ANO 58 - Nº 10.660
CÁCERES-MT, 02 E 03 DE JUNHO DE 2020

LEVANTAMENTO

Foto: Reprodução

Com o objetivo de medir o nível de imunização da população
e identificar de que forma o vírus está se propagando por todo o
território brasileiro, o Ibope inicia nesta quinta-feira,4, em Cáceres, a
segunda etapa da pesquisa “Evolução da Prevalência de Infecção por
COVID-19 no Brasil: Estudo de Base Populacional”. A finalidade
da pesquisa é a de ajudar na criação de políticas públicas mais
eficientes no combate à pandemia baseadas em critérios científicos
sobre como o vírus se comporta e se manifesta. A pesquisa será
realizada no mesmo formato da primeira etapa, com entrevista e
teste rápido. Página 03

BALANÇO ESTADUAL

Em 24 horas MT registra mais 4 mortes
por COVID-19 e confirma 152 novos casos
Foto: Divulgação

Entrevistadores serão acompanhados por enfermeiro

ELEIÇÃO MUNICIPAL

Eliene afirma que não desistirá do propósito de fazer
o melhor por Cáceres mesmo diante do jogo do PSDB
Foto: JCC

Diante do PSDB, presidido por
Francis Maris, ter lançado com a
aprovação da maioria dos filiados
presentes a pré-candidatura de Paulo
Donizete, Diretor da Autarquia Águas do
Pantanal, Eliene se mantem firme no
propósito de fazer o melhor para a cidade.
Em nota, Eliene não esconde o seu
desapontamento pela atitude do prefeito.

Novos casos e novos óbitos no Estado

Mato Grosso registrou seis novas mortes por coronavírus nas
últimas 24h, segundo atualização da Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MT), no início da noite de segunda-feira (01), sendo
registrados 67 óbitos em decorrência do Covid-19 no Estado. As
últimas quatro mortes envolveram residentes de Acorizal, Barra do
Garças, Cuiabá e Rondonópolis. Página 06

BALANÇO DO TRÁFICO

Eliene mantém conversa
com todos os partidos

Polícia Militar detém 23 pessoas por tráfico de droga em
Cáceres e mais seis cidades do Estado no final de semana

Página 03

Foto: PMMT

CASO DE POLÍCIA

Mãe denuncia genro por maus tratos,
abuso sexual e ameaça de morte à filha
Foto: Ilustrativa

A mãe de uma mulher de 34 anos,
que mora no bairro Jardim do Brás em
Araputanga, denunciou o genro ao saber
que sua filha estaria sofrendo maus tratos,
sendo proibida de sair de casa, ameaçada
de morte e até abusada sexualmente pelo
suspeito.
Várias ações resultaram em prisão e apreensão

Policiais militares de Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande,
Rondonópolis, Tangará da Serra, Mirassol D'Oeste e Barra do
Bugres prenderam no fim de semana (29 a 31), 19 pessoas por tráfico
de droga e apreenderam quatro adolescentes. Somente na capital
foram seis prisões em cinco bairros. Em Cáceres um adolescente foi
apreendido e um homem foi preso. Página 04

Vítima sofria maus tratos e
tinha medo do companheiro

Página 05
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A Cereja do Bolo
EDITORIA

REDUÇÃO $
O Relatório Técnico Conclusivo das Contas
de 2019 do governo de Mato Grosso aponta
uma redução em suas despesas de R$ 1,03
bilhão. De acordo com Mauro Mendes, a
redução é fruto da redução de 24 para 16
secretarias, corte de cargos, renegociação de
contratos e dívidas bancárias, ajustes fiscais e
menos burocracia. A auditoria da CGE
mostrou que a Lei Orçamentária Anual
(LOA) estimou que o Estado teria uma receita
total de R$ 19,2 bilhões e despesas na ordem
de R$ 20,9 bilhões. Desta forma, a previsão
era que o Governo encerraria o ano com
déficit bilionário.Além da redução de
despesas, a auditoria demonstrou que o
Governo conseguiu “virar o jogo” em 2019,
tendo conseguido angariar mais receitas (R$
20,7 bilhões) do que despesas (R$ 19,8
bilhões), o que não acontecia desde 2015.
NOVA ONDA DE FRIO
O Clima tempo prevê que uma nova onda de
frio deve atingir Cáceres nesta semana. A
expectativa é que a mínima hoje caia pra 17º e
a máxima chegue a 29º. Já na quarta-feira a
previsão é que a mínima e máxima fique entre
14º e 31º. Na quinta a temperatura deve
oscilar entre 18º e 33º e na sexta 20º a 34º. A
temperatura cai, mas sem previsão de chuva.
BOLSAS UNEMAT
A Universidade do Estado de Mato Grosso
divulgou edital de seleção para cadastro de
reserva para bolsistas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, no
valor de R$ 400 mensais. As inscrições
seguem até o dia 25 de junho. O objetivo
dessas bolsas é estimular estudantes do ensino
superior ao desenvolvimento e transferência
de novas tecnologias e inovação, de modo a
contribuir para a formação de recursos
humanos nas atividades de pesquisa para
desenvolvimento tecnológico e inovação. O
processo de seleção consiste em contagem de
pontos do Barema e será considerada a
produção existente no currículo lattes a partir
de 2017. Entre os requisitos para concorrer ao
edital o orientador deve ser professor efetivo
da Unemat ou estar como professor
convidado e não estar afastado por mais de 90
dias a qualquer título.
NOVA DIREÇÃO
Águas do Pantanal, passando das boas mãos
do Paulo Donizete, para as ótimas do Junior
Trindade. Sabedores da experiencia e
capacidade de ambos na coisa pública,
registramos nossas boas-vindas ao Trindade,
que com certeza dará continuidade ao
profícuo trabalho desenvolvido pelo anterior
naquela empresa de economia mista.
MANUTENÇÃO LÂMPADAS
Foi realizado pela Prefeitura a manutenção
preventiva da iluminação da Ponte Marechal
Rondon. O serviço sob o comando do
Coordenador Bruno Renostro teve como
finalidade a atualização da tecnologia
utilizada na iluminação, assim como a troca
das lâmpadas de sódio para as de LED. A ação
contou com o apoio da Polícia Rodoviária
Federal, que controlou o trânsito durante os
reparos.
LIVE EDUCATIVA
Nesta quarta-feira, 03, os cursos de Geografia
da Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) realizam a 5ª Geo-live com o tema
“Transição demográfica e envelhecimento da
população portuguesa e brasileira: Diferentes
abordagens geográficas”. O palestrante será o
professor doutor em Geografia, Fernando
Luiz Araújo Sobrinho, da Universidade de
Brasília (UnB). A transmissão terá início às 19
horas de Brasília e será pela plataforma
Yo u T u b e ,
l i n k :
https://www.youtube.com/watch?v=1J8FxY
NoffQ

