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By Rosane Michels

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia intenso, de movimento em 
seu coração. Um amor do 
passado pode voltar e mexer 
novamente com você. Espere 

uns dias para uma decisão definitiva. Mercúrio 
em Escorpião em tenso aspecto com Urano em 
Touro continua deixando você ansioso e 
impulsivo. Tome cuidado com as palavras.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia de trabalho intenso e 
novidades que podem trazer 
mais prazer à sua rotina. Você 
está agitado e intenso e deve 

respirar antes de dar passos à frente, 
especialmente no trabalho. Mercúrio em 
Escorpião em tenso aspecto com Urano em 
Touro promete agitar sua vida social, mesmo que 
seja através das redes.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia de movimento na vida social 
e ao seu coração. Você pode estar 
envolvido ou se envolvendo em 
um romance apimentado, que 

trará mais alegria e prazer à sua vida. Mercúrio 
em Escorpião em tenso aspecto com Urano em 
Touro promete movimentar intensamente seu dia 
a dia, especialmente no trabalho.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia de dificuldade em equilibrar 
vida pessoal com profissional. 
Na verdade, há um intenso 

desejo de ficar em casa com os seus e não fazer 
absolutamente nada. Mercúrio em Escorpião em 
tenso aspecto com Urano em Touro promete 
agitar a vida social, mesmo que seja através das 
redes. Período ótimo para novas amizades.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia em que você deve tomar 
cuidado com a impulsividade 
nas palavras, pois você pode 

estar mais agressivo. Por outro lado, um amigo 
pode declarar-se. Mercúrio em Escorpião em 
tenso aspecto com Urano em Touro promete 
intensificar os trabalhos em home office, 
ativando sua criatividade e insights.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um dia 
agitado, especialmente se estiver 
envolvido em projetos de 
publicação e internet. É possível 
que você decida começar um 

curso de especialização. Mercúrio em Escorpião 
em tenso aspecto com Urano em Touro promete 
trazer intenso movimento no trabalho, mas pede 
cuidado com exposições excessivas.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia de movimento e agitação na 
vida social e aproximação de 
amigos, novos e antigos. 
Procure apenas tomar cuidado 

com a agressividade, sua e das pessoas em seu 
entorno. Mercúrio em Escorpião em tenso 
aspecto com Urano em Touro e pede cuidados 
redobrados com gastos irrefletidos. Procure 
economizar.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de Marte 
em Áries indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
atividades nos bastidores. Hoje é 
um bom dia para cuidar de si 
mesmo, de sua saúde física, 

mental, emocional e espiritual. Mercúrio em seu 
signo em tenso aspecto com Urano em Touro 
promete movimentar atividades mentais e 
intelectuais. Os estudos são altamente 
beneficiados.

A Lua em Libra se une a Vênus 
e recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia agitado e repleto de 
atividades, especialmente no 
trabalho. Procure organizar-se e 

manter uma agenda flexível. Respire fundo 
antes de agir e tomar decisões definitivas. 
Mercúrio em Escorpião em tenso aspecto com 
Urano em Touro promete movimentar sua vida 
social e aproximar amigos, novos e antigos.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
d i a  d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de limpar seu 
mundo emocional, se afastando 

de pessoas e situações tóxicas. Por outro lado, 
tome cuidados redobrados com novos 
investimentos. Mercúrio em Escorpião em tenso 
aspecto com Urano em Touro promete 
movimentar processos mentais e intelectuais 
beneficiando os estudos.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia em que você deve tomar 
cuidado com gastos excessivos, 
pois há uma forte tendência a 

a lguns  “mimos” .  O momento  pede  
comedimento e economia. Mercúrio em 
Escorpião em tenso aspecto com Urano em 
Touro promete melhorar a comunicação e 
beneficiar acordos e negociações comerciais.

A Lua em Libra se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Áries indicando um 
dia de movimento e agitação na 
vida social, mesmo que somente 
através das redes. O dia é ótimo 

também para agilizar atividades que envolvam 
grupos e equipes. Mercúrio em Escorpião em 
tenso aspecto com Urano em Touro promete 
mexer com suas emoções e abrir espaços para 
uma limpeza em sentimentos tóxicos.

HORÓSCOPO********** **********

Happy Birthday, a Ronilma da Cunha 
Martins, que comemorou ontem mais 
uma primavera, recebendo os parabéns 
dos familiares e amigos, aos quais, 
incluímos os desta coluna. Que você 
possa ter muitos anos de vida, 
abençoados, felizes, e que estes dias 
futuros sejam todos de harmonia, paz e 
desejos realizados. Tim tim!!! 

Festejando mais um 
a n o  d e  v i d a  o  
e m p re s á r i o  J ú l i o  
Pedrosa Jr, sócio 
proprietário da Seeg 
Fibras que recebe hoje 
o s  v i v a s  d o s  
colaboradores e rol de 
amigos. Felicidades e 
muitas realizações são 
o s  n o s s o s  v o t o s  
sinceros. 

***********

***********

Ontem foi o dia de quem exerce sua 
missão nos bastidores da educação, o 
Diretor Escolar, aquele educador que 
tem a brilhante missão de ser um 
articulador junto a sua equipe escolar. 
Hoje parabenizamos a todos que 
abraçam essa sublime missão, muitas 
vezes não reconhecida, e na pessoa do 
nosso amigo Arcy Rezende, gostaríamos 
de parabenizar a todos. Que vocês 
recebam as homenagens não somente 
neste dia, mas no decorrer de todo ano, 
pois seu papel é fundamental. Nossos 
aplausos e reconhecimento.  

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

Papais fresquinhos o casal Rubens Santos e Mariana, estão 
radiantes de felicidades com a chegada do herdeiro Davi. 
Nossas boas vindas ao mais novo integrante da família, 
parabéns aos papais e aos maninhos Felippe e Caio.  

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

Fluidos positivos a linda Beatriz Cappi 
Rodrigues que está trilhando novos 
horizontes na vida estudantil, agora 
como acadêmica de medicina. Parabéns 
aos pais Cristina Cappi e Ricardo 
Rodrigues pela conquista da filhota. 
Beatriz que seu caminho seja pleno de 
muito aprendizado e conquistas. 
Sucessos!  

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

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

A Universidade 
do Estado de Mato 
G r o s s o  ( U n e m a t )  
entregou o diploma de 
doutor honoris causa ao 
cacique Raoni, líder 
indígena Mebêngôkre 
(Kayapó), nesta quarta-
feira (11),  em ato 
cerimonial realizado em 
C o l í d e r - M T .   A  
concessão foi aprovada 
p e l o  C o n s e l h o  

Universitário da Unemat (Consuni) em dezembro de 2019. Página 06

As imagens que mostram a grandeza territorial, ambiental, 
cultural e econômica do estado de Mato Grosso e também as inovações 
brasileiras em ciência e tecnologia têm chamado a atenção dos chineses 
que participam da Hi-Tech Fair 20 (CHTF), que acontece de 11 a 15 de 
novembro de 2020, em Shenzhen, província de Guangdong, no sul da 
China. Página 06
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 No Dia do Pantanal (12 de 
novembro), o WWF-Brasil lança 
uma exposição internacional de fotos 
da maior planície úmida do planeta. 
O conceito da coleção de imagens é 
mostrar o bioma em três momentos 
cruciais vividos em 2020: em seu 
esplendor, durante as queimadas e na 
fase subsequente, quando o bioma 
tenta se recuperar.  

