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By Rosane Michels

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão com 
Júpiter, Saturno e Plutão 
marcando um período em que 
as energias que envolvem sua 

v i d a  f a m i l i a r  e  d o m é s t i c a  s ã o  
transformadas. O período pode indicar a 
decisão de mudar de casa, cidade ou mesmo 
de país e todo trabalho que isso envolve. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e Plutão 
marcando um período de 
mudanças importantes em 

processos mentais e intelectuais, que podem 
envolver estudos mais aprofundados de um 
tema específico. É possível que você 
comece uma formação.  

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega em tensão com Júpiter, 
Saturno e Plutão marcando um 
p e r í o d o  d e  m u d a n ç a s  
importantes em sua maneira 

de lidar com suas finanças. Pode ser um 
período de aprofundamento em técnicas de 
investimentos, que vão proporcionar o 
aumento de seus rendimentos. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em seu 
signo, chega em tensão com 
Júpiter, Saturno e Plutão 
marcando um período de 
mudanças importantes e 

aprofundamento em seu mundo emocional, 
promovendo a transformação de sua maneira 
de relacionar-se. O período pode envolver a 
finalização de um relacionamento. 

 Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e 
Plutão e as emoções se 
aprofundam novamente, na 

direção da finalização de um ciclo e 
transformações. Pessoas e situações que 
não fazem mais parte de sua vida, serão 
deixadas no passado. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega em tensão com Júpiter, 
Saturno e Plutão marcando 
um período de enfrentamento 
de dificuldades no trabalho. 

Um projeto pode ser abortado ou adiado. O 
período pede cuidados com a saúde global, 
pois você pode perder o controle sobre o 
stress.  

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e 
P l u t ã o  m a r c a n d o  u m  
per íodo de  mudanças  

importantes no trabalho, que podem trazer 
um novo direcionamento à sua carreira. O 
período pode estar relacionado com a 
decisão de mudar de profissão. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e 
P l u t ã o  m a r c a n d o  u m  
período de mudanças, que 

podem estar direcionadas para o futuro. O 
período pode envolver o planejamento de 
uma mudança de cidade ou país. Um 
caminho espiritual pode decepcionar.  

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e 
P lu t ão  marcando  um 

período de enfrentamento de problemas e 
dificuldades nos relacionamentos 
pessoais e profissionais. O período pode 
estar relacionado com a renovação ou 
término de uma relação.  

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão com 
Júpiter, Saturno e Plutão 
marcando um período de 
enfrentamento de problemas 

em um namoro ou romance, que já vem se 
estendendo há alguns dias. O período pede 
mudanças, portanto, é hora de uma 
sequência de Drs. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e Plutão 
marcando um período de 
m o v i m e n t o  e  a l g u n s  

desencontros em um projeto em equipe. 
Uma equipe de trabalho, pode precisar de 
mudanças e remanejamentos. Período de 
pressão e alguns desentendimentos. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega em tensão 
com Júpiter, Saturno e 
P l u t ã o  m a r c a n d o  u m  

período de transformações importantes, 
que podem trazer um novo norte à sua vida 
pessoal e profissional. O mergulho pode 
ser profundo, no entanto, você sairá 
renovado. 

HORÓSCOPO********** **********

A família Gatass Crepaldi tem motivos de 
sobra para festejarem em dose dupla 
duas importantes datas, a celebração das 
Bodas de Pérola do casal Esdras e 
Luciana transcorrido na semana 
passada e hoje ela comemora mais um 
ano de vida. Nós do JCC enviamos os 
melhores fluídos de felicidades rogando 
ao Criador que os conservem sempre 
unidos celebrando com amor, paz e 
realizações sempre. Parabéns Lu! 
Felicidades ao casal. 

Acompanham nosso trabalho há anos, 
Amarildo Merotti e Adriana Maciel 
Mendes, juntamente com a competente 
equipe Da Roça. Agradecemos pela 
preferência. Grande abraço e uma 
excelente terça-feira. 

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

Esta coluna registra a passagem de mais 
um natalício do amigo Edmilson Tavares 
que celebrou data nova no aconchego do 
seu lar. Desejamos muitas felicidades, 
sonhos realizados, sucesso e muito amor. 

Trocando de idade o gatíssimo Caio Maldonado que recebeu 
inúmeras mensagens em suas redes sociais. Que seu novo ano venha 
recheado de grandes conquistas e muita saúde. Parabéns pelo seu 
dia!

Mais um ano louvamos e agradecemos pelo dom da vida do Padre 
Evandro Stefanello que celebrou 17 anos de ordenação sacerdotal. 
Somos abençoados pelo seu trabalho, pela sua sabedoria pastoral e 
também pelos seus conselhos que sempre direcionam para o 
caminho certo. Festejar mais um ano de vida sacerdotal é ter a 
chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, ensinar novas 
lições, sorrir novos motivos, amar mais ao próximo, dar cada vez 
mais amparo e acima de tudo dar graças pelo dom recebido. Hoje e 
sempre nossos agradecimentos. 

No mês em que previsões infelizes 
acenam com cerca de 80 mil mortos pelo Covid-
19  em 4 meses da nefasta pandemia, em nome 
dela, desviam-se milhões de reais (dinheiro 
nosso) nas mais diversas malversações, 
obviamente, alguém tem se beneficiado dos 
desfalques. Não se discute que o tal vírus tem 
causado um prejuízo relativo na economia 
mundial, e de quebra, a quebra da Pátria Amarga,  
mas o buraco, e haja buraco, é mais embaixo. 

Não se pode ignorar igualmente, que 
bem antes do tal covidizinho ancorar pelaqui, 
pequenos e médios empresários já amargavam 
prejuízos, mercê de desmandos omissões e 
política madrasta engendrada pelos grandes, 
alheios aos problemas dos que realmente honram 
seus compromissos, produzindo com sacrifício 
para tentar sobreviver. Claro, que o Corona 
vírus, culminou por jogar a pá de cal nos sofridos 
empregadores, que em parte sucumbiram, 
engrossando o cordão dos desempresários, 
classe que já registramos neste espaço. 

