acordo com a pontuação
determinada no edital, e o seletivo terá a
duração de 6 meses a contar da data de
homologação do seu resultado, e poderá ser
prorrogado, uma vez, por igual período.
DETRAN ATENDIMENTO
Todas as unidades do Detran no Estado,
com exceção da cidade de Sorriso,
retornaram ontem com atendimento
presencial, lembrando que nas primeiras
semanas, serão atendidos somente os
cidadãos que já estavam com o
atendimento agendado e tinham sido
suspensos, em razão do fechamento
temporário das unidades. O Detran reforça
que somente os cidadãos com atendimento
já agendados poderão entrar na sede e
demais unidades. O horário de
atendimento ao público será das 8h às 16h.
WEB AULA COVID
A Secretaria Estadual de Saúde, por meio
do programa Telessaúde, realizará, hoje às
14h (horário local), web aulas sobre o a
eficácia de cada tipo de teste da Covid-19.
A proposta é capacitar profissionais da
saúde para aprimorar a assistência prestada
à população. A web aula será ministrada
pela doutora em ciências biológicas e chefe
do setor de Gestão da Pesquisa e Inovação
Tecnológica do Hospital Universitário
Júlio Muller, Rosane Christine Hahn.

No saldo trágico, milhar a cada 24
horas, na guerra silenciosa, aos poucos, o
balanço soma mais de cem mil mortes no
reino tupiniquim, com cerca de 3 milhões e
meio de casos registrados, ostentando a
pátria amarga o constrangedor título de
vice-campeão do mundo no funesto
contexto da Covid-19, cifras que poderiam
ser bem menores, houvesse mais
sensibilidade política e social, com
isolamentos, distanciamentos, higiene e o
imprescindível uso se máscara e álcool gel
nos procedimentos cotidianos.
Lamentável, uma vergonha
nacional, até graduados tem desafiado a
pandemia, recusando-se aos devidos
cuidados, confrontando exigências,
inclusive, apelando às carteiradas,
truculências e no caso de governantes,
portarias esdrúxulas, num desrespeito à
própria vida e a de outrem.
Outros, embarcam nas fakes tidas
milagreiras com placebos que vão de
vermífugos bovinos e suínos, as aplicações
anais, enquanto, (Íh, Tá-já aí) nas esquinas
em gotículas e toques, a maldita praga da
segunda década do século XXI. Neste
ambiente de incertezas, de eventuais
contágios letais, nos deparamos com
políticos sensatos, exemplo de
compromisso com a saúde pública
excelente e preventiva, como em Cáceres,
mesmo questionado por alguns ignorantes.
A atitude séria do prefeito Francis
Maris Cruz em bater o martelo, adiando
para 2021 as aulas presenciais da rede
pública de ensino, oxalá deve poupar
inúmeras vidas de um mal pior. Ao passar a
régua e a borracha neste compasso do ano
letivo em Cáceres, optando pelo ensino a
distância online com reforço virtual no
campo, demonstra que o executivo local,

mesmo em final de mandato, sem
condições legais de reeleição, merece total
aprovação pela sua preocupação com a
saúde pública.
O oposto disso é o total
descompromisso com a coletividade,
infelizmente adotado por alguns gestores
que preferem fazer média com mídias
frágeis e o eleitorado em ano de pleito
municipal. Num quadro de centenas de
contaminados (600) dezenas de mortos
(62) segundo dados do último final de
semana em Cáceres, seria temerário liberar
as aulas presenciais. Elas são foco de
disseminação do vírus como consequência

das aglomerações inevitáveis.
Com certeza pensando seriamente
nisso, Francis ciente das recomendações da
Organização Mundial de Saúde, tomou
esta decisão nem tanto simpática, evitando
assim outras tantas dezenas de óbitos, num
ano eletivo não letivo.
Obviamente com afilhado(a) para
disputar as eleições e dar sequência ao seu
trabalho, Francis sem demagogias, opta
por enquanto em votar no mais sagrado dos
escrutínios, a vida. In-fine: quem já sentiu a
sombra da morte no seio familiar, sabe o
quanto dói perder alguém, sobretudo numa
pandemia.

Saneamento é essencial para a saúde
A aprovação do Novo Marco Legal
do Saneamento, no final de junho pelo
Congresso, traz uma nova perspectiva para
a melhoria da qualidade de vida de milhões
de brasileiros. A urgência dos
empreendimentos no setor ganhou reforço
com a pandemia da Covid-19. Uma parcela
significativa da população sequer
consegue realizar um dos os
procedimentos básicos para evitar a
proliferação do novo coronavírus, que é
lavar constantemente as mãos com água
limpa.
Estamos em 2020, e ainda temos
35 milhões de brasileiros sem água tratada
e outros 100 milhões sem acesso à rede
coletora e de tratamento de esgotos. Esses
cidadãos estão expostos às diversas
enfermidades provocadas por veiculação
hídrica. Segundo dados da OMS
(Organização Mundial da Saúde), 94% dos
casos de diarreia no mundo são devidos à
falta de acesso à água de qualidade e ao
saneamento precário. Além dessa doença,
os brasileiros sem água tratada e
esgotamento sanitários estão vulneráveis a
males como dengue, Chikungunya,