 Trinta tabletes de cloridrato de cocaína 
avaliados em mais de R$ 80 mil foram apreendidos, 
em uma ação conjunta da Polícia Civil de São José 
dos Quatro Marcos e Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). A droga que teria como destino o estado da 
Bahia foi apreendida  durante abordagem na BR 
070. 
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Foto: Corpo de Bombeiros

No domingo, dia 15, eleitores de todo o país vão as urnas para o 
importante exercício da cidadania. No total, são mais de 147 milhões de 
pessoas que poderão escolher seus representantes na esfera municipal 
pelos próximos quatro anos. Em Cáceres são 64.839 eleitores aptos, 
lembrando que mesmo aqueles que não compareceram à revisão de 
eleitorado (biometria) poderão votar. Página 03
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LIBERADO

TRABALHO CONJUNTO

FATALIDADE

ELEIÇÕES 2020

Eleitor deve estar atento ao local de votação,
evitar aglomeração e seguir protocolo sanitário

Eleitor deve estar atento ao local de votação   

Foto: JCC

PANTANAL EM FLASH 

Exposição virtual de fotos mostra vida, morte e
 renascimento do Pantanal após as queimadas

Exposição marca Dia do Pantanal   

Foto: Divulgação

TRÁFICO

Polícia Civil e PRF prendem suspeito  
com 30 tabletes de cocaína na BR 070

Droga saiu da Bolívia com destino a Bahia 

 Foto: PRF

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

MT representa o Brasil em exposição mundial  
de ciência e tecnologia Hi-Tech Fair na China

Feira termina no domingo 15   

Foto: Sedec

COMENDA

Unemat entrega diploma de Doutor
 Honoris Causa ao cacique Raoni

Raoni recebendo diploma Doutor Honoris Causa  

Foto: Marcelo Mundim

Lei Seca não será decretada
em Cáceres nesta eleição

Ação conjunta apreende 750 quilos de
cocaína escondidos em carga de grãos

Cinco pessoas ficam feridas em acidente
com ônibus na zona rural de P. Lacerda
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apresentar informações divergentes 
e sem sentido sobre a carga 
transportada. 

O entorpecente estava 
dividido em 15 fardos, que 
totalizaram em 450 tabletes de 
cloridrato de cocaína. O motorista do 
veículo foi autuado em flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas. 

O motorista foi conduzido à 
DRE e após ser interrogado pelo 
delegado Vitor Hugo Bruzulato 
Teixeira, foi autuado em flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas.  
“Devido à grande quantidade de 
entorpecentes, fica claro que há 
outros envolvidos na ação criminosa 

 erca de 750 quilos de Ccocaína foram apreendidos 
na noite desta quarta-feira 

(11), na Rodovia dos Imigrantes, 
BR-163. O entorpecente era 
transportado por um caminhão e 
estava escondido junto a uma carga 
de milho. A ação é resultado do 
trabalho conjunto entre a Polícia 
Judiciária Civil (PJC), por meio da 
Delegacia  Especia l izada  de  
Repressão a Entorpecentes (DRE) e 
da Diretoria Metropolitana de 
Laboratório Forense, e a Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec). 

Os investigadores da DRE 

receberam denúncia anônima de que 
um cavalo trator atrelado a dois 
semirreboques era utilizado para o 
transporte de uma carga de 
e n t o r p e c e n t e s .  S e g u n d o  a s  
informações, a droga escondida saiu 
da cidade de Nova Mutum com 
destino a Cuiabá. 

Os investigadores da DRE 
foram distribuídos em vários pontos 
da Rodovia BR-163, com objetivo 
de identificar o veículo e realizar a 
abordagem. O caminhão bitrem foi 
localizado próximo à entrada do 
bairro São Matheus, onde os 
policiais realizaram a abordagem do 
motorista, que questionado passou 

e por isso, vamos dar continuidade as 
investigações com objetivo de 
identificar e prender outros 
integrantes desta associação 
criminosa voltada ao tráfico de 
drogas em Cuiabá e região”, disse o 
delegado. 

De posse das informações 
que levaram à apreensão do 
entorpecente, a Delegacia acionou a 
perícia da Politec para fazer o laudo. 

“Assim que fomos chamados, 
nossos profissionais peritos se 
dirigiram até a sede da DRE para 
fazer a perícia, a qual constatou ser 
cocaína”, frisou a diretora do 
Laboratório Forense da Politec, 
Alessandra Paiva Puertas. 

A  n o t a  f i s c a l  d o  
carregamento de grãos apontava 
como destino final um armazém no 
município de Mogi Guaçu (SP).

o Dia do Pantanal (12 de Nnovembro), o WWF-Brasil 
l ança  uma expos ição  

internacional de fotos da maior 
planície úmida do planeta. O 
conceito da coleção de imagens é 
mostrar o bioma em três momentos 
cruciais vividos em 2020: em seu 
esplendor, durante as queimadas e na 
fase subsequente, quando o bioma 
tenta se recuperar. "Pantanal: Vida, 
Morte e Renascimento" acontece em 
ambiente virtual e, portanto, está 
acessível à população dos três países 
pelos quais o bioma se estende: 
Brasil, Bolívia e Paraguai.

A exposição reúne imagens 
poderosas e emblemáticas da 
riqueza da biodiversidade e sua 
emocionante resiliência capturadas 
pe las  l en tes  de  renomados  
fotógrafos brasileiros, bolivianos e 
pa ragua ios ,  como Araquém 
Alcântara, André Zumak, Nathália 
do Valle e Reynaldo Leite Martins 
Júnior (Brasil), Alejandro de los 
Rios e Stefflen Reichle (Bolívia) e 
Lourdes Matoso Mendez e Tatiane 
Galluppi Selich (Paraguai). 

Em seu conjunto, as 24 fotos 
narram a tragédia que se abateu na 
região pela conjunção da ação da 
natureza, na forma da maior seca já 
registrada desde 1973, com a ação 
humana, que iniciou os incêndios. 
Embora exaustivamente expostas 
pela imprensa, as imagens do 
período de queimadas ainda são uma 
forte denúncia da exploração 
insensata da natureza – denúncia 
esta que se torna ainda mais forte 
frente ao contraste de como o bioma 
se encontrava antes das queimadas. 

Mas a exposição visa 

também ressaltar a capacidade 
regenerativa do Pantanal e a 
consequente importância de 
preservação desse bioma nos 
próximos anos, notadamente as 
áreas destruídas em 2020. No 
acumulado dos dez meses deste ano, 
4,2 milhões de hectares foram 
q u e i m a d o s  n o  P a n t a n a l ,  
equivalentes a quase um terço do 
bioma – uma área que agora precisa 
de tempo para se recompor. Diversas 
imagens da exposição mostram que 
esse renascimento já começou e 
alimentam a esperança de que o 
Pantanal recupere sua pujança.

A exposição também mostra 
a resiliência dos povos da região. A 
brasileira Nathália do Valle optou 
por mostrar os rostos das pessoas 
que moram no bioma como símbolo 
de esperança e renascimento. 
Tatiane Galluppi Selich, por sua vez, 
retratou um mito da cultura Yshir 
Ybytoso, que só existe no Pantanal 
paraguaio e que, assim como o 
bioma, está ameaçado. 