Só prá justificar, o IBGE com dados do 
SEBRAE, mostra que de 19 milhões de 
empresas, 1 milhão e 300 mil foram pro ralo, 
c o m  s u a s  a t i v i d a d e s  e n c e r r a d a s  
temporariamente ou definitivas no último mês de 
junho. Destas, 716 mil faliram e não mais abrirão 
suas portas, conforme dados referentes à 
empresas com até 50 empregados. Os estudos 
destacam que o impacto se deve em 40% ao 
Covid-19 e o restante 60%, a dificuldades 
anteriores. No setor de serviços, foram 74,4% 
negativados; na indústria, 72,9%; na construção, 
72,6% e no comercio, 65,3%. Portanto, não se 
iludam com aquela conversa fiada de 
recuperação da economia para breve. 

O papo é o mesmo dos que propalaram 
bilhões de reais para segurar a barra dos 
pequenos e médios e menos de 10% do valor foi 
liberado, mesmo a título de empréstimos. São os 

mesmos que fizeram a toque de caixa a reforma 
da previdência e agora falam em reforma 
tributária a passo de tartarugas, que camuflam 
falácias de redução de impostos, quando na 
realidade, o que projetam é a volta disfarçada da 
CPMF, agregação de impostos e os cambaus. 

Basta traduzir o bordão do Mandrake de 
Harvard esta semana: "preferível quebrar o piso, 
a furar o teto". Tradução, o piso é o pequeno, o 
médio empresário e o empregado por tabela, nos 
quais, os poderosos, pisam e sapateiam e o teto, o 
saco sem fundos dos políticos, governo e seus 
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 É notório que frente a todo o 
desenvolvimento tecnológico em todos os 
campos da vida humana, as políticas sociais 
ainda são determinantes para que não falte o 
acesso e todos os cidadãos possam estar 
inseridos no ambiente digital. A pandemia 
desafiou o modo como vemos e construímos o 
mundo, a economia, as relações sociais e com o 
meio ambiente. Brota um sentimento de urgência 
pelas respostas, não só pela vacina, fruto de 
pesquisas científicas, mas por todos os impactos 
disruptivos na sociedade. 

Na educação, base da formação 
humana e cidadã, arcabouço do conhecimento 
científico, a pandemia não alterou somente o 
planejamento escolar do ano, mas sim de toda a 
sua existência na história. Não somente no 
âmbito da educação pública, mas o ensino 
privado também compartilhava do mesmo 
método, guardadas algumas exceções.

Somente os programas de Ensino à 
Distância não são suficientes para suprir a 
demanda da aprendizagem. Laboratórios de 
informática tão pouco contribuem com os alunos 
hoje, quando é em casa que eles precisam utilizar 
um computador.

É preciso repensar o modelo de 
educação para construirmos um processo cada 
vez mais inclusivo e democrático, e que atenda 
às necessidades do ensino. Ninguém ainda ousou 
se lançar a isso. O que vemos hoje, 
especialmente no que tange à educação pública, 
os impactos da falta de acesso às tecnologias 
necessárias para o ensino à distância, tanto pelos 
alunos, como pelos professores.

Sem um planejamento pedagógico e um 
plano de ensino que contemple as diferenças e 

desigualdades sociais, professores e alunos se 
esforçam como podem, cada um à sua maneira 
improvisando os recursos que tem disponíveis, 
para minimizar o prejuízo da ausência física em 
sala de aula e da falta de um plano de ação que 
vislumbre corrigir esses problemas e ampliar a 
inclusão digital de estudantes e professores.

Durante a pandemia em Mato Grosso, 
diante de um cenário de incertezas, estão os 
aprovados no Cadastro de Reserva no último 
concurso da SEDUC em 2017, que aguardam 
ansiosamente a convocação. Já os professores 
interinos, que deveriam ter sido convocados 
desde o dia 23 de março, até hoje estão sem 
respostas, vendo suas famílias passarem 
necessidades.

Uma lei  foi  promulgada pela 
Assembleia Legislativa, não houve contestação 
do Estado, e ela está em vigor, garantindo o 
auxílio emergencial aos professores interinos. É 
urgente que isso seja operacionalizado e que esse 
subsídio venha colocar comida na mesa do 
trabalhador, porém até o momento não temos o 
cronograma de pagamentos.

Sem o auxílio emergencial e sem o 
contrato, os professores interinos foram 
preteridos no método de atribuição de aula 
proposto pela SEDUC, que permite aos 
professores efetivos atribuírem aulas adicionais 
antes da contratação dos interinos. A escolha do 
modelo se revela equivocada tanto pela 
perspectiva pedagógica, como econômica.

Sou professor efetivo da rede pública 
estadual, mas fui interino por dois anos. Sei que 
quando alcançamos as 40 horas semanais, 
financeiramente é vantajoso, mas muitas vezes 
não rende pedagogicamente e afeta a 
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ENDEREÇO ATUALIZAÇÃO
É sabido que agora em Cáceres os CEPs 
são por Rua e não mais um para toda a 
cidade, com isso muitos números e até 
nome de Ruas sofreram mudanças. Assim a 
prefeitura em nota, solicitou que o 
proprietário faça as alterações necessárias, 
fixando na fachada da residência o número 
correto, evitando assim desordem de 
operações postais. A nota ainda orienta o 
cidadão a procurar a Secretaria de 
Infraestrutura e Logística na prefeitura 
para receber o número, nome da rua bem 
como o novo CEP, para que seja atualizado. 

