
BRANCAS

A dupla Santos & Amarildo, juntamente com o 
tecladista Dalbiane Ribeiro, realizaram a entrega de 
donativos ao Lar Servas de Maria. A doação é fruto 
da Live que realizaram na cidade em prol do abrigo. 
Foram entregues fraldas, produtos de higiene e 
alimentos. A dupla já prepara nova Live para o 
próximo mês com o objetivo de angariar doações 
para serem doados as famílias carentes.

PRETAS

Para a população que não aprendeu ainda a cuidar 
dos quintais na prevenção da dengue, zika e 
chikungunya. Todos os anos a novela se repete. E 
segundo os agentes de saúde são encontrados todos 
os dias vários focos do mosquito Aedes Aegypti na 
cidade, de acordo com eles, os maiores focos estão 
nas residências e não nos terrenos baldios. Daí a 
população reclama que o poder público não faz sua 
tarefa diária de prevenção, e você tá fazendo a sua?

BRANCAS

Para a Caixa Econômica Federal de Cáceres que 
prestou atendimento no feriado do dia 21 e desde 
quarta-feira, 22, estendeu seu horário de atendimento 
das 8h as 14h e a partir desde sábados,25, também 
estará atendendo.  Em nota a Caixa divulgou que nas 
agências o fluxo de clientes será controlado e toda a 
equipe estará prestando os mesmos atendimentos 
com os devidos cuidados e precaução para enfrentar 
o COVID-19. A extensão dos horários de 
atendimento, foram tomadas para melhor 
atendimento e evitar aglomerações.

PRETAS

Para a falta de responsabilidade dos donos de 
animais que os deixam soltos nas ruas de Cáceres, 
oferecendo risco a população. Constantemente 
observamos cavalos soltos, cabras, cachorros entre 
outros transitando nas vias urbanas sem a menor 
punição aos proprietários. A hora que a prefeitura 
resolver notificar e aplicar multas, não adianta 
reclamar. 

X
DA REPORTAGEM

O Papa Francisco lamentou que há 
pessoas que preferem as trevas à luz, pessoas 
cegas pelo pecado, porque o pecado cega e 
transforma os homens em "morcegos 
humanos que sabem deslocar-se somente na 
noite".

Foi assim que o Pontífice se expressou 
durante a Missa celebrada nesta quarta-feira, 
22 de abril, na Casa Santa Marta. Na homilia, 
o Santo Padre assinalou que “também nós, 
quando estamos no pecado, nos encontramos 
nesse estado: não toleramos a luz. Viver nas 
trevas é mais cômodo para nós; a luz nos 
esbofeteia, nos mostra aquilo que não 
queremos ver".

Mas o pior "é que os olhos, os olhos da 
alma de tanto viver nas trevas se acostumam a 
tal ponto que acabam por ignorar o que vem a 
ser a luz. Perder o sentido da luz porque me 
acostumo mais com as trevas”.
O amor de Deus no crucifixo - A partir do 
trecho do Evangelho de São João desta 
quarta-feira, que o Papa definiu como "um 
verdadeiro tratado de Teologia" e no qual se 
narra o diálogo entre Jesus e Nicodemos, 
Francisco refletiu sobre dois pontos: o amor 
de Deus em Cristo crucificado e a luz diante 
das trevas.

No primeiro ponto, o Pontífice 
lembrou que “Deus nos ama e nos ama com 
uma loucura. O amor de Deus parece uma 
loucura. 'Deus amou tanto o mundo, que deu o 
seu Filho unigênito'. Deu o seu Filho, enviou 
seu Filho e o enviou para morrer na cruz”.

“Toda vez que nós olhamos o 
crucifixo, encontramos este amor. O crucifico 
é o grande livro do amor de Deus. Não é um 
objeto a ser colocado aqui ou acolá, mais 
bonito, não tão bonito, mais antigo, mais 
moderno... não. É propriamente a expressão 
do amor de Deus”.

Ele destacou que “Deus nos amou 
assim: enviou seu Filho, (que) se aniquilou até 
a morte de cruz por amor. Deus amou tanto o 
mundo, que deu o seu Filho”.
“Quantos cristãos passam o tempo olhando o 
crucifixo... e nele encontram tudo, porque 
entenderam, o Espírito Santo os fez entender 
que ali está toda a ciência, todo o amor de 
Deus, toda a sabedoria cristã”.

Ressaltou que “Paulo fala disso, 
explicando que todos os raciocínios humanos 
que ele faz servem até um certo ponto, mas o 
verdadeiro raciocínio, o modo de pensar mais 
bonito, mas também que mais explica tudo é a 
cruz de Cristo, é Cristo crucificado que é 
escândalo e loucura, mas é o caminho”.
Luz frente às trevas - O segundo ponto 
refere-se ao versículo que diz "a luz veio ao 
mundo, mas os homens preferiram as trevas à 
luz, porque suas ações eram más". "Muitos 
escândalos humanos, muitas corrupções" 
ocorrem, pois há pessoas que, cegas pelo 
pecado, preferem as trevas à luz, elas só 
podem viver nas trevas, como morcegos, 
porque a luz as cegas. Acostumaram-se a 
viver na escuridão e não podem mais viver na 
luz.“Os corruptos não sabem o que é a luz, não 
conhecem. Também nós, quando nos 
encontramos em estado de pecado, em estado 
de distanciamento do Senhor, nos tornamos 
cegos e nos sentimos melhor nas trevas e 
caminhamos assim, sem ver, como os cegos, 
deslocando-nos como podemos”.