Dos hieróglifos, papiros,
rupestres de cavernas, arautos á
Gutemberg, do prelo ás offsets,
chegando ao virtual cibernético, as
pessoas sempre se preocuparam em se
comunicar, registrando e legando aos
presentes e futuros, o histórico da
humanidade, nos mais diversos
conceitos, traduzindo através de
milênios, a magia da imprensa, cuja
primeira semana de junho se abre com
sua data magna no calendário.
O dia da Imprensa abriu portanto
este mês na segunda-feira e no fechar,
dia 7, registra-se o Dia da Liberdade de
Imprensa, direito assegurado à nossa
categoria, infelizmente violado por
rábulas em fake news, geralmente em
sites e blogs do reino tupiniquim.
Estes abusos na maioria das
vezes são praticados pela imprensa
cinza-marrom, financiada por
empresários apaniguados por políticos
idem e proliferados como viroses,
torpedeiam na rede, deformando
opiniões, mentes e pensamentos,
fazendo vítimas em seu maléfico rastro.
Daí, a grande preocupação dos
sapientes e mui-ínclitos doutores
ministros do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, na luta para extirpar as ervas
daninhas que extrapolam o direito de
imprensa, de manifestação e expressão.
Obviamente, que na imprensa
escrita, são raros os fabricantes e
mercadores de notícias, o oposto, na
virtual, empestada de sites e blogs
mercenários.
Oxalá, os ilustres juristas da
Magna Corte de Justiça do patropi,
consigam no uso de suas prerrogativas
legais, em defesa da constituição

vigente, dar um Basta, nas fake news,
botando atrás das grades, os culpados.
Seria um favor que fariam ao verdadeiro,
ético e sadio jornalismo, que aos trancos
e barrancos, sobrevive com dignidade.
Desabafo legítimo aparte,
queremos sempre em tempo, registrar
nossa saudação aos colegas de imprensa
em Cáceres e região, lembrando que em
outubro próximo, seremos
A Cereja do Bolo, no jubileu da
fruta, ao apagar as 59 velinhas do
Correio Cacerense, rumo ás Bodas de
Diamante, que com fé em Deus,
estaremos comemorando em 2021.
Loas aos fundadores e gestores

do JCC nestas quase 6 décadas, em
especial à nossa saudosa dama da
imprensa cacerense Dona Orfélia
Michelis, cujo periódico serviu de escola
para formação de jornalistas locais e no
dia a dia, vem se prestando a defesa
intransigente da coletividade.
Concluindo, queremos ressaltar,
que liberdade sem respeito às
instituições e comunidade, faz dela,
libertinagem, passível de punição, como
forma exemplar a cidadania lesada.
Neste mister, sempre pautamos e
priorizamos os direitos constituídos, a
ética e o respeito a verdade dos fatos, doa
a quem doer. Bom Dia!

Na pandemia também florescem os oportunistas
Há otimistas que defendem que
após a pandemia de Covid-19 a
humanidade vai melhorar. Acreditam
que esse momento de dificuldade nos
levará a questionar e refletir sobre a vida
e que, por isso, sairemos da pandemia
mais solidários e empáticos. Porém,
enquanto brasileiros honestos agem em
benefício dos mais necessitados, há
também os oportunistas, principalmente
os da classe política, que se aproveitam
para aumentar impostos.
Um exemplo é o Projeto de Lei
250/2020, que dispõe sobre o Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD).
Esse PL é de autoria dos
deputados estaduais Paulo Fiorilo e José
Américo, ambos do PT/SP, e, se
aprovado, permitirá que a alíquota do
ITCMD (que hoje é de 4%) chegue a 8%
do valor. A justificativa para a proposta é
enviar mais recursos para a saúde. O

brasileiro morre, talvez pelo
coronavírus, e sua família ainda
precisará pagar o dobro de imposto em
um futuro próximo. Beira o desumano.
Esse aumento por si só não tem
justificativa, mas o que chama a atenção
é o surgimento dessa proposta durante
uma pandemia, enquanto milhares de
brasileiros perdem seus empregos, a
estabilidade emocional e seus
familiares. Até o momento, mais de 12
mil já partiram.
Quem dera esse fosse apenas um
caso isolado. Recentemente, a pedido do
Estado de São Paulo, o TJ-SP suspendeu
os pagamentos de precatórios por 180
dias. Há uma longa fila para recebimento
e muitos casos já duram 17 anos. São
Paulo e vários outros estados não arcam
com suas dívidas e ainda se aproveitam
da doença para ganhar mais tempo.
Enquanto isso, o cidadão – que espera
seu precatório há décadas e que, mais do

