
Cáceres-MT, 08 e 09 de maio de 2020

primeiro semestre. Inclusive, os 
contratos profissionais dos 
jogadores já chegaram ao fim.

grandense, União e Luverdense 
tem calendário. 

Já os demais já teriam 
encerrados as atividades neste 

e s m o  c o m  a  Mi n d e f i n i ç ã o  d o  
c a l e n d á r i o  d a  

Confederação Brasileira de 
F u t e b o l  ( C B F )  e  s e m  
confirmação da data de início 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B, a diretoria do Cuiabá 

trabalha para garantir reforços 
visando a competição. 
 O vice-presidente do 
clube, Cristiano Dresh, é 
cauteloso ao fazer anúncios e 
espera fazer apresentações 
o f i c i a i s  s o m e n t e  a p ó s  
realização de exames médicos, 

mas nos bastidores do Dourado 
já é dada como certa a chegada 
de dois velhos conhecidos da 
torcida Cuiabana: Felipe 
Marques e Jenison, ambos 
chegando do Novorizontino, 
de São Paulo.

Felipe Marques é meia-
atacante e se destacou no 
Dourado em 2019. Chegou 
para disputar a Série B, 
disputou 39 partidas, fez cinco 
gols e foi campeão da Copa 
Verde.
 Jenison é atacante e foi 
destaque no Cuiabá em 2018, 
s e n d o  a r t i l h e i r o  d o  
Campeonato Mato-grossense e 
fundamental na campanha que 
garantiu o acesso para a 
Segundona.

O Cuiabá retomou os 
treinos no CT do Dourado esta 
semana após o fim das férias 
forçadas pela pandemia do 
novo Coronavírus. 

Os jogadores Arthur 
Caculé, Felipe Alves e Moisés, 
que tiveram contrato vencido 
dia 26 de abril, não foram 
renovados e não integram mais 
o elenco cuiabanista.

 diretor de competições Oda Federação Mato-
grossense de Futebol 

(FMF), Diogo Carvalho, disse 
que uma possível retomada do 
Campeonato Estadual dependerá 
exclusivamente do governo do 
Estado e das prefeituras com 
representantes na segunda fase da 
competição. O dirigente ressalta 
que  a  l iberação  cabe  às  
autoridades de saúde como 
Ministério da Saúde.

O Estadual entraria na 
segunda fase com Cuiabá, 

Operário Várzea-grandense, 
União de Rondonópolis, Sinop, 
Nova Mutum, Dom Bosco, 
Poconé e Luverdense brigando 
por vagas à semifinal. Donos das 
piores campanhas na primeira 
fase, Araguaia e Mixto foram 
rebaixados à Segunda Divisão do 
próximo ano.

Cada município tem sua 
recomendação própria para o 
combate contra o coronavírus. 
Segundo Diogo Carvalho, a 
realidade de cada cidade é 
diferente da outra.  “Para 

voltarmos (Estadual) é preciso de 
autorização das autoridades de 
saúde. 

Do governo do Estado e 
das prefeituras municipais. É 
preciso ter cautela para tomarmos 
qualquer decisão a respeito do 
campeonato”, disse o dirigente, 
lembrando que as alternativas são 
dar por encerrado ou então a 
sequência do Campeonato Mato-
grossense.

D o s  o i t o  t i m e s  
classificados ao mata-mata, 
apenas Cuiabá, Operário Várzea-

ESTADUAL

Volta do Mato-grossense depende 
das prefeituras, diz diretor da FMF

Cada município tem sua recomendação  para o combate contra o coronavírus

A Gazeta

Equipes aguardam retorno do Estadual 

Foto: Arquivo

CAMPEONATO BRASILEIRO

Cuiabá tem negociações adiantadas para
 contratação de reforços visando Série B

Marco Stamm/SN

Cuiabá já está preparando para o Campeonato Brasileiro 

Foto: Arquivo

SINE NOVO HORÁRIO
O Sine de Cáceres, informa que desde 
ontem que desde mudou o horário de 
atendimento. A mudança visa evitar 
aglomerações, visto o momento atual da 
pandemia. Os atendimentos serão das 
08h00 às 13h00, ao público, e para  facilitar 
o atendimento do usuário, ele poderá 
acessar o site  para dar entrada  www.gov.br
no seu seguro desemprego, fazer sua 
Carteira de Trabalhado e da Previdência 
Social também, tudo isso da sua própria em 
casa, online. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3221-1100. Lembrando que 
os atendimentos serão feitos somente as 
pessoas que estiverem usando máscaras.

USINA FOTOVOLTAICA
Na terça-feira, o prefeito de Lucas do Rio 
Verde, Luiz Binotti, esteve em Cáceres 
juntamente com sua equipe para se inteirar 
da construção da Usina Fotovoltaica que 
está sendo construída pela prefeitura e, é 
referência no Estado. Recebido pela vice-
prefeita Eliene Liberato, estiveram 
reunidos com o Engenheiro Eletricista 
responsável pelo projeto básico e memorial 
técnico da usina, Bruno Renostro, a 
Assessora de Contratos e Convênios, Suely 
Oliveira. O prefeito veio acompanhado de 
sua equipe composta pela Secretaria 
Adjunta de Educação, Kátia Mundim, a 
Assessora Pedagógica, Izana Zanardo e o 
Engenheiro Eletricista, Clayton Durães.