Para os Yshir, Nemurt é um 
ser poderoso que representa o 
equilíbrio do mundo através da 
bengala que ele segura sobre os 
ombros: se ele ficar cansado e o 
abaixar, os seres humanos deixarão 
de existir. A fotógrafa incluiu esta 
imagem para mostrar a necessidade 
de respeito pela cultura e tradições 
ancestrais, que também precisam ser 
preservadas.

A exposição é realizada em 
parceria com a Sciacco Studio 
(https://www.instagram.com/sciacc
ostudio/) e ficará disponível de 12/11 
a  2 7 / 1 1  n a  p l a t a f o r m a  
https://bit.ly/ExpoPantanal 

TRABALHO CONJUNTO

Ação conjunta apreende 750 quilos de  
cocaína escondidos em carga de grãos 

O entorpecente estava dividido em 15 fardos; uma pessoa foi presa 

Assessoria 

Droga estava entre a carga de milho   

Foto: Assessoria

PANTANAL EM FLASH

Exposição virtual de fotos mostra vida, morte e 
 renascimento do Pantanal após as queimadas 

Assessoria 

Exposição segue até 27 de novembro   

Foto: Divulgação
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o domingo,  dia 15,  Neleitores de todo o país vão 
as urnas para o importante 

exercício da cidadania. No total, 
são mais de 147 milhões de pessoas 
que poderão escolher seus 
representantes na esfera municipal 
pelos próximos quatro anos.

Em Cáceres são 64.839 
eleitores aptos, lembrando que 
m e s m o  a q u e l e s  q u e  n ã o  
compareceram à revisão de 
eleitorado (biometria) poderão 
votar, sendo cerca de 10 mil 
pessoas do município, que tiveram 
restabelecido o título de eleitor em 
r a z ã o  d a  p a n d e m i a .  E s s e  
precedente aberto vale para essa 
eleição, após, esses títulos voltarão 
a situação de cancelado, devendo o 
eleitor procurar atendimento no 
Cartório.  

Iury da Costa e Faria, 
Chefe do Cartório da 6ª Zona 
Eleitoral em Cáceres, destaca que é 
muito importante, que o eleitor se 
o r i e n t e ,  b u s c a n d o  c o m  
antecedência informações sobre o 
local onde vota e a seção, 
ressaltando que essas informações 
podem ser obtidas facilmente, 
através do aplicativo da Justiça 
Eleitoral chamado de eTítulo,  ou 
mesmo por meio de consulta ao site 
do TRE-MT: www.tre-mt.jus.br.  
Ele ainda informou que as seções 
da Escola Estadual Onze de Março 
foram transferidas para o SENAI, 
localizado na Rua Coronel Ponce, 
637.

Exercer a cidadania em 
meio à pandemia requer muito 

admitida aglomeração nos locais 
de votação, devendo o eleitor 
exercer o voto e se retirar, de 
imediato e haverá horário especial 
para pessoas do grupo de risco, 
sendo das 7h às 10h.

Outra recomendação é que 
cada eleitor leve sua própria 
caneta, evitando maior contato e, 
em consequência a disseminação 
do vírus.  

No dia da eleição, leve um 
documento oficial com foto, seu 
título de eleitor, já que nele 
constam informações sobre a zona 
e a seção eleitoral. Se preferir, 
baixe e instale o e-Título. As 
certidões de nascimento ou de 
casamento não valem como prova 
de identidade na hora de votar.

De acordo com Iury, a 

mais que o ato de votar, exigirá do 
eleitor atenção especial com a 
saúde,  sendo necessário e  
obrigatório o uso de máscara para 
ser admitido nos locais de votação. 
Nesse contexto, o Tribunal 
Superior Eleitoral adotou um plano 
de segurança sanitária, com o 
objetivo de evitar riscos de 
contágio do novo coronavírus. 

D e n t r e  a s  m e d i d a s  
anunciadas, estão a mudança no 
horário de votação: as eleições, que 
originalmente ocorriam das 08h às 
17h, serão realizadas das 7h às 17h. 
Além disso, para garantir a 
segurança da população e dos 
mesários, a regra será redobrar as 
medidas de proteção e prevenção e 
s e g u i r  a s  r e c o m e n d a ç õ e s  
sanitárias. Entre as regras não será 

carteira marrom com documentos, 
01 porção de substância análoga a 
cocaína, 01 CNH em nome de 
terceiro, 01 CRLV, R$ 4,00 reais, 01 
celular samsung e 02 pulseiras.

Na ocasião o menor de 16 
anos, condutor do veículo, foi 
conduzido para confecção do BO 
juntamente com o veículo e demais 
objetos apreendidos. 

Em relação a CNH de 
terceiros encontrada com o suspeito, 
o mesmo não soube explicar de 
quem seria e por qual motivo estaria 
em sua posse, então foi feita 
notificação nº 0000444970.

 oliciais da Força Tática em Prondas pela área central, na 
rua Sabino Vieira avistou um 

casal em frente a uma residência 
onde há comércio de entorpecente, 
que ao avistarem a viatura policial, a 
mulher correu para o interior da 
residência e o suspeito entrou em seu 
veículo Cobalt e saiu rapidamente do 
local.  

Diante do fato, foi realizado 
o acompanhamento do veículo e 
dada a ordem de parada com uso de 
sinais sonoros e luminosos, que em 

primeiro momento o suspeito 
ignorou, sendo necessárias inúmeras 
tentativas até que o mesmo 
obedecesse a ordem emanada. 

Em seguida foi realizada a 
abordagem bem como a revista 
pessoal, e encontrado na carteira do 
suspeito uma porção de substância 
análoga a cocaína, foi realizada a 
busca veicular, porém nada de ilícito 
foi encontrado no interior do 
veículo.

Na ação os  pol ic ia is  
apreenderam além do veículo, 01 

Cartório da 6ª Zona Eleitoral, 
portando com a decisão, os 
estabelecimento comerciais estão 
liberados a comercializar bebida 
alcoólica na véspera e no dia da 
votação. SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-MT) vai 
e m p r e g a r  e s t e  a n o  4 . 5 2 3  
profissionais nos 141 municípios 
durante as eleições municipais e a 
suplementar do Senado Federal.

Ao todo, 1347 viaturas, três 
helicópteros e três aviões darão 
suporte às ações de prevenção e 
repressão aos crimes eleitorais.

Mais de 2,3 milhões de 
eleitores devem comparecer nos 
1.478 postos de votação e 57 zonas 
eleitorais.

 dia de se dirigir as urnas é Omuito importante e sempre 
foi cercado de cuidados, a 

exemplo a Lei Seca que proibi os 
estabelecimentos de venderem 
bebidas alcoólicas durante o período 
de eleições. Porém ao contrário do 
que se imagina não é uma lei federal, 
cabe aos juízes eleitorais determinar 
ou não a Lei Seca nos municípios de 
sua atuação. O magistrado decide a 
medida quando as circunstâncias e 
histórico no município demonstram 
sua necessidade para garantir que o 
processo eleitoral de votação, 
apuração e totalização, ocorram sem 
maiores contratempos.

Nesta eleição, Cáceres não 
adorará Lei Seca. A informação foi 
repassada na tarde de ontem pelo 

qualquer pessoa pode acompanhar 
e obter os resultados das eleições 
em sua cidade a partir dos votos já 
apurados. 

Já o Boletim na Mão 
disponibiliza ao cidadão uma cópia 
digital dos resultados das seções 
eleitorais, possibilitando que o 
eleitor atue como um fiscal das 
ações durante o pleito. 