EXPEDIENTE

que nunca, precisa receber o que lhe é
devido – fica a ver navios.
Com ou sem pandemia,
oportunistas sempre vão existir. A
humanidade já passou por doenças
terríveis e cá estamos nós: sobrevivendo
aos mandos e desmandos dos poderosos,
assistindo casos de corrupção
estampados no noticiário nacional e
tendo de lutar contra cortes de salários e
projetos de leis criados por quem deveria
nos ajudar, mas que usa seus cargos –
bem remunerados, vale lembrar – para
nos prejudicar.
Já disse diversas vezes e reforço
que se políticos têm a real intenção de
contribuir, que comecem cortando seus
próprios benefícios. Que sejam exemplo
daquilo que querem aparentar ser.
___***Antonio Tuccílio, presidente da
Confederação Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 02 e 03 de junho de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

2ª ETAPA

De cada 7 pessoas com o coronavírus, apenas uma sabe que está ou esteve infectada

Da Redação

Foto: Divulgação

I

bope inicia nesta quinta-feira,4,
em Cáceres, a segunda etapa da
pesquisa “Evolução da
Prevalência de Infecção por
COVID-19 no Brasil: Estudo de
Base Populacional”. O objetivo da
pesquisa é medir o nível de
imunização da população de cada
município escolhido e identificar de
que forma o vírus está se propagando
por todo o território brasileiro, a fim
de ajudar na criação de políticas
públicas mais eficientes no combate
à pandemia baseadas em critérios
científicos sobre como o vírus se
comporta e se manifesta.
De acordo com os resultados
da primeira etapa, os casos
confirmados, que aparecem nas
estatísticas oficiais, representam
apenas a ponta visível de um iceberg
cuja maior parte está submersa. O
número de 7 vezes mais casos na
população do que o apresentado nas
estatísticas oficiais preocupa os

pessoas que não sabem da infecção
podem, involuntariamente,
transmitir o vírus para outras
pessoas”, destacam os
pesquisadores.
Em Cáceres, de acordo com
dados divulgados da primeira etapa
foram realizados 208 entrevistas,
num total de 250 previstas para
município. Nessa etapa não foi
diagnosticado nenhum caso de
testagem positiva.
Nesta segunda etapa os
entrevistadores contarão também
com uma enfermeira local, que
acompanhará o grupo de pesquisa, e,
em caso de resultado positivo, os
profissionais entregam informativo

INOVANDO
Teste é feito com uma picada no dedo

pesquisadores: “De cada 7 pessoas
com o coronavírus, apenas uma sabe

que está ou esteve infectada. Isso é
preocupante, visto que as demais 6

Eliene afirma que não desistira do propósito de fazer
o melhor por Cáceres mesmo diante do jogo do PSDB
Redação c/ Assessoria

D

meu nome sempre apareceu em
melhores condições para a sucessão,
superando, inclusive o secretário de
turismo, quem era o preferido do
prefeito. Assim ele próprio se
manifestou recentemente que eu
seria a candidata dele.
O lançamento da
candidatura do diretor da Águas do
Pantanal, que considero legítimo,
porém me deixou desapontada. Dá a
entender que o critério que o prefeito
diz (quem estiver melhor na
pesquisa) vai até surgir um nome que
possa ser melhor do que o meu? Isso
é muito estranho. A possibilidade de
continuar a mesma política de gestão
e pelas condições favoráveis que o
meu nome está perante o eleitorado,
fez com que o partido do PSB
trouxesse o presidente nacional da
sigla para o ato da minha filiação,
além de outras lideranças estaduais e
municipais. O jogo jogado pelo
PSDB, lançando um nome de última
hora para a disputar a prefeitura, é
sinal de provocação e tentativa de
desestabilizar a nossa précandidatura. Só que isso não me faz
desistir do nosso propósito de fazer o
melhor para Cáceres. Nosso, porque
já temos outros partidos que
Foto: JCC

Lojas do Grupo Juba aceitam pagamentos
do auxílio emergencial em débito digital
Assessoria

ELEIÇÃO MUNICIPAL

iante do PSDB, ter lançado
com a aprovação da maioria
dos filiados presentes a précandidatura de Paulo Donizete,
Diretor da Autarquia Águas do
Pantanal, Eliene se mantem firme no
propósito de fazer o melhor para a
cidade.
Em nota à imprensa, Eliene
não esconde o seu desapontamento
pela atitude do prefeito, mas como
democrática, sabe que todos tem o
direito legítimo de pleitear
candidatura. Leia a seguir a nota na
íntegra.
Nota de Esclarecimento
Na condição de viceprefeita por dois mandatos
consecutivos, confesso que não
esperava que fosse lançado uma
outra pessoa do mesmo grupo
político. Na condição de parceira fiel
(vice) da administração, a minha
pré-candidatura surgiu de forma
natural, assim como foi natural o
meu nome aparecer bem nas
pesquisas ou sondagens realizadas
pelo próprio grupo e outros também.
O prefeito sempre disse,
desde 2017, que, quem estivesse (do
grupo) melhor nas pesquisas, seria o
seu candidato (a). Dessa forma, o

com orientações e repassam o
contato do participante para a
Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde, que ficará
responsável por informar as
secretarias de saúde locais para
acompanhamento e suporte dos
casos pelos serviços saúde.
A pesquisa é coordenada
pela Universidade Federal de
Pelotas, realizada pelo IBOPE e
financiada pelo Ministério da saúde,
que consiste de um breve
questionário a respeito da existência
e possíveis sintomas de coronavírus
nos últimos 30 dias, além de um teste
de sangue rápido através de uma
picada no dedo.

