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COVID-19

Novo Decreto suspende Lockdown, autoriza
atividade comercial e adota toque de recolher
Foto: JCC

Lockdown suspenso, toque de recolher das 20h às 5h, comércio em
pleno funcionamento, implantação da quarentena domiciliar obrigatória
para grupo de risco, e proibição de venda de bebidas alcoólicas, são
algumas das medidas asseguradas pelo Decreto 370/2020, assinado pelo
prefeito Francis Maris. Página 03

VAMOS JUNTOS

Sebrae oferece consultoria gratuita
para empresários de Cáceres e região
Foto: Arquivo

Comércio retorna as atividades em Cáceres

APOIO IRRESTRITO

Pré-Candidatos do PRTB ao legislativo aprovam a
redução do número de vereadores a partir de 2021
Foto: Assessoria

O PRTB de Cáceres, reuniu por
vídeo conferência com os précandidatos a prefeito Engenheiro
Nakamoto, a vice Prof. Bosco e a
vereadores e tomaram a decisão de
apoiar a redução do número de 15 para
11 vereadores da Câmara Municipal de
Cáceres.

Consultoria online e gratuita

Nesse momento de crise provocada pela pandemia da Covid-19, o
Sebrae inova e oferece aos empresários e empreendedores a consultoria
online 100% gratuita, trata-se de uma solução acessível para ajudar os
pequenos negócios em temas que são identificados como as necessidades
mais urgentes nesse momento, da forma mais completa possível e sem
custo. Página 03

Quatro pessoas são presas
em fazenda na fronteira com
mais de 160 quilos de drogas

Decisão foi tomada em
vídeo conferência

Página 04

Porte ilegal de arma
TRATAMENTO
leva
cinco
para
prisão
Maçonaria lança campanha para aquisição no fim de semana
Página 06

de máscara de oxigenoterapia para HRC

Página 04

Foto: Vídeo

Bebendo com amigos,
homem é agredido
com golpes de faca

A Loja Maçônica União e
Força está promovendo em Cáceres,
Campanha para aquisição de Máscaras
de Oxigenoterapia que serão
destinadas a ala de tratamento da
Covid-19 do Hospital Regional de
Cáceres.

Página 05

Gefron apreende 3
invólucros de Skank com
ajuda dePágina
cão farejador
05

Máscara de Oxigenoterapia
usada no HRC

Página 03
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Isolamentos
EDITORIA

AGORA É LEI
Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei
nº 14.015/2020, que proíbe a suspensão da
prestação de serviços públicos, como água, gás e
energia elétrica, nas sextas-feiras, sábados,
domingos, feriados ou vésperas de feriado por
inadimplência do usuário. Antes, o consumidor
tinha que aguardar o próximo dia útil para
restabelecimento do serviço. De acordo com a lei, o
consumidor deve ser comunicado previamente
sobre o desligamento em virtude de
inadimplemento e sobre o dia a partir do qual será
realizada a interrupção do serviço, necessariamente
durante horário comercial. Caso o usuário não
receba a notificação prévia, não será cobrada taxa
de religação, e a concessionária responsável pelo
fornecimento será multada.
SISU
Em todo país, mais de 814 mil estudantes estão na
expectativa pelo resultado da primeira chamada do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que sai hoje
(14). De acordo com o Ministério da Educação
(MEC), mais de 50% desses estudantes - 424.991
mil - disputam 51.924 mil vagas ofertadas em 57
instituições públicas de educação superior do país.
O período para matrícula da chamada regular será
de 16 a 21 de julho. Pela primeira vez, além dos
cursos de graduação presenciais, o Sisu vai ofertar
vagas na modalidade a distância (EaD).
SISU/LISTA ESPERA
O candidato que não foi selecionado em primeira
chamada, deverá manifestar seu interesse em
participar da lista de espera, por meio da página do
Sisu na internet, entre os dias 14 e 21 de julho. A
partir daí, basta acompanhar as convocações feitas
pelas instituições para preenchimento das vagas em
lista de espera, observando prazos, procedimentos e
documentos exigidos para matrícula ou para
registro acadêmico, estabelecidos em edital próprio
da instituição, inclusive horários e locais de
atendimento por ela definidos.

Analise um planeta, dizem, surgido
do nada (poeira de estrelas) a milhões, quiçá,
bilhões de anos e que nos últimos milhares
de décadas da origem humana dita sapiens,
apresentar segundo últimos dados
estatísticos, dentre quase 8 bilhões de
habitantes, pouco mais de 2 mil marajás.
Verdade seja dita, o quadro destaca que
2.153 cidadãos são bilionários,
concentrando 60% da riqueza material do
globo, enquanto 7 bilhões e 790 milhões de
pessoas, em sua maioria (excetuando-se uns
20%), sobrevivem à custa de salários
irrisórios, muitos destes, na rua da amargura
do desemprego.
Trocando em miúdos, o mundo tem
hoje um bilionário para cada 3 milhões e 700
mil pessoas, representando 0,00003% dos
marajás e o restante é resto mesmo. O
quadro que ora registramos, veio à baila
neste momento que tanto se fala em
Isolamento e ou Distanciamento Social,
devido ad-cautelam, o advento da Covid-19.
Como se pode observar, o tal Isolamento ou
Distanciamento Social, não é nenhuma
novidade, pois existente e real a milénios,
independe de pandemias e fenômenos afins,
apenas ora rotulado, como preventivo a
eventuais contatos com o maldito vírus.
Só no patropi, dita Pátria Amarga,
somos dezenas de milhões de isolados dos
nossos direitos sociais, apesar de
codificados constitucionalmente. A
pandemia atual surge neste contexto, apenas
para revelar o quantum de miseráveis a
sobreviver de esmolas do dinheiro público,