FIES I
Já está valendo a Lei que determinou a 
suspensão temporária do pagamento das 
parcelas do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) segue até 31 de dezembro 
de 2020, data final da vigência do estado de 
calamidade pública devido à pandemia da 
Covid-19. A suspensão vale para 
pagamentos em fase de utilização, carência 
ou amortização. Podem requerer a 
suspensão do pagamento estudantes que 
estavam em dia com as prestações do 
financiamento até o dia 20 de março e 
também aqueles que estavam com parcelas 
em atraso por até 180 dias antes dessa data. 
A lei estabelece, também, abatimento nas 
parcelas para profissionais de medicina, 
enfermagem e demais áreas da saúde, com 
seis meses ou mais de trabalho no 
atendimento a infectados pela Covid-19.

FIES II
Além da suspensão de pagamento, a  Lei nº 
14.024/2020  criou um sistema de 
refinanciamento: o Programa Especial de 
Regularização do Fies que permite a 
quitação integral até 31 de dezembro de 
2020, em parcela única, haverá redução de 
100% dos encargos moratórios. Também 
poderá ser feita a liquidação em quatro 
parcelas semestrais, até 31 de dezembro de 
2022, ou 24 parcelas mensais, com redução 
de 60% dos encargos moratórios, com 
vencimento a partir de 31 de março de 
2021. A nova legislação prevê, ainda, a 
possibilidade de parcelamentos em 145 ou 
175 parcelas mensais, que receberão 
redução de 40% e 25%, respectivamente. 
Nesses casos, os pagamentos começarão a 
partir de janeiro de 2021 e o valor de 
entrada será a primeira parcela mensal a ser 
paga.

COVID-19/MÉDICOS
De acordo com o último Boletim Médico 
do CRM, em Mato Grosso 260 médicos já 
foram infectados pela Covid-19 com 04 
óbitos até o momento. O boletim informa 
ainda que 97 profissionais estão em 
monitoramento, 06 estão internados e 106 
já se recuperaram. Os dados levantados 
pelo CRM-MT levam em consideração as 
informações dos próprios profissionais, 
familiares dos médicos, comissões de ética 
e diretores técnicos das unidades 
hospitalares público e privado. 

CIRETRAN CÁCERES
Continua suspenso o atendimento do 
Detran em Cáceres, nesta semana o 
atendimento ao público por agendamento 
foi retomado em mais 12 municípios que 
apresentaram classificação moderada ou 
baixa para transmissão de contágio do 
novo coronavírus  entre eles Araputanga e 
Comodoro .  Pe rmanecem com o  
atendimento presencial  suspenso 
temporariamente unidades do Detran de 41 
cidades, incluindo todas as unidades de 
Cuiabá e Várzea Grande, por continuarem 
na classificação de risco muito alto e alto 
risco de contágio do novo coronavírus, 
conforme o boletim informativo da SES-
MT. 

produtividade em sala de aula. E caso os 
professores efetivos sigam o método 
apresentado pelo Estado, os interinos perderão 
suas aulas e ficarão desempregados.

Penso que esse caminho adotado, além 
de tornar escassas as disciplinas ofertadas aos 
professores interinos, ainda gerará aumento 
orçamentário da folha de pagamento. É muito 
mais econômico ao Estado que os professores 
interinos assumam as disciplinas. Explico.

Nem todos os interinos alcançarão as 
20h/semana para terem direito à hora/atividade 
completa. A tentativa de economia fracassará, 
uma vez que o Estado gastará mais com as aulas 
excedentes dos efetivos. A maioria dos 
professores efetivos está na classe C, já 
progrediram na carreira, são especialistas, o que 
acarreta em um custo mais alto para o Estado.

Também é fundamental garantir a 
contratação de professores interinos para as salas 
multifuncionais, destinadas a atender crianças 
com deficiência no retorno das atividades 
presenciais. Dessa forma, será possível 
contemplar os mais de 2.500 professores 
interinos que, em meio à pandemia, se 
encontram desempregados aguardando a 
convocação.

Os desafios colocados pela pandemia 
atravessam a Educação, desde a concepção do 
ensino e aprendizagem, ao amparo aos 
trabalhadores da Educação Pública, que buscam 
alcançar os seus direitos nas políticas públicas de 
Estado e no cumprimento lei.

 ___***Allan Kardec Benitez é 
Professor da rede estadual de Educação, possui 
mestrado e doutorado em Estudos de Cultura 
Contemporânea pela UFMT

apaniguados.  Na visão do superministro, este 
teto não pode ser furado e que se dane o piso, 
qualquer coisa, eles culpam o covid-19 e viva a 
reforma tributária, faturando o resto do frágil 
empresário. In-fine: sabiam que em 2019 o dólar 
fechou valendo R$ 4,03 e esta semana custa R$ 
5,37? um reajuste de 25% com uma Selic de 3%. 

É mesmo prá acabar com o pequi de 
Goiás, né? E também com MEIs & Cia. Da 
mesma forma que estão acabando com a renda 
dos aposentados após a reforma previdenciária. 
Alguma dúvida?

Os desafios da Educação diante da pandemia

Quebrando o Piso
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realizada na região sul do estado, 
contando com a participação das 
equipes da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Federal, Centro 
Integrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer), Grupo Especial de 

nvestigações da Polícia Civil Ide Mato Grosso e Polícia 
Federal desencadearam, no 

sábado (18), uma operação 
integrada que resultou na 
apreensão de uma aeronave em 

que seriam transportados mais de 
470 quilos de cocaína, além da 
prisão em flagrante de quatro 
pessoas por tráfico internacional 
de drogas. A ação conjunta, que 
reuniu as forças de segurança foi 

m homem, de iniciais UV.S.D., de 41 anos, foi 
encaminhado pelo Corpo 

de Bombeiros para atendimento 
médico com vários hematomas 
na boca e rosto. O caso aconteceu 
na madrugada desde domingo no 
Bairro Panorama em Cáceres. 

Os policiais militares 
receberam a informação de 
populares através do CIOSP e se 
deslocaram rapidamente até a 
Rua México. Ao constatar que 
havia, de fato um homem caído 
ao solo, os policiais acionaram o 
Corpo de Bombeiros que 

encaminharam a vítima para 
atendimento médico no Hospital 
Regional. 