comungam com o mesmo
pensamento e propósito, acreditando
no melhor para nossa cidade.
Quero deixar bem claro que
não tenho nada pessoal contra a
pessoa do Paulo Donizete e quem
quer que seja. Pelo contrário, sou
democrática e sei que todos tem o
direito legítimo de pleitear
candidatura. Porém, como eu
considero que faço parte desta atual
administração, até pela condição de
vice-prefeita, a decisão do PSDB só
causa insegurança. Vou continuar
mantendo as conversas com todos os
demais partidos. Vamos avançar na
construção de uma proposta
conjunta de políticas públicas para
os próximos anos e para que isso
aconteça, estamos fechando o grupo
de estudos com representantes de
outros partidos para formatar um
Plano de Governo realista e
aplicável.
Em relação a escolha de
quem seria o candidato a viceprefeito, afirmo que os partidos que
estamos conversando, nenhum tem
se posicionado de forma impositiva
com o nome de preferência. A
escolha será definida lá na frente e de
forma democrática. A imposição não
faz bem para nenhum grupo político.

A

s lojas do Juba
Supermercados e do Atacado
Pantanal, em Cáceres,
começaram a aceitar os pagamentos
em débito digital, emitidos pelo
aplicativo Caixa Tem.
Segundo o Diretor
Administrativo do Grupo Juba,
Mirko Ribeiro, a iniciativa amplia a
possibilidade das pessoas que
receberam o auxílio emergencial de
R$ 600,00, não terem de enfrentar
filas de bancos e lotéricas para poder
sacar seus benefícios. “Com essa
medida, facilitamos e
oportunizamos aos nossos clientes
mais esta forma de pagamento,”
anuncia Mirko.

O Diretor informa que para
usufruir desta modalidade de
pagamento, os clientes deverão
baixar nos seus celulares ou tablets
androides o aplicativo Caixa Tem e
ao se dirigirem aos caixas de
pagamentos, estarem com o app
aberto. “Fazendo isto, nossos caixas
conseguem inserir os dados do
cartão virtual do beneficiário,
contendo número, validade e código
de segurança, efetivando o
pagamento por débito. É muito
prático, venha para nossas lojas”,
convida Ribeiro.
Estima-se que em Cáceres,
10 mil pessoas receberam o auxílio
emergencial.
Foto: Assessoria

Diretor Administrativo do Grupo Juba, Mirko Ribeiro

Eliene no lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura

Cáceres-MT, 02 e 03 de junho de 2020

04
BALANÇO DO TRÁFICO

As prisões aconteceram em Várzea Grande, Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, Tangará, Mirassol e Barra do Bugres

Polícia Militar detém 23 pessoas por tráfico de droga em
Cáceres e mais seis cidades do Estado no final de semana
Assessoria

Foto: PMMT

P

oliciais militares de Cuiabá,
Várzea Grande,
Rondonópolis, Cáceres
Tangará da Serra, Mirassol D'Oeste e
Barra do Bugres prenderam de
sexta-feira a domingo (29 e 31), 19
pessoas por tráfico de droga e
apreenderam quatro adolescentes.
Somente na capital foram
seis prisões em cinco bairros. Entre
eles, o Jardim Passaredo, onde a
equipe da Força Tática prendeu um
homem com porções de cocaína,
pasta base de cocaína e ácido bórico.
Na ação, os agentes ainda
apreenderam um revólver calibre 22,
com duas munições, uma réplica de
pistola, dinheiro e um soco inglês.
Na área central, na Rua
Barão de Melgaço, a equipe da Força
Tática, foi informada que um
suspeito estaria distribuindo
entorpecente pela região. Em
diligência, o denunciado foi detido e,
com ele apreendidas porções de
pasta base de cocaína, uma balança e
dinheiro, tudo escondido dentro de
duas latas de leite. No nome do
suspeito constavam quatro
passagens criminais de por tráfico de
droga e duas por porte ilegal de arma
de fogo. No Parque Ohara, dois
homens foram detidos com 23
pedras de pasta base de cocaína. A
dupla foi detida depois de correr de
uma abordagem. Eles resistiram e
desacataram os agentes, sendo
necessário o uso de algemas.
No bairro Campo Verde, a
equipe do 5ª Companhia do Planalto
apreendeu um adolescente com seis
porções de drogas entre maconha,
cocaína e pasta base de cocaína. Ele
foi pego durante patrulhamento pelo
bairro quando conversava com um

Em Cáceres, no bairro
Cavalhada, os policiais prenderam
um homem e apreenderam um
adolescente por uso de droga. Com
ambos foram encontrados uma
porção de pasta base de cocaína e um
cigarro de maconha. Em Tangará da
Serra, a ocorrência foi atendida pelos
agentes do Comando de Ações
Rápida (CAR), na região central da
cidade. Quatro homens foram presos
e com o grupo foram apreendidos
um revólver calibre 32, quatro
porções de maconha, uma porção de
cocaína, dinheiro, balança e um
veículo For Ka preto. Na ação, os
policiais foram informados que os
suspeitos seriam responsáveis pelo

tráfico de droga na região.
Em Mirassol D'Oeste, no
bairro Jardim São Paulo, foram
presos dois homens e uma mulher. A
ação policial ocorreu durante
abordagem a três pessoas que
estavam em um bar. No local, os
policiais perceberam um prato com
resquícios de droga, além de poções
de pasta base de cocaína, tesouras,
sacolas cortadas e dinheiro. Os três
detidos já têm passagem por tráfico
de droga. Em Barra do Bugres, no
bairro Jardim Alvorecer, a equipe do
Comando de Ações Rápidas (CAR)
apreendeu dois adolescentes com
sete porções de pasta base de cocaína
e dinheiro.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Ações resultaram em prisões e drogas, armas, dinheiro e celulares apreendidos

