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AÇÃO HUMANITÁRIA

Grupo Juba doou 2 mil cestas básicas e 4 mil quilos de
carne para famílias em vulnerabilidade social na região
Foto: Assessoria

Grupo Juba entregou 29 toneladas de alimentos

O Grupo Juba, empresa de responsabilidade social, promoveu mais uma grande ação humanitária durante a pandemia do Coronavírus. A Rede Juba de Supermercados,
no último mês de agosto, realizou a doação de 29 toneladas de alimentos para auxiliar a população em situação vulnerável. Instituições filantrópicas e humanitárias também
foram beneficiadas. Página 03

AÇÕES SOLIDÁRIAS

CONCLUSÃO

Polícia Civil conclui inquérito da
Rotary Club de Cáceres repassa mais de dois
mil a AAAC através do projeto Óleo que salva morte da adolescente Isabele Ramos
Foto: PJC

Foto: Assessoria

Mesmo com a continuidade
de ações mitigadoras dos efeitos da
pandemia, como o isolamento social
e cuidados com a saúde individual e
coletiva das pessoas, mais
especificamente os associados e suas
famílias, o Rotary Club de Cáceres,
sob a presidência da companheira
Rosane Michels Saravy, está
conseguindo realizar vários projetos
de apoio à comunidade,
especialmente às famílias mais
carentes e/ou em risco social.
Cheque entregue a AAAC

Inquérito concluído indiciou 3 adultos

Página 03
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No Posto Carretão 1 kg de alimento vale
uma sanitização veicular neste sábado

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio do trabalho da Delegacia
Especializada do Adolescente de Cuiabá (DEA) e Delegacia Especializada
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) concluiu as
investigações sobre a morte da adolescente Isabele Guimarães Ramos, 14
anos, e indiciou três adultos pelos crimes de omissão de cautela na guarda
de arma de fogo, posse de arma de fogo; homicídio culposo, entregar arma
a adolescente e fraude processual. Página 05

TRÁFICO

Foto: JCC

Já imaginou fazer uma sanitização em seu
veículo em troca de um quilo de alimento
não perecível? Pois é isso que o Posto
Carretão do Centro e parceiros estarão
realizando neste sábado (5) em uma ação
solidária em prol dos idosos assistidos pelo
Remanso Fraterno João Gabriel.

Policiais militares de
São José dos Quatro Marcos
prenderam nesta quarta-feira
(02) três homens e uma mulher
por tráfico de droga. As duas
ocorrências foram no bairro
Jardim Popular. Página 06

Ação iniciará as 8 horas

Foto: PMMT

PM desmantela bocas de fumo
em São José dos Quatro Marcos

Na ação 3 homens e
1 mulher foram presos

Página 03
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Fagulhas do Covid
Dizia a
minha
finada
avó, que
Deus a tenha, que o cúmulo do barulho é
um casal de esqueleto transando num
Dia Mundial de Oração telhado
de zinco, mas o Mané Futrica
Na mensagem do Dia Mundial de aqui discorda; há controvérsias no país
Oração, o Papa reconhece que “a pandemia atual das chorumelas, que vive nos últimos
levou-nos a redescobrir estilos de vida mais
meses o pandemônio made-in China.
simples e sustentáveis” por isso destaca que
E nessa pandemia não encontro
“Devemos aproveitar este momento decisivo para
Pão
de
Mio pro café das dez, que é
acabar com atividades e objetivos supérfluos e
destrutivos, e cultivar valores, vínculos e projetos quando pulo da cama com aquela ressaca
da véspera, haja álcool gel na garrafa, pra
criadores”.
“Devemos examinar os nossos hábitos no matar o bicho, inclusive como margarina
uso da energia, no consumo, nos transportes e na no pão cafezinho na língua do patrício
alimentação. Devemos retirar, das nossas portuga, de calo no cotovelo ali no
economias, aspetos não essenciais e nocivos, e
balcão do bar da promoção.
criar modalidades vantajosas de comércio,
Como em Cáceres não teve FIPe,
produção e transporte dos bens”, adverte.
Alegro-me com o tema escolhido pela Arraiá do Correa, Caminhada da
família ecuménica para a celebração do Tempo da Natureza, Boi no Rolete e os cambaus
Criação 2020, ou seja, um «Jubileu pela Terra», devido a Covid-19, pelo jeito vai passar
tendo em vista que se celebra precisamente este 2 0 2 0 n o g o g ó e e n t r a r e m
ano o quinquagésimo aniversário do Dia da Terra. 2021contagiante, o negócio é enfiar a
Na Sagrada Escritura, o Jubileu é um viola no saco e ficar pianinho aqui no
tempo sagrado para recordar, regressar, repousar,
meu quadrado, que fogo no pantanal não
restaurar e rejubilar.
é
agulha no palheiro como disse um
1. Um tempo para recordar
ministro,
e sim, fagulhas no palheiro, e
Somos convidados a lembrar sobretudo que o
destino último da criação é entrar no «sábado que fagulhas!
eterno» de Deus. É uma viagem que se realiza no
Mas onde tem político que ignora
tempo, abraçando o ritmo dos sete dias da semana, o fogaréu do capeta destruindo a nossa
o ciclo dos sete anos e o grande Ano Jubilar que reserva da biosfera cantada em versos
sobrevém ao concluírem-se os sete anos
pelo músico Lorde Dannyelvis em sua
sabáticos.
Pantanal
em Aquarela, bom seria um dos
Por isso o Jubileu é um tempo para a
recordação, repassando na memória a nossa politiqueiros deixar o luxo pago pelo
existência inter-relacional. Temos necessidade povo em Brasília e ficar pelo menos um
constante de nos lembrar que «tudo está inter- dia engolindo fumaça nas queimadas.
relacionado e o cuidado autêntico da nossa Como não tenho aquela muleta de ajuda
própria vida e das nossas relações com a natureza emergencial que vai cair pela metade (se
é inseparável da fraternidade, da justiça e da é que já não caiu), acho que o Imposto
fidelidade aos outros» (LS, 70).
Ipiranga avisou que o gato subiu no
2. Um tempo para regressar
telhado.
E na guerra do Se-Renda Brasil,
O Jubileu é um tempo para voltar atrás e
o
bolsa
família
deve virar sacola.
arrepender-se. Quebramos os laços que nos uniam
O saco é que na tal bolsa não tem
ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da
criação. Precisamos de sarar estas relações cachaça, nem coróte e na porta do Juba
danificadas, que são essenciais para sustentáculo não pode tirar a máscara pra engolir um
de nós mesmos e de toda a trama da vida.
álcool gel, mas vale o sacrifício pra

