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MESMO PESO E MESMA MEDIDA

Decreto Unificado com medidas de combate ao avanço da Covid
19 será adotado pelas prefeituras da região da grande Cáceres
Foto: JCC

Com o avanço de novos casos as medidas preventivas são a melhor
maneira de se proteger contra o coronavírus, que ainda não tem vacina.
Nesse contexto o prefeito Francis Maris está em alinhamento com gestores
dos municípios da região para a adoção de um Decreto Unificado, visando
a contenção da disseminação da Covid-19, uma vez que o Governo do
Estado através de decreto assegurou a cada município a responsabilidade
de lidar com o cenário local de prevenção e combate à doença. Página 03

RACHADINHA

MP requer indisponibilidade de bens do vereador
Wagner Barone por improbidade administrativa
Foto: Arquivo

Medidas serão adotadas por 22 municípios

AÇÃO CIVIL

Ação requer internação em rede privada quando não
houver vagas pelo SUS para pacientes com covid-19

Vereador Wagner Barone

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 4ª
Promotoria de Justiça Cível de Cáceres, requereu a indisponibilidade de
bens do vereador Wagner Sales do Couto, conhecido como "Barone", no
valor mínimo de R$ 42.614,90. O pedido de liminar consta na Ação Civil
Pública (ACP) ajuizada contra o parlamentar, em razão da prática de atos
de improbidade administrativa por inobservância dos princípios da
administração pública. Página 03

Foto: Arquivo

Quatro promotores de Justiça, dois
defensores públicos estaduais e um
defensor público federal que atuam na
região Oeste de Mato Grosso, ingressaram
com ação civil pública (ACP) conjunta,
com pedido liminar, requerendo a
internação de todos os pacientes regulados
pelo Escritório Regional de Cáceres para
tratamento de Síndrome Respiratória
Aguda e Covid-19 em hospitais
particulares de Cuiabá ou de outros
municípios, quando não existir vagas em
leitos públicos.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Projeto de lei estabelece Covid-19 como
acidente de trabalho em Mato Grosso
Foto: Assessoria

Promotor Rinaldo Segundo assinou ação

Página 03

EM CANA

Avô é preso suspeito de abusar
da neta de 9 anos em Cáceres
Foto: Ilustrativa

Um homem de 58 anos, que não
teve o nome revelado pela polícia, foi
preso acusado de abusar sexualmente da
neta de apenas 9 anos. O fato aconteceu no
município de Cáceres no Distrito de Vila
Nova Cáceres.

Deputado Dr. Gimenez, autor do projeto

O projeto de lei nº 490/2020 determina que os profissionais da
saúde de Mato Grosso que se tornarem vítimas fatais ou tiverem redução da
capacidade laboral, decorrente do contágio do coronavírus (Covid-19),
serão considerados casos de acidente em serviço ou doença profissional.
Página 06

Criança estava
em casa com o avô
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IR 2020 e a Covid-19
O objetivo do artigo de hoje é a
prestação de serviço, mais precisamente,
imposto de renda. Mas como o assunto em
voga gira em torno da Covid, ela também
estará presente nas linhas que segue, não
como tema principal, mas como
contratempo e até mesmo alijamento para o
bolso dos contribuintes.
Os mais ansiosos – entenda aqueles
que estão na fila – já devem saber que o
assunto será relacionado à declaração e
restituição do imposto de renda das pessoas
físicas.
Geralmente, a entrega das
declarações termina em 30 de abril. Porém,
em 2020, por conta da pandemia da Covid19, o prazo para entrega da DIRPF 2020,
ano-base 2019, foi estendido até o dia 30 de
junho.
Um dos motivos que levou a
Secretaria Especial da Receita Federal a
prorrogar o prazo de entrega, foi demandas e
relatos de contribuintes e de profissionais da
contabilidade de que estão confinados em
casa e em home office, diante disso foi
publicada a Instrução Normativa RFB nº
1.930/2020.
O inusitado é que mesmo o prazo
sendo estendido por mais dois meses, o que
se vê até agora, é muita morosidade por parte
dos contribuintes obrigados a declarar, e
faltando duas semanas para o término, o
total enviado equivale a 58,41%, das 32
milhões de declarações que a Receita
Federal espera receber.
Podemos pensar que a delonga para
a entrega da declaração seja por motivo
premeditado com o objetivo de quanto mais
tarde entregar mais será recompensado
financeiramente quando da restituição.
Outros podem pensar que o brasileiro deixa
tudo para a última hora.

ELEIÇÕES 2020
Com eventual lockdow para o pleito
municipal de outubro próximo,
ameaçado pela pandemia do Covid-19,
pitacos são sugeridos, alguns, oficiais
ao TRE. Prorrogação de mandatos,
adiamento para dezembro e até voto
virtual. Este último, com sabor de voto
nulo, depois da biometria para extirpar
eleitorado fantasma.
REDUÇÃO VEREADORES I
Com campanha eleitoral a vista, já é
comum a cogitação de redução em
cadeiras do legislativo, porém com
certeza o eleitor ficaria muito mais
agradecido se os nobres parlamentares
se preocupassem com a redução dos
altos salários e benefícios atuais, bem
como acabar com a reeleição sem
limites no legislativo do patropi.
REDUÇÃO VEREADORES II
Diante das polemicas sobre aumento e
redução do número (cadeiras) de
vereadores em comarcas tupiniquins,
importante ressaltar que o discutível e
alegado artigo 29 da CF vigente e seu
inciso IV, foi disciplinado pela emenda
constitucional 58 de 23/09/09. Por esta
emenda, ficou estabelecido apenas o
limite máximo de vereadores consoante
o número de habitantes. Eis a brecha
legal para a redução das cadeiras.
DESINFECÇÃO COVID
Diante do crescimento de casos da
Covid-19 em Cáceres, os vereadores
Claudio Henrique Donatoni e
Valdeníria Dutra apresentaram
indicação ao Executivo Municipal para
a retomada do trabalho de desinfecção
das ruas do município. A propositura
teve a aprovação unânime dos
vereadores, uma vez que a desinfecção
é uma das medidas de contenção do
vírus e que vinha sendo realizada pela
prefeitura durante o início da pandemia.
A indicação cita, como locais que
necessitam de atenção especial, os
centros de saúde, pátios rodoviários e
vias com maior trafegabilidade da
população.
MEGA SENA ACUMULADA
O concurso 2.271 da Mega Sena pode
pagar hoje (17) um prêmio de R$ 32
milhões para quem acertar as seis
dezenas. As apostas podem ser feitas até
as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo
portal Loterias Caixa
(www.loteriasonline.caixa.gov.br) e
pelo app Loterias Caixa, disponível
para usuários da plataforma iOS.