O Papa Francisco terminou a homilia 
nos convidando a deixar “que o amor de Deus, 
que enviou Jesus para salvar-nos, entre em 
nós e a luz que Jesus traz, a luz do Espírito 
entre em nós e nos ajude a ver as coisas com a 
luz de Deus, com a luz verdadeira e não com 
as trevas que o senhor das trevas nos dá”.
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Uma pandemia que chegou do 
estrangeiro e que se espalhava 
rapidamente dos portos onde chegavam 
o s  p a s s a g e i r o s  i n f e c t a d o s  ―  
assintomáticos ou não ―, sem nenhum 
medicamento que pudesse pará-la, todos 
os habitantes confinados em suas casas 
para evitar contágios, a paralisação total 
da economia, o exército vigiando as ruas, 
médicos infectados trabalhando à 
exaustão, milhares de mortos diários sem 
enterrar durante “muitos dias porque os 
que cavavam já não davam conta...”. Não 
é a crônica do coronavírus que afeta o 
mundo em 2020. 

É o relato feito por Procópio de 
Cesareia sobre o surto de peste bubônica 
que assolou o mundo conhecido entre 541 
e 544: da China às costas da Hispânia. O 
estudo A Praga de Justiniano, segundo o 
Testemunho de Procópio), de Jordina 
Sales Carbonell, devolveu à atualidade 
esse relato de 1.500 anos atrás, com moral 
da história.

“Em 1 de abril de 2020, 
d e t e r m i n a d a s  s e m e l h a n ç a s  e  
paralelismos do comportamento humano 
frente a um vírus e suas consequências 
nos parecem tão próximas e atuais que, 
apesar da tragédia que estamos vivendo 
em primeira pessoa, nunca podemos 
deixar de nos maravilhar de como a 
história se repete” escreve a arqueóloga e 
historiadora do Instituto de Pesquisa em 
Culturas Medievais. Em 541, durante o 
reinado do bizantino Justiniano, explodiu 
um surto de peste bubônica no império. 
“O alarme surgiu no Egito, onde a 
infecção se expandiu de modo rápido e 
letal”. Procópio, como conselheiro do 
general bizantino Belisário, a quem 
acompanhou em suas campanhas, se 
transformou assim em “testemunha 
privilegiada” de uma pandemia que 
recebeu o nome de praga de Justiniano: 
“Foi declarada uma epidemia que quase 
acabou com todo o gênero humano da 
qual não há forma possível de dar 
nenhuma explicação com palavras, 
sequer de pensá-la, a não ser nos remitir à 
vontade de Deus”, escreveu o historiador 
bizantino. 

“Essa epidemia”, continuou, “não 
afetou uma parte limitada da Terra, um 
grupo determinado de homens e se 
reduziu a uma estação concreta do ano 
[...], e sim se espalhou e se alimentou em 
todas as vidas humanas, por diferentes 
que fossem as pessoas das outras, sem 
excluir naturezas e idade”. Desse modo, a 
doença não tinha limites, “até aos 
extremos do mundo, como se tivesse 
medo de que algum recanto escapasse”. 
Um ano após ser detectada, a peste 
chegou à capital do Império, Bizâncio 
(atual Istambul), “assolando-a durante 
quatro meses”. “O confinamento e o 
isolamento eram totais”, descreve Sales 
Carbonell, “já que era mais do que 
obrigatório aos doentes. Mas também se 

i m p ô s  u m a  e s p é c i e  d e  
autoconfinamento espontâneo e  
intuitivamente voluntário para o restante, 
em boa parte motivado pelas próprias 
circunstâncias”. De fato, “não era nada 
fácil ver alguém nos locais públicos, pelo 
menos em Bizâncio, uma vez que todos 
os saudáveis ficavam em casa, cuidando 
dos doentes e chorando os mortos”, de 
acordo com Procópio. E o faziam “com 
roupas  comuns ,  como s imples  
particulares”, o que a historiadora da 
Universidade de Barcelona traduz com 
certa ironia “como o moletom da época”.
A economia, enquanto isso, desabou - 
“As atividades cessaram e os artesãos 
abandonaram todos os empregos e os 
trabalhos dos quais se ocupavam”. Mas 
ao contrário de hoje em dia, as 
autoridades foram incapazes de organizar 
serviços essenciais. “Muitos morriam 
porque não tinham quem cuidasse deles”, 
já que as pessoas responsáveis pela 
emergência “caiam esgotadas por não 
poder descansar e sofrer constantemente. 
Por isso, todos se compadeciam mais 
delas do que dos doentes”.
Vigilância nas ruas - Justiniano, pela 
situação desesperada, distribuiu 
“pelotões de guardas do palácio” pelas 
ruas e nomeou seu chefe de gabinete 
autorizado, que “com o dinheiro do 
tesouro imperial e até colocando de seu 
próprio bolso sepultava os corpos dos que 
não tinham ninguém que os ajudasse”. 