PIRACEMA
Em indicação ao governador Mauro 
Mendes e a secretária da Sema, Mauren 
Lazzaretti, o Deputado Estadual Wilson 
Santos, sugeriu que o período de piracema 
nesse ano passasse a acontecer no período 
de dezembro a fevereiro, e não de outubro a 
fevereiro como acontece a anos anteriores. 
Como justificativa, o deputado informou 
que vários pescadores foram ouvidos e são 
favoráveis a mudança de data. 

ESCALA MÉDICA PAM
Visando dar maior transparência e 
proporcionar ao usuário do Sistema Único 
de Saúde visibilidade quanto ao 
atendimento dos médicos plantonistas no 
Pronto Atendimento Médico, a Prefeitura 
de Cáceres disponibiliza em seu portal 
todos os meses a Escala médica. Assim o 
cidadão tem a oportunidade de conhecer 
qual médico estará prestando atendimento 
naquele dia e fiscalizar também a presença 
do mesmo no Pronto Atendimento. 

MÁSCARAS/COVID-19
A Secretaria de Estado de Saúde recebeu 54 
m i l  m á s c a r a s  h o s p i t a l a r e s .  O s  
equipamentos foram doados pelas 
empresas Copagaz e TV Centro América, e 
serão utilizados por profissionais da saúde 
que trabalham no combate à Covid-19. 
Entre os equipamentos cedidos estão 40,5 
mil máscaras cirúrgicas e 13,5 mil 
máscaras N95. O secretário, Gilberto 
Figueiredo, agradeceu a iniciativa das 
empresas e enfatizou que a parceria 
beneficia os profissionais que atuam no 
combate à pandemia, reforçando os 
estoques de EPIs da SES-MT. 

Na homilia, o Papa comentou o Evangelho 
do dia  (Jo 12,44-50) em que Jesus afirma: “Quem 
crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que 
me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. 
Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele 
que crê em mim não permaneça nas trevas. Se 
alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, 
eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o 
mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não 
aceita as minhas palavras já tem o seu juiz: a 
palavra que eu falei o julgará no último dia”.

“Esta passagem do Evangelho de João – 
afirmou o Papa – nos mostra a intimidade que havia 
entre Jesus e o Pai. Jesus fazia aquilo que o Pai lhe 
disse para fazer.” E precisa a sua missão: “Eu vim 
ao mundo como luz, para que todo aquele que crê 
em mim não permaneça nas trevas”. “Apresenta-se 
como luz. A Missão de Jesus é iluminar” e Ele 
mesmo disse: “Eu sou a luz do mundo”. O profeta 
Isaías tinha profetizado esta luz: “O povo que 
caminhava nas trevas viu uma grande luz”. É “a 
promessa da luz que iluminará o povo. E também a 
missão dos apóstolos é levar a luz”, como Paulo 
disse ter sido escolhido para iluminar, para levar 
esta luz” que não é sua, mas de outro. É a missão de 
Jesus e dos apóstolos: iluminar, porque o mundo se 
encontra nas trevas.

“O drama da luz de Jesus – ressaltou o 
Papa Francisco – é que foi rejeitada”, amavam mais 
as trevas do que a luz”. Acostumar-se com as trevas, 
viver nas trevas: “Não sabem aceitar a luz, não 
podem; são escravos das trevas. E esta será a luta de 
Jesus, contínua: iluminar, trazer a luz que mostra 
como estão as coisas, como são; mostra a liberdade, 
mostra a verdade” – com a luz de Jesus.

“Paulo teve essa experiência da passagem 
das trevas à luz, quando o Senhor o encontrou no 
caminho de Damasco. Ficou cego”. Com o batismo 
recobrou a luz: “Teve essa experiência da passagem 
das trevas, nas quais se encontrava, para a luz. É 
também a nossa passagem, que sacramentalmente a 
recebemos no batismo: por isso o batismo se 
chamava, nos primeiros séculos, 'a iluminação', 
porque lhe dava a luz” e por isso no batismo se dá 
uma vela acesa aos pais porque o menino, a menina, 
são iluminados. “Jesus traz a luz”.

Mas “o seu povo – observou o Papa – a 
rejeitou. Está tão acostumado com as trevas que a 
luz o encandeia” e “este é o drama do nosso pecado: 
o pecado nos cega e não podemos tolerar a luz. 
Temos os olhos doentes”. Jesus diz isso claramente, 
no Evangelho de Mateus: “Se teu olho estiver 
doente, todo o teu corpo estará doente”. E “se teu 
olho vê somente as trevas, quantas trevas existirão 
dentro de ti?” “A conversão é passar das trevas à 
luz. Mas quais são as coisas que adoecem os olhos, 
os olhos da fé” e “os cegam? Os vícios, o espírito 
mundano, a soberba”.

Essas três coisas – observou o Papa – o 
impelem a associar-se a outros “para permanecer 
seguros nas trevas. Nós habitualmente falamos das 
máfias: é isso. Mas existem máfias espirituais, 
existem máfias domésticas”: é um “buscar outra 
pessoa para proteger-se e permanecer nas trevas. 
Não é fácil viver na luz. A luz nos mostra muitas 
coisas ruins, dentro de nós, que não queremos ver: 
os vícios, os pecados... Pensemos em nossos vícios, 
pensemos em nossa soberba, pensemos em nosso 
espírito mundano: essas coisas nos cegam, nos 
distanciam da luz de Jesus”.