Porém, se esta for a tática muitos
vão “dar com os burros n'água”, isso porque
este ano os lotes de restituição tiveram suas
datas antecipadas, bem como diminuídas de
7 para 5 lotes, sendo que o primeiro lote foi
creditado em 29 de maio e o último será em
30 de setembro.
Como o prazo final para entrega da
declaração será 30 de junho, a Lei que trata
sobre a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas diz que o valor da restituição,
apurado em declaração de rendimentos, será
acrescido de juros equivalentes à taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir
da data prevista para a entrega da declaração
de rendimentos até o mês anterior ao da
liberação da restituição e de 1% no mês em
que o recurso for colocado no banco à
disposição do contribuinte.
Com isso a incidência da taxa Selic,
quando da restituição, será menor que nos
anos anteriores. Isso quer dizer que os dois
primeiros lotes não serão corrigidos pela
taxa Selic e o terceiro lote previsto para ser
restituído em 31 de julho, há previsão de
taxa de remuneração de apenas 1%.
Portanto, se o motivo dos 41,59%
de contribuintes que ainda não entregaram a
declaração for pelo fato de que estavam na
expectativa de ter sua restituição premiada
com mais juros e correções, é melhor “tirar o
cavalo da chuva”, pois neste ano a Covid-19
também contaminou a Secretaria Especial
da Receita Federal, em que pese haver males
que vem para o bem, neste caso a
antecipação da restituição.
Como o objetivo do artigo é prestar
serviço, vai aqui alguns exemplos de quem
deve declarar o imposto de renda 2020.
Observe que não vou mencionar os
exemplos corriqueiros.
São eles, quem recebeu, em

qualquer mês de 2019, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos, sujeito à
incidência do imposto, ou realizou
operações em bolsas de valores e de
mercadorias.
E os contribuintes que tinham, em
2019, a posse ou a propriedade de bens ou
direitos, incluindo de terra nua, de valor total
superior a R$ 300 mil ou quem escolheu a
isenção do imposto incidente em valor
obtido na venda de imóveis residenciais
cujo produto da venda seja aplicado na
aquisição de imóveis residenciais, isso
também no ano anterior.
De todo modo, a antecipação e
diminuição da quantidade de lotes da
restituição do imposto de renda vem ao
encontro das necessidades imediatas da
população, pois injeta de forma antecipada
dinheiro na economia, suavizando a crise
econômica que assola o País.
Pois com a ocorrência do estado de
calamidade pública, reconhecido através da
Lei nº 13.979/2020 e Decreto Legislativo nº
06/2020, nada mais razoável, por parte do
governo, do que devolver de maneira mais
rápida ao trabalhador a parte paga a mais do
imposto de renda.
É a meu ver, portanto, uma medida
simples que surtirá efeito imediato tanto
para o trabalhador quanto para a economia
que padece com os efeitos negativos
trazidos pela pandemia.
E para os mais de 13,3 milhões de
retardatários, fica o lembrete. O prazo
termina em 30 de junho!

___***Claiton Cavalcante, Contador,
mestrando pela FUCAPE Business School,
conselheiro do CRC/MT.

Conscientização do combate ao coronavírus é dever de todos
A flexibilização das restrições
impostas pelo Poder Público por conta da
pandemia do novo coronavírus foi um
importante passo para diversos setores
econômicos da nossa Capital, mas não pode
ser confundida pela população como a volta
à normalidade.
Não, nada voltou à normalidade e não
voltará tão cedo. Por isso, é preciso redobrar
os cuidados e lembrar a cada segundo: todo
cuidado é pouco e depende de cada um de
nós a velocidade que a curva de infecção da
doença tomará.
Não adianta jogar essa
responsabilidade apenas para o Poder
Público. Em tempos de pandemia o
paternalismo não funciona. O combate ao
coronavírus é dever de todos nós. Temos que
ter a consciência de que o momento ainda é
muito difícil. Em Cuiabá, estamos entrando
agora na fase de subida do número de casos
e, ao menos até o próximo mês, a situação
será bastante complicada. Contudo, não era
mais possível impedir a abertura do
comércio, pois, tanto os comerciantes como
os funcionários das lojas precisam levar o
sustento para suas casas, sob pena de
padecerem de outros males, como a fome e a

“epidemia psicológica”.
Mas a abertura tão necessária do
comércio não significa uma volta às ruas. É
uma abertura por necessidade. Isto é, use o
comércio de forma necessária e não para
diversão.
Um rígido protocolo de segurança foi criado
por especialistas, em um diálogo com os
lojistas, tratativas estas da qual eu, enquanto
presidente da Câmara Municipal de Cuiabá,
participei para dar segurança a todos e
minimizar o risco de contágio. E justamente
um dos pontos deste protocolo trata da
limitação do número de pessoas nas lojas,
nos estabelecimentos, de forma a garantir
um espaçamento adequado.
Não é hora de sair às ruas para “bater
perna”. A ida às lojas deve ser feita de forma
consciente e objetiva. Ir, com todo o cuidado
– com máscara e álcool em gel – fazer a
compra, e voltar para a segurança de sua
residência ou trabalho.
Não contribua com aglomeração,
não se exponha desnecessariamente ao
vírus, não exponha sua família e não obrigue
o Poder Público a rever a flexibilização,
penalizando milhares de trabalhadores,
pessoas que buscam seu sustento e de seus