esquistossomose, amebíase, hepatite
infecciosa e cólera. A mesma organização
aponta ainda que para cada US$ 1 investido
em saneamento, os governos economizam
outros US$ 4 em saúde.
Segundo o Ranking 2020 da ABES
(Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental), com dados do
Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) de 2018, o mais
recente publicado pelo governo, menos de
100 cidades brasileiras estão perto de
atingir a universalização do saneamento
básico.
O resultado do nosso atraso no
setor aponta que mais de 40 mil internações
foram causadas por doenças relacionadas à
precariedade do saneamento básico no
primeiro trimestre deste ano. Esses
atendimentos responderam, em média, por
4,2% dos leitos do SUS (Sistema Único de
Saúde) no período, por cerca de três dias. O
custo para a saúde chegou a R$ 16,1
milhões, sendo que a metade (46%) foi
aplicada na região Norte.
O ranking da ABES considera os
municípios que forneceram as informações

EXPEDIENTE

ao SNIS – 1.857 localidades, que
equivalem a 33% das cidades do país, mas
concentram 70% da população. O estudo
mostra que apenas 98 municípios foram
classificados na melhor categoria, a de
“rumo à universalização”. A maior parte
delas (69,9%) está classificada na fase
“empenho para universalização”.
O Novo Marco Legal do
Saneamento tem potencial para
transformar a nossa realidade, com
impactos na saúde e no desenvolvimento
econômico brasileiro. Entretanto, os
governos de todas as esferas precisam
transformar o saneamento em política
pública permanente. Os entes federados
precisam assumir o compromisso da
universalização até 2033, como está na
nova legislação. O prazo é extremamente
curto, mas a saúde da população pede
urgência.
___*** Luiz Pladevall é presidente da
Apecs (Associação Paulista de Empresas
de Consultoria e Serviços em Saneamento
e Meio Ambiente) e vice-presidente da
ABES-SP (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental).
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EPICOVID - 19

Nos quatro dias, entrevistadores do IBOPE Inteligência, vão visitar 250 domicílios

Ibope volta a Cáceres para quarta etapa
da pesquisa nacional sobre coronavírus
Redação c/ Assessoria
Foto: Divulgação

A

quarta etapa está prevista
para ser realizada entre os
dias 20 e 23 de agosto (de
quinta-feira a domingo) com as
populações das 133 cidades da
amostra original do estudo. Essa
etapa seguirá o mesmo
funcionamento das três etapas
anteriores.
Nos quatro dias de coleta,
entrevistadores do IBOPE
Inteligência, vão visitar 250
domicílios selecionados por critérios
estatísticos em cada uma das cidades
e convidar os moradores a participar
das entrevistas e testes rápidos para o
coronavírus. Como nas outras
etapas, um profissional de
enfermagem contratado e residente
em cada município fará o contato
prévio para a elaboração da visita em
cada local.
A continuidade do estudo,
que é coordenado pela Universidade
Federal de pelotas, com
financiamento pelo Ministério da
Saúde, tornou-se possível através de
investimento do programa Todos
pela Saúde, fundo criado pelo Itaú
Unibanco para apoiar o
enfrentamento da Covid-19 no
Brasil em diversas frentes, entre
elas, o suporte a iniciativas de
pesquisa científica.
As três primeiras etapas,
realizadas de 14 a 21 de maio, 4 a 7 e
21 a 24 de junho, entrevistaram

seleção das residências e das pessoas
que serão entrevistadas e testadas
ocorre por meio de um sorteio
aleatório, utilizando os setores
censitários do IBGE como base.
Durante a visita, os
pesquisadores coletam uma gota de
sangue da ponta do dedo do
participante, que será analisada pelo
aparelho de teste em
aproximadamente 15 minutos. Em
caso de resultado positivo, os
profissionais comunicam a
Vigilância

O Epicovid19-BR tem
aprovação da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa e cumpre todos os
requisitos de segurança necessários,
para proteger os pesquisadores e a
população. Em caso de dúvidas, os
participantes podem entram em
contato para informações sobre as
visitas às casas pelos telefones 0800800-5000, (11) 3335-8583, (11)
3335-8606; (11) 3335-8610, ou
pelos e-mails pesquisa.covid19@ufpel.edu.br e pesquisa.covid19@ibopeinteligencia.com.