Mas se pensarmos nessas coisas – 
acrescentou Francisco – “não encontraremos um 
muro, não: encontraremos uma saída”, porque 
Jesus mesmo diz que Ele é a luz: “Vim ao mundo 
não para condenar o mundo, mas para salvar o 
mundo”. Jesus mesmo, a luz, diz: “Tende coragem, 
deixai-vos iluminar, deixai-vos ver por aquilo que 
tendes dentro, porque sou eu a conduzir-vos 
adiante, a salvar-vos. Não vos condeno. Eu vos 
salvo”. É “o Senhor que nos salva das trevas que 
temos dentro, das trevas da vida cotidiana, da vida 
social, da vida política, da vida nacional, 
internacional... tantas trevas” e “o Senhor nos 
salva. Mas, antes, pede que as vejamos; ter a 
coragem de ver as nossas trevas para que a luz do 
Senhor entre e nos salve. Não tenhamos medo do 
Senhor – concluiu o Papa –, é muito bom, é manso, 
é próximo de nós. Veio para salvar-nos. 

Não tenhamos medo da luz de Jesus”. 
VaticanNews

Cáceres-MT, 08 e 09 de maio de 2020
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Há 88 anos, ou seja, em 1932, 
o presidente Getúlio Vargas assinava 
o decreto instituindo o Dia das Mães, 
a ser comemorado no segundo 
domingo do mês de maio, uma data 
especial desde então, festejada por 
filhos e pais, e claro, lojistas que não 
perdem a oportunidade de faturar o 
mercado com a venda de produtos, os 
mais diversos. 

Como a maioria das datas, esta 
também remonta milênios, sendo e 
encontrado na Grécia Antiga os 
primeiros indícios de comemoração 
dela, em homenagens à deusa Reia, 
mãe comum de todos os seres. Neste 
dia, os gregos faziam ofertas 
oferecendo presentes, além de 
prestarem homenagens à deusa. 

Os romanos, que também 
eram politeístas e seguiam uma 
religião muita parecida com a grega, 
faziam este tipo de celebração em 3 
dias, entre 15 a 18 de março, 
festejando Cibele, mãe dos deuses. 
Porém, a comemoração tomou um 
cará ter  cr is tão  somente  nos  
primórdios do cristianismo, através 
de uma celebração realizada em 
homenagem a Virgem Maria, a mãe 
de Jesus. 

C o m e m o r a ç ã o  m a i s  
semelhante à dos dias atuais, cite-se a 
Inglaterra do século XVII, com o 
Domingo das Mães. 

Durante as missas, os filhos 
entregavam presentes para suas mães 
e aqueles filhos que trabalhavam 
longe de casa, ganhavam o dia para 
poderem visitar suas mães. Portanto, 
era um dia destinado a visitar as mães 
e dar presentes, muito parecido com 

que fazemos atualmente. 
Nos Estados Unidos, a ideia de 

criar uma data em homenagem às 
mães foi proposta, em 1904, por Anna 
Jarvis, que propôs criar uma data em 
homenagem a sua mãe que havia sido 
um exemplo de mulher, pois havia 
prestado serviços comunitários 
durante a Guerra Civil Americana. 
Seus pedidos e sua campanha deram 
certos e a data foi oficializada, em 
1914, pelo Congresso Norte-
Americano. Após estes eventos, a 
data espalhou-se pelo mundo todo, 
porém ganhando um caráter  
comercial. 

A essência da data estava 
sendo esquecida e o foco passou a ser 
a compra de presentes, ditado pelas 
lojas, como objetivos meramente 
comerciais. Este fato desagradou 
Anna Jarvis, que estava muito 
desapontada em ver que o caráter de 
solidariedade e amor da data estava se 
perdendo. 

Ela tentou modificar tudo isso 
e em 1923, liderou uma campanha 
contra a comercialização desta data. 
Embora com muita repercussão, a 
campanha pouco conseguiu mudar. 
Importante que independente do 
aspecto comercial, a data reúne filhos 
e esposos, atuais e futuras mamães, 
em ambientes festivos e o dia ganha 
enfoque especial. 

A gente ainda insiste em que 
todo dia deva ser de lembrar daquela 
que tem o dom de dar a vida, e para 
elas, dedicamos hoje mais que ontem, 
amanhã e sempre nossas singelas e 
sinceras homenagens à todas as Mães 
pelo seu dia. Á Bênção, Mamães!

Rosane Michels - Editora
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Deus ajude os agentes da mídia a 
trabalhar sempre a serviço da verdade

Vivas a nossa Rainha!
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 Na bagagem foram 
loca l i zados  39  paco tes  
embalados a vácuo, contendo 
aproximadamente 10,5kg de 
substância semelhante a 
maconha do tipo skunk. 
 Sendo identificado 
c o m o  p r o p r i e t á r i o  d o  
entorpecente um rapaz de 16 

anos, morador da cidade de 
Jauru/MT. O menor relatou aos 
policiais que receberia uma 
quantia em dinheiro quando 
entregasse a droga em Cáceres. 