O Jubileu convida-nos a pensar
novamente nos outros, especialmente nos pobres
e nos mais vulneráveis. Somos chamados a
acolher de novo o plano primordial e amoroso de
Deus para a criação como uma herança comum,
um banquete que deve ser partilhado com todos os
irmãos e irmãs em espírito de convivialidade; não
numa competição desatinada, mas numa
comunhão jubilosa, onde nos apoiamos e
protegemos mutuamente. O Jubileu é um tempo
para dar liberdade aos oprimidos e a quantos estão
acorrentados aos grilhões das várias formas de
escravidão moderna, nomeadamente o tráfico de
pessoas e o trabalho infantil.
3. Um tempo para repousar
Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado
para que a terra e os seus habitantes pudessem
descansar e restaurar-se. Hoje, porém, os nossos
estilos de vida forçam o planeta para além dos
seus limites. A procura contínua de crescimento e
o ciclo incessante da produção e do consumo
estão a extenuar o ambiente. As florestas
dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos
desaparecem, os desertos avançam, os mares
tornam-se ácidos e as tempestades intensificamse: a criação geme!
4. Um tempo para restaurar
O Jubileu é um tempo para restaurar a harmonia
primordial da criação e para curar relações
humanas comprometidas. Convida a restabelecer
relações sociais equitativas, restituindo a cada um
a sua liberdade e os bens próprios, e perdoando as
dívidas dos outros.
5. Um tempo para rejubilar
Na tradição bíblica, o Jubileu constitui um
acontecimento festivo, inaugurado por um som de
tromba que ressoa por toda a terra. Alegremo-nos
porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos
humildes esforços em prol da Terra. Esta é
também a casa de Deus, onde a sua Palavra «Se
fez carne e veio habitar conosco» (Jo 1,14), o
lugar que a efusão do Espírito Santo renova sem
cessar.

X

evitar o bichinho da goiabeira chinesa.
Como não sou vacilão, aqui no apê,
deixo um litro de cana, whisky e vodka
na sala, cozinha, quarto e banheiro.
Assim dou uma volta pelos botecos sem
sair de casa. Fica a dica pros colegas de
copo.
É o tal negócio, como dizia a
minha sogra Dona Perpétua, uma quebra
santo em Teimosos cap 20- ver.19, "bemaventurado os desmascarados, pois em
breve, verão a Deus!" Tai uma
chorumela, pois a língua solta o dito é
que de arrependidos o inferno está cheio;
Nem tanto, será? Cá pra mim, essa tal
Covid deve ser praga de mulher, pois
acabou com torcida de futebol, fechou os
botecos e tem mantido marmanjos em
casa, vade retro!
O trem anda tão cosquento que
até o Pai Eterno entrevistado por um site
desabafou: "eu me livre da cambada da
cloroquina e demais placebos, já tão
trocando A.C por Antes da Corona, assim
num guento"! Só pra finalizar vou aqui
contar um causo da tal Covid: um amigo
aí da terrinha de S. Luís disse que viu o
colega saindo do Juba com uma baleia de
saia, os dois de máscara que o Ivanildo
não deixa ninguém de cara limpa entrar
ali. Pois então, meu amigo disse que
ligou na casa do colega e na maldade
futricou que o marido dela tava com a
gorda no mercado. Se lascou porque a
dita cuja disse que a tal era ela mesma.
Sarta de banda, Xomano, que
nessa pandemia, todo mundo de
focinheira, não se pode brincar. Quanto a
minha volta á Cáceres, se em 2021
depois de uma vacina testada por um
milhão de voluntários ninguém morrer,
pode ser que o Mané aqui chega aí pra
molhar a goela. Matar saudades do Daud,
do Adilson pescador de cachara, do Zé
Bacuri e seu pai Faquini e bater cotovelo
num salamaleico com a Rosane. Por ora,
ore antes que piore, Fiquei!

DA REPORTAGEM

BRANCA

Endereçada ao rotariano Júlio Panoff proprietário da
Cerveja Ventura que em parceria com integrantes do
projeto Natal Feliz realizaram no domingo na pracinha
do Empa a entrega de hortaliças aos moradores daquela
comunidade. Foram entregues mais de 600 pés de alface,
120 couve, 66 abóboras e 200 salsinhas, cebolinhas e
coentro. O projeto nasceu da ideia de que melhor que
doar o alimento é o Servir.
PRETA

Infelizmente vai para uma parcela da população que não
tem consciência da gravidade da Covid-19 e continua
promovendo aglomerações colocando em risco sua vida
e a de outros. O exemplo dessa irresponsabilidade é o que
temos visto em Cáceres não só nas praias e cachoeiras,
mas em bares, praças e pontos turísticos. O resultado de
toda essa atitude é o aumento desenfreado dos casos que
está levando as autoridades a tomarem medidas mais
austeras. Fica em Casa...
BRANCA