O próprio imperador se infectou, 
mas superou a doença e continuou 
governando durante mais uma década.Os 
picos de mortalidade subiram de 5.000 a 
10.000 vítimas por dia, e até mais. De tal 
maneira que, o colapso e o caos se 
tornaram inevitáveis e os cadáveres 
também eram jogados nas tumbas dos 
outros, às escondidas e com violência”. 
Mesmo os ilustres, lembra Procópio, 
“permaneceram insepultos durante 
muitos dias”, de modo que “os corpos se 
amontoaram de qualquer maneira nas 
torres das muralhas”. Não havia cortejos 
e rituais funerários para eles. 

Quando por fim a pandemia foi 
superada surgiu, lembra a historiadora, 
um aspecto positivo: “Os que haviam 
sido partidários das diversas fações 
políticas abandonaram as críticas mútuas. 
Mesmo aqueles que antes realizavam 
ações baixas e malvadas deixaram, na 
vida diária, toda a maldade, uma vez que a 
necessidade imperiosa lhes fazia 
aprender o que era a honradez”, nas 
palavras de Procópio, ainda que após 
algum tempo voltaram aos velhos 
hábitos. “Esse ponto certo de poesia nos 
faz vislumbrar o otimismo e a esperança 
de que talvez nos permitam seguir em 
frente e não voltar a tropeçar novamente 
na mesma pedra”, finaliza a especialista 
com mais expectativa do que certeza. 

___*** Vicente G. Olaya, é jornalista.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Artigo
A Praga Justiniana e a Pandemia do Coronavírus

"O pecado nos cega, nos transforma 
em morcegos humanos"
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eleitorais decorrentes dos 
processos de revisão de eleitorado a 
que se refere o Provimento CGE n 
12019 e suas atualizações”.

“Trata-se de uma medida 
louvável. Nas últimas semanas, 
c e n t e n a s  d e  e l e i t o r e s  n ã o  
conseguiram regularizar suas 
pendências junto à Justiça Eleitoral, 
por conta de diversos fatores 
relacionados a pandemia do Covid-
19, seja porque mudamos nosso 
formato de atendimento, de 
presencial para o digital, seja porque 
há outras dificuldades que os 

 Justiça Eleitoral de Mato AGrosso retirou a situação de 
“cancelado” de 116.325 mil 

t í t u l o s  e l e i t o r a i s ,  q u e  s e  
encontravam com esse status por 
ausência a revisão do eleitorado com 
coleta de dados biométricos. A 
finalidade é permitir que esses 
eleitores possam votar na eleição 
municipal deste ano, considerando 
as dificuldades de regularização 
oriundas da pandemia do COVID-
19.

To d a s  a s  i n s c r i ç õ e s  
reabilitadas para o voto voltarão a 

figurar como canceladas 
após a realização das eleições 
municipais 2020, quando o cadastro 
nacional de eleitores for reaberto. O 
cadastro fecha no dia 7 de maio e só 
reabre em novembro.

A retirada da situação de 
“cancelado” foi determinada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral na 
Resolução TSE n° 23.616 de 17 de 
abril de 2020. O artigo 3° do referido 
normativo traz o seguinte texto: 
“Ficam suspensos os efeitos dos 
cancelamentos de inscrições 

impedem de sequer pensar 
em regularizar a situação eleitoral. 
Enfim, são diversas situações que 
fogem do nosso conhecimento. Não 
seria justo que esse eleitorado 
ficasse impedido de votar na eleição 
deste ano, de participar do processo 
d e m o c r á t i c o ” ,  d e s t a c o u  o  
corregedor regional eleitoral de 
Mato Grosso, desembargador 
Sebastião Barbosa Farias.

Em Mato Grosso serão 
contemplados eleitores de 53 
municípios: Água Boa, Alta 
Floresta, Alto Araguaia, Araputanga, 
Arenápolis, Barra do Bugres, Barra 
do Garças, Cáceres, Campo Novo do 
Parecis, Canarana, Cláudia, Colíder, 
Diamantino, Guarantã do Norte, 
Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Nova 
Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de 
Azevedo, Poxoréu, São José do Rio 
Claro, São José dos Quatro Marcos, 
Sapezal, Sorriso, Tangará da Serra, 
Vera, Cotriguaçu, Porto Alegre do 
Norte, Vila Rica, Alto Garças, Dom 
Aquino, Alto Taquari, Paranaíta, 
Tapurah, Matupá, Nova Olímpia, 

Juscimeira, Itiquira, Santa 
Rita do Trivelato, Glória do Oeste, 
Itanhangá, Itaúba, Santa Carmem, 
Pontal do Araguaia, Lambari 
D'Oeste, Santo Antonio do Leste, 
Figueirópolis D'Oeste, Denise, 
Curvelândia, Tesouro, Ipiranga do 
Norte, Nova Monte Verde e Alto Boa 
Vista.

O presidente do TRE, 
desembargador Gilberto Giraldelli 
considera positiva a suspensão 
temporária do cancelamento da 
inscrição eleitoral. “É uma medida 
excepcional diante do cenário 
e x c e p c i o n a l  q u e  e s t a m o s  
enfrentando. O eleitor que for 
contemplado com essa suspensão 
temporária, precisa estar ciente que, 
após o pleito, o título volta a situação 
de cancelado e terá que buscar o 
cartório eleitoral para requerer a 
regularização. 

A Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso tem como meta a conclusão 
do cadastro biométrico de seu 
eleitorado e todo eleitor que reside 
no Estado precisa se cadastrar”.

 Governo do Estado vai Oavaliar a evolução dos casos 
de coronavírus e a ocupação 

dos leitos hospitalares públicos em 
Mato Grosso pelos próximos sete 
dias, ou seja, até 30 de abril. 
 A intenção é ter segurança 
antes de tomar decisão pelo retorno 
das aulas nas escolas públicas e 
particulares.

O Decre to  462/2020,  
publicado em edição extra do Diário 
Oficial do Estado de quarta-feira 
(22), estabelece que caso a ocupação 
dos leitos hospitalares públicos 
exclusivos para a Covid-19 for 
menor que 60%, o retorno das 
atividades escolares está previsto 
para o dia 4 de maio.

Nesta data, a previsão do 
Governo é  de  que es te jam 
disponíveis 1.273 leitos exclusivos 
para pacientes do coronavírus, tanto 
clínicos quanto de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Desta forma, se a ocupação 
atingir número superior a 764 leitos, 
ou seja, acima dos 60%, haverá a 
manutenção da suspensão das aulas, 
como forma de garantir a segurança 
dos alunos e de toda a população.

Atualmente, apenas seis 
pacientes estão internados em 
hospitais públicos, sendo três em 
UTI e três em enfermaria.

As aulas foram suspensas no 
dia 23 de março como forma de 
prevenção e para diminuir a 
incidência da transmissão da Covid-
19. E a retomada das atividades 
escolares somente deverá ocorrer 
seguindo orientações que serão 
determinadas em novo decreto.

Para garantir ambiente 
seguro para os alunos, todas as 
medidas de higiene serão tomadas, 
como o uso de máscaras de proteção 
por alunos e professores, utilização 
do álcool 70% e distanciamento de 
1,5m entre as pessoas.

SUSPENSÃO DE CANCELAMENTO

Resolução do TSE permitirá voto a eleitores
que não compareceram à revisão biométrica

A finalidade é permitir que esses eleitores possam votar na eleição municipal deste ano, considerando as dificuldades de regularização oriundas da pandemia do COVID-19.

Assessoria

Eleitores com título cancelado poderão votar  

COMBATE CORANAVÍRUS

Governo fará avaliação nos próximos
 7 dias para decidir retorno às aulas

Assessoria/Secom MT

Para retorno das atividades será tomado todas as medidas necessárias 

Foto: Ilustrativa

Foto: Ilustrativa
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m nota, enviada a reportagem do EJCC, interno de medicina da 
Unemat denuncia que estão sendo 

proibidos de atuar no combate ao 
coronavírus no Estado. Segundo ele, mais 
de 100 internos de medicina estão parados 
com preceptores médicos disponíveis 
(pagos) para acompanha-los, e não estão 
atuando por ineficiência e “burucracia” 
por parte da Unemat, da Secretaria 
Estadual e Municipal de Saúde.

“Estou no final do curso e a 
sociedade paga pelos meus estudos todo 
esse tempo. Além do cidadão trabalhador, 
que paga para que eu possa estudar, tem 
minha mãe que mora milhares de 
quilômetros distante e no momento está 
desempregada. Desempregada porque 
como outros milhões de brasileiros, 
trabalhava no comércio, que fechou. 
Como sobreviverei aqui depois disso 
ainda não sei. Sei que, nesse momento, 
mais que minhas finanças, me preocupa o 
fato de minha mãe morar em uma cidade 
onde corpos são empilhados em câmaras 
frias - para dar tempo de abrir as valas e 
enterrar as pessoas – e que isso em breve 
ocorrerá aqui – e que NÓS - QUE 
FOMOS TREINADOS DURANTE 05 
ANOS PARA AJUDAR ESTAMOS 
S E N D O  I M P E D I D O S  D E  
TRABALHAR. 

Desde o meu primeiro dia de 
aula vou para o posto de saúde. A partir 
daqui falo por mim e pelos meus colegas 
que tem medo de abrir a boca. Não 
fazemos parte daqueles que querem ou 
devem ficar em casa. Passamos mais de 
cinco anos estudando, foram mais de 
SETE MIL horas de preparação. Mato 
Grosso NÃO É DIFERENTE dos outros 
cantos do Brasil. Então eu pergunto: o 

e será punido. Temos uma 
instituição que custa milhões de reais aos 
cofres públicos, que tem feito CRUZAR 
OS BRAÇOS. Vamos colocar essa 
máquina pública para trabalhar a distância 
– fazer valer o dinheiro da sociedade - 
onde está o tal do EAD? Onde está a 
telemedicina??? As poucas medidas 
tomadas pela Unemat até o momento 
S Ã O  P A R A  O S  “ C U R S O S  
PRESENCIAIS” como um todo – 
NENHUMA FALA DE MANEIRA 
ESPECÍFICA SOBRE A ATUAÇÃO DO 
ALUNOS DO INTERNATO MÉDICO. 
AQUELES QUE PODEM ATUAR NA 
FRENTE DE COMBATE AO COVID19. 