O c o r r ê n c i a  f o i  
encaminhada para a Delegacia 
d e  P o l í c i a  C i v i l  d e  
Rondonópolis.

abordagens para agilizar o 
trabalho devido a pandemia de 
Covid-19, foram utilizados os 
cães farejadores Rango e Xica, 
que apontaram a presença de 
entorpecente em uma mala no 
bagageiro do ônibus. 

m fiscalização de Erotina realizada pela 
Polícia Rodoviária 

Federal, juntamente com a 
Polícia Federal e o Grupo de 
O p e r a ç õ e s  c o m  C ã e s ,  
apreenderam um menor de 16 

anos com 10,5 quilos de 
maconha tipo skunk. 
 A apreensão se deu, 
durante fiscalização de um 
ônibus de itinerário Campo 
Grande/MS para Cuiabá/MT, 
no Km 211 BR 364. Durante as 

roubo na referida cidade. 
O jovem de iniciais 

A.C.C.P. (20 anos) que estava 
na residência no momento 
relatou que sabia que o veículo 
era produto de roubo e que 
havia sido deixada no terreno 
da residência por um indivíduo 
conhecido por “Padeiro”, mas 
que não sabia informar onde o 
mesmo residia.

Ele ainda revelou aos 
policiares que a caminhonete 
seria levada para Bolívia. Na 
r e s i d ê n c i a  t a m b é m  f o i  
encontrada uma Moto Titan, 
p l a c a  N T Y 6 2 11 ,  s e m  
documentação e com o lacre 
rompido.

No local a namorada do 
s u s p e i t o  e s t a v a  s e m  
documentação e os dois foram 
encaminhados ao Defron para 
providências.

pós denúncia anônima Ana manhã de quarta-
feira, policiais do 

Gefron em ação conjunta com 
equipe do Defron recuperaram 
em Cáceres caminhonete 
roubada em Acorizal. A ação 

aconteceu por volta das 9 horas 
no Bairro Santa Isabel. No 
local os policiais encontraram 
a caminhonete L 200, de cor 
preta, placa ELC 1305 de 
Acorizal, que em checagem 
confirmou ser produto de 

ma equipe da Força UTática em Cáceres 
apreendeu na noite de 

terça-feira (05), por volta das 
23 horas, três adolescentes na 
faixa etária de 12 a 16 anos, por 
receptação e adulteração de 
veículo, no bairro Jardim 
Cidade Nova. De acordo com o 
boletim de ocorrência, os 
policiais  real izavam no 
momento patrulhamento pelo 
bairro, quando perceberam um 
veículo VW Jetta cinza, em alta 
velocidade. Foi solicitado 
ordem de parada, ignorada pela 
condutora.

Diante do fato foi 
realizado acompanhamento 

tático, até o momento que a 
motorista parou o carro na Rua 
Prudente de Moraes, com ela 
estavam mais duas menores de 
idade.  Na consulta, os 
m i l i t a r e s  e n c o n t r a r a m  
inconsistência na numeração 
do chassi. Em checagem 
minuciosa, foi confirmado 
queixa de roubo. A adolescente 
que dirigia o veículo disse que 
ficaria rondando pela cidade 
até as 5h da manhã quando 
entregaria o carro para outra 
pessoa que o levaria para 
Bolívia. As outras duas 
adolescentes disseram que 
sabiam que o carro era 
roubado.

TRÁFICO

Menor é apreendido com skunk
que seria entregue em Cáceres

Na bagagem foram localizados 39 pacotes embalados a vácuo

Da Redação

Droga estava na bagagem do menor 

Foto: PRF

Polícia recupera caminhonete e prende
dois no Bairro Santa Isabel em Cáceres

PRODUTO DE ROUBO

Da Redação

Caminhonete estava no terreno da residência 

Foto: Gefron

FLAGRANTE

Três menores são pegas com
 carro roubado em Cáceres

Redação c/ Assessoria

Menor dirigia o Jetta no momento do flagrante 

Foto: PMMT
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diariamente nas unidades de 
saúde da Cohab, Vila Irene, 
Postão, Jardim Paraíso, Caic, 
Guanabara, Vitória Régia, 
Santa Isabel e Caramujo. 

Já no Ambulatório da 
Criança, a terceira etapa da 
vacinação inicia na segunda-
feira. 

A terceira etapa tem 
como grupos prioritários 

 terceira etapa da ACampanha Nacional de 
Vacinação contra a 

Influenza teve a data alterada 
pelo Ministério da Saúde. 
 Com a mudança, essa 
etapa passará a ser entre o dia 
11 de maio a 05 de junho, 
havendo também divisão em 
duas fases, com objetivo de 
alcançar o público alvo da 

ação.
De acordo com a  

Coordenadora das Unidades 
Básicas de Saúde de Cáceres, 
Silvia Ortiz, por conta do atual 
quadro da pandemia,  a 
imunização para os idosos 
a c i m a  d e  6 0  a n o s ,  
caminhonei ros ,  doentes  
crônicos, forças de polícia e 
salvamento, vem acontecendo 

crianças de seis meses a 
menores de seis anos de idade, 
pessoa com deficiência, 
gestantes, puérperas até 45 
dias, adultos de 55 a 59 anos de 
idade, professores das escolas 
pública e particular.

Inicialmente, a terceira 
etapa seria entre 9 a 22 de 
maio, mas de acordo com o 
Ministério da Saúde,  a 

mudança foi necessária por 
considerar o momento atual de 
propagação do coronavírus no 
país, a população-alvo a ser 
vacinada nesta etapa e a 
disponibilidade e cronograma 
de entrega das vacinas pelo 
Instituto Butantan, bem como 
a distribuição gradual da 
vacina às Unidades Federadas.

 corpo da agente Op r i s i o n a l  K e l y  
Almeida, lotada em 

Cáceres, foi encontrado pela 
irmã e vizinha em sua 
residência. Ela morava no 
Residencial Dom Máximo e 
estava afastada de suas funções 
por conta da Covid-19, por 
estar inserida no grupo de 
risco.