EXPEDIENTE

entes queridos.
Estudos apontam que devemos ter
uma vacina contra à Covid-19 apenas em
meados do ano que vem. Não há ainda
nenhum tratamento com eficácia
comprovada que represente a cura das
pessoas para a doença. Ainda que haja
grupos de risco, o coronavírus não tem feito
distinção na hora de ceifar vidas. Todos estes
fatores são mais do que suficientes para que
nos mantenhamos vigilantes, convivendo
com esta pandemia da forma mais
consciente.
O combate à doença é dever de
todos – depende da conscientização de
todos. Se cada um seguir de forma rígida o
protocolo de segurança, indo às ruas com
responsabilidade, com necessidade, se as
lojas mantiverem as medidas determinadas
para a flexibilização, se o Poder Público se
mantiver atento aos números, tenho a
certeza absoluta de que tudo isso vai passar e
sairemos mais fortes, mais unidos e
melhores.
___***Misael Galvão, presidente da
Câmara Municipal de Cuiabá
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Os cuidados são fundamentais para diminuir a velocidade de transmissão do vírus e, assim, amenizar a sobrecarga no sistema de saúde pública

Decreto Unificado com medidas de combate ao avanço da Covid19 será adotado pelas prefeituras da região da grande Cáceres
Da Redação
Foto: Arquivo

C

om o avanço de novos casos
as medidas preventivas são a
melhor maneira de se
proteger contra o coronavírus, que
ainda não tem vacina.
Nesse contexto o prefeito
Francis Maris está em alinhamento
com gestores dos municípios da
região para a adoção de um Decreto
Unificado, visando a contenção da
disseminação da Covid-19, uma vez
que o Governo do Estado através de
decreto assegurou a cada município
a responsabilidade de lidar com o
cenário local de prevenção e
combate à doença.
As reuniões estão
acontecendo por vídeo conferência
entre os chefes do poder executivo,
promotores e as polícias Militar e
Civil para a tomada de decisões.
“Os cuidados são fundamentais para
diminuir a velocidade de
transmissão do vírus e, assim,
amenizar a sobrecarga no sistema de
saúde pública”, explica Francis, que
está à frente da articulação e não
descarta a adoção do toque de
recolher na região.
Ele explica que durante o
horário comercial a fiscalização é
intensa não só exercida pelo poder
público, mas também pela própria
população que estão denunciando
casos de desrespeito as normas de
prevenção já adotadas. Para o gestor
o problema se agrava no período

(148), Campo Verde (145), Pontes e
Lacerda (137), Barra do Garças
(122), Alta Floresta (103), Cáceres
(79), Querência (76), Jaciara (68),
Campo Novo do Parecis (65),
Sapezal (60) e Nossa Senhora do
Livramento (58).
Nas últimas 24 horas,
surgiram 487 novas confirmações,

TELETRABALHO

Portaria da Câmara assegura medidas de
prevenção contra Covid-19 até 13 de julho
Da Redação
Francis está a frente da articulação do Decreto Unificado

noturno, nos fins de semana quando
as pessoas realizam festinhas, fazem
uso de bebidas alcoólicas,
descuidando das regras de proteção.
O Decreto apresenta cerca
de 21 medidas de prevenção que
serão adotadas por todos os
municípios na região de Cáceres a
Comodoro.
Em Cáceres, a prefeitura
vem adotando várias estratégias,
com campanha de conscientização,
além de vídeos, imagens, faixas, Call
center e agora um boneco
caracterizado de vírus da Covid-19,
que está nas ruas sensibilizando as
pessoas para a importância da
prevenção.

Mato Grosso já contabiliza
6.877 casos e 250 óbitos, em
decorrência do coronavírus. As 27
mortes mais recentes foram
registradas nas cidades de Várzea
Grande, Cuiabá, Tangará da Serra,
Aripuanã, Nova Santa Helena,
Sinop, Rondonópolis, Nova
Xavantina e Pontes e Lacerda.
Os municípios com maior
número de casos de Covid-19, são
Cuiabá (1.941), Várzea Grande
(597), Rondonópolis (570),
Primavera do Leste (291), Tangará
da Serra (278), Sorriso (259),
Confresa (226), Lucas do Rio Verde
(182), Sinop (167), Nova Mutum

RACHADINHA

MP requer indisponibilidade de bens do vereador
Wagner Barone por improbidade administrativa
Assessoria

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por
meio da 4ª Promotoria de
Justiça Cível de Cáceres, requereu a
indisponibilidade de bens do
vereador Wagner Sales do Couto,
conhecido como "Barone", no valor
mínimo de R$ 42.614,90. O pedido
de liminar consta na Ação Civil
Pública (ACP) ajuizada contra o
parlamentar, em razão da prática de
atos de improbidade administrativa
por inobservância dos princípios da
administração pública.
Conforme a inicial, o
demandado Wagner Barone, na
condição de vereador do município,

os municípios que registraram mais
casos foram
Cuiabá (84),
Rondonópolis (61), Sorriso (46),
Várzea Grande (40), Tangará da
Serra (33), Primavera do Leste (19),
Lucas do Rio Verde (13), Cáceres
(11), Campo Verde (11), Nossa
Senhora do Livramento (11).

constrangeu o assessor parlamentar
Alander José do Carmo Marcino a
repassar valores percebidos
licitamente, a título de adicional de
função, a Tânia Reis, contratada pelo
demandado para exercer funções de
assessoria parlamentar no gabinete.
Tânia Reis era responsável por fazer
a divulgação do trabalho político do
requerido nas redes sociais.
Assim, o vereador possuía
dois servidores em seu gabinete
mediante pagamento de apenas um,
que de fato possuía vínculo com a
Câmara Municipal.
"Portanto, conforme
articulado no presente arrazoado,
Foto: Assessoria

resta caracterizado o ato de
improbidade administrativa, a partir
do momento em que o demandado
exigiu de seu assessor a divisão de
parte da remuneração licitamente
percebida, com a finalidade de
viabilizar a ampliação da mão de
obra laborativa em seu gabinete,
através da contratação ilegal de
pessoa para exercer funções de
assessoria parlamentar.
Assim, o demandado
incorreu em conduta tipificada como
improbidade administrativa, eis que
afronta diversos princípios
administrativos, em especial os
princípios da legalidade e da
m o r a l i d a d e " , a rg u m e n t o u o
promotor de Justiça Augusto Lopes
Santos ao propor a ação.