Os policiais tentaram 
conversar com a vítima sobre o 
que teria acontecido e também 
quem teria praticado tal ato, 
porém devido aos ferimentos na 
boca e rosto o homem não 
conseguiu falar, informando 
apenas o nome de sua genitora. 

Na checagem de praxe foi 
constatado que a vítima possui 
algumas passagens pela polícia. 
Agora o caso passa a ser 
investigado pela Polícia Civil. 

Fronteira (Gefron), e Força Aérea 
Brasileira (FAB).

Durante investigações da 
Polícia Civil, foram recebidas 
i n f o r m a ç õ e s  d e  q u e  o s  
c r iminosos  u t i l i za r i am a  
aeronave para buscar grande 
quantidade drogas na Bolívia, 
p a í s  v i z i n h o .  D i a n t e  d o  
levantamento, os policiais 
mobilizaram as demais forças de 
segurança para desencadeamento 
da operação. A abordagem da 
aeronave PT KKY aconteceu em 
uma fazenda na localidade de 
Porto Jofre, município de 

Poconé, sendo realizada a 
apreensão de mais de 470 quilos 
de cocaína, além da apreensão de 
g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  
combustível de aviação. A droga 
foi encontrada em uma região de 
mata, já pronta para ser carregada 
na aeronave. Quatro pessoas que 
estavam na propriedade foram 
detidas e responderão por tráfico 
internacional de drogas.

Todo material encontrado 
no local foi apreendido e os 
suspeitos foram encaminhados 
para a Polícia Federal, onde foi 
lavrado o flagrante.

m homem de 27 anos, Uque não teve o nome 
revelado pela polícia, foi 

preso na rodovia MT 343, por 
crime de evasão de divisas e 
d e s o b e d i ê n c i a .  A p r i s ã o  
aconteceu entre os municípios de 
Barra do Bugres e Porto Estrela. 

P o l i c i a i s  M i l i t a r e s  
apreenderam com o suspeito 
cerca de R$ 120 mil em espécie, 
sem procedência comprovada. 

Durante averiguação foi 
constatado que o indivíduo tinha 
várias passagens por crimes de 
tráfico de drogas, adulteração de 
chassi de veículos, receptação e 
falsificação de documentos. O 
fato se deu quando uma equipe da 
PM realizava rondas na rodovia 
estadual por volta das 23 horas, 
quando avistou o suspeito em 
uma motocicleta Honda XRE e 
tentou abordá-lo para checagem. 
Dada a ordem de parada, o 
condutor não obedeceu e furou o 
bloqueio policial. Os policiais 
iniciaram o acompanhamento 

tático e realizaram a abordagem. 
Durante a revista policial, a PM 
encontrou amarrado na garupa do 
veículo, escondido entre algumas 
ferramentas, um saco com R$ 120 
mil em cédulas de R$ 100 e R$ 
50. O suspeito alegou que o 
dinheiro era de um morador do 
assentamento 'Ema' em Barra do 
Bugres. Ele disse ainda que 

estaria levando o valor para 
região de fronteira para comprar 
gado na Bolívia. O dinheiro foi 
apreendido, já que o homem não 
c o n s e g u i u  c o m p r o v a r  a  
procedência dos valores. Ele foi 
preso e conduzido à delegacia de 
Barra do Bugres por evasão de 
divisas e desobediência de ordem 
policial.

TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação conjunta apreende mais de 470 kg de 
cocaína e aeronave que faria transporte da droga

A abordagem da aeronave PT KKY aconteceu em uma fazenda na localidade de Porto Jofre

Assessoria

Aeronave faria o transporte da droga   

Foto: SespMT

BO NA MT 343

Após furar bloqueio policial, homem 
é preso em flagrante com R$ 120 mil 

Redação c/ Assessoria

Dinheiro encontrado com o suspeito 

Foto: PMMT

Homem foi socorrido e encaminhado ao HRC 

Foto: Ilustrativa

EM ENVESTIGAÇÃO
Homem é espancado e encontrado em via
 pública no bairro Panorama em Cáceres
Da Redação
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este sábado, a JBS Nrealizou a entrega de 
ambulâncias ao Fundo 

Municipal de Saúde de Pontes 
e Lacerda e a Prefeitura 
Municipal de Araputanga. A 
d o a ç ã o  d o s  v e í c u l o s ,  
cons ide rado  de  g rande  
necessidade para atendimentos 

beneficiadas pelo programa no 
Brasil. Em Mato Grosso, a JBS 
está doando cerca de R$ 26,7 
milhões, sendo R$ 10 milhões 
para o Estado e R$ 16,7 
milhões para 18 municípios 
m a t o - g r o s s e n s e s ,  
beneficiando cerca de 1,5 
milhão de pessoas.

emergenciais no sistema de 
saúde, é mais uma ação da 
empresa através do Programa 
Fazer o Bem Faz Bem – 
Alimentando o Mundo com 
Solidariedade. 

Pontes e Lacerda e 
Araputanga estão entre as mais 
de 200 cidades que estão sendo 

m veículo saiu da Upista, capotou e pegou 
fogo na tarde de 

domingo, 19, na BR 174. O 
acidente aconteceu próximo ao 
Barreiro, a cerca de 14 km de 
Pontes e Lacerda, sentido a 
Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 

Apesar do susto e do 
prejuízo, ninguém sofreu 
ferimentos graves. Após 
perder o controle do veículo e 
capotar, o carro pegou fogo 
segundos depois do motorista 
sair. Com o carro em chamas 
ele foi embora do local antes da 
chegada da Polícia. 