Todos os aplicativos 
p o d e m  s e r  i n s t a l a d o s  
gratuitamente em qualquer 
dispositivo móvel (smartphone ou 
tablet), bastando apenas ter acesso 
às lojas Google Play e App Store. 
Ambos se destinam ao público em 
geral.

pandemia também modificou a 
apuração das urnas, que este ano 
será  realizada no Cartório 
Eleitoral e como medida para 
evitar aglomeração só será 
permitido  a entrada de 01 
representante de cada partido ou 
coligação, portanto 5 pessoas, 
representantes da imprensa que 
veicularam o Horário Gratuito, 
além das pessoas a serviço da 
Justiça Eleitoral.   Os eleitores 
poderão acompanhar o resultado 
pelos aplicativos disponibilizados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que conferem ainda mais 
transparência ao processo eleitoral. 
Por meio do app Resultados, 

ELEIÇÕES 2020

Eleitor deve estar atento ao local de votação,
evitar aglomeração e seguir protocolo sanitário
Da Redação

No dia da eleição, leve um documento oficial com foto, seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral

Iury da Costa Faria - Chefe do Cartório´da 6ª Zona  Eleitoral   

Foto: Arquivo

SEM CNH

Menor é apreendido por condução de  
veículo e uso de drogas em Cáceres

Da Redação

Força Tática em rondas ostensivas pela cidade 

Foto: Divulgação

LIBERADO

Lei Seca não será decretada
em Cáceres nesta eleição

Da Redação

Estabelecimentos poderão vender bebidas alcoólicas  

Foto: Ilustrativa

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que 
vive e crê em mim não morrerá jamais” (João 11,25-
26). Esse trecho do Evangelho de São João norteou a 
homilia do Papa Francisco. A celebração foi 
dedicada à memória dos 150 bispos e cardeais 
falecidos no último ano. 

Segundo o Pontífice, a frase dita por Jesus a 
Marta pode ser vista como uma autorrevelação, pois 
suas palavras prevalecem sobre a escuridão e o grave 
luto causado pela morte de Lázaro. Marta, recordou o 
Santo Padre, professa sua fé quando afirma: “Eu 
creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, 
aquele que deve vir ao mundo” (João 11,27). “A 
esperança de Marta se desloca para o presente. A 
ressurreição já está perto dela, presente na pessoa de 
Cristo”, complementou. 

Jesus chama homens e mulheres a crerem 
na ressurreição não como uma miragem, mas como 
um acontecimento presente que já os toca, afirmou o 
Papa. A esperança do cristão, observou Francisco, 
não dissimula a desolação que se sente humanamente 
diante da morte. 

“O próprio Jesus ao ver as irmãs de Lázaro 
chorando, não escondeu sua comoção – como 
descreve São João, Ele começou a chorar. Solidário 
conosco em tudo, menos no pecado, também 
experimentou o luto e a amargura das lágrimas diante 
da perda de uma pessoa querida”, destacou o 
Pontífice. 

O Santo Padre disse que o choro de Jesus 
não diminui a luz da verdade que emana da sua 
revelação e que se faz presente na ressurreição de 
Lázaro. “Neste dia, portanto, é a nós que o Senhor 
repete: 'Eu sou a ressurreição e a vida'. Ele nos chama 
a renovar o grande salto da fé, entrando desde agora à 
luz da ressurreição”. 

Ao afirmar que todo aquele que vive e crê 
n'Ele não morrerá para sempre, Jesus questiona 
Marta: “Crês nisto?”. Acreditar nas palavras de 
Cristo muda a forma de homens e mulheres verem as 
coisas. O Papa destacou que o olhar da fé vê o 
invisível e faz com que cada acontecimento seja 
avaliado sob outra dimensão, a da eternidade. 

Ao recordar o livro bíblico da Sabedoria, o 
Pontífice afirmou que, na perspectiva da fé, a morte 
não aparece como uma desgraça, mas como um ato 
providencial do Senhor, cujo pensamentos não 
coincidem com os pensamentos humanos. “Segundo 
a perspectiva de Deus, uma verdadeira velhice é uma 
vida imaculada. Os desígnios amorosos de Deus 
sobre os seus escolhidos escapam à realidade 
mundana”. 

Diante da oração pelos cardeais e bispos 
falecidos no último ano, o Papa exortou os fiéis a 
pedirem ao Senhor que ajude todos a considerarem 
corretamente a sua parábola existencial. “Pedimos 
para dissolver esta tristeza negativa que, às vezes, se 
apodera de nós como se tudo acabasse com a morte. 
Trata-se de um pensamento distante da fé que vem se 
juntar ao medo humano de ter que morrer e que 
ninguém pode considerar-se totalmente imune”, 
refletiu. 

Francisco defendeu que, perante o enigma 
da morte, os cristãos devem converter-se. 
“Diariamente somos chamados a ir mais além da 
imagem que instintivamente temos de que a morte é a 
aniquilação total de uma pessoa, transcender a 
aparência visível dos pensamentos prefixados e 
óbvios, às opiniões comuns, para confiarmos 
plenamente no Senhor que declara: 'Eu sou a 
ressurreição e a vida'”. 

As palavras de autorrevelação de Jesus, se 
acolhidas com fé – sublinhou o Santo Padre, fazem 
com que as orações aos falecidos sejam 
verdadeiramente cristãs e permitem que todos 
tenham uma visão verídica da existência, 
compreendendo o sentido e o valor do bem que os 
mortos realizaram, do serviço que executaram de 
forma altruísta e compreender o que significa viver 
aspirando, não a uma pátria terrena, mas a uma 
melhor, isto é, a pátria celeste. 

“Recordemos com gratidão o testemunho 
dos cardeais e bispos falecidos que viveram a 
fidelidade à vontade divina. Rezemos por eles 
procurando seguir o seu exemplo. Que o Senhor 
derrame sempre o seu espírito de sabedoria sobre 
nós, particularmente neste tempo de provação, 
sobretudo nessas horas que o caminho se torna mais 
difícil, Ele não nos abandona e permanece conosco, 
fiel à sua promessa: “Eu estarei sempre convosco até 
o fim dos tempos” (Mt 28,20). 
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Eleição municipal ao contrário 
da estadual e federal, se reveste de 
importância fundamental em nossa 
sociedade, pelo aspecto local, daí, as 
cautelas redobradas na hora de votar. 
Vereador: do latim Veredus, aquele que 
cuida das veredas da cidade. Eleição: 
Electio, electio, eligere, ou seja, escolha, 
seleção de veredus e prefeito, ou 
praefectus urbi, aquele do mais alto 
cargo da cidade. Este evento remonta 
milénios, senão vejamos, na Grécia, 
século V A.C, apenas um quinto da 
população votava. 

No século II A.C, os Romanos 
criaram as urnas para depositar os votos. 
No sacro império germânico, os reis 
eram os reis eram eleitos pelos nobres bia 
aclamação oral. No Brasil, a primeira 
eleição aconteceu em 1532 em São 
Vicente e os eleitores eram apenas 
homens de linhagem nobre. 

No Brasil império, os eleitores da 
paróquia, com renda mínima de cem mil 
réis, escolhiam os eleitores da província, 
os de renda mínima de 200 réis, que 
elegiam os deputados e senadores. O 
tempo passou, mudaram se as regras, 
mas a.se notar pelo visto atual, pouca 
coisa realmente mudou e há poucas horas 
de mais um capítulo desta novela, o 
weekend promete, daí este preambulo 
inicial. Nessa contagem regressiva para 
mais uma sessão do Circo Brasil, ao abrir 
das cortinas do espetáculo Eleições, 
nosso recado ao povo, um dos 3 pilares 
do Estado. 