Para o Serviço de Psicologia da Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat) realizará o seminário
'Pertencer para prevenir: Setembro Amarelo e prevenção
ao suicídio', nos dias 14, 15 e 16 de setembro, às 19 horas,
pelo YouTube. Os interessados podem se inscrever até o
dia 16 de setembro, acessando:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjd6A11f
UyWzIKmi2zGIw9MBxzgGPCZkCJhsnpe0mP4FYAg/viewform. As inscrições são gratuitas.
PRETA

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Já não bastasse todos os danos causados pela pandemia,
ainda tem os desocupados que ateiam fogo pra limpar o
quintal, nas folhas secas, de maldade mesmo e por aí
afora, aja trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros
em Cáceres. Esses incendiários provocam danos ao meio
ambiente e a saúde pública, uma vez que a fumaça das
queimadas eleva os problemas respiratórios e,
consequentemente, faz crescer a procura por serviços de
saúde por causa de complicações respiratórias.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 04 e 05 de setembro de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

AÇÕES SOLIDÁRIAS

Muitas outras ações e projetos estão sendo encaminhados pela atual gestão

Rotary Club de Cáceres faz mais um repasse
a AAAC através do projeto Óleo que salva
Gilmar Marostega
Foto: Divulgação

M

e s m o c o m a
continuidade de ações
mitigadoras dos efeitos
da pandemia, como o isolamento
social e cuidados com a saúde
individual e coletiva das pessoas,
mais especificamente os
associados e suas famílias, o
Rotary Club de Cáceres, sob a
presidência da companheira
Rosane Michels Saravy, está
conseguindo realizar vários
projetos de apoio à comunidade,
especialmente às famílias mais
carentes e/ou em risco social.
Projeto desenvolvido pelo
companheiro Júlio, proprietário da
Cervejaria Ventura, que visa uma
alimentação saudável de famílias
carentes com a doação de verduras
e legumes; o bairro beneficiado
desta vez, no último fim de
semana, foi o EMPA. O projeto
tem apoio irrestrito dos integrantes
Natal Feliz.
Outro projeto que merece
destaque e que vem da gestão
anterior é o Projeto “Óleo que
Salva Vidas”, coordenado pelo
companheiro Reginaldo Bicudo,
proprietário
d a P a n Ve t .
Basicamente é um projeto que
busca desenvolver a
sustentabilidade
ambiental,
econômica e social, através da
coleta de óleos de frituras que são

transtornos mentais, o Rotary e
Interact estão desenvolvendo
campanhas nas mídias sociais e
meios de comunicação sobre o
tema. As companheiras,
psicólogas, que integram o clube
se disponibilizaram a auxiliar.
A primeira ação acontece
no dia 11com a live, “Roda de
Conversa sobre Valorização da
vida e prevenção ao suicídio”. A
transmissão acontece pelo
Instagran @Interactcaceres e será
transmitida as 19 horas.
Muitas outras ações e
projetos estão sendo
encaminhados pela atual gestão.

Destacaríamos a preparação do
espaço da Praça Makoto Hayashita
ao lado do clube para receber uma
academia da primeira idade; à
busca de recursos para a
estruturação e equipamento do
Banco Ortopédico e o cadastro
junto ao SigCon do Governo do
Estado de Mato Grosso que
possibilitará acesso a recursos
públicos para uso em projetos
sociais.
O R O TA RY A B R E
O P O RT U N I D A D E S E “ O
PODER DOS ESFORÇOS
CONJUNTOS É ILIMITADO”.
VENHA SOMAR CONOSCO!!!

REDE SOLIDARIEDADE

No Posto Carretão 1 kg de alimento vale
uma sanitização veicular neste sábado
Da Redação
Live Roda de Conversa

vendidos para a transformação em
Biodiesel e os recursos auferidos
são repassados a AAAC –
Associação dos Amigos dos
Animais de Cáceres. Na reunião de
quarta-feira, 02 de setembro, foi
repassado um cheque no valor de
R$ 2.380,00
a duas
representantes da referida Ong,
que serão integralmente usados no
resgate, alimentação e cuidados
com animais doentes e

abandonados (cães e
gatos).
Como já é praxe desde
2015, o mês de Setembro é
dedicado à luta contra o suicídio,
campanha conhecida como
“SETEMBRO AMARELO”. E
para auxiliar nesta campanha que
visa conscientizar a população
desse problema de saúde pública e
também, ajudar pessoas com
problemas de depressão e

LANÇAMENTO

Em live, professor Dr. Edson Flávio
lança seu primeiro livro “Aldrava”

J

á imaginou fazer uma
sanitização em seu veículo
em troca de um quilo de
alimento não perecível?
Pois é isso que o Posto
Carretão do Centro e parceiros
estarão realizando neste sábado (5)
em uma ação solidária em prol dos
idosos assistidos pelo Remanso
Fraterno João Gabriel.
De acordo com os
organizadores, a ideia surgiu pelo
período de dificuldades sociais
que a população mais carente vem
enfrentando diante desse cenário
de pandemia.
Assim o evento tem dois
objetivos, o beneficente que é de
levar alimentos as famílias dos

idosos do Remanso e o de zelar
pela saúde, uma vez que a
higienização é um dos fatores
primordiais para barrar o contágio
do novo coronavírus.
A equipe do Posto Carretão
estará esperando por você a partir
das 8h no estacionamento, onde
será trocado o alimento (exceto
sal) pela higienização, lembrando
que os atendimentos serão
realizados por funcionários
paramentados e respeitando todas
as medidas de segurança adotadas
pelos órgãos de saúde.
O Posto Carretão está
localizado na Rua Padre
Cassemiro esquina com Rua 06 de
Outubro.
Foto: JCC

Da Redação

E

dson Flávio Santos lança
na próxima quinta-feira
(10) o livro “Aldrava”. O
lançamento está marcado para as
19 horas, horário de Mato Grosso e
será realizado através de lives nos
canais Canal Carlini & Caniato
Editorial - https://youtu.be/xlwp03koqM - Canal PPGEL/Unemat https://youtu.be/30s21He2gsw e
Canal Literário Revista Pixé https://youtu.be/YWrYT7J2DlY
Em suas 68 páginas, a obra
que estreia a carreira do autor
Edson Flávio, nasce trazendo a

chave, mas traz por acréscimo a
aldrava, essa imagem tão
simbólica para os poetas e para
todos aqueles que visitam seu livro
primogênito e recebem permissão
para entrar num edifício poético
completo.
A orelha do livro, escrita
por Olga Castrillon, define bem
sua proposta: A Aldrava está para a
porta como o ser está para os gritos
abafados, ou “a saudade que seca e
estria os nervos, disseca, corrói”. É
figuração do real para falar do
próprio mundo interior.