DISQUE DETRAN
Desde que foi criado para prestar informações e
esclarecer dúvidas, o Disque Detran em três meses
já contabilizou4 mil atendimentos via telefone e email. O canal de atendimento se tornou uma
importante ferramenta de suporte à população nesse
período em que se intensificaram as medidas de
prevenção ao novo coronavírus em virtude da
suspensão temporária do atendimento ao público
nas57 unidades do Detran. Entre as perguntas mais
frequentes estão: CRLV digital, segunda via e
renovação de CNH, dúvidas sobre o aplicativo MT
Cidadão, locais para realizar exames de saúde,
transferência de propriedade do veículo, troca de
placa veicular e o reagendamento das pessoas que
estavam com atendimento agendado durante esse
período de pandemia.
ELEIÇÃO/CAPACITAÇÃO
Visando a eficiência de atuação nas Eleições
Municipais 2020, magistrados, promotores e
servidores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso
participaram, na última sexta-feira (10), do Curso
“Registro de Candidatura”. O curso foi promovido
pela Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso
(EJE-MT) e contou também com a participação de
advogados. Durante 3 horas, 245 participantes
puderam atualizar e aprimorar o conhecimento
sobre o Registro de Candidatura, fase do processo
eleitoral em que partidos e coligações requerem à
Justiça Eleitoral o registro das pessoas que
concorrerão aos cargos eletivos. Este ano, o prazo
para requerer se encerra no dia 26 de setembro, às
19h.

semanalmente nas UTI's, revelando sem
máscara, o Isolamento Social de muitos. Infine: Isolamento Físico não deve se
confundir com Isolamento Social. O
primeiro, é preventivo ao vírus quase fatal
do Covid-19, ao passo que o segundo,
continuará contaminando bilhões de
sobreviventes no planeta. Triste realidade,
mas é a nossa. Bom dia...

A politização da pandemia

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TCE determina por medida cautelar que a Prefeitura
de Nova Lacerda suspenda o processo licitatório
para contratação de empresa de locação de sistemas
para gestão pública municipal, no valor global
estimado de R$ 267,9 mil. A decisão se deu por
supostas irregularidades quanto a especificações
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que
restringem a competição do certame licitatório.
Também foi apontado que o edital apresenta, na
caracterização do objeto, critérios de avaliação e
classificação extremamente rígidos e subjetivos,
com prazos inexequíveis para a entrega definitiva
do produto, com indícios de direcionamento que
inviabilizam a participação de novos interessados.
Além de que a modalidade “Pregão Presencial”
também foi considerada irregular.

buscando-se isolar dos contágios virulentos,
mas eternos isolados socialmente. Enquanto
isso, nas entrelinhas dos laudos obscuros, os
poderosos superfaturam respiradores
asfixiando os cofres públicos, oferecendo
milagres, placebos cloroquinos, fantasias,
demagogias fake-older's, iverméticos dos
cambaus, sob o manto da impunidade. No
vácuo, milhares de vidas se esvaem

Cada coisa em seu lugar. Ou, em outros
termos, cada macaco em seu galho. A popular
expressão aconselha que cada pessoa deve
exercer o que é de sua competência, fazer o
que é de sua atribuição, sem mexer em coisas
que desconhece. Cada um na sua. O conselho
cai bem nesses turbulentos tempos em que o
Covid-19 foi puxado das salas da medicina
para o palanque político.
A pergunta é inevitável:
permanecesse no campo da ciência, esse
mortífero vírus teria matado tanta gente, aqui
e alhures? Caso os governantes tivessem
adotado as recomendações de especialistas,
esse vírus, que mede bilionésimos de um
metro, teria infectado mais de 12 milhões de
pessoas no mundo (dados desta 5ª feira) e
matado até agora cerca de 600 mil pessoas?
Para ficarmos em nossas plagas, se o
presidente Jair Bolsonaro não fosse uma das
principais alavancas da politização da
pandemia, se governadores e prefeitos
tivessem adotado medidas tecnicamente
necessárias desde os tempos iniciais da crise
sanitária, concentraria o Brasil 14% dos
diagnósticos do planeta, com 1,7 milhão de
infectados e cerca de 70 mil mortes? A
resposta de bom senso apontaria para uma
quantidade bem menor.
O que leva à conclusão: a falta de
cumprimento de preceitos da ciência por parte
dos gestores públicos tem sido responsável
pela mortandade que se espalha, puxando para
as nossas cabeças a ideia de que, sob esse
prisma, estaria sendo cometido um genocídio.
O fato é que a doença foi conduzida
aos laboratórios da política, em que dirigentes
tentam descobrir remédios para tirar proveito

da situação, em que se indicam drogas
rejeitadas por organismos internacionais de
saúde pública, infectologistas e biólogos, em
que muitos vestem o manto de salvadores do
povo, em que se puxa a fé das massas para o
balcão das oportunidades.
Receitar a tal da hidroxicloroquina ou
o vermífugo ivermectina, apenas com ligeiras
indicações de que são remédios
potencialmente fortes contra o vírus, sendo
que em relação ao primeiro há consenso sobre
graves danos colaterais, não é um ato de
insanidade, desrespeito às recomendações
científicas, irresponsabilidade no trato da
saúde pública?
As massas tendem a imitar as práticas
de seus líderes. Se o presidente da República,
do alto de sua autoridade, toma ele mesmo a
droga não recomendada por organismos
internacionais, por que não devemos fazer o
mesmo? Milhares de pessoas assim pensam.
Pior ainda é deduzir que muita gente poderá
morrer sob os efeitos deletérios do remédio.
Por isso, a orientação sobre prevenção, os
hábitos de higiene, a quarentena e a reabertura
cuidadosa das atividades comerciais, entre as
principais medidas, integram o circuito do
bom senso. Até surgir a tão esperada vacina,
quaisquer outras iniciativas entram no buraco
negro da especulação.
Não há outra conclusão para as ações
demagógicas que algumas autoridades estão
realizando: compram milhões de
comprimidos das drogas aqui referidas e as
distribuem às populações. Numa importante e
linda cidade de um Estado do Sul, o prefeito
faz distribuição de ivermectina como um
programa de saúde pública. Ao que se