D

evido à curva ainda
ascendente dos casos de
covid-19 em Cáceres e com
objetivos de preservar a saúde de
todos, sobretudo os do grupo de
risco, o presidente da Câmara
Municipal de Cáceres, vereador
Rubens Macedo, por meio da
Portaria nº 081/2020, prorrogou o
prazo de validade da Portaria nº
049/2020 para o dia 13 de Julho,
assegurando assim a manutenção do
atendimento à população por
agendamento, bem como o
teletrabalho e ao revezamento da
jornada de trabalho dos servidores
de acordo com a determinação de
cada Chefe de Departamento.
De acordo com o
documento, as sessões ordinárias,
extraordinárias serão a portas
fechadas e audiências públicas
realizadas pela Câmara Municipal
de Cáceres, terão o limite máximo 10
pessoas, obedecendo ao
distanciamento mínimo de 1,5 (um
metro e meio) entre as pessoas,
devendo o espectador usar máscara e
higienizar as mãos na entrada.
Continuam suspensas todas
as atividades de capacitação, de

treinamento ou de eventos coletivos
realizados pela Câmara Municipal
de Cáceres que impliquem a
aglomeração de pessoas. Também a
participação de servidores em
eventos, salvo com autorização
expressa do Presidente da Câmara
Municipal de Cáceres.
“Para garantirmos as
atividades parlamentares seguimos
mantendo a prioridade pela
preservação da saúde dos
colaboradores, vereadores, bem
como da população, tendo em vista
que os casos do novo coronavírus
continuam ascendentes em Cáceres,
assim precisamos nos precaver. Por
isso prorrogamos o teletrabalho, o
agendamento, as sessões virtuais e
mantemos o isolamento social”,
finalizou Rubens Macedo.
As discussões e votações de
proposituras nas Sessões Ordinárias
e Extraordinárias até o dia 13 de
julho serão registradas e veiculadas
ao público em matérias jornalísticas
nos canais oficiais da Câmara, como
de praxe, além de contarem com
transmissão ao vivo na página do
Facebook (Câmara Municipal de
Cáceres) a partir das 19 horas.
Foto: Arquivo

Rubens Macedo – Presidente da Câmara

Vereador Wagner Barone
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A medida foi adotada após confirmação de que três pacientes já morreram por omissão do Estado

Ação requer internação em rede privada quando não
houver vagas pelo SUS para pacientes com covid-19
Assessoria

Foto: Ilustrativa

Ação conjunta requer internação em UTIs particulares

Q

uatro promotores de
Justiça, dois defensores
públicos estaduais e um
defensor público federal que
atuam na região Oeste de Mato
Grosso, ingressaram com ação
civil pública (ACP) conjunta,
com pedido liminar, requerendo a
internação de todos os pacientes
regulados pelo Escritório
Regional de Cáceres para

tratamento de Síndrome
Respiratória Aguda e Covid-19
em hospitais particulares de
Cuiabá ou de outros municípios,
quando não existir vagas em
leitos públicos.
A medida foi adotada
após confirmação de que três
pacientes já morreram por
omissão do Estado.
Para o efetivo

cumprimento do pedido, eles
requerem na ação que o Estado
apresente semanalmente a lista
com os nomes das pessoas
reguladas e efetivamente
transferidas para leitos de UTI's
particulares. Assinam a ação os
promotores de Justiça Rinaldo
Segundo (Cáceres), Mariana
Batizoco Silva Alcântara
(Araputanga), Samuel Telles
Costa (Vila Bela da Santíssima
Trindade); o defensor público
federal Pablo Farias Souza Cruz;
e os defensores públicos
estaduais Saulo Fanaia Castrillon
e Thais Cristina Ferreira Borges.
Consta na ação, que a
região Oeste compreende 22
municípios e aproximadamente
320 mil pessoas, tendo como polo
o município de Cáceres. Na
região existem apenas dois
hospitais que lidam com alta
complexidade. “Importante
esclarecer que essa imensa
população dispõe de apenas cinco
leitos para o tratamento do Novo
Coronavírus – Covid-19, estando
todos os leitos, praticamente
todos os dias, lotados, conforme
provam Boletins Diários do
Estado de Mato Grosso relativo à
pandemia do Novo

Direção do Hospital São Luiz emite nota de esclarecimento
ao manifesto dos profissionais da saúde e trabalhadores

situação, que a Justiça Divina
proteja a região Oeste se Vossa
Excelência (o magistrado) não
deferir a tutela antecipada.
Os números poderão não
ser apenas de três pessoas mortas
por falhas na regulação, hoje ou
amanhã.
Os números poderão ser
maiores”, alertaram os autores da
ação.

PRISÃO EM ABERTO

Foragidos da justiça são capturados
em Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis
Foto: Ilustrativa

Prisões foram realizadas durante patrulhamento

P

oliciais militares de
Cáceres, Cuiabá e
Rondonópolis capturaram
de domingo a terça-feira (14 a 16)
quatro homens com mandados de
prisão em aberto. Um dos
foragidos era procurado por dois
crimes.
Em Cáceres, no bairro
Jardim Imperial, a equipe da
Força Tática foi informada da
localização de um homem
procurado pela justiça. No local,
a denúncia foi confirma e o
mandado foi expedido em
fevereiro deste ano por roubo e
corrupção de menor.