Ao se aproximar de um
poema, o leitor encontra mundos
que precisam ser explorados,
portas que clamam por serem
abertas. Frente a um poema, não há
trancas e nem tramelas e as
aldravas podem ser manipuladas
de forma a que atendam aos
chamados de quem está na soleira
da porta.
O autor - Edson Flávio Santos é
doutor em Estudos Literários pela
Universidade do Estado de Mato
Grosso (PPGEL/UNEMAT).
Mora em Cáceres, MT, colabora
com a Revista Literária Pixé e
integra o Núcleo de pesquisas
Wlademir Dias-Pino.

Foto: Arquivo

Posto Carretão faz ação solidária

Edson Flávio, autor do livro Aldrava
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Zanin diz ter retomado diálogos sobre a parceria para utilização da Escola Técnica

Escola Técnica poderá abrigar cursos
na área da saúde da Unemat em 2021
O

Danielle Tavares

Foto: Assessoria

reitor da Universidade do
Estado de Mato Grosso,
Rodrigo Zanin,
acompanhou a visita do governador
Mauro Mendes à Cáceres, onde
participou da solenidade de entrega
de novos leitos de enfermaria e UTI
do Hospital Regional e vistoria a
obras da Escola Técnica Estadual
(ETE), além de outras solenidades
no município.
O chefe do executivo
enfatizou que são oito escolas
técnicas em Mato Grosso. "Já
retomamos a obra de quatro [Escolas
Técnicas Estaduais]. Esta, na cidade
de Cáceres, está em pleno vapor. Nos
próximos meses, vamos entregar
para a população para servir para
ações nessa área do ensino técnico e
profissionalizante. As outras quatro,
estamos planejando e devemos
retomar até o final do ano. Estamos

escolas, obras de infraestrutura,
estrada para a economia de Mato
Grosso melhorar e gerar mais
emprego", declarou Mauro Mendes.
O Secretário de Ciência e
Tecnologia e Inovação, Nilton
Borgato, afirmou que o espaço vai
abrigar cursos de diferentes níveis na
área e Saúde. "Esta escola técnica vai
ser uma grande parceria na área da
Saúde. A Unemat vem para cá com o
curso de Medicina, a partir de um
termo de cooperação com a
secretaria, e os cursos técnicos de
saúde vão ser oferecidos pela
Seciteci". O temo de cooperação
será construído conjuntamente.
O reitor Rodrigo Zanin
afirmou que, nesta visita, Unemat e

Vistoria na Escola Técnica

fazendo um grande trabalho de
entrega dessas obras que vão

RECONHECIMENTO

impactar na vida dos matogrossenses, que são hospitais,

AÇÃO HUMANITÁRIA

Esdras Crepaldi

O

Vereadores concedem Diploma de Cidadão
Cacerense ao Dr. Braz Benício Pentagna
Assessoria

Grupo Juba doou 2 mil cestas básicas e 4 mil quilos de
carne para famílias em vulnerabilidade social na região
Grupo Juba, empresa de
responsabilidade social,
promoveu mais uma grande ação
humanitária durante a pandemia do
Coronavírus. A Rede Juba de
Supermercados, no último mês de agosto,
realizou a doação de 29 toneladas de
alimentos para auxiliar a população em
situação vulnerável. Instituições
filantrópicas e humanitárias também
foram beneficiadas.
A campanha atendeu 12
municípios da região sudoeste e diversos
distritos. Cáceres, Mirassol D'Oeste, Rio
Branco, Araputanga, Pontes e Lacerda,
Curvelândia, Glória D'Oeste, Indiavaí,
Jauru, Lambari D'Oeste, Porto Esperidião
e Salto do Céu foram as cidades
contempladas.
Comunidades como Caramujo,
Roncador, Vila Aparecida, Panorama,
Sonho Azul, Sadia e São José do
Roncador, também receberam doações. A

Seciteci retomaram os diálogos
sobre a parceria para utilização da
Escola Técnica.
«Para que a Unemat também
esteja presente com ações e cursos
superiores na área de Saúde, de
Medicina e Enfermagem, no mesmo
espaço que os cursos
profissionalizantes que lá vão ser
oferecidos. Isso foi declarado pelo
Secretário de Ciência e Tecnologia e
aceito pelo Governador do Estado
como uma parceria dentro da mesma
secretaria: a Universidade do Estado
de Mato Grosso e as escolas
técnicas".
A previsão é que a obra
Escola Técnica Estadual (ETE)
esteja concluída em 2021.