EXPEDIENTE

comenta, como não há efeitos colaterais, o
programa é bem aceito, sob o crivo de
médicos que fazem a ironia: “esses placebos
pré-eleitorais, essas gotinhas de cânfora
homeopática distribuídas em vidrinho ao
povo (coisa que começou em março), esses
vermífugos têm efeito zero. Com uma certeza:
quem morrer por aqui – seja do que for –
morrerá sem sarna, piolho ou vermes.”
Infelizmente, a politização da
pandemia vai continuar a animar por mais
algum tempo as alas bolsonaristas e
adversários, pois isso interessa aos polos
extremos do arco ideológico. Mas é possível
constatar que o copo das querelas e acusações
recíprocas começa a transbordar. Só mesmo
os 15% dos fiéis radicais do bolsonarismo e
um índice até menor da extrema esquerda
apreciam este tiroteio verbal. Felizmente, o
Facebook está excluindo cerca de 80 contas de
seu espaço, acusadas de manipulação por
integrantes do tal “gabinete do ódio”,
instalado no Palácio do Planalto. Uma
companhia do tamanho e respeitabilidade do
Facebook não faria isso sem provas. Por isso,
devemos acreditar no arrefecimento da
polarização. Ademais, fortes contingentes das
classes médias, a partir do influente grupo de
profissionais liberais, já estão saturados de
tanta radicalização. Tendem a se afastar dos
extremos. Só não enxergam tal tendência
cegos da mente. A conferir.

___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor político e
de comunicação Twitter@gaudtorquato
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As medidas adotadas no decreto, levou em consideração, dentre outros fatores, a pequena redução nas taxas de incidência de infecção, bem como a abertura de leitos clínicos e de UTIs

Novo Decreto suspende Lockdown, autoriza
atividade comercial e adota toque de recolher
Da Redação
Foto: Reprodução

L

ockdown suspenso, toque de
recolher das 20h às 5h,
comércio em pleno
funcionamento, implantação da
quarentena domiciliar obrigatória
para grupo de risco, e proibição de
venda de bebidas alcoólicas, são
algumas das medidas asseguradas
pelo Decreto 370/2020, assinado pelo
prefeito Francis Maris.
As medidas adotadas no
decreto, levou em consideração,
dentre outros fatores, a pequena
redução nas taxas de incidência de
infecção, bem como a abertura de
leitos clínicos e de UTIs. De acordo
com o prefeito Francis Maris, a
suspensão do Lockdown é temporária
e está diretamente ligada a análise
diária do boletim epidemiológico bem
como o índice de ocupação nos leitos
hospitalares na cidade e também na
atitude da população perante as
restrições de circulação em lugares
públicos que continuam proibido a
permanência, assim como atividades
físicas em lugares abertos, e qualquer
tipo de aglomeração.
Toque de Recolher - O Decreto
determina o Toque de Recolher das 20
às 5h, pelo período de 13 a 26 do
corrente mês, ficando proibido a
locomoção de qualquer cidadão no
território do Município de Cáceres. É
assegurado a circulação de quem
estiver transitando para acessar ou
prestar serviços na área de saúde,
segurança pública e privada,

Francis, diz que medidas serão avaliadas diariamente

assistência social, serviços públicos e
serviços essenciais,
preferencialmente, de maneira
individual, sem acompanhante. Não
estão sujeitos à restrição de
locomoção os funcionários de
empresas privadas que estejam
trabalhando no período noturno,
desde que comprovada a necessidade,
urgência no deslocamento e portando
identificação funcional. Os serviços
de entrega delivery de alimentos
preparados por bares, lanchonetes e
restaurantes poderão funcionar até as
23h, com a devida identificação dos
entregadores.

Funcionamento Comércio - Os
estabelecimentos comerciais,
autorizados a retomar o
funcionamento, deverão respeitar,
integralmente, todas as normas de
proteção epidemiológica já
estabelecidas para evitar
aglomerações. No caso da
necessidade de formação de filas,
deve ser observado o distanciamento
mínimo de 2 metros entre cada cliente.
Para isso, um funcionário deve ser
destacado para realizar a fiscalização.
Esses estabelecimentos deverão
disponibilizar, obrigatoriamente,
álcool gel 70% em local visível, tanto

VAMOS JUNTOS

Sebrae oferece consultoria gratuita
para empresários de Cáceres e região
Redação c/ Assessoria

N

biossegurança e redução no custo de
energia, cada um com duas horas de
atendimento.
O empresário poderá
escolher até três temas de acordo com
suas necessidades.
A consultoria de marketing
digital inclui a produção de três peças
digitais que podem ser post para redes
sociais, e-mail marketing, banner para
s i t e , v o u c h e r, e t i q u e t a p a r a
embalagem ou cardápio virtual. O
cliente tem direito de solicitar duas
alterações.
Com foco na reabertura física
das empresas, a consultoria de
biossegurança aponta medidas para
minimizar os riscos de transmissão e
contágio do novo coronavírus. Já a de
gestão financeira visa reduzir
despesas e fortalecer o caixa. Uma
forma de diminuir os gastos é com a
Foto: Sebrae Cáceres

esse momento de crise
provocada pela pandemia da
Covid-19, o Sebrae inova e
oferece aos empresários e
empreendedores a consultoria online
100% gratuita, trata-se de uma
solução acessível para ajudar os
pequenos negócios em temas que são
identificados como as necessidades
mais urgentes nesse momento, da
forma mais completa possível e sem
custo.
Segundo Fernando Holanda,
Gerente de Relacionamento e
Comunicação, a consultoria traz
soluções rápidas, práticas, de
implantação imediata, além de ser
flexível e totalmente digital.
Os conteúdos abordam seis
temas: marketing digital, gestão
financeira, estratégias de vendas,
formação de preços e vendas,