HOMENAGEM JUSTA

Vereadores solicitam que nova ala de UTI do Hospital
Regional receba o nome do Dr. José Roberto Alvares
Assessoria

A

provada pela Câmara
Municipal de Cáceres,
indicação endereçada ao
Prefeito Francis Maris Cruz e ao
Deputado Estadual Carlos Avallone
que solicita a nomeação da nova ala
de UTI, anexa ao Hospital Regional,
como “Ala Dr. José Roberto
Alvares”. De autoria do Presidente
da Câmara, vereador Rubens
Macedo, e apoiada verbalmente por
diversos outros parlamentares do
Legislativo cacerense durante a
Sessão em que foi apreciada, a
indicação homenageia o ilustre
médico, que faleceu no dia 29 de
março do corrente ano, buscando
preservar a memória e o legado de
um nome conhecido e querido por
toda a região.
Neurologista renomado, o
Dr. Zé Roberto veio à Princesinha do
Paraguai em 1981, aos 31 anos,
quando abriu o 1º serviço de
neurocirurgia no Hospital São Luiz,

Pesquisadores visitarão as residências

quase 90 mil pessoas em todo o país.
Os dados inéditos permitiram
conhecer o comportamento do vírus
no Brasil, onde para cada
diagnóstico confirmado pelas
estatísticas, o estudo estimou que
existem ao redor de seis casos reais
não notificados. De cada cem
infectados, um vai a óbito.
Em Cáceres, na primeira
fase, foram realizadas 208
entrevistas, na segunda, 215 pessoas
receberam a visita da equipe e na
terceira, um número maior, 250

pessoas entrevistadas. Nessas três
fases, nenhuma das pessoas
entrevistadas foram positivadas,
durante o processo, isso não
significa que posteriormente uma
dessas pessoas não tenha se
infectado.
Como funciona a pesquisa - O
estudo inclui a cidade mais populosa
de cada uma das 133 regiões
intermediárias do país, que são
divisões do território nacional
definidas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A

NOVO FORMATO

Pandemia muda tradicional festa em
homenagem a São Luiz de Cáceres

se tornando referência na área em
todo o Estado de Mato Grosso.
Foi relator constituinte da
Câmara Municipal de Cáceres e
responsável pela elaboração da Lei
Orgânica do Município; também
atuou como Secretário de Saúde, na
gestão de Aloísio Coelho de Barros,
e Superintendente de Saúde do
Estado de Mato Grosso. Recebeu o
título de Cidadão Cacerense e foi o
terceiro vereador mais votado em
seu mandato.
Deixou esposa, seis filhos,
nove netos, lições de amor, amizade,
profissionalismo, ética e
humanidade, além de uma vida
profissional dedicada ao bem da
população, na medicina e na política
- valores que podem ser
imortalizados com a nomeação da
nova ala que está sendo construída
no Hospital Regional, que foi seu
local de trabalho até seus últimos
dias.
Foto: Reprodução

Da Redação

A

festa do padroeiro da cidade,
São Luiz de Cáceres,
celebrada no dia 25 de
agosto, será diferente este ano, por
causa da pandemia do novo
coronavírus. Com uma programação
diversificada e seguindo todas as
recomendações determinadas pela
Organização Mundial da Saúde, a
Diocese de São Luiz festeja o
padroeiro da cidade com uma festa
nos moldes do novo normal.
Toda programação foi
alterada para evitar aglomerações,
entre as adaptações necessárias para
o evento, acontecerá carreata ao

invés de procissão e uma live ao
invés da tradicional quermesse. Já a
novena que teve início no domingo
dia 16 prossegue até o dia 24 e está
sendo realizada por nove padres,
sendo um para cada dia.
No dia 24 a partir das 18h
acontece pela primeira vez na
história uma comemoração virtual,
uma live vai levar até os fiéis muita
música e atrações. De acordo com os
organizadores durante a live será
disposto no painel um QR CODE,
para quem quiser e puder, realizar
doações para a paróquia.
A imagem de São Luiz que
Foto: JCC/Arquivo

percorria em procissão as ruas e
avenidas da cidade, este ano será
conduzida em uma carreata, que
acontecerá no dia 25, com saída as
17 h, da Praça da PM até a
SICMATUR, onde será realizada a
Santa Missa no estilo Drive-in.
Para os fiéis quem não
possuam veículo, será reservado um
espaço em frente ao palco, com
cadeiras dispostas a uma distância de
1,5m, onde será exigido o uso de
máscaras.
Como esse ano não será
realizado a típica festa de São Luiz,
os responsáveis distribuirão
envelopes, para que os fiéis façam
sua doação.

Dr. José Roberto Alvares

Em novo formato a cidade festeja São Luiz
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OMISSÃO DE SOCORRO

Colisão frontal entre carro e moto foi na Avenida São Luiz

Acidente de trânsito em Cáceres deixa 2
feridos e leva pai e filho para delegacia
Da Redação
Foto: PMMT

A

colisão aconteceu na
Avenida São Luiz, e
envolveu uma moto Pop e
um veículo GM Classic. O fato
aconteceu no início da noite de
domingo (16), por volta das 18h
50, quando policiais militares
foram acionados para atender a
ocorrência.
De acordo com relato das
vítimas K.M.N. de 39 anos,
condutora da moto Pop, e o
passageiro M.A.N., de 65 anos,
eles trafegavam na Avenida
sentido Centro/Bairro, quando o
veículo GM Classic, que estava
com faróis apagados invadiu a
contra mão promovendo colisão
frontal. A condutora e o
passageiro da moto com o
impacto ficaram presos no parachoques do veículo. Diante do
acontecido o condutor do Classic
ao invés de prestar socorro,
engatou a marcha ré e evadiu-se

mesmo, foi negada. Segundo os
policiais o pai do condutor tentou
obstruir o trabalho dos policiais
por algumas vezes, inclusive que
foram intimidados com a
presença de 2 cachorros da raça
pitbull.
Porém foi dada voz de
prisão ao pai por desobediência,
onde o mesmo reagiu com
agressividade, resistindo a prisão,
sendo necessário sua contenção.
Após adentraram na residência e
encontraram o condutor do
veículo F.O.D. de 34 anos, que
também não acatou as ordens,