literalmente a camisa do Juba
Supermercados e da Solidariedade.
“Estou muito feliz, pois, tivemos uma
grande participação de colaboradores e
voluntários, todos foram imprescindíveis
no sucesso desse evento, obrigado”,
enalteceu ela, e emendou “Agradeço
também aos nossos parceiros e
fornecedores, que na medida do possível e
dentro do limite de cada um, nos apoiaram
e colaboraram conosco, são eles: Seara,
Nestlé, Mika, Uhde, Suprilev, café Santos
Reis, granja Primavera, farinha Adm,
Coroado, Silbas, Predilecta, moinho
Régio, Fugini, farinha São Matheus,
nosso muito obrigado a todos”, destacou
Eloá.
Já o Diretor Administrativo
Mirko Ribeiro, disse que as doações, a
responsabilidade Social e a colaboração
em diversos projetos, sempre fizeram
parte da filosofia do Grupo Juba e estão do
DNA de suas empresas e da Família Juba.
“Neste momento difícil que passa a
humanidade, decidimos favorecer com
estes donativos, muitas pessoas e
entidades em todos os municípios e suas
regiões onde o Juba atua. É uma forma que
encontramos de ajudar o próximo”,
noticiou Ribeiro.
Ele informa ainda, que muitas
doações foram repassadas, também, para
parceiros, instituições civis, militares,
religiosas e humanitárias, que
colaboraram na triagem e entrega de parte
desses alimentos.
Todos os Gerentes de Loja
participaram e foram fundamentais para o
sucesso da ação, um deles o gerente
Adailton Barbosa, disse que participar
diretamente desta campanha foi
dignificante. “Participar de um momento
desse, de muita dificuldade para pessoas e
famílias, exercendo a solidariedade, foi
muito gratificante. Ao ver o brilho nos
olhos das pessoas e o sorriso de
agradecimento ao receberem suas cestas,
vejo que valeu muito a pena”, finalizou
Adailton.

Coordenadora de Projetos do Grupo Juba,
Eloá Ribeiro, informa que na ação foram
distribuídas duas mil cestas básicas e
quatro mil quilos de carne bovina,
totalizando 29 toneladas de Alimentos.
Ela observa que muitas famílias
em situação de vulnerabilidade social
foram beneficiadas com esses alimentos,
que farão a diferença nas suas mesas.
“Com essas doações estamos
conseguindo auxiliar as famílias que estão
vulneráveis, contribuindo com alimentos
para quem perdeu o sustento durante a
pandemia”, comemorou Eloá.
Para ela, este é um projeto de
alcance humanitário relevante. “Por esta
razão fizemos de tudo para que estes
alimentos chegassem até as pessoas que
realmente estavam precisando” avaliou a
coordenadora. Eloá Ribeiro reconheceu
o empenho dos gerentes de lojas e
colaboradores, que foram fundamentais
no sucesso deste projeto e vestiram
Foto: Assessoria

Ações solidárias fazem parte da filosofia do Grupo Juba
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O

s vereadores da Câmara
Municipal de Cáceres
aprovaram por unanimidade,
em Sessão Ordinária nesta segundafeira (31), um Projeto de Decreto
Legislativo que concede o Diploma de
Cidadão Cacerense ao Dr. Braz Benício
Pentagna por relevantes serviços
prestados ao Município.
De autoria do Presidente da
Câmara, vereador Rubens Macedo, o
Projeto justifica que o homenageado,

nascido em 13 de Setembro de 1941 em
Botucatu-SP dedicou dez anos de sua
profissão à área médica de Cáceres, de
1972 a 1982, indo então para Cuiabá.
Se aposentou da medicina e
agora dedica-se a uma loja de peças para
tratores e às suas duas fazendas em
Indiavaí e Vila Aparecida.
O Dr. Braz deverá receber o
diploma em Sessão Solene no Plenário
da Câmara em momento oportuno.
Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Braz Benício Pentagna
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CONCLUSÃO

Três adultos foram indiciados por cinco crimes. A adolescente que fez disparo responderá por ato infracional análogo a homicídio doloso

Polícia Civil conclui inquérito da
morte da adolescente Isabele Ramos
Assessoria PJC

Foto: PJC

e Juventude da Capital. O
inquérito policial que apurou a
conduta dos adultos foi
encaminhado à Justiça comum.
Em ambos os casos, a Justiça
encaminhará ao Ministério
Público Estadual para as
providências pertinentes.
Condutas - Todo o conjunto
probatório reunido - imagens de
vídeo, laudos periciais
produzidos (necropsia, local de
crime, confronto balístico,
reprodução simulada, roupas
aprendidas, imagens coletadas e
de áudio e vídeos), depoimentos,
relatórios de aparelhos de
telefonia celular, relatório de
vídeos e imagens, entre outros
atos investigatórios - levou o
delegado Wagner Bassi à
convicção de que a adolescente
que fez o disparo, no mínimo,
assumiu o risco pela produção do
resultado morte, pelo fato de que
era devidamente capacitada para
uso de armas de fogo, bem como
nas regras e técnicas de segurança
do armamento, tendo plena
condição de saber se a arma
estava ou não municiada.
Além disso, a forma como
ocorreu o disparo, a 1,44 metro de
altura e a 20-30 centímetros do
rosto da vítima, com acionamento
do gatilho pela adolescente,
confirmam a tipificação do ato
infracional. Por fim, a versão da
adolescente não é compatível
com o conjunto dos elementos
probatórios e laudos periciais.
Já o pai da adolescente foi
indiciado por quatro crimes, entre
eles o de posse de arma de fogo,

Os adultos foram investigados pela Deddica os adolescentes pela DEA

A

Polícia Civil de Mato
Grosso, por meio do
trabalho da Delegacia
Especializada do Adolescente de
Cuiabá (DEA) e Delegacia
Especializada de Defesa dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (Deddica) concluiu
as investigações sobre a morte da
adolescente Isabele Guimarães
Ramos, 14 anos, e indiciou três
adultos pelos crimes de omissão
de cautela na guarda de arma de
fogo, posse de arma de fogo;
homicídio culposo, entregar arma
a adolescente e fraude processual.
Já a adolescente que fez o
disparo responderá por ato
infracional análogo a homicídio
doloso. O adolescente que levou
as armas à casa onde ocorreu a
morte responderá por ato
infracional análogo ao porte
ilegal de arma de fogo.
Os adultos foram