É este povo que vai às urnas para 
votar e eleger os representantes do 
segundo pilar, soberania, na pessoa do 
prefeito(a) e veredus, para a gerencia do 
município nos próximos 4 anos. 
Domingão de festa para a célula da 
unidade federativa e como de praxe em 
tais eventos ditos cívicos, a gente antevê 
a pantomima, mesmo torcendo para que 

seus efeitos sejam benéficos à nossa 
cidade, sobretudo, pela sua importância 
in loco. Óbvio, que milagres os eleitos 
não farão, exceto em promessas de 
campanha, em sua maioria, falácias 
caça-votos, claro, proporcional nas 
proporcionais (vereança) e alguns, nas 
majoritárias (prefeitura). 

O discurso, seja nas ruas ou no 
horário eleitoral no rádio e TV, ditos 
gratuitos, mas pagos por nós, é aquela 
ladainha.  Não obstante porém, 
entretanto eis que se não quando, mercê 
se faz necessário e blá e blá daqueles que 
se dizem preparados, que fazem e 
acontecem, tal e coisa, coisa e tal e os 
cambaus,  melhor ouvir do que ser surdo, 
o buraco é mais embaixo. 

Na lógica de toda eleição, salvo 
raras exceções, a maioria mesmo está em 
busca de uma vaga nas tetas do poder, 
d o s  d u o d é c i m o s  e  r e g a l i a s ,  
penduricalhos atrelados no holerite pago 
pelo povo. Neófitos, egressos e atuais, 
caçando uma cadeira pra mesada gorda. 
Tapinhas nas costas, falsos sorrisos, 
santinhos, bandeiras, megafones, aquela 
miscelânea típica de enredo do Circo 
Brasil. Não custa lembrar mais uma vez, 
que o voto é uma arma contra a vadiagem 
política. 

É chegada a hora de contratar 
bons empregados e demitir os velhacos, 
os oportunistas, politiqueiros Zé 
Promessas. 

Bom lembrar que mesmo por ser 
a gente a contratá-los, devemos usar de 
rigor na escolha, especialmente porque 
da nossa decisão, não cabe recurso, 
então, chance pros bons e demissão por 
justa causa para os maus empregados do 
povo. Boa eleição pra todos, não 
esquecer uso de máscara, álcool, só em 
gel e quinem para-choque de caminhão, 
mantenha distância, que o bicho 
pééééga! 

Rosane Michels - Editora
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Mais de 147 milhões de brasileiros irão às 
urnas para votar nos prefeitos e vereadores de seus 
municípios no próximo domingo, dia 15 de novembro. 
Apenas Macapá, capital da Amapá, não terá votação, 
por conta dos problemas decorrentes do apagão na 
cidade, que já dura dias e está longe de uma solução. E 
no estado do Mato Grosso haverá também a escolha de 
um senador. Por ser uma votação em meio a uma 
pandemia, surgem diversas dúvidas do que pode e o que 
não pode ser feito no dia da eleição.  

Desde 1996 a votação no Brasil se dá por meio 
eletrônico, ou seja, através das urnas eletrônicas. A 
eleição será decidida no primeiro turno nas cidades com 
menos de 200 mil eleitores. Nas demais localidades, 
poderá ter segundo turno, que está agendado para o dia 
29 de novembro.  

Vale destacar que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou regras de conduta para as 
eleições municipais deste ano, em meio à pandemia do 
novo coronavírus. Segundo as orientações, eleitores 
com sintomas ou quadro confirmado de Covid-19 não 
devem comparecer à votação. Ou seja, aquele que 
apresentar febre no dia de votar ou tiver sido 
diagnosticado com o vírus nos 14 dias anteriores à 
votação não deve participar das eleições. 

A recomendação é que o eleitor justifique a 
ausência, em um outro momento, e informe que deixou 
de votar por questões de saúde. Se a pessoa com febre ou 
diagnóstico for mesária, deverá avisar a zona eleitoral 
para que haja uma substituição na escala. Embora o 
controle seja um enorme obstáculo, tendo em vista o 
número de zonas eleitorais espalhados pelo país, a 
Justiça Eleitoral, na pessoa do presidente Luís Roberto 
Barroso, apresenta bastante sensibilidade para a grave 
crise sanitária. 

O eleitor terá que usar obrigatoriamente a 
máscara de proteção facial no momento de exercer seu 
direito de votar. Assim, o eleitor terá que permanecer de 
máscara desde o momento em que sair de casa, evite 
contato físico com outras pessoas e cumpra o dever 
cívico da forma mais ágil possível, sem permanecer 
tempo desnecessário nos locais de votação. 

Além do uso obrigatório da máscara, o TSE 
recomenda que os eleitores levem sua própria caneta 
para assinar o caderno de votação com a identificação 
do eleitor. O presidente do TSE afirmou que as regras do 
protocolo de segurança são obrigatórias e quem não as 
seguir ficará impedido de votar. 

Para votar, o eleitor terá que levar, 
obrigatoriamente, um documento oficial de 
identificação com foto, que pode ser o RG, a CNH, a 
carteira de de trabalho, o certificado de reservista, o 
passaporte ou a carteira de categoria profissional 
reconhecida por lei. Levar o título de eleitor é 
recomendável, mas não obrigatório, ou seja, mesmo 
quem perdeu o título pode votar. 

O eleitor que estivem impedido de votar no 
próximo dia 15 ou 29 de novembro tem que justificar a 
sua ausência. Isso porque quem deixa de votar e não 
justifica a ausência recebe multa e uma série de sanções. 
Entre elas, não pode assumir cargo público nem obter 
empréstimo em bancos do governo. Também não pode 
tirar passaporte nem carteira de identidade. E se deixar 
de votar em três eleições consecutivas, não se justificar 
e não pagar a multa, terá o título cancelado. 

Importante ressaltar que, pela lei, o voto é 
obrigatório para os cidadãos de 18 a 70 anos. E 
facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 17 anos e 
para idosos com mais de 70 anos. O eleitor, que estiver 
fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, pode 
justificar em locais de votação e nos sites do TSE e 
tribunais regionais eleitorais. No dia da eleição, o 
eleitor deve entregar o requerimento de justificação de 
ausência em qualquer local de votação ou em pontos de 
justificativa. 

No dia de votação é proibido distribuir 
santinhos na seção eleitoral, mas é permitido o uso de 
peças de vestuário e acessórios, bem como o uso de 
bandeiras. Os mesários não podem usar vestuário ou 
objetos com propaganda de partido político ou 
candidato. Cumpre frisar também que é proibido levar 
telefone celular ou câmera fotográfica para a cabine de 
votação. 

Os candidatos estão proibidos, por 
determinação legal, de realizar, no dia da eleição, 
comícios e carreatas, propaganda de boca de urna e uso 
de alto-falantes e amplificadores de som. E, até o 
término do horário de votação, são proibidas 
aglomerações de pessoas com roupa padronizada e 
propaganda, com ou sem uso de veículos. 

Cabe destacar também que é crime eleitoral a 
venda de votos. A pena é de até quatro anos de detenção 
e pagamento de multa. Além disso, o candidato pode ter 
o registro ou o diploma cassados. 