FLAGRA

Na fuga para-choque dianteiro ficou ao chão

do local, deixando para trás o
para-choques dianteiro que com o
impacto se desprendeu.
A condutora ainda
informou a equipe policial, que
uma pessoa que presenciou o
acidente seguiu o condutor do

veículo Classic. De posse das
informações os policiais foram
até a residência do condutor do
carro, e foram recebidos por um
senhor que informou que o carro
era de propriedade do filho.
Quanto solicitado a presença do

PATRULHAMENTO OSTENSIVO

Gefron prende 5 pessoas, recupera veículos e
apreende drogas, armas em Porto Esperidião
Redação c/ Assessoria

E

m duas ações no fim de
semana o Gefron
juntamente com a Força
Tática apreendeu drogas, armas,
recuperou veículos e ainda
prendeu cinco indivíduos.
Um dos casos foi
registrado na manhã de sextafeira (14) no município de Porto
Esperidião, quando foi
recuperado um Jeep Compass,
roubado no Estado de Minas
Gerais.
A ação se deu após
patrulhamento na MT-388. Ao

checarem as informações via
Base do Gefron, tiveram a
informação de tratar-se de um
veículo roubado.
Ta m b é m e m P o r t o
Esperidião, os policiais
abordaram um veículo Ônix de
cor prata, com duas pessoas em
atitude suspeita. Os indivíduos
não portavam o documento do
veículo e nem sabiam o nome do
proprietário do carro.
Durante checagem na
base, os militares descobriram se
tratar de um carro locado que
Foto: Gefron

Dinheiro e droga apreendidos em Poconé

deveria ter sido entregue na
cidade de Sumaré-SP. Os
suspeitos foram então
conduzidos à Defron de Cáceres.
Já em Poconé, em uma
ação conjunta com a Força Tática
do 2º Comando Regional, duas
armas foram encontradas na
residência de um suspeito após
ele ter corrido ao avistar os
militares. Os policiais fizeram a
apreensão de um revólver Taurus,
calibre .38, de uma carabina
calibre .22 e de 14 munições de
calibre .38. O suspeito foi
conduzido à delegacia do
município.
Também em Poconé, em
ação conjunta com a Força
Tática, os policiais apreenderam
cinco porções de substância
análoga à maconha, além de R$
276 em notas trocadas,
configurando tráfico doméstico.
A apreensão se deu após
as equipes abordarem um veículo
Ford Ka e durante as buscas o
suspeito ter demonstrado
nervosismo.
O suspeito acabou
confessando que tinha algumas
porções de drogas guardadas em
casa. Ele foi conduzido para a
delegacia do município.
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resistindo a prisão, o mesmo
apresentava sinais de
embriaguez. Ao final os dois
foram conduzidos até a delegacia
para registro da ocorrência e
providências que o caso requer.
De acordo com informações as
vítimas foram encaminhadas ao
Hospital Regional, apresentando
lesões na cabeça, escoriações
pelo corpo e o senhor de 65 anos
estava com suspeita de fratura na
perna direita.
Ambos continuaram
internados para tratamento
médico.

Porte ilegal de armas leva 2 para
prisão em Reserva do Cabaçal
Da Redação

P

oliciais Militares em
patrulhamento na região
da Comunidade Casulo,
área rural de Reserva do Cabaçal
realizaram a prisão de dois
homens (29 e 47 anos) por porte
ilegal de armas.
Os dois indivíduos
estavam trafegando em uma
motocicleta Suzuki quando a
equipe policial realizou a
abordagem e durante a revista
pessoal, a PM apreendeu com os

suspeitos dois rifles de pressão
adaptados ao calibre 22 e 22
munições de mesmo calibre.
Apetrechos de caça como
lanterna e facão também foram
apreendidos na ação.
Diante da ocorrência, a
motocicleta, o material
apreendido e os suspeitos detidos
por porte ilegal de arma de fogo
foram encaminhados a Polícia
Judiciária Civil.
Foto: PMMT

Armas apreendida na ação
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AGLOMERAÇÃO

PM foi acionada através de denúncia anônima

PM fecha festa clandestina e
9 são conduzidos à delegacia
Assessoria

COMBATE CRIMINALIDADE

Foragido da polícia e suspeito de
furto são presos pela PC de Jauru
Assessoria PJC