Onde estão as ações estratégicas 
para os internos de medicina? Onde estão 
as ações das secretarias de saúde? Será 

MEC já nos autorizou a 
trabalhar, então POR QUE NOSSA 
UNIVERSIDADE NÃO SEGUE O 
MEC? Em nossa cidade existe uma força 
tarefa de COSTUREIRAS fazendo 
m á s c a r a s ,  C O M E R C I A N T E S  
p r o d u z i n d o  á l c o o l  g e l ,  
RESTAURANTES distribuindo comida. 
Agora, eu e meus colegas, quase médicos, 
que deveríamos fazer parte da frente de 
combate nesse momento – ESTAMOS 
SENDO OBRIGADOS A FICAR 
PARADOS. 

Quando procuramos os nossos 
preceptores médicos para pedir para 
trabalhar, para estagiar e somar força – 
fomos informados de que eles foram 
“notificados” pela instituição UNEMAT 
de que o preceptor que receber alunos está 

instituição estão sempre prontos 
para ajudar. E adiantou que o trabalho 
continua e com a ajuda da sociedade na 
próxima semana estarão sendo entregues 30 
cestas básicas a Igreja Batista e 40 a 
Assembleia Nova Aliança -ADNA, que 
serão destinadas as famílias carentes.

Calado, em nome do Rotary, 
agradeceu a todos pelas doações, e,  em 
especial a família Ribeiro (Rede Juba 
Supermercados), em nome do diretor Mirko 
Ribeiro pela parceria em todas as ações 
Rotárias. Também agradeceu a TV 
Descalvados por ser parceira na ação.

Você também pode colaborar 
depositando 1 kg de alimento nos pontos de 
coleta que estão no Juba Supermercados, no 
Super Amélia e no 6º Batalhão da Polícia 
Militar, ou através da Conta ROTARY 
C L U B  D E  C Á C E R E S   -  C N P J :  
0 5 . 9 6 3 . 5 8 9 / 0 0 0 1 - 4 7  -  C A I X A  
ECONOMICA FEDERAL -  AG. 0870  -  
OP- 003  - CC 2283-2.

omo sempre realizando um grande Ctrabalho social, os três clubes de 
Rotary da cidade (Flor do Pantanal, 

Cáceres-Pantanal e Cáceres) em parceria 
com a Força Tática da Polícia Militar 
realizaram na tarde de quarta-feira,22, a 
entrega de mais 40 cestas básicas. A ação faz 
parte do projeto “Ação Solidária em Prol das 
Famílias Atingidas pela Pandemia do 
COVID-19”, que prevê a distribuição de 
alimentos a famílias carentes.

A doação desta vez foi destinada 
ao Remanso Fraterno João Gabriel, entidade 
que assiste 120 idosos.  A entrega foi 
realizada ao presidente da instituição, 
Gilmar Batista Marostega, com a presença 
dos presidentes de Rotary Severino Paiva 
Sobrinho e Benice Benedita de Oliveira, do 
Governador do Distrito 4440, Washington 
Calado Barbosa, do Comandante da Força 

Tática, Ten Cel Ribeiro, policiais e 
imprensa.

A Campanha foi lançada a menos 
de dez dias, e essa, já é a segunda entrega, a 
primeira foi entregue na sexta-feira, 17, para 
Diocese de São Luiz. 

Para o comandante da Força 
Tática, Ten Cel Ribeiro, essa ação é muito 
importante nesse momento de pandemia, 
essa parceria Rotary e Polícia, soma esforços 
junto a sociedade para levar um pouco de 
acalento a essas famílias que estão sendo 
assistidas com essa doação.

Severino, Presidente do Rotary 
Club de Cáceres, destaca a união das 
instituições com apoio de empresários, o que 
tornou possível a entrega das 40 cestas 
básicas aos idosos assistidos pelo Remanso. 
Em sua fala, o Governador do Distrito 4440, 
Washington Calado Barbosa, agradeceu a 

breve terão que se contentar com 
uma pilha de gente morta!!!
Outro lado - Em nota a assessoria da 
Unemat explicou que a autorização do 
MEC se aplica apenas às unidades 
federais. No caso da Unemat, a questão 
precisa ser regulamentada pelo Conselho 
Estadual de Educação. Informou ainda 
que já há tratativas neste sentido, porque é 
desejo também deles que os alunos 
possam atuar no combate ao coronavírus.

Além disto, foi explicado que os 
alunos precisam estar no último semestre 
do curso e ter cumprido 75% do estágio 
regular obrigatório. Para os que ainda não 
atingiram esta porcentagem, estão sendo 
oferecidas modalidades de telemedicina 
para que, assim que houver a aprovação 
do conselho, eles possam já atuar.

Neste momento, existem 31 
alunos que aguardam a regulamentação 
para que comecem a operar.

– com 05 anos de conhecimento 
e atuação com pacientes - não tem 
utilidade para a sociedade nesse 
momento? Temos médicos sobrando? Ou 
temos falta de vontade de organizar as 
coisas? Muito foi comentado que prezam 
pela nossa “segurança”. Estaremos 
expostos a riscos? Sim, estaremos agora 
expostos, como estivemos durante os 
outros 05 anos de curso. 

O momento é crítico – sabemos. 
Estamos dispostos a encarar esse desafio? 
Sim, desde sempre. Escolhemos medicina 
– esse é nosso dever e o nosso desejo. 
Sabe o que mais nos mata? Ver isso tudo e 
nada podermos fazer. 