D e  a c o r d o  c o m  
informações da polícia, na 
residência não tinha nenhum 
vestígio de arrombamento, da 

mesma forma o corpo não 
apresentava indícios de 
violência, descartando a 
possibilidade de homicídio. 

Diante do fato, policiais 
militares isolaram a área e 
acionaram a Polícia Civil e 
Perícia Técnica para colher 
dados e evidências que 
identificam as causas da morte. 

Amigos e familiares 
lamentaram essa irreparável 
perda nas redes sociais. 

A f a m í l i a  n o s s a s  
condolências. 

IMUNIZAÇÃO

A meta é vacinar 90% de cada grupo prioritário

Da Redação

Secretária de Saúde Silvana Souza e Coordenadora UBS Silvia Ortiz   

Foto: Reprodução

FATALIDADE

Agente prisional é encontrada 
sem vida em sua residência

Da Redação

Kely Almeida já estava morta quanto os policiais chegaram 

Foto: FacebooK
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By Rosane Michels

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

Cinthia Moreira e Miguel

Maira Cristina e Elias

Micheline Tavares, Arthur e Cecília

Fabíola Campos, Lucas e Giovana

Eliene Liberato e Thomas

Adriana Merotti e André
Naiara Rondon, Lucas e Nauali
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50% determinado pelo Governo 
Federal sobre a contribuição 
compulsória das indústrias ao 

s unidades físicas do Sesi e ASenai de Cáceres e Juína 
serão fechadas, assim como 

o Senai Barra do Garças. A decisão, 
a n u n c i a d a  o n t e m  ( 0 7 ) ,  é  
consequência direta do corte de 

sistema. O fechamento será 
imediato em Barra do Garças e 
Juína. Em Cáceres, todas as 
atividades existentes ficarão 
concentradas na unidade do Senai 
até que sejam concluídas e a 
unidade também suspenda o 
f u n c i o n a m e n t o .  J á  e m  
Rondonópolis, o Sesi vai funcionar 
no mesmo prédio da unidade Senai.

A diretora regional do 
Senai MT e superintendente do 
Sesi MT, Lélia Brun, esclarece que 
os atendimentos continuarão 
disponíveis em todos os municípios 
do estado, seja por meio das 
unidades móveis, atendimentos 
não presenciais ou nas indústrias. 
“Não gostaríamos de fechar 
nenhuma unidade. 

P a s s a m o s  s e m a n a s  
estudando profundamente todos os 
cenários, tomamos inúmeras 
medidas para reduzir custos e 
ampliar receitas, mas ainda assim 
essa medida foi inevitável. 
Precisamos ser realistas se 
quisermos dar continuidade à nossa 
atuação pelo desenvolvimento 
industrial de Mato Grosso”, afirma.

O impacto do corte nos 
recursos somado à crise gerou uma 
perda de R$ 30 milhões ao Sesi e 
Sena i  MT em 2020 .  I s so  
corresponde a 20% da arrecadação 
prevista para todo o ano. Por isso, 
as unidades cuja sustentabilidade 
dependia majoritariamente da 
contribuição compulsória estão 
sendo desativadas.

Com o fechamento, haverá 
remanejamento de pessoas e 
também cortes de vagas nas duas 
instituições, afetando cerca de 15% 
do total dos profissionais. Ainda de 
acordo com Lélia Brun, a decisão 
pelos cortes foi uma decisão muito 
difícil. “Fizemos todas as projeções 
e estudos possíveis. Reduzimos a 
carga horária e os salários por 90 
d i a s ,  r e d u z i m o s  c u s t o s ,  
renegociamos e cancelamos 
contratos com fornecedores, 
cancelamos eventos, proibimos 
despesas com viagens e diversas 
outras ações. Com o fechamento 
das unidades, buscamos remanejar 
o máximo de pessoas que pudemos, 
para minimizar a necessidade de 
cortes. Mas, infelizmente, a 
redução do recurso foi muito 
impactante  para as  nossas  
instituições”, ressalta.

O presidente do Sistema 
Fiemt, Gustavo de Oliveira, 
destaca que tanto o Sesi quanto o 
Senai MT continuam engajados no 
combate à crise, atuando em todas 
as frentes possíveis. 

Quanto a continuidade do 
atendimento às indústrias, ele 
assegura, ainda que haja uma 
tendência de retração na economia, 

todas as demandas serão atendidas, 
mesmo nas regiões que não têm 
un idades  f í s i cas .  As  duas  
instituições seguem oferecendo 
inúmeros serviços não presenciais. 
Cursos online gratuitos, webinars, 
debates online e outros serviços 
estão disponíveis a partir do portal 
fiemt.ind.br, que dá acesso tanto 
aos conteúdos do Sesi quanto do 
Senai. As duas unidades do Sesi 
Escola também foram adaptadas 
para a crise, com investimento em 
digitalização para permitir a 
continuidade das aulas sem 
presença física.