E

m Jauru, dois homens
foram presos pela polícia
civil. Um deles suspeito
de furto e o outro foragido da
justiça. A prisão aconteceu no
sábado (15) durante diligências
realizadas pelos policiais. A ação
ainda resultou na recuperação de
uma motocicleta furtada em
Araputanga.
De acordo com o registro,
o fato se deu durante abordagem
ao condutor de uma motocicleta
que estava sem habilitação, em
checagem de praxe via sistema,
foi constatado que a moto tinha
ocorrência de furto no dia 03 de
agosto em Araputanga.
Questionado, o suspeito
confessou ter praticado o furto no

Festa é interrompida pela PM

A

Polícia Militar fechou
uma festa clandestina e
nove pessoas foram
conduzidas à delegacia por
promover evento com
aglomeração de pessoas e
perturbação do sossego público,
na tarde de domingo (16), no
município de Araputanga.
Por volta das 14h, a PM
recebeu diversas denúncias de
que estaria acontecendo uma
festa com aglomeração de

pessoas, onde os presentes faziam
uso ilícito de drogas e estavam
perturbando a vizinhança há
muitas horas, sem cessar o
barulho, no Residencial Furlan.
A polícia foi até o local e
constatou que na residência
ocorria o evento que contava com
a presença de nove pessoas.
O proprietário da casa se
apresentou e foi informado sobre
as violações que ele e o grupo
estariam praticando ao promover

mesmo dia em que recebeu o
alvará de soltura da Cadeia de
Araputanga e estava utilizando o
veículo desde então.
Em outra abordagem no
mesmo local, os policiais
detiveram um homem que estava
em atitude suspeita. Em
verificação no sistema foi
constatado um mandado de
prisão em aberto contra o
suspeito, expedido recentemente
pela Comarca de Jauru.
Diante dos fatos, os dois
suspeitos foram conduzidos à
Delegacia de Jauru, onde após
serem interrogados pelo delegado
Clayton Queiroz Moura, foram
tomadas as providências de praxe
para um dos casos

uma festa com aglomeração de
pessoas em um ambiente fechado
em desconformidade às medidas
sanitárias de prevenção à doença
Covid-19 e também o delito de
perturbação do sossego público.
Nove pessoas entre 19 e
32 anos que estavam na festa
foram conduzidas à delegacia.
A ocorrência foi entregue
à Polícia Judiciária Civil do
município.

Foto: Ilustrativa

Policia Civil em ação prende mais dois

ELEIÇÕES 2020

Desde sábado, candidatos entraram na regra
de conduta vedada prevista em Lei Eleitoral
Redação c/ Assessoria

D

esde sábado (15), agentes
públicos de todo o País
estão proibidos de praticar
diversas condutas devido às eleições
municipais, marcadas para o dia 15
de novembro.
O prazo de três meses que antecede o
primeiro turno está de acordo com a
legislação eleitoral e visa dar mais
condições iguais de oportunidades
entre os candidatos na disputa. A
regra está prevista na Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/1997) e tem
como objetivo evitar o uso de cargos
e funções públicas em benefício de
determinadas candidaturas e
partidos.
Entre as condutas vedadas
aos candidatos, estão a de nomear,
contratar, admitir ou demitir sem
justa causa servidor público
municipal. Também fica proibido
remover, transferir ou exonerar esses
servidores do município, até a posse
de quem for eleito.
Outra proibição imposta
pela lei é a de fazer transferências
voluntárias de recursos da União aos

estados e municípios, e dos estados
aos municípios. A exceção, neste
caso, cabe somente nos casos de
verbas destinadas a cumprir
obrigação prévia para execução de
obra ou serviço em andamento, com
cronograma já fixado, e as utilizadas
p a r a a t e n d e r e m e rg ê n c i a e
calamidade pública.
Ainda de acordo com a
legislação, publicidade institucional
dos atos praticados por agentes
públicos também fica suspensa, bem
como programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou
de entidades da administração
indireta, salvo em situação de grave
e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Os agentes públicos também
não podem fazer pronunciamento
em cadeia de rádio e televisão fora
do horário eleitoral gratuito. A
exceção é se o pronunciamento se
tratar de matéria urgente, relevante e
que esteja relacionada às funções de
governo, já que o Brasil está
enfrentando uma pandemia.
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Taxa de ocupação está em 73,09% para UTIs adulto e em 32,92% para enfermarias

MT registra 74.770 casos e
2.416 óbitos por Covid-19
Assessoria

Foto: Divulgação

Quadro no Estado permanece em estabilidade

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde desta
segunda-feira (17), 74.770 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, sendo registrados
2.416 óbitos em decorrência do
coronavírus no Estado.
Foram registradas 1.655
novas confirmações de
coronavírus no Estado. Dos

74.770 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
19.363 estão em monitoramento e
52.991 estão recuperados.
Entre casos confirmados,
suspeitos e descartados para a
Covid-19, há 283 internações em
UTIs públicas e 291 em
enfermarias públicas. Isto é, a
taxa de ocupação está em 73,09%
para UTIs adulto e em 32,92%

para enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá
(15.355), Várzea Grande (5.955),
Rondonópolis (4.982), Lucas do
Rio Verde (3.822), Sorriso
(3.742), Tangará da Serra (3.302),
Sinop (2.713), Primavera do
Leste (2.327), Nova Mutum
(1.691) e Campo Novo do Parecis
(1.458).
Os dados ainda apontam
que um total de 68.074 amostras
já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 924 amostras em análise
laboratorial.
Em Cáceres, de acordo
com o Boletim divulgado ontem
pelo Hospital São Luiz, três
pacientes se recuperaram e
receberam alta no fim de semana,
porém no mesmo período cinco
pacientes confirmados para a
doença vieram a óbito.
Ainda segundo o
documento, 36 pacientes estão
internados na unidade, sendo 26
confirmados e dez suspeitos para
Covid-19.