investigados pela Deddica. Já as
responsabilidades relacionadas
aos adolescentes foram apuradas
pela DEA.
O inquérito foi presidido
pelos delegados Wagner Bassi, da
DEA e Francisco Kunze, da
Deddica, e reuniu mais de mil
páginas em oito volumes de
documentos com depoimentos,
imagens, relatórios de análises de
aparelhos celulares e laudos
periciais.
Em coletiva de imprensa
nesta quarta-feira (02), a Polícia
Civil e a Politec apresentaram os
resultados da investigação e das
perícias realizadas para
esclarecer o crime, ocorrido em
uma residência no condomínio
Alphaville, no dia 12 de julho
deste ano, em Cuiabá.
Os autos de apuração dos
atos infracionais foram
encaminhados à Vara da Infância

porque tinha em sua residência
armas de uso permitido, porém,
em desacordo com a legislação,
sem ser o titular ou responsável
legal pelo armamento. Esse
crime, de acordo com o artigo 12
da Lei 10.826/2003 tem pena
prevista de detenção de um a três
anos e multa.
Ele também foi indiciado
por homicídio culposo, que
ocorre sem intenção, por ter agido
com imprudência e negligência
ao deixar que a filha pegasse a
arma com a qual foi feito o
disparo que matou Isabele
Ramos. Os outros dois
indiciamentos são por fraude
processual e pelo crime de
entregar arma à adolescente, este
previsto no Artigo 16, da Lei
10.826, cuja pena é de reclusão de
três a seis anos e multa.
Já o pai do adolescente que levou
as armas até a casa foi indiciado
por omissão de cautela na guarda
de arma de fogo.
A mãe da adolescente que
fez o disparo foi indiciada por
omissão de cautela na guarda de
arma de fogo.
O adolescente que levou
duas armas à casa onde ocorreu a
morte responderá por ato
infracional análogo ao porte
ilegal de arma de fogo. Uma das
armas, uma modelo Imbel 380, é
a que foi disparada pela
adolescente de 14 anos causando
a morte de Isabele.
Crime - Para explicar a dinâmica
da morte de Isabele Ramos, a
Polícia Civil realizou diversas
diligências e requisitou perícias à
Politec, entre elas a reprodução
simulada dos fatos, realizada no
dia 18 de agosto, para esclarecer
pontos necessários à conclusão
do inquérito.
Conforme a análise das
imagens coletadas na casa e no
condomínio, o disparo contra
Isabele Ramos ocorreu às 22h do
dia 12 de julho, dentro do
banheiro do quarto da
adolescente.
Na tarde do domingo, o
adolescente de 16 anos, que é
namorado da garota de 14 anos
que fez o disparo, chegou à casa
onde ocorreu o crime, com duas
armas em uma maleta, dentro de
uma mochila.
Ele desmuniciou uma das

armas e depois desse ato, a arma
foi manuseada pelas pessoas que
estavam na residência.
Em uma mesa, na sala de
jantar da casa, havia diversas
armas expostas (seis no total),
onde permaneceram para
manutenção que era realizada
pelo pai da adolescente. No local
havia sete adolescentes e as armas
citadas não tinham um local
seguro para guarda.
Antes de ir embora da
residência, por volta das 21h50, o
adolescente de 16 anos inseriu o
carregador em uma das armas,
sem que esse momento fosse
visto pela namorada, e depois
guardou a pistola de volta na
maleta, que é travada, e foi
embora.
Após a saída do
adolescente da casa, às 21h59,
conforme atestam imagens
coletadas pela Polícia, a menina
de 14 anos que fez o disparo
pegou a maleta que estava em um
sofá da sala e subiu para o
segundo andar da casa. A
investigação apontou que ela foi
em direção a seu quarto, onde
deixou a maleta em cima de um
móvel e abriu, pegando uma das
armas, e foi para o banheiro onde
estava a vítima fumando um
cigarro eletrônico.
As duas adolescentes
ficaram no banheiro pelo período
de 1 minuto e 18 segundos,
intervalo temporal em que
ocorreu o disparo. “O intervalo de
tempo em que ela pega a arma na
maleta e entra no banheiro ocorre
o carregamento da munição na
câmara da arma e depois o
disparo dentro do banheiro”,
explica o delegado Wagner Bassi.
Nas análises periciais,
inclusive com aplicação de
luminol, foram encontradas
manchas de sangue que atingiram
a arma e a roupa da adolescente
que fez o disparo, além do chão
do banheiro. Não havia sangue na
maleta, bem como na outra arma.
O delegado destaca ainda
que a reconstituição também
auxiliou a Polícia e a Perícia
Técnica a provar que não houve
modificação na posição do corpo
da vítima, assim como comprovar
a posição em que o corpo da
adolescente caiu, conforme o
disparo efetuado.
Foto: PJC

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (02), a PJC e a Politec apresentaram os resultados da investigação
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Entre casos confirmados, há 254 internações em UTIs públicas e 260 em enfermarias públicas

Com 1.116 novas notificações, MT
registra 96.349 casos e 2.893 óbitos
Redação c/ Assessoria
Foto: Divulgação

VAI À SANÇÃO

AL aprova lei que proíbe a criação
de animais para extração de pele
Assessoria

F

Em 24 horas mais de mil casos notificados

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde de
ontem, 96.349 casos confirmados
da Covid-19 em Mato Grosso,
sendo registrados 2.893 óbitos
em decorrência do coronavírus
no Estado.
Foram notificadas 1.116
novas confirmações de casos de
coronavírus no Estado. Dos
96.349 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
15.255 estão em isolamento

domiciliar e 77.046 estão
recuperados.
Entre casos confirmados,
suspeitos e descartados para a
Covid-19, há 254 internações em
UTIs públicas e 260 em
enfermarias públicas. Isto é, a
taxa de ocupação está em 64%
para UTIs adulto e em 30% para
enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá
(19.401), Várzea Grande (7.215),

Rondonópolis (6.853), Lucas do
Rio Verde (4.678), Sorriso
(4.599), Tangará da Serra (4.093),
Sinop (3.822), Primavera do
Leste (2.944), Campo Novo do
Parecis (2.080) e Nova Mutum
(1.971).
O documento ainda
aponta que um total de 80.057
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 986 amostras em análise
laboratorial.