De acordo com uma 
testemunha, no momento do 
acidente apenas o motorista 

estava no veículo.  “Foi muito 
rápido, ele estava na curva 
quando perdeu o controle e, 
capotou várias vezes, e 
conseguiu sair sem nenhuma 
lesão. Ele só pediu para sair do 
local, pois havia ingerido 
bebida alcoólica e não podia 
esperar a polícia para não 
p e r d e r  a  c a r t e i r a  d e  
hab i l i t ação ,”  r e l a tou  a  
testemunha 

O Corpo de Bombeiros, 
chegou ao local e conteve as 
chamas que se alastrou 
rapidamente na vegetação seca 
as margens da BR. Até conter 
as chamas, a rodovia teve que 
ser interditada devido à grande 
n u v e m  d e  f u m a ç a  q u e  
dificultava a trafegabilidade. 

Pontes e Lacerda, além 
da ambulância, já recebeu um 
aparelho de Raio-X, três 
estetoscópios, 2 mil litros de 
álcool em gel e mais de 51 mil 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), como 
aventais, máscaras cirúrgicas e 
N95, macacões impermeáveis, 
l u v a s  c i r ú r g i c a s  e  d e  
procedimento, toucas, pros pés 
e viseiras faciais.

D a  m e s m a  f o r m a  
também em Araputanga já 
foram distribuídas mil cestas 
básicas, 600 litros de álcool em 
gel e mais de 118 mil 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Também 
foram entregues 1,5 mil 

máscaras de tecido para 
distribuição à comunidade,

Para Elisabete Lima e 
Wander Luiz Souza Neres, 
g e r e n t e s  d e  R e c u r s o s  
Humanos das unidades da JBS 
em Pontes e Lacerda e 
A r a p u t a n g a ,  e s s a s  
ambulâncias chegam num 
momento fundamental para o 
sistema de saúde da região e, é 
um legado que fica para a 
cidade e que ajudará a salvar 
muitas vidas.

A o  t o d o ,  a  J B S  
empenhou R$ 16,2 milhões na 
compra de 84 ambulâncias, 
que serão doadas a 65 cidades 
em 13 estados ao longo das 
próximas semanas.

SOLIDARIEDADE

Araputanga e Lacerda recebem
ambulâncias doadas pela JBS

Programa Fazer o Bem Faz Bem beneficiará mais de 200 cidades no Brasil 

Redação c/ Assessoria

Entrega em Pontes e Lacerda   

Foto: JBS

TRÂNSITO

Carro pega fogo após condutor perder o 
controle e capotar várias vezes na BR 174
Redação c/ TVCO

Carro ficou destruído com o fogo 

Foto: TVCO

Cáceres-MT, 21 e 22 de julho de 2020

participar. 
Junto com o Márcio e 

Fause acredito que possamos 
fazer um projeto com bastante 
resultado para o clube”, afirmou o 
novo presidente através da 
assessoria.

A eleição teve chapa única 
e os 36 conselheiros aptos a votar, 
que compareceram a eleição, 
foram favoráveis. O novo 
conselho gestor já tê algumas 
estratégias para reestruturar o 
time 24 vezes campeão estadual.

Entre as propostas de 
trabalho da nova diretoria estão 
organizar o clube administrativo, 
desenhar um modelo de negócios 
para atrair investidores e negociar 
um contrato para uso do CT 
Ranulfo Paes de Barros.

Além disso, a nova equipe 
já planeja ir em busca do Ato 
Trabalhista para tirar certidões 
negativas,  rever todos os 
contratos ainda pendentes, 
estruturar parcerias para o futebol 
profissional, assim como para as 
categorias de base.

 nova diretoria do Mixto AEsporte Clube foi eleita, 
ontem, e com uma 

votação unânime, Vinícius 
Falcão é o novo presidente. 
 Márcio Alencar e Fause 
Chauchar compõem o novo 
conselho gestor como vice-
presidente administrativo e vice-
p r e s i d e n t e  f i n a n c e i r o ,  
respectivamente.

Vinícius é advogado e 
trabalhava no departamento 
jurídico da equipe. Conhece as 
dificuldades pelas quais o Tigre 
passa, e mesmo assim assumiu o 
desafio de ser o comandante nos 
próximos três anos.

“O maior desafio nosso é 
recuperar o orgulho de ser 
mixtense. Começamos a escrever 
uma nova história no time mais 
vitorioso do Estado. Não será 
fácil, uma vez que o clube passa 
por dificuldades, sem muito 
orçamento e com dívidas, por isso 
precisamos nos reinventar, fazer 
com que os torcedores nos 
apoiem, que a torcida venha  Cuiabá reforçou a lateral 

Odireita com a contratação 
de Lucas Ramon, que 

estava no Coritiba e que chega ao 
Dourado por empréstimo para jogar 
o Campeonato Brasileiro da Série 
B, Copa do Brasil, Copa Verde e 
continuação do Campeonato Mato-
grossense. A informação vem da 
imprensa paranaense e das 
empresas especializadas em 

transferência de jogadores. O 
anúncio oficial deve ser feito nesta 
terça-feira  durante l ive de 
apresentação do novo elenco, que 
conta com outros seis reforços.
 Lucas Ramon pertence ao 
Bragantino Red Bull e estava no 
Coxa por empréstimo desde o 
começo do ano. Fez quatro jogos 
pelo Campeonato Paranaense, 
todos como titular, mas disputava 

posição com Patrick Vieira e Yan 
Couto. Neste cenário indefinido, 
ele optou por trocar a primeira 
divisão no Coritiba pela segunda no 
Cuiabá. Conforme Só Notícias 
informou, além de Lucas Ramon, o 
Dourado tem seis reforços para 
anunciar oficialmente. Para a 
defesa o clube trouxe o lateral 
esquerdo Romário, que pertence ao 
Santos, mas que disputou o 
Campeona to  Pau l i s t a  pe lo  
Mirassol, e o zagueiro Everton 
Sena, que jogou o Paulistão pelo 
Novorizontino. 