SOLIDARIEDADE

Rede Juba de Supermercados vai
doar 29 toneladas de alimentos
Esdras Crepaldi/Assessoria

O

Grupo Juba, composto por
e m p r e s a s
d e
responsabilidade social, de
forma voluntária, adota posturas e
comportamentos que promovem de
o bem-estar dos seus colaboradores,
fornecedores, clientes e
comunidades onde se instala.
Em meio às notícias
preocupantes sobre a pandemia da
Covid-19 (Coronavírus), o Juba não
ficou alheio e nem de braços
cruzados. Medidas de proteção à
saúde e ações sociais foram
implantadas.
Na sexta-feira (14),

começou mais uma grande ação do
Grupo Juba, a Rede Juba de
Supermercados vai doar 29
toneladas de alimentos, sendo duas
mil cestas básicas e quatro mil quilos
de carne para famílias e instituições
em Cáceres e nas cidades da região.
Segundo o Diretor
Financeiro do Juba Supermercados,
Marcelo Ribeiro, toda esta doação
tem um custo de 200 mil reais. “O
Grupo Juba sempre se caracterizou
por sua responsabilidade social. Em
um momento tão difícil que passa a
humanidade, uma ação humanitária
como esta, vai atender pessoas que
Foto: Divulgação

Doação tem um custo de 200 mil reais

estão em vulnerabilidade e sofrendo
com os efeitos da pandemia”,
observa Marcelo
Para a Coordenadora de
Projetos do Grupo Juba, Eloá
Ribeiro, a sensibilidade da diretoria
e o engajamento dos colaboradores
na montagem das cestas e cortes e
embalagens das carnes, demonstra o
comprometimento de todos com o
próximo. “Sem dúvidas é um projeto
de alcance humanitário e fizemos de
tudo para que estes alimentos
cheguem até as pessoas que
realmente estão precisando” avalia
Eloá. Ela também reconhece que o
apoio dos gerentes de loja, que foram
fundamentais no contato com
instituições parceiras e na triagem
das famílias, contribuiu no sucesso
do evento.
Já o Diretor Administrativo,
Mirko Ribeiro, aponta que a Rede
Juba de Supermercados é a principal
abastecedora da região e está
engajada nas ações solidárias
durante a pandemia. “Espero que
nossa iniciativa possa motivar outras
pessoas e empresas para
aumentarmos a rede de
solidariedade e atendermos cada vez
mais pessoas, que necessitam de
ajuda”, assinala Mirko.
Ribeiro finaliza dizendo que
outras doações, como máscaras
faciais de mergulho, entregues no
PAM de Cáceres, utilizadas para
gerar pressão e oxigenação para os
pacientes da Covid-19 , também
foram efetuadas pelo Juba.

Desses, 26 pacientes dez estão internados na UTI
estão internados na enfermaria e (Unidade de Terapia Intensiva).
MELHORAMENTO GENÉTICO

Programa genético da prefeitura de Cáceres
avança para os pequenos produtores rurais
Assessoria

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres deu início ao
p r o g r a m a d e
melhoramento genético em 2020,
com a transferência de embriões
de gado leiteiro para beneficiar os
pequenos produtores rurais.
Foram doados para a
Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento
Econômico, 92 embriões
bovinos, pelo produtor José
Humberto Vilela, proprietário da
fazenda “Camparino”.
O objetivo desse projeto é
focar na produção e crescimento
do pequeno produtor rural
cacerense, através da produção
leiteira em animais
comprovadamente aptos,
fisicamente e biologicamente.
E s s e p r o j e t o
desenvolvido pela Prefeitura de
Cáceres, acontece devido a
parcerias com: Caproni
E m b r i õ e s , I F M T- C á c e r e s ,
E m p a e r, S i n d i c a t o R u r a l ,
Sindicato Dos Trabalhadores
Rurais, Alta Genética, Comercial
Da Roça, Unemat-Cáceres, e
todos os agricultores que se
interessaram e procuraram a
Prefeitura e seguiram todos os
protocolos hormonais para então
colocar em prática todo o
processo necessário. processo
esse que é acompanhado por
médicos veterinários e
engenheiros agrônomos.
Para participar do processo, é
necessário que os pequenos
produtores rurais, façam um
requerimento de interesse junto a
Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento
Econômico.
Para preencher o
formulário de requerimento, é
solicitado todos os dados
pessoais, como: nome completo,
CPF, RG, assim como documento