conta de energia elétrica, um dos
insumos mais caros pago pelas
empresas. Daí a consultoria orienta e
ensina como gastar somente o
necessário.
O atendimento online
engloba além de todos os temas
acima, as vendas que também é um
ponto de preocupação dos
empresários, sendo assim a
consultoria ensina a calcular preços
que garantam equilíbrio do negócio; e
trabalha as formas de vender para
clientes que estão com receio de
comprar nesse momento de tantas
incertezas.
Totalmente gratuita, para ter
acesso basta o interessado entrar em
contato com o Sebrae, através do
telefone 0800 570 0800 para agendar
data e horário, ou fazer o
agendamento na página da solução:
https://relacionamento.mt.sebrae.co
m.br/consultoria-vamosjuntos

para funcionários quanto para
clientes. Da mesma forma, devem
fixar cartazes contendo informações
da obrigatoriedade do uso de
máscaras.
Quarentena Domiciliar - O Decreto
determina ainda a quarentena
domiciliar obrigatória às pessoas
pertencentes do Grupo de Risco, em
especial: idosos (maiores de 60 anos);
gestantes, lactantes, crianças menores
de 5 (cinco) anos e portadores de
doenças crônicas tais como: Diabetes
insulinodependentes, Insuficiência
renal crônica classe, Doença
respiratória crônica, Doença
autoimune ou outras afecções que
deprimam o sistema imunológico,
Obesidade mórbida, Hipertensos.
A quarentena é obrigatória
também para pessoas que
apresentarem quaisquer sintomas
característicos de gripe, tais como
febre, tosse, coriza e outros sintomas
respiratórios.
Lei Seca - Apesar da polêmica em
torno da medida preventiva que

suspende a comercialização de
bebidas alcoólicas na circunscrição do
Município de Cáceres, inclusive sua
venda via aplicativos de internet ou
contato telefônico para entrega no
sistema delivery.
A medida continua valendo, e
de acordo com o prefeito no prazo
estipulado será apresentado o Estudo
Técnico-Científico solicitado pelo
Juiz plantonista Pierro de Faria
Mendes, da 1ª Vara da Comarca de
Cáceres. O estudo deverá comprovar
que “Lei Seca” irá conter o aumento
da Pandemia do novo Coronavírus na
cidade.
Locais Públicos - Fica
terminantemente proibido o acesso, a
permanência e circulação de pessoas
em praças públicas e de práticas
desportivas, parques públicos,
jardins, quadras e campos de práticas
esportivas, clubes de recreação e
espaços destinados a eventos
coletivos, inclusive o cais do Rio
Paraguai e Praia do Daveron, aos
sábados e domingos.

TRATAMENTO

Maçonaria lança campanha para aquisição
de máscara de oxigenoterapia para HRC
Da Redação

A

Loja Maçônica União e Força
está promovendo em Cáceres,
Campanha para aquisição de
Máscaras de Oxigenoterapia que
serão destinadas a ala de tratamento
da Covid-19 do Hospital Regional de
Cáceres.
A campanha teve início
depois de uma nota divulgada nas
redes sociais sobre o resultado que
essa máscara vem apresentando no
tratamento de recuperação de
pacientes internados com a doença.
De acordo com a divulgação,
o hospital só dispõe de dois jogos, o
que não é suficiente para o

atendimento de todos os pacientes que
necessitam da oxigenoterapia. Consta
ainda que o valor de cada máscara gira
em torno de R$ 900,00.
Nesse contexto, a Loja
Maçônica União e Força, cujos
membros irmanados em campanhas
humanitárias, adotaram a causa e
esperam contar com o apoio de todos,
na contribuição de qualquer valor,
para isso disponibilizam a conta do
Banco do Brasil – Agência 0184-8 –
Conta nº 4027-4 - CNPJ:
03.756.731/0001-50 - Loja Maçônica
União e Força.
Foto: Reprodução

Campanha visa aquisição de Máscara de Oxigenoterapia

Consultoria pode fazer a diferença
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Forças de segurança encontraram em uma área de mata da propriedade, mochilas com drogas e produto químico, levadas por mulas do tráfico

Quatro pessoas são presas em fazenda na
fronteira com mais de 160 quilos de drogas
Redação c/ Assessoria

Foto: Sesp

Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) e 6°Comando
Regional da Polícia Militar.
Os policiais ao chegarem
na fazendo surpreenderam o
gerente que tentou avisar as
mulas, que já estavam se
emprenhando na mata. Diante do
fato, realizaram uma varredura na
área e conseguiram localizar sete

mochilas com drogas e duas
espingardas calibre 22.
As quatro pessoas que
estavam na propriedade, todas da
mesma família, foram presas em
flagrante e conduzidas à Defron,
onde foram autuadas pelos
crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico e posse
ilegal de arma de fogo de uso
permitido.