grupo de pessoas, que fugiu com a
presença da viatura.
No bairro São Gonçalo III,
dois homens foram detidos com 28
porções de drogas entre pasta base de
cocaína e maconha, além de
dinheiro. A ocorrência foi atendida
pelos militares do 9º BPM depois
que uma denúncia que apontava um
grupo de pessoas traficando na
frente de uma casa. Quando a equipe
chegou confirmou a informação.
Parte da droga estava escondida em
uma casa abandonada Em Várzea
Grande, as ocorrências foram em
três bairros. A primeiro no Água
Vermelha, com a prisão de dois
homens no momento em que
negociavam entorpecentes. Um
deles estava em uma motocicleta e
tentou fugir, mas foi contido. Com a
dupla foram apreendidos pedras e
porções de pasta base de cocaína,
maconha e dinheiro. A motocicleta

Honda Fan 160, também foi
encaminhada à delegacia.
No bairro Pontal da
Amazônia, a equipe do 4º BPM
prendeu dois homens com 58
porções de maconha, uma balança e
dinheiro. A droga estava escondida
dentro de uma lata de achocolatado
entre mudas de bananeiras no quintal
de uma casa. No Cristo Rei, os
militares da 3ª Companhia
prenderam um homem que traficava
próximo a um supermercado. Com o
denunciado foram apreendidas 22
porções de maconha, em tamanhos
diversos, uma balança, rolo de
plástico filme e dinheiro.
Em Rondonópolis, no bairro
Jardim Nilmara, a equipe da Força
Tática, deteve dois homens com
porções de maconha e cocaína, além
de dinheiro. A dupla foi rendida
dentro de uma casa depois de correr
para não ser abordada.

Homem acusado de estupro é preso em
flagrante por policiais civis em Jauru
Redação c/ Assessoria

P

reso em flagrante, por
policiais civis de Jauru,
homem que constrangeu
adolescente de 14 anos a praticar ato
libidinoso.
A garota declarou à Polícia
Civil que estava dentro de casa,
fazendo tarefas domésticas, quando
o suspeito entrou sorrateiramente na
residência, a agarrou por trás e
passou as mãos em suas partes
íntimas.
Ao gritar, a mãe e irmã da
vítima, que estavam do lado de fora
da casa, foram ao socorro da
adolescente e viram o suspeito
cometendo os abusos.
O homem fugiu em seguida.

A vítima e testemunhas
reconheceram o suspeito, que é
vizinho da família.
Os pais da adolescente
acionaram a equipe de policiais da
Delegacia de Jauru, que em
diligências localizou o suspeito em
sua residência, próximo ao local do
fato. O homem foi conduzido à
Delegacia, com o uso de algemas,
pois possui histórico de fugas e
passagens por furto, roubo e uso de
drogas.
O delegado Clayton Queiroz
Moura, que responde pela unidade
da Polícia Civil de Jauru, determinou
a lavratura do auto de prisão em
flagrante por estupro.
Foto: Ilustrativa

TRAGÉDIA

Em Cáceres, homem comete suicídio
no prédio da antiga escola do Facão
Da Redação

U

m homem de 54 anos, foi
encontrado cometeu
suicídio no prédio da antiga
escolinha do Facão, em Cáceres. O

local fica localizado as margens da
BR 070.
O fato foi registrado na tarde
de domingo, quando por volta das
Foto: Reprodução

16h 30 a Polícia Militar recebeu
informação de que um homem havia
sido encontrado morto. Diante do
registro, investigadores de plantão
da Polícia Judiciária Civil,
juntamente com a equipe da Politec
se deslocaram até o local onde foi
constatado a veracidade das
informações.
De acordo com os policiais,
a vítima foi encontrada com um fio
de telefone envolto no pescoço,
pendurado em um dos caibros do
telhado, já sem vida.
A vítima foi identificada
como Francisco de Assis Brandão. O
corpo foi removido e encaminhado a
Politec para os trabalhos e liberado
para o sepultamento.

Suspeito reconhecido pela vítima foi preso em flagrante

Fazenda Facão onde a vítima tirou a própria vida
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CASO DE POLÍCIA

Vítima relatou ter medo e não querer mais conviver com o marido

Mãe denuncia genro por maus tratos,
abuso sexual e ameaça de morte à filha
Popular Online
Foto: Ilustrativa

permitiu a entrada da PM na
residência e os policiais
encontraram uma arma de
pressão cano curto modificada
calibre 22 e se deslocaram com
o suspeito até uma propriedade
rural, localizada no município,
onde o mesmo informou que
teria uma outra arma de cano
longo do tipo espingarda
modificada e munições, que
foram de fato encontradas no
local.
Em entrevista aos
policiais, a vítima relatou que

sofre maus tratos, é proibida de
sair de casa, é ameaçada de
morte, tem muito medo, teme
por sua vida e de suas duas
filhas. Muito nervosa e
assustada, a vítima pediu
ajuda, pois não quer mais
conviver com o suspeito.
Para resguardar a
integridade física, o suspeito
foi algemado e conduzido até
Companhia de Polícia Militar.
O caso foi registrado
como violência contra a
mulher e cárcere privado.