Ascom/HSL

P

ara manter o atendimento aos pacientes diante do atual cenário econômico e da saúde no país,
buscando a perenidade dos serviços, a Pró-Saúde vem realizando um plano de adequação no
Hospital São Luiz.
Os ajustes são necessários para vencer esses tempos difíceis e vêm sendo realizados a partir de
alternativas que visem o menor impacto possível. Desse modo, a entidade garantiu assistência em saúde
para todos os colaboradores, pois o atendimento em saúde é realizado pelo próprio hospital.
Nesse contexto de crise, o HSL optou pela suspensão temporária do FGTS com base na medida
provisória do Governo Federal que, posteriormente, voltará a ser recolhido em parcelas. Todo esse
processo foi compartilhado e acompanhado pelos colaboradores do Hospital.
Sobre o vale alimentação, a informação que sugere seu cancelado não procede. O pagamento dos
benefícios referentes ao período anterior do mês de maio já foi efetuado.
Para enfrentar a pandemia da Covid-19, os colaboradores do hospital foram treinados e orientados a
partir das diretrizes clínicas divulgadas pela entidade, com base nos protocolos estabelecidos pelos
órgãos oficiais de saúde. Eles atuam em conformidade com as normas de segurança, utilizando os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Os profissionais também são monitorados pela Vigilância Epidemiológica, bem como seus
familiares. Inclusive, a única infectologista da região é diretora Técnica no Hospital São Luiz, que
possui corpo clínico capacitado.
O afastamento de colaboradores devido ao novo coronavírus é uma situação vivida em todas as
regiões do país. Atuar na saúde é considerado por muitos profissionais uma missão humanitária em
defesa da vida, condição que está fortemente presente nos juramentos que muitos profissionais fazem ao
concluírem a graduação.
Por fim, a direção do Hospital São Luiz permanece à disposição dos colaboradores e ressalta a
missão da unidade na prestação de um atendimento seguro e com qualidade para todos na região de
Cáceres.
Comunicação
Hospital São Luiz
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Coronavírus”, acrescentaram.
Eles afirmam ainda que as
informações colhidas na
investigação demonstram que “o
Estado de Mato Grosso não vem
prestando ao cidadão da região
Oeste a necessária proteção ao
direito constitucional e legal à
saúde, e também o direito à vida
da pessoa humana”.
“Considerando a atual

Na capital, no bairro São
Gonçalo, a ocorrência foi
atendida pelos policiais do 9°
BPM durante ronda. Os agentes
abordaram um homem que estava
sentado na porta de uma casa. Em
seu nome constou mandados
expedidos pelas comarcas de
Poconé e Cuiabá.
A segunda, no bairro
Duque de Caxias, o foragido foi
descoberto quando andava pela
rua. Em Rondonópolis, no bairro
Residencial Granville, os
policiais abordavam um
motociclista quando encontraram
mandado aberto em seu nome.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

EM CANA

Questionado o avô negou dizendo que não passou de uma brincadeira

Avô é preso suspeito de abusar
da neta de 9 anos em Cáceres

Da Redação

Foto: Ilustrativa

MORTE NO RIO

Corpo de homem é encontrado
boiando na baía da Carne Seca

Da Redação

O

corpo de um homem
encontrado boiando e
enroscado em galhos,
próximo a baía da Carne Seca na
manhã de segunda-feira, foi
identificado como sendo de Mário
Cesar Guimarães Alves, de 57 anos.
O corpo foi localizado por
moradores que acionaram via
CIOSP a Polícia Militar que
compareceu no local e diante da
veracidade dos fatos acionou

também a Polícia Civil e a Politec.
Após ser retirado da água, a
perícia técnica verificou que
aparentemente não haviam sinais de
violência no corpo da vítima e que
provavelmente o óbito deve ter
acontecido por afogamento ou mal
subido.
As causas da morte serão
analisadas no IML para onde o corpo
foi levado e posteriormente liberado
aos familiares para sepultamento.
Foto: Ilustrativa

O suspeito foi preso na casa de uma filha

U

m homem de 58 anos,
que não teve o nome
revelado pela polícia, foi
preso acusado de abusar
sexualmente da neta de apenas 9
anos. O fato aconteceu no
município de Cáceres no Distrito
de Vila Nova Cáceres.
De acordo com a Polícia,
a mãe da criança relatou que
precisou se ausentar por uns
instantes e que a criança ficou em
companhia do sogro que também
mora na residência. Ao retornar
para casa percebeu de imediato
que a filha estava triste e ao
perguntar o que tinha acontecido,

a menina contou a mãe que o avô
havia feito. A criança relatou que
o avô a levou até os fundos da
residência e praticou o abuso
sexual. Ela ainda disse que tentou
gritar, mas teve a boca tampada
pelo avô. Ao ser questionado
pelos pais da criança o idoso
negou dizendo que não passou de
uma brincadeira. Porém a menina
continuou insistindo que foi
arrastada até o fundo da
residência e depois do fato
consumado o avô a obrigou a
tomar banho. Diante dos fatos, os
pais levaram a criança até o
Pronto Atendimento Médico para

exames, onde foi constatado um
sangramento e a vítima foi
encaminhada ao Hospital São
Luiz, onde ficou internada para
cuidados médicos.
Com a confirmação, os
pais acionaram a polícia que
conseguiram prender o suspeito
na residência de uma das filhas.
Na presença do polícia o acusado
não negou o fato e confessou ter
abusado da neta informando estar
arrependido.
O suspeito foi detido e
conduzido ao CISC, onde
responderá pelo crime de estupro
de vulnerável.