FACADA NA CABEÇA

Bebendo com amigos, homem
é agredido com golpes de faca
Da Redação

Foto: Ilustrativa

Drogas e armas apreendidas na Operação Hórus/Vigia

Q

uatro pessoas da mesma
família foram presas
durante força tarefa de
combate a crimes na região de
fronteira.
As prisões aconteceram
na noite de sexta-feira (10), após
a polícia receber a informação de

que em uma propriedade rural às
margens da BR-070, próxima ao
Córrego Padre Inácio, havia
chegado uma grande quantidade
de drogas transportada por
'mulas' e que o gerente da fazenda
estaria dando suporte à ação
delitiva. Foram apreendidos na

sede da fazenda 99 tabletes de
maconha tipo 'Skank', 60 quilos
de ácido bórico e 34 tabletes de
pasta base de cocaína, além de
armas.
A apreensão do
entorpecente foi realizada em
ação integrada entre a equipe

DESARMADOS

Porte ilegal de arma leva cinco
para prisão no fim de semana
Da Redação

P

oliciais militares
prenderam no sábado e na
madrugada deste
domingo cinco homens por porte
ilegal de arma de fogo.
Uma das ocorrências foi
registrada em Vila Bela da
Santíssima Trindade, onde
policiais da Rotam e Gefron,
d u r a n t e O p e r a ç ã o Vi g i a
realizaram a abordagem a uma
caminhonete S 10 que estava
estacionada numa área isolada. O
condutor no momento não
portava a carteira de habilitação e
nem os documentos pessoas,
alegando ter deixado no hotel.
Diante do fato, os policiais
conduziram o suspeito até o hotel,
onde em revista foi encontrado
em seu quarto algumas munições.
Após o suspeito que não
teve o nome revelado, conduziu
os policiais até a fazendo onde
reside, sendo encontrado no local
um revólver calibre 38, 118

munições de calibres 22, 38 e 36,
além de três estojos vazios.
As outras prisões
aconteceram em Várzea Grande,
onde foi encontrado um revólver
calibre 32 com uma munição e
uma réplica de pistola. Em Sinop
foi apreendido uma pistola

calibre 380, com 14 munições,
em Castanheiro o revólver calibre
22 com numeração raspada e
cinco munições estavam dentro
de um HB 20. Em Juara, foram
detidos três adolescente que
estavam com uma réplica de
revólver, no bairro João de Barro.
Foto: PMMT

Vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro

N

a manhã de domingo, a
guarnição da Polícia
Militar de Cáceres foi
acionada via CIOSP para atender
ocorrência de tentativa de
homicídio.
Após a informação, os
policiais compareceram no
Pronto Socorro, onde a vítima de
iniciais N.O.D. estava em
atendimento médico pelos
ferimentos causado por arma
branca.
A vítima de 39 anos,
morador do residencial Jardim
Universitário, relatou aos
policiais que estava na
companhia de alguns amigos

num bar no Bairro Vila Irene,
ingerindo bebidas alcoólica e que
em seguida foi até a residência de
um amigo nas proximidades do
bar, e que em determinado
momento um indivíduo de posse
de uma faca partiu pra cima dele
já desferindo golpes contra sua
cabeça, vindo causar vários
ferimentos. Ele ainda informou
aos policiais o apelido do
agressor e diz que o conhece
apenas de vista,
Diante dos fatos e relatos
da vítima, foi registrado o
Boletim de Ocorrência e o caso
segue em investigação pela
Polícia Civil.

Armas e munições apreendidas em Vila Bela
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PESCANDO ARTISTAS

Rafael Jonnier quer despertar a arte nas crianças e ajudá-las a se desenvolverem

Artista cacerense distribui kits de pintura a
crianças de comunidades em Mato Grosso
Bianca Fujimori/MD

Foto: Facebook

Pintura feita por uma das crianças

C

om a intenção de
despertar o lado artístico
em crianças carentes, o
artista cacerense Rafael Jonnier e
sua esposa, Aline Herane,
criaram um projeto de
distribuição de kits de pintura em
comunidades de Mato Grosso.
“As crianças tem um
talento muito grande, mas é
pouco explorado. Nunca tem essa
visão do quanto a arte é
importante para o nosso
crescimento intelectual,
espiritual. Mas hoje percebemos

que tem muitas pessoas que têm o
artista bloqueado”, afirma
Rafael, que vive de arte há oito
anos.
O artista conta que ele e a
esposa sempre sentiram a
necessidade de ajudar crianças.
Com a chegada da pandemia do
novo coronavírus, o casal ficou
ainda mais aflito em prestar
algum auxílio.
“Quando veio essa
pandemia, eu e minha mulher
ficamos pensando o que fazer, se
fazia um projeto para arrecadar

projeto. Ele quer resgatar e
pincel e as crianças prestaram
auxiliar as crianças que têm
muita atenção”.
interesse em investir na arte. “A
O casal ainda pediu para
gente quer ver quais são as
que uma moradora da
crianças que tem o talento para a
comunidade, que estava
gente resgatar artistas para
auxiliando na distribuição dos
representar a próxima geração. Se
kits, enviasse fotos dos trabalhos
a gente conseguir tirar essas
realizados pelas crianças em casa.
crianças da periferia e elas
Rafael conta que se surpreendeu
sobreviverem de arte, isso já é o
com o resultado. “A gente não
nosso legado”, afirma.
ficou muito esperançoso, mas
Primeira entrega - As primeiras
nessa semana ela mandou e tem
crianças a receberem os kits, com
três crianças que são super
as tintas, pincel e tela, foram do
artistas”, afirma. A próxima
loteamento Popular, em Chapada
comunidade beneficiada com o
dos Guimarães, na última
projeto artístico é uma localizada
semana. Ao todo, foram
no Bairro CPA, em Cuiabá.
entregues 50 conjuntos de arte.
Também devem ser entregues
O artista revela que achou
mais 50 kits de pintura.
que as crianças não iriam se
Como contribuir - Aqueles que
interessar pelos materiais e teve
tiverem interesse em ajudar o
receio de não dar certo. “Mas foi
projeto, seja com doações de
uma experiência incrível. As
materiais ou com recursos
crianças chegaram e ficaram
financeiros, pode entrar em
contato com a Aline pelo
alimentos... Mas todo mundo está muito felizes. Eu ensinei a
telefone: (65) 99610-5310.
fazendo isso. Entendemos que a manusear a tinta, como lavar o
arte é um alimento espiritual.
Como o sacolão fortalece o corpo
físico, a arte fortalece o espiritual,
ainda mais nesse momento”, diz.
SUPERMACONHA
Os dois começaram a
pesquisar os kits de arte com tela,
tintas e pincel para doarem. O
casal conseguiu firmar parcerias
e adquiriram 200 conjuntos por Da Redação
R$ 6 cada. Assim, nasceu o
o s á b a d o , 11 , e m
possível localizar o suspeito.
projeto “Pescando Artistas”.
O veículo foi conduzido
patrulhamento ostensivo
Além disso, Rafael ainda
até a base do Gefron na cidade de
durante Operação
tem grandes ideias para ampliar o Hórus/Vigia em combate aos
Porto Esperidião, onde foi
realizada a checagem e revista
crimes fronteiriços, policiais do
veicular, ainda com a ajuda de um
Gefron realizaram a abordagem
cão farejador foi localizado 3
do veículo GM Corsa que foi
invólucros de Skank, conhecido
abandonado em estrada vicinal na
como supermaconha.
comunidade do Laranjal.
A droga avaliada em cerca
Na ação, o condutor ao
de R$ 5 mil, estava
perceber a presença dos policiais
acondicionada dentro do
abandonou o veículo
paralama direto do veículo. Após
empreendendo fuga em região de
o registro, o veículo e o
mata. De acordo com os policiais
entorpecente, foram
o veículo estava com a chave na
encaminhados para Delegacia
ignição e mesmo com uma
Especial de Fronteira (Defron).
varredura no local, não foi