FLAGRA

Redação c/ Assessoria

Suspeito foi detido por violência contra mulher e cárcere privado

A

mãe de uma mulher de
34 anos, que mora no
bairro Jardim do Brás
em Araputanga, denunciou o
genro ao saber que sua filha
estaria sofrendo maus tratos,
sendo proibida de sair de casa,
ameaçada de morte e até
abusada sexualmente pelo

suspeito.
A Polícia Militar foi
acionada na noite deste
domingo (31), pela mãe da
vítima que mora em Pontes e
Lacerda e informou que estava
deslocando até Araputanga
para buscar a sua filha.
Diante da situação,

policias militares da 2ª
Companhia de Policia Militar
de Araputanga deslocaram até
a residência onde encontrou o
suspeito que afirmou ter se
desentendido com a esposa e
que no momento de
nervosismo fez as ameaças.
O homem de 29 anos,

E

m abordagem a um
ônibus que faz o
itinerário Porto Velho a
Cuiabá, durante fiscalização
de rotina na BR 174 em Pontes
e Lacerda, a equipe do Grupo
de Patrulhamento Tático
(GPT) da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), localizou duas
pedras de ouro e uma arma
artesanal.
A apreensão se deu no
sábado (30) durante buscas no
interior do ônibus, a equipe
PRF ao revistar as bagagens de
um passageiro de 35 anos
localizou em sua mochila duas

pedras de material análogo a
o u r o ,
p e s a n d o
aproximadamente 25g. O
rapaz informou que havia
comprado o metal precioso em
um garimpo em Humaitá/RO.
Ainda na revista os
policiais encontraram em uma
caixa que pertence ao
passageiro, uma arma de fogo
de fabricação artesanal, calibre
.30. A arma estava desmontada
e sem munições.
A ocorrência foi
encaminhada para a Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda/MT.
Foto: PRF

Arma artesanal e ouro apreendido
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BALANÇO ESTADUAL

Até agora, 67 pessoas morreram vítimas da doença em Mato Grosso

Em 24 horas MT registra mais 4 mortes
por COVID-19 e confirma 152 novos casos
Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

Números crescem a cada dia em Mato Grosso

M

ato Grosso registrou
seis novas mortes por
coronavírus nas
últimas 24h, segundo atualização
da Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MT), no início da noite de
segunda-feira (01), sendo
registrados 67 óbitos em
decorrência da Covid-19 no
Estado. As últimas quatro mortes
envolveram residentes de

Acorizal, Barra do Garças,
Cuiabá e Rondonópolis.
Dentre os 20 municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá (795),
Várzea Grande (257),
Rondonópolis (206), Primavera
do Leste (117), Tangará da Serra
(113), Sorriso (87), Confresa
(82), Lucas do Rio Verde (76),
Barra do Garças (73), Sinop (58),

Campo Verde (43), Rosário Oeste
(42), Pontes e Lacerda (40),
Jaciara (39), Alta Floresta (37),
Cáceres (33), Nova Mutum (32),
Peixoto de Azevedo (28),
Aripuanã (25) e Sapezal (25).
Nas últimas 24 horas,
surgiram 152 novas
confirmações em Barra do
Garças (1), Bom Jesus do
Araguaia (1), Cáceres (2),

SEM TAXAS

Sicredi lança opção de
pagamento por QR Code
Assessoria

B

uscando disponibilizar
soluções que gerem
conveniência, o Sicredi,
instituição financeira cooperativa
com mais de 4,5 milhões de
associados, anuncia mais uma
funcionalidade em pagamentos
eletrônicos.
A partir de agora, é
possível pagar ou receber valores
entre associados da instituição,
sem taxas, via QR Code no
aplicativo do Sicredi, disponível
para smartphones que operam
nos sistemas iOS ou Android.
A solução faz parte de
uma série de iniciativas do

Sicredi que visam proporcionar
novas experiências para os
associados por meio da
tecnologia, além de acompanhar
a tendência de digitalização do
sistema financeiro.
“Também é um estímulo à
troca do dinheiro físico por meios
eletrônicos, uma nova cultura de
pagamentos, mais segura, prática
e sustentável que temos
incentivado entre os nossos
associados”, explica Gisele
Rodrigues, superintendente de
Soluções de Meios de Pagamento
do Sicredi.
A nova opção de
Foto: Divulgação

Sicredi disponibiliza nova opção para pagamentos eletrônicos

pagamento eletrônico do Sicredi
está alinhada com as melhores
práticas de mercado e faz parte da
adesão da instituição ao Sistema
de Pagamentos Instantâneos
lançado recentemente pelo Banco
Central do Brasil e batizado de
PIX, que funcionará a partir de
novembro deste ano com o
objetivo de modernizar
transações financeiras no país.
Para utilizar a ferramenta
no aplicativo do Sicredi o usuário
deve ser um associado da
instituição.
No app, basta escolher a
opção “Pagamento por QR
Code”, direcionar o “QR Code
Sicredi” para a leitura dos dados,
informar o valor (se necessário) e
confirmar o pagamento. Esse tipo
de transação é uma alternativa a
outros pagamentos como TED,
DOC, boleto, cheque e cartões, e
pode ser feita entre pessoas em
poucos segundos.
“O sistema financeiro
vive uma jornada de inovação e
no cooperativismo de crédito
temos como vantagem o
relacionamento mais próximo
com os associados, o que nos
permite entender melhor as
necessidades de cada um para
pensarmos em soluções e
produtos que possam atendê-los
da melhor maneira”, completa
Gisele.