Corpo estava boiando e sem marcas de violência

DENÚNCIA ANÔNIMA

Dois são presos em flagrante pela Polícia Civil
em Jauru por compra e venda de diploma falso
Da Redação

D

ois homens, cujas identidades
não foram divulgadas, foram
presos em flagrante por compra
e venda de diploma e histórico escolar
falsos. A prisão aconteceu na cidade de
Jauru no momento que o vendedor
estava entregando os documentos falsos
ao comprador em sua residência.
As investigações tiveram início
após os policiais da Delegacia de Jauru
receberem denúncia anônima sobre a
comercialização de diplomas falsos na
cidade. Com base nas informações, os
policiais iniciaram as diligências
conseguindo localizar o vendedor
entregando o diploma ao comprador em
sua residência.
Ao serem flagrados, o
comprador revelou que havia pago o
valor de R$ 1.250,00 em dinheiro para
adquirir o documento, sem fazer
nenhuma aula. Ele ainda informou que

Foto: Ilustrativa

comprou o diploma para conseguir uma
vaga de emprego.
Já o vendedor, a princípio
negou ter recebido o valor, apenas disse
estar intermediando a entrega do
documento, mas depois confessou que
havia recebido o valor e que conseguiu o
certificado falso com uma mulher na
cidade de Araputanga.
Os dois
suspeitos envolvidos na
comercialização irregular foram
conduzidos à Delegacia de Jauru, onde
após serem interrogados pelo delegado
Clayton Queiroz Moura foi lavrado o
flagrante por uso de documento falso.
Na posterior decisão judicial foi
determinado o recolhimento de fiança
de dois salários mínimos para o
vendedor e de um salário mínimo para o
comprador. Após o pagamento, os
suspeitos receberam alvará de soltura e
responderão pelo crime em liberdade.
Foto: Ilustrativa

Certificado foi confeccionado em Araputanga

Certificado foi confeccionado em Araputanga
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O objetivo é resguardar os direitos dos trabalhadores na 'linha de frente' do enfrentamento à pandemia durante o decreto de calamidade pública estadual

Projeto de lei estabelece Covid-19 como
acidente de trabalho em Mato Grosso

Assessoria

Foto: Assessoria

Dr. Gimenez avalia com preocupação o alto contágio desses trabalhadores

O

projeto de lei nº
490/2020 determina que
os profissionais da saúde
de Mato Grosso que se tornarem
vítimas fatais ou tiverem redução
da capacidade laboral, decorrente
do contágio do coronavírus
(Covid-19), serão considerados
casos de acidente em serviço ou
doença profissional.

“Esses profissionais não
podem se submeter à quarentena,
pois são considerados 'linha de
frente' no enfrentamento à
pandemia.
Com isso, exercem a
profissão em seus mais diversos
setores, tendo contato com
inúmeras pessoas e estão em uma
condição muito mais vulnerável”,

explica o deputado estadual Dr.
Gimenez (PV).
Na opinião do
parlamentar, a medida não se trata
de privilégio, uma vez que busca
tratar de forma mais justa aqueles
que estão travando uma
“verdadeira batalha” diariamente
para salvar vidas. No Brasil,
dados do Ministério da Saúde

apontam que mais de 83 mil
profissionais da saúde testaram
positivo para a doença até maio.
Já são mais de 170 óbitos, uma
média de 2 médicos por dia.
Entre os profissionais
considerados de saúde estão
todos aqueles que,
comprovadamente, trabalham em
hospitais, clínicas e afins,
diretamente ou indiretamente
com o público, e unidades
responsáveis pelo recebimento de
pacientes. O direito será
reconhecido na vigência do
decreto de calamidade pública
estadual, para fins
previdenciários, financeiros e
trabalhistas como “acidente em
serviço”.
Dr. Gimenez avalia com
preocupação o alto contágio
desses trabalhadores. O Conselho
Federal de Enfermagem (Confen)
divulgou, recentemente, que o
Brasil responde por 30% das
mortes desses profissionais no
mundo. Além disso,
aproximadamente 7 mil
denúncias de falta de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e sobrecarga de

trabalho estão sendo apuradas
pela entidade em todo país.
“Tivemos o maior número
de mortes dos profissionais da
saúde até agora mundialmente, o
que revela falta de proteção e
cuidados. Sendo assim, é
primordial que tomemos medidas
nesta Casa de Leis para que eles
tenham seus direitos
reconhecidos enquanto perdurar
a pandemia, pois contrair
coronavírus, para eles, é doença
laboral ou acidente de trabalho”,
afirma o deputado estadual.
Adicional de insalubridade –
Mesmo não estando na linha de
frente do enfrentamento à
pandemia, os colaboradores que
realizam a limpeza e a
desinfecção das unidades de
saúde também temem o vírus.
Diante disso, o deputado Dr.
Gimenez apresentou ao Governo
do Estado a Indicação nº
2366/2020 sobre a necessidade
de aumento no adicional de
insalubridade pago aos auxiliares
de serviços gerais que atuam no
combate da Covid-19, tendo em
vista a exposição direta e
contínua.

PROTEÇÃO

Batalhão Ambiental da Polícia Militar

POLÍTICA

Câmara de Nova Lacerda aprova reajuste da RGA
em 3,4% e prefeito garante que irá vetar projeto resgata filhote de cervo em Curvelândia
Assessoria

Max Aguiar

O

s vereadores de Nova
Lacerda (distante 580km
de Cuiabá) aprovaram
Reajuste Geral Anual (RGA) dos
servidores da Câmara Municipal
em 3,4%, durante sessão
legislativa na semana passada.
Mesmo no prédio da
Câmara tendo oito funcionários
efetivos e quatro contratados, o
aumento salarial foi questionado
pela população devido ao
momento de pandemia, em que os
gastos do poder público têm sido
direcionados ao combate do novo
coronavírus.
Atualmente Nova
Lacerda tem 8 casos confirmados

da doença, sendo apenas um
internado em Cuiabá, quatro
recuperados e outros três sendo
monitorados na capital.
A cidade não possui
hospital e qualquer caso de
u rg ê n c i a e e m e rg ê n c i a é
transferido para cidades como
Pontes e Lacerda, Cáceres ou
Cuiabá.
O vereador Adair José da
Silva (Republicanos), que faz
parte da oposição da Mesa
Diretora, disse que a votação foi
unânime. Ele explica que votou a
favor do reajuste dos servidores
porque o estudo passou pela
Comissão de Constituição de