Gefron apreende 3 invólucros de
Skank com ajuda de cão farejador

N

Foto: Gefron

Cão farejador descobriu droga escondida no paralama
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APOIO IRRESTRITO

Os pré-candidatos a vereadores defenderam também que os recursos da Verba Indenizatória sejam declarados no Portal da Transparência

Pré-Candidatos do PRTB ao legislativo aprovam a
redução do número de vereadores a partir de 2021
Assessoria
Foto: Assessoria

estudante de Direito da Unemat,
Lucas Correia mencionou que com a
diminuição de vagas, a população de
Cáceres poderá ter mais cuidado ao
escolher seus representantes.
“Sou totalmente favorável,
pois a diminuição não irá atrapalhar
a fiscalização e ainda permitirá a
população tenha mais cuidado na
escolha de seus representantes na
eleição de 15 de novembro”,
ponderou o pré-candidato Lucas
Correia.
“A diminuição é o caminho
onde reduzindo sobrará mais
dinheiro para investir em prol da
população”, finalizou o précandidato a vereador Toninho do
Jeep.
Os pré-candidatos a
vereadores defenderam também que

PRTB de Cáceres apoio redução de vereadores

O

PRTB de Cáceres, reuniu
por vídeo conferência com
os pré-candidatos a prefeito
Engenheiro Nakamoto, a vice Prof.
Bosco e a vereadores e tomaram a
decisão de apoiar a redução do
número de 15 para 11 vereadores da
Câmara Municipal de Cáceres.
O motivo defendido pelo
grupo é que os repasses do
duodécimo feito pela prefeitura são
valores milionários para serem
gastados com uma quantidade
elevada de vereadores o número
reduzido irá cumprir o mesmo papel
de fiscalização.
“Redução já! Nós mulheres
conservadoras e defensoras das

famílias, estamos cansadas desse
atual modelo, dinheiro público não é
para ser gasto, torrado, do jeito que
está, somos a favor da redução e de
qualidade na fiscalização”, definiu a
pré-candidata a vereadora Olivia
Godoy.
Para o pré-candidato e
empresário Lacerda do Aki, a
redução vai beneficiar a cidade.
“Tem que reduzir! Cáceres passa por
dificuldades em vários setores. E
como pré-candidato a vereador,
temos que priorizar ações que
beneficie a população”, apontou o
pré-candidato a vereador Lacerda do
Aki.
“Totalmente a favor, pois
essa economia tem que virar

benfeitorias para a saúde, educação e
infraestrutura”, citou o Irmão Jozair.
Outro que também defende a medida
de redução é o militar Cabo Ribeiro
que defende que os valores para cada
vereador é muito alto e pode ser
redirecionado para outros setores.
“Atualmente, um vereador
ganha R$ 8.522,98 mais verba
indenizatória de R$ 4.800, ainda não
presta conta para a população e, um
assessor no custo de R$ 2.153,65”.
Isso é um custo muito alto que soma
mais de R$ 15 mil reais. A redução
irá proporcionar economia e poderá
ser usado na saúde”, defendeu o précandidato a vereador Cabo Ribeiro.
O digital influencer e

FAZER O BEM FAZ BEM

JBS entrega doação de 100 mil testes
rápidos ao Governo de Mato Grosso
Assessoria

O

Governo de Mato Grosso,
por meio da Secretaria
Estadual de Saúde (SESMT), recebeu 100 mil testes rápidos
nesta segunda-feira (13.07). A
doação foi realizada pela empresa
JBS, por meio do programa “Fazer o
Bem Faz Bem – Alimentando o
Mundo com Solidariedade”, e
auxiliará o funcionamento do Centro
de Triagem da Covid-19, na Arena
Pantanal.
Além de subsidiar a atuação

dos profissionais da Saúde, a doação
promoverá benefícios às pessoas que
estão com sintomas leves do
coronavírus e poderão ser testadas
gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
“Essa doação é
extremamente relevante neste
momento. A iniciativa privada pode
nos auxiliar neste contexto de
pandemia, em que equipamentos e
insumos estão cada vez mais
escassos. É com muita gratidão que
Foto: Divulgação