O eleitor e os candidatos devem ter a 
consciência que a eleição definirá os rumos das cidades 
brasileiras nos próximos quatro anos. Segui todas as 
regras sanitárias e legais são necessárias para fortalecer 
a democracia e escolher os representantes políticos no 
combate a pandemia, a desigualdade social e econômica 
e na retomada econômica e de empregos nos municípios 
brasileiros.

 ___*** Marcelo Aith é advogado especialista em 

Direito Público e professor convidado da Escola 

Paulista de Direito 

Olhar com fé para a morte 
traz visão verdadeira da vida 

Artigo
Cuidados e regras 
no dia das eleições 

Praefectus et Veredus 
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dispensada na pia, diante do fato 
realizaram a abordagem onde foi 
localizado uma quantidade de 
cocaína na sacola dispensada, 
assim foi solicitado apoio de mais 
uma viatura. 

Na revista pessoal foi 
encontrado com ele duas porções 
de cocaína e R$ 44 reais em 
espécie. Foram apreendidos na 
ação além do entorpecente, 01 
celular Samsung, 01 tesoura, 01, 

papéis cortados, 01 pacote de 
fumo e 01 isqueiro. 

Aos dois suspeitos foi 
dada voz de prisão, o suspeito de 
31 anos foi enquadrado pelo 
crime de uso ilícito de drogas e o 
suspeito de 29 anos pelo crime de 
tráfico ilícito de drogas. Os 
suspeitos foram conduzidos ao 
Batalhão da Polícia Militar onde 
se fez presente o advogado que 
acompanhou a confecção do BO. 

m  i n v e s t i g a ç ã o  a  Edenúncia anônima, via 
190, de que um suspeito 

estaria comprando entorpecente 
na Boca de Fumo conhecida na 
região por Boca do Ganzela, 
policiais do 17º Batalhão de 

substância análoga a pasta base 
de cocaína. 

Após o flagrante, os 
policiais abordaram o segundo 
suspeito que estava na área da 
residência com uma sacola na 
mão e que a mesma foi  

Polícia Militar de Mirassol 
D'Oeste ao chegarem no local 
constataram o fato. 
 Na abordagem o suspeito 
estava saindo da residência 
denunciada e com ele foi 
encontrado uma porção de 

equipe da Polícia Civil repassou 
as informações para a PRF que 
real izou a abordagem do 
suspeito, em uma caminhonete 
GM S-10, no km 283 da BR 070.

Questionado, ele negou 
que estivesse transportando 
qualquer tipo de substância 
ilícita, porém durante minuciosa 
vistoria, os policiais encontraram 
a droga escondida em um 
compartimento preparado no teto 
do veículo. 

Foram apreendidos 30 
tabletes de cloridrato de cocaína, 
pesando aproximadamente 31,55 
kg. Após a localização do 
en to rpecen te ,  o  suspe i to  
confessou que adquiriu a droga 
com um boliviano e pagou R$ 80 
mil pelo produto, que seria 
revendido na cidade de Goiânia 
(GO). 

Diante dos fatos, todo o 
material ilícito foi apreendido e o 
s u s p e i t o  e n c a m i n h a d o  à  
Delegacia de Primavera do Leste, 
onde foi lavrado o flagrante por 
tráfico de drogas. 

 rinta tabletes de cloridrato Tde cocaína avaliados em 
mais de R$ 80 mil foram 

apreendidos, em uma ação 
conjunta da Polícia Civil de São 
José dos Quatro Marcos e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 
 A droga que teria como 
destino o estado da Bahia foi 
apreendida na noite de terça-
feira, durante abordagem na BR 

070. 
A apreensão da grande 

quantidade de entorpecentes 
aconteceu após investigações da 
Delegacia de São José dos Quatro 
Marcos identificarem um homem 
que faria o transporte da carga da 
região da fronteira com a Bolívia, 
em Mato Grosso, para o estado da 
Bahia. 

Diante das informações, a 

 i n c o  d o s  d o z e  Cpassageiros ocupantes do 
ônibus que caiu na Ponte 

dos Cágados, no município de 
Pontes  e  Lacerda,  foram 
encaminhados ao Hospital 
G u a p o r é  p e l o  C o r p o  d e  
Bombeiros. O acidente aconteceu 
a cerca de 17 quilômetros do 
centro de Pontes e Lacerda, 
ô n i b u s  f a z i a  l i n h a  
frequentemente para zona rural. 

D e  a c o r d o  c o m  
informações do motorista que 
seguia na MT-473, conhecida 
como estrada do Matão e quando 
ao passar pela Ponte dos Cágados 
para não chocar frontalmente 

com uma carreta que vinha 
sentido contrário, ao desviar 
acabou perdendo o controle da 
direção caindo dentro do córrego. 
Testemunhas narram que a água 
submergiu parte do ônibus e os 
passageiros rapidamente saíram 
pelas janelas.  O fato foi 
registrado na manhã de quarta-
feira.   As cinco vítimas que 
sofreram ferimentos e foram 
encaminhadas ao hospital são três 
mulheres de 46,48 e 53 anos, um 
homem de 25 e uma adolescente 
de 12, os outros passageiros 
tiveram apenas escoriações leves 
e  n ã o  n e c e s s i t a r a m  d e  
atendimento especializado.  

EM CANA

PM detém 2 suspeitos com cocaína na 
Boca do Ganzela em Mirassol D'Oeste 

Suspeitos enquadrados pelo crime uso ilícito e tráfico de drogas

Da Redação 

Materiais apreendidos na ação pela PM   

Foto: PMMT

TRÁFICO

Polícia Civil e PRF prendem suspeito  
com 30 tabletes de cocaína na BR 070 
Redação c/ Assessoria  

Droga estava escondida no teto do veículo   

Foto: PRF

FATALIDADE

Cinco pessoas ficam feridas em acidente  
com ônibus na zona rural de P. Lacerda 
Da Redação 

Motorista perde controle e ônibus cai em córrego   

Foto: WhatsApp
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mostrarmos a pujança do nosso estado, 
de apresentarmos os produtos e serviços 
de tecnologia e também de atrairmos 
investidores”, disse o secretário César 

s imagens que mostram a Agrandeza territorial, ambiental, 
cultural e econômica do estado 

de Mato Grosso e também as inovações 
brasileiras em ciência e tecnologia têm 
chamado a atenção dos chineses que 
participam da Hi-Tech Fair 20 (CHTF), 
que acontece de 11 a 15 de novembro de 
2020, em Shenzhen, província de 
Guangdong, no sul da China. 

Mato Grosso é o único estado 
brasileiro a participar dessa feira que é 
considerada uma das mais importantes 
da China, é realizada por diversos 
ministérios do governo central chinês e 
promove o lançamento de produtos e 
tecnologias considerados os mais 
avançados em termos de inovação 
tecnológica. 

Além da exposição desses 
produtos, a CHTF é oportunidade de 
efetivar tratativas de negócios para 
compra ou venda entre os países que 
participam da feira de forma presencial 

ou virtual. “Mais uma vez saímos na 
frente ao participar de um grandioso 
evento como essa feira. 

É mais uma oportunidade de 

príncipe Charles da Inglaterra e o Papa 
João Paulo II. 

A projeção mundial do cacique 
Raoni se dá também, além da luta 
incessante pela vida indígena e pela 
floresta, por ser um líder imponente, 
determinado, astuto, interessado em 
política, carismático, estrategista e 
apaziguador. 