A sociedade que colabora com 
impostos e nos permite estudar – nesse 
momento - precisa de nós. Queremos 
fazer parte!!! Não nos tirem esse direito!!! 
A desculpa é a pilha de papéis? Pois 
prefiram a pilha de papéis agora e em 

Instagram, coordenado pelo perfil 
@ixpiaofestival, fonte oficial do evento, 
com 70 lives ao longo de 10 dias. Elas 
ocorrerão, uma a uma, nos perfis de cada 
artista participante. São, em média, 7 shows 
de 30 minutos por dia, na faixa de horário 
entre 15 e 20 horas (horário oficial de Mato 
Grosso), de 24 de abril a 3 de maio. Na 
sequência dos shows do dia, haverá, sempre 
às 19h, uma transmissão do perfil 
@ixpiaofestival entrevistando os artistas que 
se apresentaram ao longo da tarde e 
repercutindo o que aconteceu durante os 
shows e as reações dos artistas e do público.

É importante citar que, nas raras 
situações em que mais de um artista fizer 
parte da live, eles o farão por viverem juntos 
a quarentena ou com distanciamento e 
precauções quanto à assepsia, o que os 
próprios artistas destacarão em seus 
discursos.
 Confira a programação completa 
na página 06.

s lives tem se tornado uma febre na Ainternet durante esse período de 
isolamento social causado pela 

Covid-19. Assim seguindo a máxima de “que 
o artista vai aonde o povo está”, artistas de 
Mato Grosso (natos ou paus-rodados) 
criaram o Ixpia O Festival, que surgiu de uma 
simples conversa que, por sua vez, serviu de 
impulso para tantas outras vozes se somarem 
e se transformarem num trabalho 
colaborativo. O Ixpia segue os modelos 
empregados em outros festivais de 
transmissão ao vivo (lives) que têm se 
multiplicado nas últimas semanas, como 
alternativa para o fortalecimento de redes, 
ampliação de público, e como instrumento de 
conscientização acerca do distanciamento 
social e seus impactos na desaceleração da 
propagação do vírus COVID-19, seguindo as 
normativas da OMS, combatendo o 
negacionismo científico, posicionamento 
adotado pelo governo brasileiro.

O Festival acontece na rede social 

BRAÇOS CRUZADOS

Internos de medicina da Unemat manifestam em nota indignação 
por estarem sendo proibidos de atuarem no combate ao Covid-19

A sociedade que colabora com impostos e nos permite estudar, precisa de nós. Queremos fazer parte! Não nos tirem esse direito!

Da Redação

Internos acusam Unemat por impedimento de atuação  

Foto: Ilustrativa

CONECTADOS EM BOA AÇÃO

Rotary e Força Tática entregam 40 cestas
básicas ao Remanso Fraterno João Gabriel
Da Redação

Ten Cel Ribeiro, Severino Sobrinho, Gilmar Marostega e Washington Calado 

 Foto: JCC

CULTURA

Setenta artistas de MT farão lives
durante 10 dias do Ixpia o Festival
Da Redação

As lives começam hoje as 15h 30 no Instagram  

Foto: Divulgação

Cáceres-MT, 24 e 25 de abril de 202004

obrigação de proceder ao 
atendimento em creches e pré-escola a 
todas as crianças de até cinco anos de 

requererem seu direi to”,  
argumentou o promotor ao propor a ação.

com absoluta prioridade, o 
direito à educação.

“O manejo desta presente Ação 
Civil Pública visa exatamente à obtenção 
de provimento jurisdicional que, em 
defesa dos direitos transindividuais das 
crianças do Município, imponha à 
Administração Pública municipal a 

 1ª Promotoria de Justiça Cível da Acomarca de Cáceres ajuizou Ação 
Civil Pública (ACP) para que o 

Município seja obrigado a disponibilizar 
600 novas vagas nas unidades de ensino 
infantil (creches e pré-escolas municipais) 
da cidade, uma vez que mais de 400 
crianças aguardam atualmente em lista de 
espera. De acordo com a ACP, isso deve 
ocorrer por meio da construção de novas 
unidades ou locação de espaços mais 
amplos, a partir do início do ano letivo de 
2022, tendo em vista a impossibilidade de 
atendimento imediato em razão da 
pandemia do coronavírus.

Conforme o promotor de Justiça 
Rinaldo Segundo, em 2019 a Promotoria 
inatuarou procedimentos administrativos 
com o objetivo de acompanhar políticas 
públicas de educação nas unidades de 
ensino infantil de Cáceres e ser um canal 
de resolução de problemas. 

“Durante a instrução dos 
referidos procedimentos, verificou-se que 
o Município não está cumprindo 
devidamente suas obrigações no que 
tange à oferta de educação infantil, 
oferecendo irregular e insuficientemente 
vagas nas creches municipais, as quais 
não estão sendo capazes de atender 
plenamente à demanda constatada no 
âmbito deste município”, afirmou.

Rinaldo Segundo enfatizou que 
“muitas crianças ainda se encontram em 
lista de espera, sendo tolhidas do acesso 
ao atendimento público educacional” e 
considerou que, assim “o Município 
encontra-se descumprindo o mandamento 
constitucional que assegura a educação 
infantil, em creche e pré-escola (CF, art. 