da propriedade, comunidade e
telefone.
São oferecidos os embriões das
seguintes raças e cruzamentos:
Sindolando - Sindi X Holandês
(Fazenda Camparino); Girolando
- Gir X Holandês (Fazenda
Camparino); Girolando 5/8
(Caproni) e Girolando
3/4(Caproni)
Os técnicos, juntamente
com o Secretário da pasta
responsável, Jorge Almeida,
fizeram um roteiro para atender
os produtores que já realizaram o
requerimento para a transferência
de embriões.
1- Piraputanga – Pé Do Morro produtor Gilberto Kenji –
Proprietário – Transferência De
Embrião – 06 Vacas.
2Barra Da Piraputanga –
Produtor Adriano – Proprietário
Estância Agrovilla– Te – 05 Vacas
3- Nova Era, Chácara Ipanema –
Produtor Wanderley -te – 01
Vacas
4Bairro Santo AntônioEstância St. Antonio -produtor
Fernando Rocha- Te 10 Novilhas.
5- Caiçara – Estância CaiçaraProprietária Jo Nakahara – Te- 05
Vacas
6Pé De Anta – Sitio Santa
Rosa- Proprietária Thais Carlos –
Te -01 Vacas
Para o Prefeito, Francis
Maris, esse é um projeto de
grande importância para Cáceres,
pois além de incentivar o
crescimento do pequeno produtor
rural, ele fomenta a economia da
região com uma maior produção
de gado leiteiro.
E com uma melhora e
aumento do rebanho leiteiro,
consequentemente incrementa a
renda familiar através da
aquisição dos produtos para a
merenda escolar da rede
municipal de ensino.
Foto: Assessoria

Produtores rurais serão assistidos com programa genético
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Assim conforme a classificação final do Campeonato Mato-grossense de 2019, o Sinop Futebol Clube passa a ser o herdeiro da vaga

Luverdense desiste de disputar a
Série D do Campeonato Brasileiro
Da Redação
Foto: Arquivo

O

Luverdense entrega ofício e desiste do Brasileiro

SEM FOLGA

Cuiabá treina no domingo para tentar voltar
ao G4 do Campeonato Brasileiro da Séria B
Marco Stamm/SN

O

Cuiabá não tem folga
nem no domingo. De
volta a Mato Grosso,
depois de ter derrotado por 1 a 0,
o América-MG, em Belo
Horizonte, o elenco auriverde
treinou no CT do Dourado
visando o jogo contra o
Confiança (SE) pela quarta
rodada do Campeonato

Brasileiro da Série B, nesta
terça-feira (18), às 20h30
(horário de Mato Grosso), na
Arena Pantanal. O treinador
Marcelo Chamusca comandou
um treino técnico-tático com
todo o plantel à disposição. Não
tem jogador que começou a
competição contundido nem
suspenso. Nenhum atleta testou
Foto: Arquivo

Cuiabá treinando até no domingo
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positivo para o novo
Coronavírus, mesmo após o
amistoso contra o Goiás, que
teve nove atletas contaminados.
O time de Mato Grosso
busca sua segunda vitória
consecutiva na competição para
retornar ao G4. A terceira rodada
foi favorável ao Dourado, que se
beneficiou dos resultados de
adversários diretos e caiu apenas
uma posição, ficando em 5º lugar
com um jogo a menos do que
todos os adversários acima da
tabela. Pela frente, o Cuiabá terá
um adversário que também
folgou na rodada da Série B. O
Confiança empatou seu jogo
pelo quadrangular final do
Campeonato Sergipano e adiou a
decisão.
Domingo, o time do
nordeste virou a chave e treinou
em Aracaju pensando em encarar
o Dourado. A novidade para o
treinador Matheus Costa foi a
chegada do meia atacante Tiago
Luís, recém apresentado e apto a
estrear.

Luverdense Esporte
Clube, que já foi
considerado uma das
principais revelações,
surpreendeu ao anunciar na
sexta-feira, que solicitou a
Federação Mato-grossense de
Futebol que seja retirado da
disputa da Série D do
Campeonato Brasileiro.
Segundo o comunicado, a
medida se deve as dificuldades
enfrentadas pelo clube devido
a pandemia do novo
coronavírus.
De acordo com o
documento, foi uma medida
bastante pensada e extrema,
que infelizmente precisou ser
tomada, em decorrência dos
problemas e incertezas que
envolvem o futebol brasileiro e
o seu calendário de
competições.
Diante dessa decisão, a
substituição será realizada

www.jornalcorreiocacerense.com.br

HORÓSCOPO

**********

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em seu
signo marcando um período
de movimento positivo na
vida social, nas redes e
aproximação de pessoas interessantes,
inteligentes e atraentes. O período pode
indicar também maior envolvimento com
um projeto criativo, que será colocado em
prática em poucos dias.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período em que
você estará mais sociável e
voltado para os projetos em
equipe. É bastante provável que esteja
envolvido com o gerenciamento uma nova
equipe de trabalho, que se mostrará
imensamente produtiva nos próximos dias.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período ainda
de interiorização e
n e c e s s i d a d e d e
distanciamento. Estar na intimidade de sua
casa e/ou junto aos seus, não envolverá
nenhum sacrifício. O período é ótimo para
planejar novos projetos e colocar as leituras
em dia.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período de
sucesso e reconhecimento
profissional. Sua imagem está
em alta, especialmente pela facilidade que
cria e expõe suas ideias e projetos. O período
é ótimo para buscar uma nova colocação,
função ou emprego. Por outro lado, é ótimo
também para começar um novo negócio.