R a o n i  é  r e c o n h e c i d o  
rapidamente pela sua marca registrada o 
botoque, adorno que carrega no lábio 
i n f e r i o r ,  r e p r e s e n t a n d o  s e u  
compromisso com a terra na qual 
nasceu. 
Participaram da solenidade os gestores 
dos câmpus de Colíder, professor 
Marcelo Leando Holzschuh e o técnico 
Ilson Henrique Moreira e do câmpus de 
Barra do Bugres, professor Fernando 
Selleri Silva, como também os 
servidores do câmpus e parentes do 
cacique. 
Faculdade Intecultural Indígena 
(Faindi) - A causa indígena faz parte da 
constituição histórica da Instituição. A 
Unemat foi pioneira no atendimento às 
populações indígenas em cursos 
superiores específicos e diferenciados, 
ofertados desde 2001. A Instituição se 
tornou referência no Brasil e na América 
Latina de ensino diferenciado e de 
valorização étnica. Nesse percurso de 
quase duas décadas, a formação de 
professores indígenas em nível de 
graduação já é uma prática consolidada 
na Unemat. Neste ano de 2020, a 
Unemat inicia também a oferta de 
formação em nível de mestrado para os 
povos indígenas, como o curso de 
Mestrado Profissional em Ensino em 
Contexto Indígena Intercultural. 

A Faindi está ligada ao Câmpus 
Universitário Deputado Renê Barbour, 
no município de Barra do Bugres. Além 
destes  cursos,  especif icamente 
destinados aos povos indígenas, a 
Instituição, desde 2016, conta com o 
sistema de cotas que reserva 5% das 
vagas em quaisquer cursos para alunos 
indígenas.  A Instituição prima pela 
oferta de cursos com articulação entre 
movimento indígena, discussões de 
território dos povos indígenas, 
valorização da identidade e da cultura e 
promove diálogos interculturais entre 
diferentes conhecimentos, saberes, 
valores e princípios dos povos 
originários do Brasil. 

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) entregou 
o diploma de doutor honoris 

causa ao cacique Raoni, líder indígena 
Mebêngôkre (Kayapó), nesta quarta-
feira (11.11), em ato cerimonial 
realizado em Colíder-MT.  A concessão 
f o i  a p r o v a d a  p e l o  C o n s e l h o  
Universitário da Unemat (Consuni) em 
dezembro de 2019. A indicação é o 
reconhecimento por tudo que sua 
trajetória de luta pelos direitos dos 
povos indígenas e pela preservação da 
Amazônia representa para os povos 
originários do Brasil. 

O diploma foi entregue ao 
homenageado pelo reitor da Unemat, 
Rodrigo Bruno Zanin, que reafirmou a 
importância que o cacique Raoni 
representa para os povos indígenas e, 
destacadamente, para a Unemat. “O 
título de doutor concedido faz jus a luta e 
ao conjunto de ações que o cacique 
Raoni desenvolveu e liderou ao longo de 
sua vida. Uma vida que é sinônimo de 
esperança de uma sociedade justa de 
respeito e preservação do meio ambiente 
e de defesa do seu povo. O cacique é uma 
liderança reconhecida mundialmente e a 
Unemat sente-se honrada em conceder o 
título de doutor ao cacique Raoni.”  

Raoni recebeu emocionado a 
homenagem e falou, em seu idioma, do 
imenso prazer em receber da Unemat o 
título de doutor honoris causa, pois este 
ato significa para ele e seu povo a luta 
pela permanência da floresta, da 
demarcação das áreas indígenas e da 
continuidade da vida. O cacique foi 
prestigiado também por seus familiares 
e pela neta Mayalú, egressa do curso de 

Geografia da Unemat, em Colíder, e 
primeira mulher com ensino superior 
completo do seu povo. 

Líder indígena Mebêngôkre 
(Kayapó) nascido em Kapôt no Estado 
de Mato Grosso, no início dos anos 
1930, o cacique Raoni gerou pressões e 
incomodou todos os ocupantes do 
Palácio do Planalto do período de 
Figueiredo a Bolsonaro. Raoni é 
mundialmente conhecido como um 
ícone da reivindicação pelos direitos 
indígenas, por sua intensa mobilização 
contrária à construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte e do 
Complexo Hidrelétrico do Xingu, que 
teve sua construção paralisada por mais 
de 20 anos com a exigência de revisão 
dos projetos de desenvolvimento para a 
região do Xingu e com o lançamento da 
Declaração Indígena de Altamira. 

O cacique teve uma atuação 
bastante significativa durante o processo 
da Assembleia Constituinte de 1988 que 
garantiu direitos fundamentais para os 
povos indígenas, em particular com 
respeito à demarcação de terras 
indígenas. Foi neste período também 
que o cacique ganhou notoriedade 
mundial com a parceria do cantor 
br i tânico St ing.  Com o apoio 
in te rnac iona l ,  Raoni  c r iou  as  
organizações não governamentais 
Rainforest Foundation e a Fundação 
Mata Virgem para proteger as florestas e 
os Mebêngôkre. Além desta parceria, 
Raoni  conquis tou  impor tan tes  
apoiadores à causa como o então 
presidente francês François Mitterrand, 
o ex-primeiro-ministro francês Jacques 
Chrirac, o rei Juan Carlos da Espanha, o 

M i r a n d a ,  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Econômico do Estado 
(Sedec). 

O Parque Tecnológico Mato 
Grosso, um hub que reúne empresas de 
ciência, tecnologia e inovação do 
estado, está sendo divulgado na CHTF 
pela servidora da Sedec que está em 
missão internacional na China desde 
antes da pandemia. 

Esse projeto inovador de Mato 
Grosso reuniu 28 empresas brasileiras 
para participar da feira chinesa.    

De acordo com Ariana Guedes, 
o estande de Mato Grosso é o que mais 
tem chamado a atenção dos chineses. 
Nunca fica vazio. Eles querem saber 
mais sobre o estado e sobre as empresas 
mato-grossenses que enviaram vídeos e 
estão divulgando seus produtos e 
serviços na plataforma do evento. 

“Nessa feira temos condições 
de saber o que o chinês está procurando, 
o que desperta o interesse dele em Mato 
Grosso. A primeira disparada é o 
AgriTech. Nosso estado é um gigante 
mesmo do agronegócio, 70% de quem 
nos procura é para saber sobre o agro 
com interesse em fazer parceria ou 
cooperação na área de tecnologia 
voltada para o agro. 

Depois do agro, eles procuram 
saber sobre energias renováveis, 
logística e outros setores. É um início de 
um networking com os chineses”, 

relatou Ariana. 
Para o coordenador do Parque 

Tecnológico Mato Grosso vinculado à 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Seciteci), 
Rogério Nunes, estar na CHTF pode 
abrir possibilidades de negócios não só 
com os chineses, mas também com 
outros empreendedores mundiais. 