Campos de Júlio (5), Colíder (1),
Comodoro (3), Confresa (3),
Conquista D'Oeste (1), Cuiabá
(49), Jaciara (1), Juína (4), Lucas
do Rio Verde (2), Marcelândia
(6), Nossa Senhora do
Livramento (2), Nova Ubiratã
(2), Pedra Preta (2), Peixoto de
Azevedo (3), Pontes e Lacerda
(10), Primavera do Leste (9),
Rondonópolis (2), Sapezal (2),
Sinop (4), Sorriso (1), Tangará da
Serra (1), Tapurah (1), Várzea
Grande (25), Vila Bela da
Santíssima Trindade (3) e Vila
Rica (3).
Dos 2.636 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 1.656 estão em
isolamento domiciliar e 749 estão
recuperados. Há ainda 164
pacientes hospitalizados, sendo

81 em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 83 em
enfermaria. No boletim, a SES
também divulga que a rede do
Sistema Único de Saúde (SUS)
dispõe, atualmente, de 176 leitos
de UTI e 761 leitos de enfermaria
especificamente para pacientes
com coronavírus no Estado.
Considerando o número
total de casos em Mato Grosso,
50,5% dos diagnosticados são do
sexo feminino e 49,5%
masculino; além disso, 747
pacientes têm faixa-etária entre
31 a 40 anos. O documento ainda
aponta que um total de 7.618
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 320 amostras em análise
laboratorial.

EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

Cáceres e mais 8 municípios de Mato Grosso passam a
contar com atendimento online da Defensoria Pública
Assessoria

A

partir de hoje (2), o
sistema de atendimento
online da Defensoria
Pública de Mato Grosso será
ampliado aos cidadãos de
Cáceres, Alta Floresta, Barra do
Garças, Lucas do Rio Verde,
Primavera do Leste,
Rondonópolis, Sinop, Sorriso e
Tangará da Serra.
O serviço é oferecido por
meio de um link que conecta o
usuário a um atendente treinado
para repassar informações, como
andamento processual,
documentos necessários para
iniciar ações, orientações, entre
outras. O cidadão pode fazer
solicitações de informação no
sistema 24 horas por dia, 7 dias
por semana, mas o atendente
somente entrará em contato de
segunda a sexta-feira, das 12h às
18h.
“Seguindo o nosso
projeto de expansão dos serviços
da Defensoria Pública, estamos
dando mais um grande passo com
a inclusão do atendimento online
para a população de mais essas

comarcas. Gradativamente,
estamos levando mais facilidades
e opções de acesso aos seus
direitos para a população mais
vulnerável do estado” afirmou
Clodoaldo Queiroz, defensor
público-geral.
Queiroz destacou ainda a
ampliação do atendimento da
D P M T. “ A s s i m , a l é m d e
estarmos expandindo
geograficamente o alcance da
Instituição, como Juína,
Comodoro, Peixoto de Azevedo e
Campinápolis, que passamos a
atender este ano, também
estamos diversificando as formas
desse acesso, de modo que a
população já pode ser atendida de
maneira completa sem nem
precisar sair da sua casa em vários
municípios. É mais fácil para o
cidadão, e muito mais barato para
o Estado”, completou.
Todo cidadão com renda
mensal individual de até três
salários mínimos ou rendimento
familiar de até cinco salários
mínimos pode receber assistência
jurídica gratuita da Defensoria
Foto: Assessoria

Clodoaldo Queiroz, defensor público-geral
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NA ESPERA

O técnico do Nova Mutum Esporte Clube, Wil iam De Mattia, o “Dema”, apontou, que a saída encontrada para diminuir os impactos da pandemia é se manter atualizado

Estudar é uma das medidas para se manter preparado para o
retorno do Mato-grossense, afirma técnico do Nova Mutum
Só Notícias
Foto: Assessoria

O

técnico do Nova
Mutum Esporte Clube,
William De Mattia, o
“Dema”, apontou, que a saída
encontrada para diminuir os
impactos da pandemia é se
manter atualizado, estudando,
além de estabelecer diálogo
com treinadores de outras
equipes. Apesar de estreante na
elite do Campeonato Matogrossense, o comandante
conseguiu fazer boa campanha
a frente do time, se
classificando para o mata-mata

do certame com protagonismo.
“É necessário ler
bastante e manter se
preparando constantemente.
Apesar de ainda não sabermos
como ou quando vai ser essa
retomada, temos que estar o
mais preparado possível, e essa
é a saída que temos agora”,
salientou.
Ainda de acordo com o
treinador, diariamente ele
mantém diálogo com a
comissão técnica da equipe,
além de outros treinadores.

“Estou em um grupo com
alguns profissionais que
conheço e estamos
conversando, trocando
experiências”.
Outra saída adotada
durante o período de pandemia
e isolamento social, segundo
Dema, é assistir jogos do Nova
Mutum, visando encontrar
pontos positivos e outros que
ainda há necessidade de
evolução e melhora após a
retomada das atividades.
O treinador foi um dos

NOS BASTIDORES

Conselho do Mixto sonda ex-treinador
do Cuiabá para possível contratação
Só Notícias

E

nquanto não define a
data da escolha dos
novos membros do
Conselho Gestor para o
próximo biênio 2020-2022,
principais conselheiros do
Mixto já se movimentam nos
bastidores visando a próxima

temporada. Rebaixado para a
Segunda Divisão do
Campeonato Mato-grossense
em 2021, o clube já busca
nome de um novo treinador
que possa desenvolver um
grande projeto de reascensão à
elite.
Foto: Assessoria

Eduardo Henrique foi demitido recentemente do Cuiabá
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O profissional mais
especulado e de quase
consenso entre os dirigentes é
do técnico Eduardo Henrique,
demitido recentemente do
Cuiabá Esporte Clube.
Nos últimos anos,
Eduardo vinha trabalhando nas
divisões de base do 'Dourado',
onde obteve êxito com a
conquista do Estadual Sub-19
em 2018, levou o clube à
conquista da Copa FMF de
2016, vice do mesmo torneio
ano passado e esteve por dois
anos na Copa São Paulo de
Futebol Júnior em 2019 e
2020.
Na reta final da Série B
do Brasileiro, comandou
interinamente a equipe
profissional na derrota de 2 a 0
para o Sport após demissão de
Itamar Schulle. Contudo,
Eduardo Henrique tem
histórico no futebol
profissional de Mato Grosso.
Tem várias conquistas como
auxiliar de Marcos Birigui no
Vila Aurora e Cacerense. Em
2012, comandou Mixto na
conquista da Copinha.