Testes auxiliarão no Centro de Triagem da Covid-19

recebemos esses 100 mil testes, que
vão subsidiar o trabalho do Governo
do Estado e, consequentemente,
beneficiar a população matogrossense”, disse o secretário
Estadual de Saúde, Gilberto
Figueiredo.
De acordo com a assessoria
da JBS, a empresa está doando R$
26,7 milhões em itens de Proteção
Individual e equipamentos para
Mato Grosso. Do total, cerca de R$
10 milhões são para o Estado e R$
16,7 milhões para 18 municípios,
beneficiando cerca de 1,5 milhão de
pessoas.
No dia 06 de julho, a
empresa também doou dez
respiradores para a gestão estadual.
Os equipamentos estão sendo usados
no enfrentamento à Covid-19 e
tratamento intensivo de pacientes
com o quadro grave da doença.
“A JBS estruturou um
programa dedicado a apoiar o país
no enfrentamento a essa pandemia.
Essa nova doação que chega vem em
um momento oportuno. Quando
tudo isso passar, também teremos
deixado um legado importante para
o Sistema de Saúde”, conclui
Marcelo Grapiglia, gerente
industrial da unidade da JBS
Biodiesel em Campo Verde (MT),
município próximo a Cuiabá.

os recursos da Verba Indenizatória
sejam declarados no Portal da
Transparência, mostrando como
cada vereador utiliza e destina o
recurso. Atualmente a população
não tem acesso, desconhecendo
como é gasto cada centavo do
dinheiro público.
Outro ponto debatido pelos
pré-candidatos a vereadores do
partido do Engenheiro Nakamoto, é
que 50% do total do duodécimo
sejam devolvidos à Prefeitura para
atender as prioridades da população.
O pré-candidato a Prefeito
Engenheiro Nakamoto definiu que a
partir de 2021 tem que mudar muitas
coisas no atual sistema e que
dinheiro público tem que ser
aplicado para atender melhor a
população.

QUEIMADAS

Estudo aponta que Mato Groso tem 7 municípios entre
os 10 do país com mais foco de incêndio no 1º semestre
Assessoria

O

Tribunal de Contas de Mato
Grosso (TCE-MT), por
meio da Secretaria-Geral da
Presidência (Segepres), realizou um
estudo técnico expositivo sobre o
atual quadro das queimadas no
Estado, frente à função estratégica
da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente na execução de políticas
públicas de prevenção e combate aos
incêndios florestais.
Conforme o documento,
dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)
demonstram que entre os dez
municípios brasileiros com mais
focos de incêndio acumulados entre
1º de janeiro e 1º de julho deste ano,
constam sete cidades matogrossenses (70%), sendo elas
Poconé, Nova Maringá, Feliz Natal,
Paranatinga, Brasnorte, Nova
Ubiratã e Gaúcha do Norte.
Ainda segundo o estudo, no
mesmo período, Mato Grosso
apresentou um total de 6.775 focos
de queimadas, ultrapassando sua
média mensal histórica nos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril.
Além disso, em 1º de julho, quando
se iniciou o período proibitivo de

queimadas no Estado, ocorreram
focos em quatro terras indígenas.
“O atual quadro de
queimadas em Mato Grosso exige,
durante o decorrer do ano e
sobretudo neste momento, toda a
atenção e esforço organizado das
autoridades ambientais, que
precisam trabalhar com eficiência,
governança e gestão de riscos, dado
o natural descompasso entre os
recursos materiais disponíveis
(humanos, financeiros e de logística)
e o número de focos de incêndios que
ocorrem por todo o território
estadual”, diz trecho do relatório
técnico 31/2020.
Elaborado pelo secretáriogeral da Presidência, Flávio de
Souza Vieira, e pelo auditor público
externo Vitor Gonçalves Pinho, o
estudo buscou oferecer às
autoridades estaduais ambientais e à
sociedade em geral, de forma
preditiva, conhecimento e segurança
jurídica sobre responsabilidades e
deveres observáveis na condução da
política pública de prevenção e
combate a queimadas no Estado, a
partir de um efetivo gerenciamento
de riscos.
Foto: Ilustrativa

Mato Grosso apresentou um total de 6.775 focos de queimadas
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CHAPA ÚNICA

A eleição foi convocada depois do pedido de renúncia do ex-presidente Walter Fernandes, que foi homologado em junho

Conselho Gestor do Mixto
será eleito neste sábado 18
Da Redação

Foto: Assessoria

Eleição será disputada com chapa única

BRASILEIRO

Operário Várzea-grandense define nos
próximos dias retomada das atividades
A Gazeta

A

diretoria do Clube
Esportivo Operário
Várzea-grandense
deverá se reunir nos próximos
dias para definir como será sua
possível volta às atividades
visando a abertura do
Campeonato Brasileiro da
Série D.
U m d o s t r ê s

representantes de Mato Grosso
no torneio nacional, o Tricolor
não joga desde do dia 15 de
março, quando venceu o Sinop
por 1 a 0 pela última rodada da
primeira fase do Matogrossense.
Na fase
classificatória, a equipe até
então treinada pelo técnico
Luiz Gabardo terminou na
Foto: Assessoria

Éder Taques, convocará os principais dirigentes para definição
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C

om chapa única a
eleição para o
Conselho Gestor do
Mixto está marcada para
acontecer neste sábado (18).
A chapa Orgulho e
Tradição Mixtenses,
composta pelo advogado
Vinícius Falcão (presidente)
e os médicos Fause
Chauchar (vice-presidente
financeiro) e Márcio Alencar
(vice-presidente
administrativo), foi
registrada na manhã de
sábado (11) no auditório do
Parque de Exposição
Senador Jonas Pinheiro.
A eleição foi
convocada depois do pedido
de renúncia do ex-presidente
Walter Fernandes, que foi
homologado em junho.