“O Parque promove a união das 
inovações tecnológicas que vendo sendo 
desenvolvidas nos centros de pesquisa, 
nas universidades e nas startups. E 
estamos alinhados com a política global 
de tecnologia e inovação”. 
Integração  - Sabendo da importância 
da China Hi-Tech Fair 20 (CHTF), e que 
a sede da feira é uma das cidades mais 
importantes da Ásia no aspecto de 
indústria, tecnologia e inovação, é que 
representantes da Seciteci e da Sedec se 
uniram para que a potência de Mato 
G r o s s o  s e j a  c o n h e c i d a  p e l o s  
participantes do evento. 
 “É interessante saber que os 
materiais que estão sendo expostos na 
feira estão atraindo os olhares dos 
chineses. 
 Temos  t r aba lhado  pa ra  
divulgar o que há de melhor no nosso 
estado e fomentar o desenvolvimento 
econômico”, relatou Júlia Teixeira 
Carloni de Assis, da coordenadoria de 
Comércio Exterior da Sedec. 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Além da exposição desses produtos, a CHTF é  oportunidade de efetivar tratativas de negócios 

Assessoria 

Estado é o único do país a participar presencialmente do evento   

Foto: Sedec

HONORIS CAUSA

Unemat entrega diploma de Doutor 
Honoris Causa ao cacique Raoni 

Hemilia Maia 

Solenidade entrega do diploma de doutor honoris causa   

Foto: Marcelo Mundim

Cáceres-MT, 13 e 14 de novembro de 2020

Já o confronto entre 
Luverdense e Cuiabá deverá 
ocorrer no estádio Passo das 
Emas. A data ainda será definida 
pela Federação Mato-grossense 
de Futebol.
 O campeão e o vice 
garantem vaga no Brasileirão da 
Série D, em 2021. Além dos dois 
primeiros colocados, o terceiro 
lugar também estarão na Copa do 
Brasil do ano que vem.

Elder que garantiu vantagem para 
o jogo de volta, que acontecerá no 
estádio Gigante do Norte, na 
quarta-feira.

Na próxima quarta-feira, 
dia 18, será a vez do confronto 
entre Poconé x União pelo jogo 
de ida, marcado para as 15h, no 
estádio Dito Souza, em Várzea 
Grande. A volta será no dia 25, em 
Rondonópolis. 

Fechando as quartas de 
finais do Mato-grossense 2020.

A virada gremista veio ainda 
no primeiro tempo. Aos 39, 
Anderson Conceição chegou de 
carrinho e Pepê caiu dentro da área. 
O árbitro marcou pênalti e, mais uma 
vez, o árbitro de vídeo entrou em 
ação, confirmando a falta dentro da 
grande área. Na cobrança, Jean 
Pyerre chutou forte e no alto, 
deslocando o goleiro João Carlos.

Na volta do segundo tempo, 
o Cuiabá chegou muito perto de 
empatar. Yago cruzou, Willians 
Santana cabeceou no canto e 
Vanderlei foi buscar. No rebote, a 
bola ficou viva na área e sobrou para 
Maxwell, que chutou na trave. Em 
novo rebote, Elvis finalizou e 
Geromel evitou o gol.

A pressão do Cuiabá seguiu 
nos minutos seguintes. Aos 11, a 
zaga gremista deixou Elvis chutar e a 
bola chegou a tocar a rede pelo lado 
de fora. Aos 16, Perdigão recebeu 
com liberdade no lado esquerdo e 
chutou. A bola tocou no chão e bateu 
no peito do goleiro Vanderlei.

O Grêmio voltou a ameaçar 
somente aos 22, quando Jean Pierre 
arriscou de fora da área e João Carlos 
conseguiu defender. Cinco minutos 
depois, Thaciano arriscou chute e o 
goleiro cuiabano fez nova defesa. 
Aos 34, Thaciano cruzou para Pepê 
que chegava com condições para 
marcar o gol. Auremir se antecipou e 
tocou para escanteio.

Aos 38, o Tricolor gaúcho 
esteve muito perto de fazer o 
terceiro. Cortez avançou com total 
liberdade pela esquerda e cruzou na 
cabeça de Thaciano. De frente para o 
gol, totalmente livre e praticamente 
dentro da pequena área, o meia 
gremista cabeceou para fora, na 
maior chance do segundo tempo. 
Menos de 1 minuto depois, o goleiro 
cuiabano saiu jogando errado, a bola 
ficou com Thaciano que arriscou de 
longe e mandou pela linha de fundo.

ois jogos na quarta-feira, Dmarcaram a retomada do 
Campeona to  Mato-

grossense de Futebol 2020 que 
estava paralisado há sete meses 
em decorrência à pandemia da 

Covid-19.
No estádio Dito Souza, 

em Várzea Grande, o Dom Bosco 
venceu o Operário por 1 a 0. Com 
o resultado, no jogo da volta, que 
está marcado para a próxima 

quarta-feira, o Azulão jogará pelo 
empate.

Em outro confronto pelo 
Mato-grossense, o Nova Mutum 
venceu o Sinop Futebol Clube 
também por 1 a 0 com gol de 

m uma partida bastante Emovimentada e histórica 
para  o  fu tebol  mato-

grossense, Cuiabá e Grêmio 
iniciaram o primeiro duelo pelas 
quartas de final da Copa do Brasil. 
Melhor para a equipe gaúcha, que 
derrotou o Auriverde por 2 a 1, 
debaixo de muita chuva, na Arena 
Pantanal.

O primeiro gol da partida 
saiu logo aos 7 do primeiro tempo, 
com Diego Souza, de cabeça. O 
Cuiabá conseguiu empatar, aos 18, 
também em jogada aérea finalizada 
por Willians Santana. Ainda na etapa 
inicial, aos 39, o árbitro viu pênalti 
de Anderson Conceição em Pepê. 
Jean Pyerre deslocou João Carlos e 
decretou a virada gremista.

As duas equipes voltam a se 
enfrentar na próxima quarta-feira 
(18), às 15h30 (horário de Mato 
Grosso), na Arena do Grêmio, em 
Porto Alegre (RS). Agora, o Cuiabá 
volta as atenções para o Campeonato 
Brasileiro da Série B. No sábado 

(14), a equipe recebe o América-
MG, em partida que vale a vice-
liderança da competição.
O jogo – O Cuiabá não se intimidou 
diante do adversário e criou a 
primeira chance logo no segundo 
minuto de jogo. Na jogada, Elvis 
cruzou na área, Maxwell subiu e 
cabeceou por cima do gol gremista. 
A resposta tricolor veio em forma de 
gol de Diego Souza, aos 7 minutos. 
O atacante aproveitou cruzamento 
de Victor Ferraz, ganhou de Kunde e, 
de dentro da pequena área, cabeceou 
para o fundo do gol.O revés não 
abalou o Dourado, que deixou tudo 
igual, aos 18, também em jogada 
aérea. Hayner alçou a bola na área e 
Willians Santana testou firme. 
Vanderlei chegou a tocar, mas a bola 
foi no ângulo e não deu chances para 
o goleiro gremista. Aos 29, os 
jogadores mato-grossenses ainda 
reclamaram de um possível toque de 
mão de Lucas Silva, dentro da área. 
O juiz consultou o árbitro de vídeo e 
não assinalou o pênalti.

MATOGROSSENSE

Dom Bosco e Nova Mutum vencem o 1º
jogo das quartas de finais do Estadual

Da Redação     

Dom Bosco jogará pelo empate na próxima quarta-feira 

Foto: Assessoria

BOLA NA REDE

Grêmio vence Cuiabá na primeira partida
 pelas quartas de final da Copa do Brasil

Herbert de Souza/SN

Jogo terminou 2 a 1 para o Grêmio    

Foto: Lucas Uebel

O campeão e o vice garantem vaga no Brasileirão da Série D, em 2021
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