TRÁFICO

PM desmantela bocas de fumo
em São José dos Quatro Marcos
Assessoria

P

oliciais militares de São
José dos Quatro Marcos
prenderam nesta quartafeira (02) três homens e uma
mulher por tráfico de droga. As
duas ocorrências foram no bairro
Jardim Popular.
Na primeira, o trabalho
foi integrado entre policiais

militares e civis e resultou na
prisão de um homem que seria o
representante de uma
organização criminosa na cidade
e responsável por toda
distribuição da droga.
Em monitoramento na
casa do suspeito, os agentes
confirmaram o movimento
Foto: PMMT

Drogas e dinheiro apreendidos pela PM

intenso de usuários que entravam
e saiam e resolveram iniciar o
procedimento de abordagem.
O suspeito denunciado
tentou fugir, mas foi contido.
Foram apreendidas porções
menores e um tablete de maconha
e dinheiro.
Na segunda ocorrência, a
informação via 190 descrevia
uma casa como ponto de venda de
entorpecente.
Devido à situação, foi
iniciado o procedimento de
abordagem em dois homens.
Ambos correram e tentaram de
desfazer de porções de cocaína.
Um legou ser usuário e estava no
local para adquirir a droga.
Na casa foram
encontradas porções de cocaína e
de pasta base de cocaína.
Acompanhou o procedimento a
namorada de um dos homens que
também foi detida.
Próximo da sua casa, em
outro endereço, os policiais
encontraram porções de pasta
base de cocaína escondidas em
uma área de pasto.

oi aprovado em segunda
votação na Assembleia
Legislativa, nesta quartafeira (2), o Projeto de Lei nº
232/2019, que trata da proibição
ou guarda de animais para
extração de peles no âmbito de
Mato Grosso. A proposta segue
agora para sanção do governo do
Estado, que regimentalmente terá
o prazo de 30 dias para sancionar
ou vetar a iniciativa de autoria do
primeiro-secretário da Casa de
Leis, deputado Max Russi (PSB).
Conforme a proposta, o
descumprimento da lei implicará
no pagamento de multa de 100
UPF/MT, por animal ou guarda
ou abatido; pagamento de multa
de 200 UPF/MT, por animal em
guarda ou abatido, em caso de
reincidência. O autor da lei
argumenta que, todos os anos a
indústria de peles sacrifica
milhões de animais e que a
extração de peles de animais é
uma das práticas mais desumanas
realizadas atualmente pela
indústria têxtil.
“Nem mesmo as espécies
protegidas ou animais
domésticos estão livres de tal
crueldade que faz da moda que
usa peles de animais imoral e
injustificável. Muitas pessoas
não têm conhecimento do
processo cruel ao quais os
animais passam para se tornarem
um casaco ou souvenir de pele,

mas não há como negar que a
indústria de pele é violenta, isto
porque muitos animais que são
reduzidos a artigos a artigos de
vestuários levam uma vida de
privação, sofrimento e morte”,
justificou Max Russi.
Iniciativa que protege – No ano
passado, passou a vigorar a Lei
10.846/2019, também de autoria
do deputado Max Russi que,
assegura a proteção e destinação
de animais resgatados, vítimas de
abuso, maus-tratos, feridos ou
mutilados, foi promulgada pela
Casa de Leis.
A medida visa corrigir
uma distorção na Lei Federal nº
9.605, artigo 32, que propõe
punição a quem pratica abuso e
maus-tratos aos animais, mas não
legisla sobre o destino do animal
apreendido. "É bom lembrar
ainda que essa lei não traz
despesa ao Poder Executivo",
justificou Max Russi.
Quanto aos animais
silvestres, o deputado explica que
o intuito é estabelecer a
reintrodução, seja nos ambientes
selvagens, naturais ou
zoológicos. Se forem domésticos,
poderão ser doadas às entidades
cuja finalidade seja a defesa e
proteção desses animais e que
tenham mais de um ano de
constituição e funcionamento ou
a particulares, obedecendo-se
critérios da autoridade pública.

Deputado Max Russi (PSB)
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CAMPEONATO

O crédito da liderança pode ser dado ao Avaí, que bateu o Operário-PR por 2 a 0 e impediu que o time de Ponta Grossa chegasse aos 15 pontos e ultrapassasse o Cuiabá

Cuiabá termina sétima rodada do
Brasileiro na liderança da Série B
Marco Stamm/SN
Foto: Assessoria

A

Cuiabá empata com Botafogo, mas permanece na liderança

BRASILEIRÃO

Dois árbitros de Mato Grosso atuarão
neste fim de semana pela Séries B e C

sétima rodada do
C a m p e o n a t o
Brasileiro da Série B
terminou e os resultados
favoreceram o Cuiabá, que,
apesar do empate fora de casa
com o Botafogo-SP, mantevese na liderança da competição,
com 14 pontos e com um jogo a
menos do que a maioria dos
adversários. Abaixo do
Dourado, também com 14
pontos, mas com campanha
inferior, estão Paraná e
América-MG.
O crédito da liderança
pode ser dado ao Avaí, que
bateu o Operário-PR por 2 a 0 e
impediu que o time de Ponta
Grossa chegasse aos 15 pontos
e ultrapassasse o Cuiabá. Além
de segurar os paranaenses, os
catarinenses cederam três

pontos ao Dourado na quinta
rodada, quando perderam por 2
a 0. A rodada terminou com
outros dois resultados
importantes para o time de
Mato Grosso. O CRB empatou
com o lanterna Sampaio
Correia e chegou somente a 12
pontos. O Cruzeiro perdeu para
o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e
permanece com quatro pontos
na parte de baixo da tabela. Os
dois são adversários diretos na
busca para uma vaga na Série A
do ano que vem.
O Cuiabá volta a
defender a liderança no sábado
às 15h30 (horário de Mato
Grosso) diante do Vitória, em
Salvador. O time baiano vem
de derrota para o Confiança e
soma 10 pontos no
campeonato.