O setor ofensivo foi 
reforçado com outros quatro 
atacantes que estavam no futebol 
paulista. Yago veio do Itano e 
Fabrício Daniel estava no Noroeste. 
Do Novorizontino chegaram os 
centroavantes Jenison e Felipe 
Marques, que já tinham passagem 
pelo Dourado.

Além destes, o Cuiabá 
ainda negocia a contratação do 
atacante Felipe Ferreira, que está na 
Ferroviária e que, se acertar, só deve 
chegar depois do Campeonato 
Paulista.

SOB NOVA DIREÇÃO

Com proposta de organizar o clube, Vinícius Falcão
 é eleito por unanimidade para comandar o Mixto

Começamos a escrever uma nova história no time mais vitorioso do Estado

Só Notícias

CONTRATAÇÃO
Vinícius Falcão novo presidente do Mixto

 Foto: Gil Gomes

Lucas Ramon é o novo reforço do Cuiabá
para o Campeonato Brasileiro da Série B
Marco Stamm/SN

Lucas Ramon é o novo reforço do Cuiabá 

Foto: Divulgação
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áceres já notificou mais de C2.200 casos da Covid-19 
d e s d e  o  i n í c i o  d a  

pandemia. Desse total, 629 
pacientes foram confirmados com 
a doença e mais de 1.000 aguardam 
o resultado do exame. Os pacientes 
sem resultado apresentaram os 
sintomas da doença, porém, ainda 
não tiveram o exame confirmado 
ou descartado. Ainda de acordo 
com o boletim epidemiológico 
mais recente da Secretaria 
Municipal de Saúde 568 foram 
d e s c a r t a d o s ,  2 3 0  e s t ã o  
recuperados, 359 estão em 
isolamento domiciliar e 14 estão 
internados. No município já foram 
registrados 26 óbitos por conta da 
doença. De acordo com a Saúde, os 
casos que requerem mais cuidados 
são monitorados diariamente pela 
Vigilância Epidemiológica. 

Mesmo com as medidas 
prevent ivas  adotadas  pelo  
município (lockdown, toque de 

descumprindo as recomendações 
das organizações de saúde para o 
combate a transmissão do novo 
coronavírus.  

N a  b u s c a  d e  n o v a s  
al ternat ivas para conter  a  
transmissão e diante de tantos 

recolher, lei seca, etc) as 
notificações vêm crescendo dia a 
dia, uma vez que grande parcela da 
população não vem obedecendo as 
r e s t r i ç õ e s  e  c o n t i n u a m  
promovendo  aglomerações em 
residências, beira rio, cachoeira, 

acompanharam o pai na área da 
advocacia tendo Geraldo chegado 
ao cargo de juiz de direito e 
comandado diversas comarcas no 
interior do Estado e o cargo de juiz 
da Vara de Execuções Penais de 
Cuiabá; Nestor Fernandes, um 
renomado advogado, tendo 
ocupado diversos cargos, como o 
de assessor jurídico da Associação 
Matogrossense de Municípios e 
Procurador Geral de Cuiabá, entre 
outros. Do nosso homenageado, 
Walter, temos a viva lembrança de 
ser um homem trabalhador, 
inteligente, educado, gentil e que 
sempre tratava a todos com 
extrema cordialidade. Walter nos 
deixou em 14 de agosto de 2016, 
aos 80 anos, nos legando bons 
exemplos e nos deixando muitas 
SAUDADES.

A família rotária se junta à 
homenagem do companheiro 
Washington Calado Barbosa ao 
nosso imortal detentor da Cadeira 
18 da ABROL.

 Academia Brasileira ARotár ia  de  Le t ras  -  
ABROL, Secção Mato 

Grosso deu posse ao companheiro 
Washington Calado Barbosa, 
governador distrital 2019-2020 
para ocupar a cadeira número 18, 
que homenageia o cidadão Walter 
Fidelis.

A ABROL foi criada para 
manter registrada a história do 
Rotary no Brasil e de seus 
expoentes, homens e mulheres que 
através de sua dedicação, tempo e 
esforços se doaram à causa de 
servir ao próximo. Procura, assim, 
preservar a memória desse 
importante clube de serviços 
voltado ao trabalho voluntário 
i n i c i a d o  p e l o  p r i m e i r o  
companheiro, Paul Percy Harris, 
em Chicago, Illinois , Estados 
Unidos no distante ano de 1905.

Quando da posse de 
Washington, numa cerimônia 
muito linda e concorrida, durante a 

Conferência Distrital 2017-18, em 
Cuiabá, com várias personalidades 
presentes, a Cadeira 18 foi 
consignada por sua indicação ao 
ilustre cidadão cacerense e político 
Walter Fidelis.

O homenageado, Walter 
Fidelis, na verdade nasceu em 
Ibitinga, São Paulo, em 1936 e aos 
2 0  a n o s  v e i o  à  r e g i ã o  
acompanhando os pais que foram 
os pioneiros de Lambari D'Oeste. 
Voltou para São Paulo, onde se 
formou em advocacia retornando 
para Cáceres em 1980. Na cidade 
que o acolheu e que ele amava foi 
vereador; em 1982 elegeu-se 
deputado estadual e em 1986 ficou 
na suplência de deputado federal; 
foi secretário de governo no 
governo de Carlos Bezerra. Em 
1988 elegeu-se prefeito municipal, 
sempre pela legenda do PMDB 
(MDB).  Aqui em Cáceres 
constituiu família (esposa Mary, 
filhos Geraldo e Nestor); os filhos 

investiu na compra das doses, o 
medicamento será distribuído em 
uma estrutura montada no Centro 
de Eventos da Sicmatur a partir das 
8h de hoje, onde cada morador 
receberá a dose de acordo com o 
peso. 

A distribuição seguirá o 
critério por bairro, sendo os 
moradores do Centro os primeiros 
a receberem o medicamento por 
ser o bairro com maior número de 
pessoas positivas para a Covid-19. 