Dema afirma que estudar é a melhor opção para estar preparado

poucos que permaneceu no
clube.
Os vínculos contratuais
de 24 jogadores do Nova
Mutum, por exemplo,
venceram há cerca de um mês e
o grupo está, atualmente, sem
jogadores.
Com isso, o clube terá

que arcar com o custo para
montagem de um novo time
caso o Campeonato Matogrossense seja retomado nas
próximas semanas.
Além disso, para
compor o time, a equipe deve
utilizar jogadores da categoria
de base, de 17 e 18 anos.
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Felicitamos nossa leitora assídua Alzira
Lindote que domingo recebeu os abraços
da família pela passagem de mais um
natalício. Parabéns pela beleza que você
espalha por onde passa! Parabéns pela
doçura de seus gestos, pela ternura que
sempre trás em suas palavras. Que Deus
lhe abençoe com um ano pleno de saúde e
felicidades sempre. Receba hoje os
abraços da família do JCC.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua ainda em Libra,
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Vênus retrógrado em
Gêmeos, movimentando
seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. O
dia pode envolver a negociação de um
novo contrato de parceria comercia. Você
estará mais aberto, comunicativo e voltado
para as redes sociais.

A Lua ainda em seu signo,
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia de
alegrias e boas novidades, de
abertura do coração e melhora
do humor. O dia pode estar relacionado com
aumento do otimismo e renovação da fé.
Estar em contato com o Sagrado, pode
melhorar ainda mais seu estado de espírito.

A Lua ainda em Libra,
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia
bastante positivo, com boas
novidades relacionadas ao
trabalho e às suas finanças, que caminham
de mãos dadas. O dia pode envolver a
aprovação de um novo projeto que
envolve o aumento de sua renda.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia de
interiorização e maior
en v o lv imen to co m s eu
mundo emocional, que passa por um
momento de estabilidade e equilíbrio. O dia
é ótimo para planejar um novo projeto ou
dedicar-se a uma atividade que una mente e
corpo.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em seu
signo, indicando um dia de
movimento agradável nas
redes sociais, com
aproximação de pessoas interessantes,
entre elas, uma que vai mexer com seu
coração. Um novo romance pode começar a
ser desenhado.

A Lua ainda em Libra,
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia
de movimento nas redes
sociais e aproximação de amigos, novos e
antigos. Você estará ainda mais
comunicativo e voltado para a criação de
uma nova equipe, que pode ser de trabalho
ou um grupo de estudos.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia de
maior envolvimento com as
atividades domésticas e os
relacionamentos familiares. O dia pode
estar relacionado com uma forte
necessidade de estar mais perto dos seus.
Dia ótimo para curtir a solitude e intimidade.

A Lua ainda em Libra,
recebe um ótimo aspecto
do Sol e Vênus retrógrado
em Gêmeos, indicando um
dia de maior envolvimento
com seus projetos profissionais e planos
de negócios, que ainda estão em fase de
planejamento. O momento é ótimo para
organizar sua agenda e compromissos
de trabalho.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia de
movimento nas redes sociais
e melhora na comunicação e
na capacidade de argumentação, que podem
beneficiar diretamente a negociação de
acordos e projetos. Um novo contrato pode
ser firmado.

A Lua ainda em Libra,
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia
de maior envolvimento com
projetos de médio prazo,
especialmente os relacionados com
publicações, publicidade e multimídia.
Dia ótimo para contatar pessoas
estrangeiras e dedicar-se aos estudos.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia
de boas novidades para suas
finanças, que passam por um
momento de estabilidade e equilíbrio. O
dia pode estar relacionado com a aprovação
de um aumento ou de um projeto que trará
melhora em seus rendimentos.

A Lua ainda em Libra, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Vênus retrógrado em
Gêmeos, indicando um dia de
interiorização e reflexão, de
maior envolvimento com seu
mundo emocional; um dia de mergulho em
seus sentimentos. O dia pode também ser
bastante positivo para envolver-se em novos
negócios e investimentos.

Os parabéns a princesinha Elena que comemorou seu primeiro
aniversário, com direito a bolo, docinhos e muita alegria. Na
foto com os pais Thomas Silva e Bárbara Forgiarini Bastos
Aniceto que festejaram a data ao lado da família. Que Papai do
Céu cubra você de muitas bênçãos, que você cresça saudável e
que nunca te falte o necessário para tua felicidade.

No rol dos aniversariantes de hoje a encantadora Marizete
Carneiro pessoa de coração grande sempre atuante nas causas
sociais na cidade. Que Deus lhe presenteie com um ano regado
de saúde, felicidades e muitos amigos. Feliz Aniversário!

Vivas a querida Vânia Costaldi, que
festejou mais um ano de vida recebendo o
carinho dos amigos nas redes sociais.
Esperamos que a cada ano, você adquira
novas forças e que continue firme e
vencendo sempre. Deus está do seu lado e
terá sempre uma benção para te oferecer.
Parabéns, seja feliz em todos os dias da
sua vida.

Da sociedade cacerense, a grande dama
Karina Widal recebe os parabéns da
coluna hoje. Ao lado do companheiro
Xinxarra, familiares e amigos íntimos ela
brinda mais um ano de vida. Salute!!!