Em nota  a lguns  ex-
funcionários procuraram o Jornal 
Correio Cacerense, para expor a 
situação enfrentada por eles, em 
decorrência da demissão em massa 
ocorrida no Sesi e Senai em 
Cáceres.
Segue a Nota na Íntegra:
“Fomos atingidos pelo impacto 
causado pelo COVID-19, na data 
do dia 07/05/2020, por uma 
determinação de demissão em 
massa, consequentemente assim 
c o l o c a n d o  c e r c a  d e  3 5  
funcionários em situação de 
desemprego. Funcionários estes 
que foram totalmente pegos de 
surpresa, e ainda por cima não 
receberam aporte nenhum por 
parte do sindicato SENALBA – MT. 
Assim afetando diretamente e 
indiretamente todos os ex-
funcionários, que contribuíram 
d u r a n t e  a n o s  p a r a  o  
funcionamento do Sistema FIEMT 
na cidade de Cáceres, cujo a 
população cacerense pode usufruir 
das unidades SESI e SENAI, tendo 
contato diretamente com todos os 
e x - c o l a b o r a d o r e s .  To d o s  
necessitamos desse emprego para 
o sustento de nossas famílias, 
muitos de nós temos familiares 
a c o m e t i d o s  p o r  a l g u m a  
enfermidade, que dependia do 
plano de saúde que o Sistema 
proporcionava.  Sem trabalho 
remoto em muitos cargos, ficamos 
exposto ao COVID-19 ao saímos 
de nossas residências para ir 
trabalhar, hoje nos encontramos 
numa situação de vulnerabilidade, 
pois sabemos a situação do 
desemprego que assola o mundo e 
principalmente Cáceres por ser 
uma das cidades mais pobres do 
Estado. A princípio o sistema 
impôs a redução salarial e a 
jornada de trabalho, para conter o 
caos econômico, evitando com a 
medida as demissões, o que foi 
acolhido por todos. Porém, para 
nossa surpresa, na data de ontem 
recebemos a fatídica notícia da 
demissão em massa. Por este ato, 
repudiamos a medida tomada pelo 
Sistema FIEMT.

Cuiabá (7), Rondonópolis (3), 
Várzea Grande (2), Barra do Garças 
(9), Cáceres (2), Nova Mutum (1), 
Lucas do Rio Verde (1), Jaciara (1), 
Sorriso (3), Chapada dos Guimarães 
(2), Jangada (1), Nova Lacerda (1) e 
residentes de outros Estados (2).

Dos 420 casos confirmados 
da Covid-19 em Mato Grosso, 111 
estão em isolamento domiciliar e 
258 estão recuperados. Há ainda 37 
pacientes hospitalizados, sendo 26 
em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 11 em enfermaria.

No boletim, a SES também 
divulga que a rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, 
de 91 leitos de UTI e 394 leitos de 
enfermaria especificamente para 
pacientes com coronavírus no 
Estado.

Considerando o número 
total de casos em Mato Grosso, 
55,5% dos diagnosticados são do 
sexo feminino e 44,5% masculino; 
além disso, 130 pacientes têm faixa-
etária entre 31 a 40 anos. O 
documento ainda aponta que um 
total de 2.484 amostras já foram 
processadas pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen-MT) e 
que, atualmente, restam 65 amostras 
em análise laboratorial.

Cenário nacional - Nesta 
quinta-feira (07), o Governo Federal 
confirmou 135.106 casos da Covid-
19 no Brasil e 9.146 óbitos oriundos 
da doença. No levantamento do dia 
anterior, divulgado pelo Ministério 
da Saúde, o país contabilizava 8.536 
mortes e 125.218 casos confirmados 
de  pessoas  infec tadas  pe lo  
coronavírus.

 Secretaria Estadual de ASaúde (SES-MT) notificou, 
até a tarde desta quinta-feira 

(07.05), 420 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, sendo 
registrados 14 óbitos em decorrência 
do coronavírus no Estado. A última 
morte foi notificada pelo município 
de Cuiabá.

Os casos confirmados estão 
em Cuiabá (162), Rondonópolis 
(53), Várzea Grande (24), Sinop 
(21), Tangará da Serra (13), Barra do 
Garças  (13) ,  Cáceres  (12) ,  
Primavera do Leste (11), Nova 
Mutum (10), Lucas do Rio Verde 
(10), Jaciara (10), Mirassol D'Oeste 
(8), Sorriso (7), São José dos Quatro 

Marcos (6), Querência (5), Confresa 
(5), Chapada dos Guimarães (4), 
Peixoto de Azevedo (3), Jangada (3), 
Ipiranga do Norte (3), Curvelândia 
(3), Rio Branco (2), Poconé (2), 
Canarana (2), Aripuanã (2), Alta 
Floresta (2), Vila Bela da Santíssima 
Trindade (1), União do Sul (1), São 
Pedro da Cipa (1), Rosário Oeste (1), 
Poxoréu (1), Pontes e Lacerda (1), 
Pontal do Araguaia (1), Nova Monte 
Verde (1), Nova Lacerda (1), 
Lambari D'Oeste (1), Conquista 
D'oeste (1), Campo Novo do Parecis 
(1) e residentes de outros Estados 
(12).