P a r a  a  r e t i r a d a  d o  
medicamento a pessoa deverá 
portar o Cartão do SUS e 
comprovante de endereço.

resultados positivos quanto ao uso 
da ivermectina, que segundo 
médicos  in fec to log is tas  o  
medicamento não impede de se 
contrair a doença, mas diminui a 
carga viral, consequentemente 
diminuindo as internações em 
UTIs, a Prefeitura de Cáceres, 
através da Secretaria de Saúde 
inicia hoje o protocolo profilático 
com a distribuição de ivermectina 
a toda população. O anúncio foi 
feito no final da tarde pela 
secretária de Saúde, Silvana Maria 
de Souza e vereador Jerônimo. 

Embora não tenha sido 
divulgado o quanto a prefeitura 

Cáceres, no montante de  R$ 
297.539,76, pelo fato do prefeito ter 
recebido recursos do Estado, 
destinados ao Consórcio, e não ter 
repassado, bem como por três meses 
de consultas e exames feitas pelo 
Consórcio, para a população de 
Cáceres, que o prefeito se negou a 
pagar.

A base da defesa do 
Município foi  apenas o resultado de 
uma apuração de execução dos 
serviços prestados pelo CISOMT 
(id: 23187937) realizado pela 
Empresa Excelência Assessoria e 
Consultoria em Saúde, porém, não 
foram trazidos ao Juízo os 
documentos comprobatórios que 
fundamentaram o  resu l tado  
apresentado pela empresa.

Sem provas das alegações 
da Assessoria, coube ao juízo aplicar 
a sentença de quase 300 mil reais.

á há mais de um ano e meio sem Jos atendimentos médicos 
oferecidos pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região 
Oeste, Cáceres ainda terá que pagar 
uma conta atrasada.

Em novembro de 2018, 
depois de perder a eleição para a 
presidência do Consórcio, o prefeito 
Francis Maris Cruz (PSDB) resolveu 
que, o Consórcio que ele queria 
presidir não servia mais. Pediu a 
saída do Consórcio,  com a 
antecedência de 3 meses, e ainda 
reteve o pagamento mensal, em parte 
recebido do Governo do Estado 
(PAICI) alegando que o Consórcio 
causava prejuízo e estaria devendo 
ao município.

Não foi esse o entendimento 
da 4ª Vara Cível de Cáceres, que 
reconheceu no processo 1003080-
90.2019.8.11.0006 que quem deve 
ao CISOMT é o Município de 

PREVENÇÃO

Com mais de 2 mil casos, prefeitura inicia
 distribuição de ivermectina a população 

Da Redação

No município já foram registrados 26 óbitos por conta da doença

Tudo preparado para a entrega da ivermectina   

Foto: Divulgação

JUSTA HOMENAGEM

Cadeira 18 da ABROL leva o nome
do ilustre cacerense Walter Fidelis

Gilmar Marostega/RC Cáceres

Washington ocupa a cadeira que leva o nome Walter Fidelis   

Foto: Arquivo

PENDÊNCIA

Justiça condena prefeitura a 
pagar R$ 297 mil ao CISOMT
Assessoria

Prefeitura de Cáceres acionada pela Justiça   

Foto: Arquivo
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N e s t e  e n c o n t r o  
participam das discussões, a 
advogada e presidente da 
comissão de Direito da Mulher 
da Subseção OAB Sorriso/MT, 
Eusimara Ribeiro; a advogada, 
professora e pesquisadora do 
Núcleo de Vulnerabilidade da 
UFMT, Thaís Brazil ;  o 
advogado e presidente da 
Comissão da Diversidade 
Sexual da OAB-MT, Nelson 
Freitas Neto; o jornalista e 
repórter da TV Globo, Lucas 
de Senna, com a mediação da 
professora e advogada Jamille 
Clara Alves Adamczyk.

Nos dois primeiros 
encontros, realizados nos dias 
14 e 16 foram discutidas as 
t e m á t i c a s :  “ v i o l ê n c i a  
doméstica e familiar contra a 

mulher antes, durante a 
pandemia” e “Liberdade de 
expressão e Fake News”.

O  p r o j e t o  
“Conversando Direito” é 
coordenado pela professora 
J a m i l l e  C l a r a  A l v e s  
Adamczyk, do câmpus de 
Diamantino e tem como 
finalidade discutir questões 
relevantes para os acadêmicos 
do curso de Direito e a 
sociedade em geral na área de 
Direitos Humanos. 

O  c u r s o  d a r á  
certificação total de 12 horas.

As informações de 
acesso serão enviadas no e-
mail cadastrado na inscrição. 
D ú v i d a s :  
aulastematicas@outlook.com .

aulas serão com o professor de 
Matemática Fiel, que vai lecionar 
e x e r c í c i o s  e  g r a n d e z a s  
proporcionais (parte 2), e com a 
professora de Educação Física 
Verônica.

Na quarta-feira (22), as 
aulas serão de Física com o 
professor Beine, que vai lecionar 
sobre os circuitos elétricos, e de 
Química Geral com a professora 
Amanda Katiélly, abordando 
sobre substâncias.

Na quinta-feira (23), das 
7h às 8h e das 20h às 21h, serão 
reprisadas as aulas da segunda-
feira e na sexta-feira (24), 
também das 7h às 8h e das 20h às 
21h, serão reapresentadas as 
videoaulas da terça-feira. No 
sábado (25), as aulas de Física e 
Química, apresentadas na quarta-
feira, serão reprisadas das 9h às 
10h.

A TV Assembleia é 
transmitida pelos canais 30.1 e 
30.2 (aberta e HD Digital) e 10 
( N e t  T V ) .  A p ó s  s e r e m  
transmitidas pela TV, a equipe da 
Seduc disponibiliza essas aulas 
também no canal do YouTube 
“Pré-Enem Digital”  e  no 
Facebook da Seduc, ficando à 
disposição dos alunos para que 
possam revisar e estudar em 
momento oportuno.

 p r o g r a m a ç ã o  d a s  Avideoaulas do projeto 
Pré-Enem Digital desta 

semana vai destacar conteúdos de 
Literatura, Redação, Matemática, 
Educação Física, Física e 
Química. As videoaulas são 
transmitidas pela TV Assembleia 
de segunda à sexta-feira, das 7h 
às 8h e da 20h às 21h, e aos 
sábados das 9h às 10h.