Câmara Municipal de Nova Lacerda

Justiça e Redação (CCJR) da
Casa de Leis municipal.
"Foi unânime porque
passou pela CCJR. Teve 100%
dos votos da Casa. Nós temos em
média 8 funcionários efetivos e o
reajuste seria apenas para eles.
Não é reajuste no salário do
vereador. O nosso salário está
congelado tem oito anos",
explicou o parlamentar.
Ainda segundo o
vereador, a CCJR deu parecer
favorável pelo projeto porque
decreto do presidente Jair
Bolsonaro constava que "reajuste
da RGA poderia ser feito que não
seria considerado aumento
salarial".
O governo federal
condicionou o repasse de
dinheiro para estados e
municípios ao congelamento de
salários.
O prefeito da cidade,
Uilson José da Silva, conhecido
como Uilson Linguiça (DEM),
disse que não concorda com a
votação a Câmara e irá vetar o
projeto. "Em tempos de
pandemia não podemos aprovar
um projeto desse tipo. Sabemos
que é um projeto que passa pela
inconstitucionalidade, nosso
procurador já nos informou sobre
isso. Então, assim que chegar
aqui na minha mesa, ele será
vetado", garantiu o prefeito.

M

ais um animal foi
resgatado pelos
policiais do Batalhão
de Polícia Militar de Proteção
Ambiental (BPMPA), desta vez,
um filhote de veado catingueiro,
da espécie cervídeo.
O animal de apenas dois meses de
vida foi encontrado em uma
residência, no município de
Curvelândia, na última sextafeira (12).
O filhote apareceu em
uma residência no município de
Cuverlândia e o moradores
acionaram a PM via 190. A

equipe do Batalhão Ambiental de
Cáceres deslocou até o local e
fez o resgate. O animal em
seguida foi entregue aos recintos
da sede do Ambiental da PM na
Baixada Cuiabana.
O cervo está sendo
submetido a uma série de exames
médicos, se o animal apresentar
boas condições de ser reinserido a
natureza, já que ainda é um
filhote, ele poderá ser enviado a
um santuário.
Caso o contrário ficará
aos cuidados dos policiais
militares.
Foto: PM

Filhote tem apenas 2 meses
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SANGUE NOVO

O clube-empresa, proposta que está em tramitação no Senado, oferece a oportunidade para os
times refinanciarem dívidas, organizarem o caixa e facilitar a busca por novos investidores

Diretoria do Luverdense busca investidores e não
descarta a possibilidade de se tornar clube-empresa
A
Luan Cordeiro/Só Notícias

Foto: Arquivo

diretoria do Luverdense
Esporte Clube sinalizou,
nas redes sociais, o desejo
de se tornar um clube-empresa,
quando apenas um dono fica à
frente do poder. O possível
investimento financeiro, daria um
“gás” a equipe, e
consequentemente evitaria o
fechamento das “portas” do
Auriverde, conforme apontado
pelo gerente de futebol Helmute
Lawisch, em entrevistas na
semana passada.
“Na presidência desde o
final do ano passado, quando
assumiu após apelos da
sociedade, Guilherme Lawisch
havia comentado, antes da

pandemia, o desejo de
transformar o Luverdense em um
clube-empresa, seguindo as
novas leis do Governo, com
apenas um dono no poder de
tudo”, escreveu em uma
publicação.
Em outra publicação, a
diretoria destacou que “é
desesperador ver o clube que a
gente ama estar perto do fim.
Pedimos a todos, novamente,
para fazerem o nome do
Luverdense ecoar pelos cantos do
país, em um novo apelo para
seguirmos com a chama acesa. O
clube necessita de
investidores/parcerias para seguir
vivo”, ressalta.

“Em tom objetivo, a
diretoria do Luverdense ressalta
que apenas um “sangue novo”
poderá evitar de fechar as portas.
O clube busca investidores, de
pessoas físicas ou jurídicas, que
tenham interesse em tocar o
projeto adiante. Um “novo”
Luverdense é o único caminho
possível”, apontou a diretoria.
O clube-empresa,
proposta que está em tramitação
no Senado, oferece a
oportunidade para os times
refinanciarem dívidas,
organizarem o caixa e facilitar a
busca por novos investidores. É
também um modelo que tenta
enquadrar os dirigentes e os

ESTRATÉGIA

Treino em casa do Cuiabá completa 30 dias
visando Brasileirão, Copa Verde e do Brasil
A Gazeta

D

e forma bem discreta, ao
estilo implantado pela
diretoria, o Cuiabá
Esporte Clube já completa um
mês de atividades após o término
das férias coletivas, no fim do
mês de abril.
Ainda a espera de uma
posição do governo do Estado e
da prefeitura de Cuiabá quanto às

recomendações para o futebol
profissional na crise contra o
avanço do coronavírus, o elenco
de jogadores vem treinando por
meio de vídeo.
A preparação física é
passada aos atletas, que realizam
as atividades simultaneamente
em suas residências. São treinos
acompanhados pelos
Foto: Arquivo

A estratégia é como se fosse um dia normal de trabalho
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profissionais responsáveis pela
preparação física do 'Dourado'.
A estratégia é como se
fosse um dia normal de trabalho
no Centro de Treinamento. Tem
horário para começar e também
para encerrar.
É um torno de uma hora
de atividade. Mesmo sem nada
palpável para uma retomada do
futebol brasileiro com o avanço
da doença em todo o Brasil, o
Cuiabá está na lista dos poucos
clubes do país que iniciou os
trabalhos.
No calendário do atual
campeão mato-grossense, consta
o Campeonato Mato-grossense
paralisado ainda na primeira
quinzena de março, a disputa da
Série B do Brasileirão, Copa
Verde e ainda às oitavas de final
da Copa do Brasil deste ano.
De forma antecipada, a
diretoria está no mercado em
busca de reforços. Já acertou os
retornos do atacante Jenílson e do
meia Felipe Marques.
Ambos estavam no
Novorizontino na disputa do
Campeonato Paulista.