Só Notícias

A

Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF) divulgou as
equipes de arbitragem que irão

trabalhar neste fim de semana Mato-grossense de Futebol.
pelo Brasileirão das Séries A,
Pela Série B, a CBF
B e C. Entre eles, dois trios de escalou Rodrigo da Fonseca
arbitragem são da Federação para comandar o confronto
entre Operário Ferroviário
(PR) e Guarani (SP), no estádio
Germano Kruger. Ele será
auxiliado por Paulo César
Faria e Fábio Rubinho, ambos
do quadro da Federação.
No domingo, será a vez
de Luiz Paulo Pinheiro
comandar o duelo entre Boa
(MG) e Brusque (SC), em
confronto válido pela Série C.
Eduardo Rodrigues e Fernanda
Kruger, ambos do Mato
Grosso, também estarão na
equipe.
Já na terça-feira (8),
Rafael Odílio será o quarto
árbitro no jogo entre Cuiabá e
Árbitro Rafael Odílio
Figueirense (SC).
Foto: Reprodução
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Celebrando data nova no fim de semana
a elegante Triana Campana Michelis
Leal, que festeja o dia na companhia do
esposo, filhos, irmãos e sobrinhos.
Desejamos toda felicidade do mundo e
que Deus a abençoe com muita paz e
saúde! Parabéns, que você tenha o
melhor aniversário da sua vida.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

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

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias
em que você estará
totalmente voltado para o
trabalho e a carreira. Uma boa notícia pode
chegar, relacionada a um projeto ou mesmo
um emprego. Nos próximos dias, um novo
passo pode ser dado em sua vida
profissional.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
reflexão e necessidade de
organização mental e
intelectual. O período é ótimo para o
planejamento de projetos nos bastidores,
para estudar e colocar as leituras em dia.
Você vai estar mais calado e interiorizado.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias
em que você pode estar
voltado para um projeto
criativo, que envolve publicações e internet.
Novas ideias podem surgir e você pode estar
envolvido com o planejamento e a
execução. Uma viagem internacional pode
ser planejada.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter, Saturno
e Plutão em Capricórnio
indicando dias de bons contatos,
pessoais e profissionais. Os
relacionamentos são amplamente
beneficiados nos próximos dias,
possibilitando bons acordos e negociações. O
período é ótimo também para fazer novas
amizades, mesmo que seja através das redes
sociais.

Mercúrio, seu regente, em
Virgem recebe ótimo aspecto
de Júpiter, Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
dias em que você pode estar
envolvido com um trabalho
em home office, junto com um parceiro
financeiro. Pode estar negociando uma
parceria ou fazendo um acordo financeiro. O
dia promete ser bastante produtivo.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
boas notícias para a carreira e
benefícios na vida material e
financeira. O período é ótimo para
apresentação de projetos e palestras, pois
você está mais aberto, sociável e
comunicativo. Bom também para começar
um novo emprego.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
boa comunicação e
possibilidade de bons acordos
e negociações, que resultarão em um novo
contrato de trabalho. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser negociada nos
próximos dias, que são ótimos para as
reuniões de trabalho.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em seu
signo indicando dias em que
você estará mais voltado para
o desenvolvimento e
estruturação de um projeto de publicações,
que pode envolver pessoas e empresas
estrangeiras. O período envolve renovação
da fé e do otimismo.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
maior envolvimento com suas
finanças. O período é ótimo
para acordos, negociações e transações
financeiras de todo tipo: investimentos,
financiamentos e pedido de empréstimos.
Ótimo também para pedir um aumento de
salário.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
interiorização e necessidade
de organizar pensamentos e
sentimentos. Para que isso aconteça, você vai
precisar dar um mergulho mais profundo em
si mesmo. Por outro lado, pode ser um ótimo
momento para firmar uma parceria
financeira.

Mercúrio, seu regente, em seu
signo recebe ótimo aspecto de
Júpiter, Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
boa comunicação, melhora
dos processos mentais e
intelectuais, envolvendo estudos, mas
também negociações. As vendas são
altamente beneficiadas, assim como o
comércio. Ótimo momento para discutir um
projeto criativo.

Mercúrio em Virgem recebe
ótimo aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando dias de
movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado com a negociação e
concretização de uma parceria comercial.
Ótimo momento para começar um romance.

Renovando votos de união e amor, o
casal Vanderson de Sousa e Janaína
Sedlacek, que festejam mais um ano de
vida conjugal e felicidade multiplicada
com Juninho. Que Deus possa continuar
sendo o esteio dessa união e que possam
celebrar muitos anos juntos honrado o
compromisso assumido perante Deus.
Tim tim!!!
Felicitamos hoje o jovem Enzo Lindote por mais um ano de
vida! Ele que comemora a data no aconchego do lar ao lado
dos pais Lúcio e Hellen. Que Deus lhe abençoe sempre com
saúde, conquistando tudo o que seu coração deseja. Feliz
Niver.

Nossos vivas a Iury Faria pela celebração de mais um ano de
vida. Que Deus derrame infinitas bênçãos e que esse novo ciclo
que se inicia seja de realizações e muita saúde.

Energias positivas ao aniversariante
Jorge Antônio Rodrigues que celebra
mais um ano recebendo o carinho da
família e dos companheiros rotários. Que
seja um ano de vitórias e muita saúde.
Feliz Aniversário!