208, IV) a todas as crianças de 
até cinco anos de idade”. 

Para ele, o poder público não 
pode deixar de cumprir a lei alegando 
carência de recursos financeiros, 
especialmente diante do disposto no art. 
227 da Constituição Federal, que impõe 
ao Estado o dever de assegurar à criança, 

imóveis em todos os bairros e 
regiões de Cáceres. Além dessas 60 
escrituras já registradas pelo Cartório de 
Imóveis, outras dezenas de Certidões de 
Regularização Fundiária estão no trâmite 
final para o registro e emissão das escrituras 
definitivas.

O senhor Aristides Damasio que há 
alguns meses recebeu a CRF e agora está 
recebendo a escritura definitiva definiu na 
época esse momento. “Eu tenho 75 anos, e a 
aguardo esse documento há 60 anos. Eu 
achei esse projeto muito bom, pois nem todos 
tem condições de pagar e deveria procurar 
para ter o documento”, afirmou.

A gratuidade em regularizar a 
documentação do imóvel por famílias com 
condições socioeconômicas vulneráveis é 
uma das vantagens do Programa. E isso só é 
possível graças a parceria da Prefeitura e a 
Unemat que por meio de um convênio presta 
um serviço com um custo de mercado muito 
menor e permite que um maior número de 
famílias sejam atendidas.

Para o prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz, esse projeto é uma forma de 
devolver a dignidade para as famílias, que 
agora passam a ter a garantia do seu teto, do 
seu imóvel.  “Em Cáceres cerca de 50% dos 
imóveis urbanos do município não possuem 
documentação, e essa é a primeira vez na 
história que estamos fazendo a regularização 
fundiária. Não foi um processo fácil, e para 
isso queremos agradecer a todos os 
envolvidos, a equipe da Unemat, aos 
bolsistas, aos vereadores que nos ajudaram. 
Com esses documentos estamos devolvendo 

 Programa de Regularização OFundiária Urbana de Cáceres 
(Reurb) realizado pela Prefeitura 

Municipal e a Universidade do Estado de 
Mato Grosso com o apoio da Fudnação de 
Apoio ao Ensino Superior Público Estadual 
(Faespe) entregou nesta semana as primeiras 
escrituras definitivas de imóveis para 60 
famílias, sem qualquer custo financeiro para 
os moradores.

“Com essas escrituras definitivas 
começando a ser entregues para os 

moradores sentimos que o nosso 
papel enquanto universidade que é o de 
contribuir para melhorar a vida das pessoas 
está sendo cumprido. Ficamos muito felizes 
com os resultados que estamos obtendo com 
esse programa, porque dá mais dignidade às 
famílias”, explica o professor e um dos 
coordenadores do Programa, Weily Toro 
Machado.

O  R e u r b  c o m e ç o u  a  s e r  
desenvolvido em Cáceres em maio de 2019 e 
deve promover a regularização fundiária de 

a sessão desta quarta-feira, 22, foi Naprovada uma propositura do 
vereador Cézare Pastorello 

(Solidariedade) que indica a fonte de 
recursos para que sejam pagos abonos de 
um salário mínimo para os servidores que 
estão expostos à COVID19, causada pelo 
coronavírus. A reforma do prédio da antiga 
Câmara Municipal está orçada em R$ 
1.500.000,00 e o dinheiro, desvinculado e 
de recursos próprios, já está disponível na 
conta.

“Nós sabemos que é uma 
necessidade, uma vez que os servidores da 
saúde e os fiscais usam as suas roupas para 
trabalhar, têm pouquíssimos EPIs e 
quando têm, na sua maioria, são 
adquiridos por eles mesmos. Neste 
momento tem que ser aplicado o direito 
que eles têm, que é o pagamento da 
insalubridade e o abono pelo sobre 
trabalho e o risco que estão expostos” 
justificou o vereador Pastorello.

Ele ainda afirma que neste 
momento é mais importante usar os 
recursos próprios de IPTU, ITBI e Alvarás 
para suportar as despesas com os 
servidores, ao invés de gastar em uma 
reforma que “é importante, porém, não 
pode ser considerada prioridade neste 
momento”. O prédio da antiga Câmara 
Municipal de Cáceres pegou fogo em 

2015. Na época, havia recursos 
federais para fazer a reforma, que não foi 
feita pela prefeitura e os recursos foram 
devolvidos. No começo deste ano o 
prefeito Francis Maris Cruz destinou 1,5 
milhão de reais para fazer a reforma com 
recursos próprios.

Cáceres é o polo regional de 
saúde e mesmo os servidores municipais 
acabam por atender demandas de toda a 
região. Como os recursos adicionais 
vindos do Governo Federal, que já somam 
mais de meio milhão de reais para a saúde, 
ainda não foram utilizados, vários 
servidores têm adquiridos seus próprios 
EPIs. Além disso, afirma o vereador, os 
servidores expostos ao coronavírus têm a 
sobrecarga de cuidar das suas roupas, 
inclusive com desinfecção, e de proteger 
de forma diferenciada suas próprias 
famílias. 