Diretoria busca investidores para não fechar as portas

responsabilizar por eventuais
irregularidades.
Com a proposta, os times
brasileiros, que em sua grande
maioria são associações civis sem
fins lucrativos, se transformariam
em sociedades anônimas ou
limitadas e poderiam fazer
fusões, cisões ou incorporações,
buscando atrair mais
investimentos.
Além disso, para ser
integrado ao projeto, o clube
interessado precisará apresentar
um plano completo de
reestruturação. Na sequência,

poderá pedir a recuperação
judicial e negociar suas dívidas.
Ainda de acordo com o texto do
projeto, os clubes-empresas vão
poder parcelar seus débitos em
até 150 meses, com uma redução
das multas em 70%, dos juros de
40% e dos encargos legais em
100%.
No Brasil, algumas
equipes já contam com
investidores únicos, como
Botafogo de Ribeirão Preto (SP),
Resende (RJ) e Grêmio Osasco
Audax (SP), o Red Bull
Bragantino (SP), dentre outros.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Destaque Especial de hoje ao
Governador do Distrito 4440 do Rotary
pelo brilhante trabalho realizado a nível
d i s t r i t a l o q u e j á l h e re n d e u
reconhecimento em várias cidades do
Estado com moções e título de cidadão.
Nesta quinta-feira estará recebendo na
Câmara dos Vereadores em Barra do
Bugres o título de cidadão
Barrabugrense. Homenagem mais que
justa pelo trabalho que vem prestando as
cidades onde tem clubes de Rotary.
Parabéns!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos, indica dias em
que você pode sentir-se
emocionalmente confuso,
com forte necessidade de distanciamento e
solitude. Você deve encontrar maneiras de
equilibrar sua saúde integral, com
atividades que unam corpo e mente.
Medite.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos pode trazer
problemas em sua rotina,
com imensa dificuldade de
organização e disciplina. Procure fazer
uma coisa de cada vez e cumprir
severamente uma agenda. Se não
conseguir, peça ajuda.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos, faz com que
você comece a rever algumas
amizades e, quem sabe, faça
uma triagem minuciosa sobre quem, de fato,
valha a pena manter ao seu lado. Uma
decepção com um amigo, pode ser o
catalisador desse processo.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos e você pode entrar
em um processo de
dificuldade de enfrentamento
da realidade. O período pode envolver
confusão em emoções e sentimentos, que
devem ser mais intensamente investigados.
Pode haver desilusão amorosa.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em sei signo, pode trazer
atrasos e algumas
dificuldades em projetos de
trabalhos já apresentados. Confusões e mal
entendidos podem fazer parte dos primeiros
dias deste período. Seja o mais minucioso e
detalhista possível.

Netuno começa a
retrogradar em Peixes e,
unido a Marte e em tenso
aspecto com o Sol em
Gêmeos e algumas
confusões domésticas podem começar a
surgir, tanto em sua casa física, como no
convívio com a família. Tome cuidado
com problemas com encanamentos e
vazamentos em casa.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos, indica dias em
que a necessidade de
interiorização e solitude fica
mais intensa, assim como a busca de um
sentido para os últimos acontecimentos em
sua vida. O período é ótimo para começar a
meditar com mais dedicação.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos e você pode
enfrentar algumas confusões
e mal entendidos nos
relacionamentos, especialmente no trabalho
e com amigos. Tome cuidado com as
palavras e não assine documentos
importantes. Se puder, adie.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol em
Gêmeos, pode trazer confusões
pertinentes a negociações com
parceiros financeiros. Os mal
entendidos podem estar presentes, portanto,
fique atento aos detalhes. O período pode
envolver também, algumas desilusões, qua
podem abalar seu mundo emocional.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos, pode trazer
alguns problemas
relacionados ao seu dinheiro.
Não é um bom momento para um novo
investimento. O período pede
discernimento e comedimento nos gastos.
Evite pedir empréstimos e financiamentos.

Netuno começa a retrogradar
em Peixes e, unido a Marte e
em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos, pode apontar
para uma decepção amorosa
ou com um amigo. O período
pede cuidados redobrados com novas
amizades e com assinatura de documentos
que envolvam qualquer tipo de parceria.
Adie, se for possível.

Netuno começa a retrogradar
em seu signo e, unido a Marte
e em tenso aspecto com o Sol
em Gêmeos e você pode dar
um mergulho em seu passado,
especialmente o emocional,
que envolve um relacionamento. Você pode
estar excessivamente sensível e começar a
romantizar tudo. Há certo esforço para
manter os pés na realidade.

Brindaram Bodas de Bronze o casal Luiz Catelan e Sebastiana que
celebraram a data envolto ao carinho dos filhos e seleto rol de
amigos. Assim como o bronze, metal resistente, que pode ser fundido
para dar origem a outros objetos, o casal comemora mais de meio
século de união fundidos no amor, companheirismo e respeito,
deixando aos filhos o maior ensinamento do amor a família. Que
Deus continue derramando infinitas bençãos e que essa data se
repita por muitos anos.

Ele arrasa nas entrevistas e hoje recebe nossos aplausos pelo
profissional nota 1000 que é. Nosso reconhecimento ao radialista
Luizmar Faquini que é a voz do povo na Rádio Difusora. Sucessos
sempre!!!

Flores multicoloridas são dedicadas
especialmente a aniversariante Martha
Baptista, pessoa querida que recebeu os
abraços dos seus colegas, amigos e
familiares. Espero que tenha um ano especial
e repleto de alegrias, felicidades e sucessos.
Que nunca lhe falte energia e saúde. Tim
tim!!!

Os parabéns com votos de saúde e
prosperidades a Fernando Antoniassi que
festejou data nova ao lado dos familiares.
Fernando desde as primeiras horas recebeu
mensagens nas redes sociais. Felicidades e
realizações é o que a coluna deseja.