O Conselho Gestor
eleito comandará o clube até
agosto de 2022.
Com base no
regimento interno do clube,
Paulo César, presidente da
Comissão Eleitoral, informa
que os candidatos devem ser
referendados pelo Conselho
Deliberativo e aprovados
com a maioria dos votos.
Segundo ele, todos os
conselheiros que estiverem
em dias com suas obrigações
terão direito a voto. Como a
eleição será disputada por
chapa única, os votos serão
sim e não.
A Assembleia Geral
que elegerá a nova diretoria
está marcada para às 9h no
auditório do Parque de
Exposição.

vice-liderança com 18 pontos
somados na tabela de
classificação.
Presidente do clube, o
ex-treinador Éder Taques,
disse que convocará os
principais dirigentes para
debater como será a
reestruturação do Operário
para a eventual retomada dos
treinamentos, visando os
compromissos que tem neste
segundo semestre. Fora a Série
D, o 'Chicote' da Fronteira
disputará a Copa Verde e mais
a reta final do Mato-grossense.
Para Taques, neste
momento de indefinição, a
prioridade é discutir e tentar
viabilizar o clube à sequência
da temporada. “Vamos nos
reunir, debater como será a
nossa volta.
Nesse momento, vamos
tentar reestruturar o clube”,
disse, lembrando que a Série D
ainda não tem data para
começar.
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By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de Marte
em seu signo indicando dias
de otimização de todo e
qualquer processo mental e
intelectual. Portanto, a
comunicação melhora consideravelmente.
Se estiver envolvido em uma negociação
relacionada a um novo projeto ou contrato,
pode receber boas notícias.

Vênus, seu regente, em
Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Marte em Áries
indicando dias de movimento
intenso ao seu coração. Uma
pessoa estrangeira pode
mexer com você, chamar sua atenção à
possibilidade real de um relacionamento.
Neste momento, está fácil você se apaixonar,
mas nada garante a durabilidade da relação.

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Áries indicando dias de
movimento positivo nas
finanças. Entendendo que
Vênus é seu regente, este
pode ser um momento bastante positivo de
aumento de sua renda e lucros,
especialmente se estiver envolvido com
trabalhos e comunicação.

Vênus em Gêmeos recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries indicando dias em que
você pode estar voltado para a
negociação de um projeto que
envolve uma parceria
financeira. O dinheiro partilhado é seu foco.
Você está mais fechado e voltado para a
criação de estratégias que tragam o aumento
de seus rendimentos.

Vênus em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Áries indicando dias de
bons contatos e
relacionamentos que
adquirem, rapidamente,
alguma proximidade. O período pode
envolver um romance, que começa a ser
desenhado pelo Universo. Você estará
mais sedutor do que nunca.

Vênus em Gêmeos recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries indicando dias de
movimento intenso na vida
social e no seu coração. Um
romance pode começar a
qualquer hora e transformar-se em algo
intenso rapidamente. Você está mais aberto
e, mesmo que suas preocupações sejam
financeiras, o coração vai bater mais forte.

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Áries indicando dias de
interiorização e facilidade
de planejar e desenvolver
projetos nos bastidores, que dependam
somente de você. O período pode estar
relacionado com uma fase de aumento
da criatividade, de boas ideias e insights.

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de
Marte em Áries indicando
dias de muitas atividades e
de trabalho intenso. A
necessidade de prazer pode estar mais
intensa, portanto, procure organizar-se.
Caso contrário, as demandas de
trabalho, vão ocupar todo seu dia.

Vênus em Gêmeos recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries indicando dias de
movimento na vida social,
mesmo que seja através das
redes, com grande
possibilidade de encontrar alguém que mexa
com seu coração e libido. Eros e psiquê
caminham de mãos dadas trazendo novas
oportunidades no amor.

Vênus em Gêmeos recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries indicando dias de
intensa atividade social e
aproximação de amigos,
mesmo que seja através das
redes sociais. Entre uma e outra pessoa, uma
em especial, pode chamar sua atenção e
mexer com seu coração. Um romance pode
começar.

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Áries indicando dias de
melhora de sua imagem
social e profissional. Mesmo
que você queira, não vai
conseguir passar despercebido. Uma
pessoa interessante do trabalho, pode
começar a chamar sua atenção. Um
romance pode começar.

Vênus em Gêmeos recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Áries indicando dias em
que os trabalhos em home
office tornam-se mais
produtivos, portanto, se
puder optar, opte por ficar em casa. Dessa
forma, será mais fácil você organizar-se,
inclusive financeiramente. Não é uma boa
hora para gastos excessivos.

No rol dos aniversariantes a jornalista Mayara Michels Cunha que troca de idade e recebe o carinho dos
amigos e familiares. Ela festeja a data no aconchego do seu lar ao lado do esposo Thiago e filho Arthur
(foto). Parabéns e muitos anos de saúde, felicidade e fé! Tim Tim!

*********************
Aniversariou no domingo o Diretor da Águas
do Pantanal, Junior Trindade, que recebeu
chuvas de parabéns da sociedade cacerense
e rol de amigos nas redes sociais. Espero que
a felicidade esteja sempre transbordando na
sua vida, que nunca lhe falte saúde e muitas
outras conquistas.

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

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

Vivas para a
aniversariante Júlia
Vitória Marques que
celebrada data nova e
recebe o carinho mais
que especial da família
rotária. Desejo que
seu aniversário lhe
traga uma felicidade
imensa e que você
possa realizar todos
seus desejos nessa
nova etapa de vida.
Parabéns!

Festejando data nova ao lado da família o
amigo de longas datas Amarildo Bruzzon a
quem enviamos fluidos positivos de
felicidades e votos de que essa data seja
sempre comemorada com muita saúde e
amor por muitos e muitos anos. Feliz Niver!
Na foto com a esposa.

Abraço especial a querida Ana Oliveira
Soares que apagou velinha recebendo muitos
mimos das amigas clientes. Que Deus
abençoe você a cada ano, e que essa nova
idade lhe traga muitas chances para vencer,
pois você merece. Muitos anos de vida, e um
feliz aniversário!