Nas últimas 24 horas, 
surgiram 35 novas confirmações em 

IMPACTO NEGATIVO

Sesi e Senai fecham unidades em
Cáceres e demitem colaboradores

A decisão é consequência direta do corte de 50% determinado pelo Governo Federal

Assessoria

Unidade do Sesi em Cáceres já fechou  

 Foto: JCC

BOLETIM

MT registra 420 casos e 
14 óbitos por Covid-19

Assessoria

Em Mato Grosso 258 estão recuperados    

Foto: Ilustrativa

EDITAL DE LICENÇA

O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ n° 02.916.265/0016-46, 
localizado no Município de Araputanga – MT, torna público que 
requereu junto a SEMA-MT as licenças Prévia e Instalação para 
montagem de caldeira lunasa de 10 toneladas/vapor/hora.
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ançado em julho de 2019, o LProjeto “Óleo que Salva 
Vidas” do Rotary Club de 

Cáceres, entregou na tarde de ontem 
um cheque no valor 6.435,00 reais 
para a Associação de Ajuda aos 
Animais de Cáceres. 
 A ação foi possível com a 
arrecadação de 5 mil litros de óleo de 
cozinha coletados durante os nove 
meses do projeto, que foram 
r e c i c l a d o s  p e l a  B i o m a v i  
Reciclagem, empresa que possui 
Licença Ambiental de Operação e de 
Certificação Ambiental para 
reaproveitamento do material, de 
onde foi recebido o recurso. 

O projeto “Óleo que Salva 
Vidas”, foi pensado levando em 
consideração duas finalidades a 
preservação do meio ambiente e a 
ajuda a AAAC que cumpre papel 
fundamental de ajuda aos animais 
abandonados. 

De acordo com o rotariano 
Reginaldo Bicudo, coordenador do 
projeto, a participação da população 
cacerense e principalmente dos 

principalmente o Rio Paraguai e 
consequentemente o nosso Pantanal, 
lembrando que um litro de óleo 
contamina 25 mil litros de água”, 
enfatiza Reginaldo.

Ele ainda ressalta, as 

restaurantes e lanchonetes foi 
imprescindível para o sucesso da 
ação.  “A simples atitude de não 
jogar o óleo de cozinha usado direto 
nos ralos das pias contribui para a 
preservação dos nossos rios, 

que: esse não é o momento para 
enfrentamentos entre Poder Público 
e instituições religiosas e, sim, hora 
de unir forças para vencer o vírus de 
forma rápida e com as menores 
perdas possíveis de vidas humanas; 
Afirma que continuará transmitindo 
seus cultos através de “lives” nas 
redes sociais, como já o faz há mais 
de cinco anos. Por fim, reitera estar à 
disposição do poder público, sem 
nenhum ônus, para a construção de 
um hospital de campanha no seu 
templo principal caso o número de 
infectados extrapole a capacidade de 
atendimento nos hospitais da cidade.

O Pastor Gerson Ladeia de 
Faria, da Igreja Presbiteriana 
Renovada de Cáceres – IPRC, em 
nota informou que não faz parte da 
OMEC, bem como não compactua 
com orientações emitidas pela 
organização a respeito do retorno de 
reuniões em templos, contrariando o 
Decreto Municipal. Esclareceu 
ainda que todas as suas reuniões 
presenciais estão suspensas, em 
respei to as  or ientações das 
autor idades competentes  do 
município.  

o m  a  s u s p e n s ã o  d a s  Catividades em templos 
religiosos em Cáceres, 

medida adotada em Decreto pelo 
Prefeito Francis Maris Cruz, como 
contenção ao avanço do novo 
coronavírus, o presidente da OMEC, 
Ordem dos Ministros Evangélicos 
de Cáceres, pastor Alexsandro 
Pereira das Neves publicou em redes 
sociais Carta Aberta endereçada ao 
prefeito contestando a suspensão das 
atividades religiosas e protestando 
contra a ação da fiscalização, bem 
como falas públicas do prefeito 
veiculadas na imprensa, relativas ao 
fechamento  das  Ig re jas .  O  
documento é pautado no artigo 5º da 
Constituição Federal que assegura: 
“Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
VI - é inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias.
Diante da divulgação da 

Carta, pastores de várias outras 
denominações se posicionaram 
contrários a manifestação da OMEC 
e enviaram notas a imprensa e redes 
sociais.  Denivaldo Rugino Bento, 
pastor da Igreja Presbiteriana 
Talhamares e Reverendo Cícero 
Meyer Vassão Filho, pastor da 
Primeira Igreja Presbiteriana em 
Cáceres, esclarecem que respeitam a 
autonomia dos ministros membros 
da OMEC, porém essa decisão em 
nome dos ministros evangélicos de 
Cáceres, mesmo não fazendo parte 
d a  O M E C ,  n o s  e n v o l v e  
ind i re tamente .  Out ro  ponto  
comentado pelos pastores é que em 
momento algum foram consultados 
e que não compartilham do mesmo 
entendimento quanto a essa decisão 
e por fim afirmam continuar 
s u b m i s s o s  a s  a u t o r i d a d e s  
constituídas.  A Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Nova Aliança 
(ADNA Cáceres) apresenta sua 
intenção e vontade de colaborar com 
as autoridades nacionais, estaduais e 
municipais para o controle da 
pandemia do COVID-19 e, esclarece 

comunidade  que contribuíram 
trazendo o óleo armazenado em 
garrafas pets entregando nos vários 
pontos de coleta.