Mercúrio, seu regente, se une
ao Sol em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries marcando um período
de intensa atividade social,
mesmo que seja através das
redes. Há uma forte necessidade de trocas
intelectuais e de envolver-se em processos
mentais, como os estudos. Procure praticar
atividades físicas para diminuir a ansiedade.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período em que
você pode estar envolvido na
criação de novos projetos para
um negócio já em andamento, que envolve
publicações e internet. Há grande facilidade
na comunicação e apresentação. Período
ótimo para programar uma longa viagem.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período em que
você estará voltado para suas
finanças e tudo o que envolve
as transações financeiras. O período é ótimo
para novos investimentos e para negociar
projetos e contratos. Você estará mais
estratégico do que nunca.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período de
interiorização e necessidade
de aprofundar-se em um
mergulho emocional. O período envolve
equilíbrio de emoções e sentimentos. Por
outro lado, você pode estar envolvido com a
negociação de uma nova parceria
financeira, que aponta para o sucesso.

Mercúrio se une ao Sol em seu
signo e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período em que
você estará totalmente
dedicado às leituras, aos
estudos e a atividades que envolvem o
planejamento ou execução de projetos de
publicações e internet. Há uma espécie de
agitação mental que deve ser devidamente
equilibrada. Medite.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período de
movimento intenso e
agradável nas redes sociais,
pois você está mais aberto e simpático do que
nunca. A comunicação está ainda mais fácil,
assim como sua capacidade em criar novos
projetos, buscar novas parcerias. O sucesso
está a caminho.

Mercúrio, seu regente, se une
ao Sol em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries marcando um período de
interiorização e necessidade de
distanciamento e compreensão
de sentimentos e emoções. Você está mais
calado e voltado para as leituras e estudos. Por
outro lado, o período é ótimo para começar
uma nova atividade que melhore a saúde
integral.

Mercúrio se une ao Sol em
Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
marcando um período de
rotina intensa, mas
equilibrada, que pode
envolver um novo projeto ou mesmo um
novo emprego, caso esteja pensando em
uma nova colocação no mercado. O período
é ótimo também para cuidar de sua saúde
integral com novas atividades.

SOCIAL
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Semana de festa a querida advogada
Cibeli Simões Santos que amanhã
completa mais um ano de vida e
comemora a data ao lado dos amigos e
familiares com muita alegria. Que seu
dia seja repleto de luz e paz. Que as
pessoas queridas estejam com você e que
o amor invada seu coração! Desejo que
seu aniversário lhe traga uma felicidade
imensa e que você possa realizar todos
seus desejos nessa nova etapa de vida.
Parabéns!

By Rosane Michels

**********

seguindo o regulamento
específico da Série D 2020,
que em seu Artigo 34,
assegura:
“Se o clube
desistente for um dos 4
(quatro) clubes que sofreram
descenso da Série C do ano
anterior, a vaga será transferida
diretamente para o
Campeonato Estadual do clube
desistente, seguindo a sua
sequência de classificação".
Assim conforme a
classificação final do
Campeonato Mato-grossense
de 2019, o Sinop Futebol
Clube passa a ser o herdeiro da
vaga.
A FMF já comunicou o
Sinop, e aguarda a
confirmação da participação
de seu filiado. Os jogos da
Série D do Campeonato
Brasileiro estão marcados para
começar no dia 19 de
setembro.

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

Endereçamos os parabéns a Diego Augusto G. do Nascimento,
auxiliar administrativo no escritório Simões Santos & Nascimento
Sociedade de Advocacia, ele que ontem foi recebido pela equipe com
muita festa. Que essa data se reproduza por longos anos e seja
sempre comemorada com amor e saúde são os nossos votos.

Brindou mais um ano de vida neste fim de semana a competente
cirurgiã-dentista Cristina Cappi Aguiar Rodrigues. Na
oportunidade recebeu o carinho do maridão, filhos e rol de amigos.
Contemplaram a data apenas entre eles, pois é o que o momento
pede. Parabéns da coluna!

No rol dos aniversariantes a eterna
professora Helena Silva que desde cedo
recebe o carinho dos amigos, alunos e
familiares nas redes sociais. Felicidades,
saúde, amor e paz é o que lhes desejamos não
somente hoje, mas em todos os dias de sua
existência. Salute amiga!

Marcou golaço no placar da vida o jovem
M a t h i a s P e re i r a N e g r ã o q u e n a
oportunidade recebeu os abraços dos pais
Mathias e Adriana, dos irmãos e rol de
amigos. Que o próximo ano seja o melhor
que já viveu. Aproveite sempre a vida ao
máximo e lute por tudo que deseja alcançar.
Seja feliz!