As videoaulas do projeto 
Pré-Enem Digital são uma ação 
da Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) que visa apoiar 

e dar suporte aos estudantes das 
escolas públicas que estão se 
preparando para fazer o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e outros vestibulares.

Nesta  segunda-fe i ra  
(20.07), as aulas foram de 
Literatura - Barroco no Brasil, 
com a professora Claudete. Em 
seguida, foi transmitida a aula de 
Redação com o professor Sergio 
Cintra, que abordou a Estrutura 
d o  t e x t o  d i s s e r t a t i v o -
argumentativo 1.

Nesta terça-feira (21), as 

studantes dos cursos Eintegrados e subsequente 
ao ensino médio do 

Instituto Federal de Mato Grosso, 
IFMT Campus Cáceres – Prof. 
Olegário Baldo apresentam 
defesas de estágio em evento on-
line de relatos de experiências 
vivenciadas no estágio curricular 
supervisionado. 
 A programação iniciada 
no início de junho continua esta 
semana nos dias 21 e 22 de julho, 
a partir das 9 horas.

O evento realizado pelo 
Setor de Estágios do campus é 
aberto estudantes, servidoras e 
servidores e comunidade em 
geral e aborda a temática 
'desafios e perspectivas para o 

mundo do trabalho. Quem ainda 
não fez inscrição e tiver interesse 
em participar deve inscrever-se 
g r a t u i t a m e n t e  n o  s i t e  
https://www.even3.com.br/relato
sdeexperienciasvivenciasnoestag
iocurriculardoifmtcaceres

Para as pessoas que já 
fizeram inscrições na rodada de 
apresentação inicial, basta 
responder a formulário de 
p resença  que  deverá  se r  
disponibilizado durante as 
videoconferências.

A iniciativa, coordenada 
pela servidora Fabiane da Silva 
Arruda, integra o projeto de 
extensão aprovado no edital nº 
17/2020/IFMT – Apoio a 
extensão.

plataforma digital. O tema que 
será discutido de forma on-line 
é  “ ( D e s ) I g u a l d a d e ,  
Preconceito e Violência”.

 terceiro e último Oencontro virtual do 
projeto “Conversando 

Direito” promovido pela 

Universidade do Estado de 
Mato Grosso  (Unemat) será 
realizado nesta terça-feira (21) 
a partir das 18h30 por meio de 

ON-LINE

Unemat realiza hoje 3º encontro
 do projeto Conversando Direito 

O tema que será discutido de forma on-line é “(Des)Igualdade, Preconceito e Violência”.

Lygia Lima

3º Encontro virtual   

Foto: Ilustrativa

VIDEOAULAS

Pré-Enem Digital traz essa semana conteúdos de 
Literatura, Redação, Matemática, Física, Química 
Assessoria

Professor de Redação Sergio Cintra 

Foto por: Seduc-MT

RODADA INICIAL

IFMT Cáceres realiza evento on-line com relatos 
de experiências de estágio curricular de estudantes
Assessoria

Evento inicia as 9 horas   

Foto: Divulgação
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 Neste sábado, a JBS realizou a 
entrega de ambulâncias ao Fundo 
Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda e 
a Prefeitura Municipal de Araputanga. A 
doação dos veículos, considerado de 
grande necessidade para atendimentos 
emergenciais no sistema de saúde, é mais 
uma ação da empresa através do Programa 
Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o 
Mundo com Solidariedade. 
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 A Academia Brasileira Rotária de 
Letras - ABROL, Secção Mato Grosso deu 
posse ao companheiro Washington Calado 
Barbosa, governador distrital 2019-2020 
para ocupar a cadeira número 18, que 
homenageia o cidadão Walter Fidelis. 

Investigações da Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia 
Federal desencadearam, no sábado (18), uma operação integrada 
que resultou na apreensão de uma aeronave em que seriam 
transportados mais de 470 quilos de cocaína, além da prisão em 
flagrante de quatro pessoas por tráfico internacional de drogas.  
               Página 04

Após reuniões e discussões sobre o tratamento profilático 
com o medicamento Ivermectina na prevenção a Covid-19, a 
Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Saúde 
inicia hoje a distribuição do medicamento a toda população. Nesta 
primeira etapa receberão a medicação os moradores da área central 
onde há maior incidência da doença, em seguida se estenderá aos 
bairros seguindo cronograma elaborado pela Secretaria de Saúde.
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PREVENÇÃO

Prefeitura de Cáceres inicia tratamento profilático 
com distribuição de Ivermectina a toda população 

Protocolo profilático com Ivermectina   

Foto: Divulgação

SOLIDARIEDADE

Araputanga e Lacerda recebem
 ambulâncias doadas pela JBS

Ambulância doada a 
Prefeitura de Araputanga  

Foto: JBS

JUSTA HOMENAGEM

Cadeira 18 da ABROL leva o nome
do ilustre cacerense Walter Fidelis

Walter Fernandes Fidelis   

Foto: Arquivo

O terceiro e último encontro virtual do projeto “Conversando 
Direito” promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso  
(Unemat) será realizado nesta terça-feira (21) a partir das 18h30 por 
meio de plataforma digital. O tema que será discutido de forma on-
line é “(Des)Igualdade, Preconceito e Violência”. Página 06

TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação conjunta apreende mais de 470 kg de 
cocaína e aeronave que faria transporte da droga

Droga e aeronave apreendidas na operação   

Foto: SespMT

ON-LINE

Unemat realiza hoje 3º encontro
 do projeto Conversando Direito 

Encontro inicia as 18h30   

Foto: Ilustrativa
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