O projeto não para por aí, a 
próxima meta é chegar nas escolas 
da rede municipal para que as 
crianças sejam inseridas nesse 
p roces so ,  de senvo lvendo  a  
conscientização da preservação 
ambiental dentro do meio estudantil 
e dos seus lares, tornando todos os 
p a r t i c i p a n t e s  a g e n t e s  d e  
transformação.

parcerias, com a empresa Curtume 
Panorama, que forneceu toda sua 
estrutura para viabilizar o projeto, os 
funcionários da Clínica Veterinária 
Panvet, que deram sua contribuição 
e tempo de trabalho voluntário e aos 
parceiros que tem fornecido o óleo 
u s a d o  p a r a  s e r  r e c i c l a d o  
(Restaurantes Jubão,  Carretão, 
Casarão, Hispano, Lanchonete 
Maldonados, Luggs, Tutu Pizzaria, 
Barraca do Adão e do Artur da Praça 
da Feira, 2º Batalhão de Fronteira, e 
Hospital Regional de Cáceres) e a 

quatro parcelas. Cáceres receberá 
R$ 30 milhões. 

Além dos repasses, os 
es tados e  municípios  serão 
beneficiados com a liberação de R$ 
49 bilhões através da suspensão e 
renegociação de dívidas com a 
União e com bancos públicos e de 
outros R$ 10,6 bilhões pela 
renegociação de empréstimos com 
organismos internacionais, que têm 
aval da União. 

O s  m u n i c í p i o s  s e r ã o  
benef ic iados ,  a inda,  com a 
suspensão do pagamento de dívidas 
previdenciárias que venceriam até o 
final do ano, representando um 
alívio de R$ 5,6 bilhões nas contas 
das prefeituras. Municípios que 
tenham regimes próprios de 
previdência para os seus servidores 
ficarão dispensados de pagar a 
contribuição patronal, desde que 
isso seja autorizado por lei 
municipal específica.

provado por unanimidade Apelo Senado, o projeto de Lei 
C o m p l e m e n t a r  ( P L P )  

39/2020, que cria o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus para prestar auxílio 
financeiro de até R$ 125 bilhões a 
es tados ,  Dis t r i to  Federa l  e  
municípios. O valor inclui repasses 
diretos e suspensão de dívidas. O 
projeto segue agora para sanção 
presidencial.

A proposta distribuirá R$ 23 
bilhões de recursos para os 
municípios brasileiros, sendo R$ 3 
bilhões exclusivos para ações de 
saúde e assistência social no 
combate à Covid-19 e os R$ 20 
bilhões restantes de uso livre.

Para os municípios de Mato 
Grosso, serão destinados R$ 961 
milhões. Considerando que a 
medida seja sancionada como está, 
os cofres municipais receberão os 
valores do auxílio financeiro em 

ROTARY EM AÇÃO

Cinco mil litros de óleo usados viram
doação de R$ 6 mil entregues a AAAC

O projeto Óleo que Salva Vidas foi pensado visando a preservação do meio ambiente e ajudar a AAAC

Da Redação

Reginaldo Bicudo - coordenador do projeto   

Foto: JCC

DECISÃO UNILATERAL

Pastores se posicionam contrários a Carta 
Aberta divulgada pela OMEC em Cáceres
Da Redação

Cultos estão suspensos em Cáceres  

Foto: Ilustrativa 

AUXÍLIO FINANCEIRO

Cáceres deverá receber R$ 30 milhões do
 governo federal no combate a Covid-19

Da Redação

Além do auxílio financeiro os municípios terão suspensão de dívidas  

Foto: Arquivo
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A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a 
tarde desta quinta-feira (07), 420 casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 14 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado. A última morte foi notificada pelo município 
de Cuiabá. Página 06

As unidades físicas do Sesi e Senai de Cáceres e Juína serão 
fechadas, assim como o Senai Barra do Garças. A decisão, anunciada 
ontem (07), é consequência direta do corte de 50% determinado pelo 
Governo Federal sobre a contribuição compulsória das indústrias ao 
sistema. O fechamento será imediato em Barra do Garças e Juína. 
Em Cáceres, todas as atividades existentes ficarão concentradas na 
unidade do Senai até que sejam concluídas e a unidade também 
suspenda o funcionamento. Página 06

 Lançado em julho de 2019, o 
Projeto “Óleo que Salva Vidas” do 
Rotary Club de Cáceres, entregou na 
tarde de ontem um cheque no valor 
6.435,00 reais para a Associação de 
Ajuda aos Animais de Cáceres. A ação 
foi possível com a arrecadação de 5 
mil litros de óleo de cozinha coletados 
durante os nove meses do projeto. 

Página 04

 Em fiscalização de rotina 
realizada pela Polícia Rodoviária 
Federal, juntamente com a Polícia 
Federal e o Grupo de Operações com 
Cães, apreenderam um menor de 16 
anos com 10,5 quilos de maconha tipo 
skunk. 

IMPACTO NEGATIVO

 Sesi e Senai fecham unidades em
Cáceres e demitem colaboradores

Senai prossegue até concluir as atividades   

Foto: JCC

ROTARY EM AÇÃO

Cinco mil litros de óleo usados viram
doação de R$ 6 mil entregues a AAAC

Cheque entregue a 
Diretoria da AAAC  

Foto: JCC

TRÁFICO

Menor é apreendido com skunk
que seria entregue em Cáceres

Droga foi localizada 

pelos cães farejadores   

Foto: PRF

BOLETIM

MT registra 420 casos e 
14 óbitos por Covid-19

Casos seguem aumentando no Estado

Feliz Dia das Mães!!!
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