“Todos  sabemos  que  os  
servidores da saúde são dedicados e 
responsáveis, porém, mesmo sabendo o 
que é certo a fazer, muitas vezes não 
dispõe dos recursos. Este é o momento de 
valorizar de verdade os profissionais de 
saúde, os que atendem o público, os fiscais 
e outros que não podem “trabalhar de 
casa”. Eles não querem só aplausos, 
precisam de condições de trabalho”, 
finaliza o vereador.

AÇÃO CIVIL

MP requer que creches em Cáceres
 disponibilizem 600 novas vagas

Durante a instrução, verificou-se que o Município não está cumprindo devidamente suas obrigações no que tange à oferta de educação infantil

Assessoria

Promotor Rinaldo Segundo, enfatizou que há muitas crianças em lista de espera 

 Foto: Arquivo

REURB

Projeto da Prefeitura de Cáceres e Unemat
 entrega escrituras definitivas de imóveis

Lygia Lima/Assessoria

Beneficiado Aristides Damasio  

Foto: Assessoria

PROPOSITURA

Pastorello propõe usar dinheiro de reforma do prédio
 da Antiga Câmara em prol dos Servidores da Saúde

Assessoria

Vereador Cézare Pastorello  

Foto: Assessoria
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com coronaví rus  no  
Estado.

Considerando o número 
total de casos em Mato Grosso, 
60% dos diagnosticados são do 
sexo feminino e 40% masculino; 
além disso, 113 pacientes têm 
faixa-etária entre 36 a 55 anos. O 
documento ainda aponta que um 
total de 1.678 amostras já foram 
processadas pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen-MT) e 
que, atualmente, restam 90 
amostras em análise laboratorial.
Cenário nacional - Nesta quinta-
feira (23), o Governo Federal 
confirmou 49.492 casos da Covid-
19 no Brasil e 3.313 óbitos 
oriundos da doença. 
 No levantamento do dia 
a n t e r i o r ,  d i v u l g a d o  p e l o  
Ministério da Saúde, o país 
contabilizava 2.906 mortes e 
45.757 casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo novo 

 Secretaria de Estado de AS a ú d e  ( S E S - M T )  
notificou, até a tarde desta 

quinta-feira (23), 221 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
sete óbitos em decorrência do 
coronavírus. A sétima morte foi 
notificada nesta quinta-feira pelo 
município de Rondonópolis.  

Os casos confirmados 
e s t ã o  e m  C u i a b á  ( 1 0 8 ) ,  
Rondonópolis (35), Sinop (14), 
Várzea Grande (12), Primavera do 
Leste (6), Tangará da Serra (5), São 
José dos Quatro Marcos (5), 
Mirassol D'Oeste (5), Cáceres (4), 
Barra do Garças (3), Rio Branco 
(2), Jaciara (2), Aripuanã (2), Vila 
Bela da Santíssima Trindade (1), 
União do Sul (1), Pontes e Lacerda 
(1), Pontal do Araguaia (1), Nova 
Mutum (1), Nova Monte Verde (1), 
Lucas do Rio Verde (1), Lambari 
D'Oeste (1), Ipiranga do Norte (1), 

Conquista D'oeste (1), 
Confresa (1), Canarana (1), 
Campo Novo do Parecis (1), Alta 
Floresta (1) e residentes de outros 
Estados (4).

Nas últimas 24 horas, 
surgiram 16 confirmações nos 
municípios de Cuiabá (6), 
Rondonópolis (2), Sinop (1), 
Várzea Grande (1), Primavera do 
Leste (2), São José dos Quatro 
Marcos (1), Jaciara (1), Pontal do 
Araguaia (1) e Confresa (1).  Dos 
221 casos confirmados da Covid-
19 em Mato Grosso, 88 estão em 
isolamento domiciliar e 109 estão 
recuperados.  Há ainda 17 
pacientes hospitalizados, sendo 11 
em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e seis em enfermaria.

No boletim, a SES também 
divulga que a rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) dispõe, 
atualmente, de 99 leitos de UTI e 
402  l e i t o s  de  en fe rmar i a  

i m p o r t â n c i a  d e  s e  
reconhecer o trabalho cotidiano 
desenvolvido pela Sesp e a Polícia 
Militar em prol da sociedade mato-
grossense. 

“É  uma honra  e  um 
privilégio estar oficializando essa 
entrega às instituições que tão bem 
cumprem a missão de Segurança 
Pública preservando vidas e 
patrimônios”, disse.

Além de agradecer a 
doação, o secretário Bustamante 
enfatizou a importância dessas 
armas no enfrentamento da 
criminalidade. “Esses fuzis serão 
muito úteis e quem ganhará com esse 
reforço nas ações será a sociedade”, 
destacou o secretário. O coronel 
Assis avaliou a doação dos fuzis 
como uma grande colaboração do 
Exército na prevenção ao combate à 
violência e no controle dos índices 
criminais no Estado de Mato Grosso.  

A s s i s  e s t e n d e u  s e u s  
agradecimentos à Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) e ao Exército, na pessoa do 

a manhã desta quinta-feira N(23), em um ato simbólico, 
o secretário de Segurança 

Pública, Alexandre Bustamante, e o 
comandante geral da Polícia Militar, 
coronel Jonildo José de Assis, 
receberam do Comando da 13ª 

Brigada de Infantaria Motorizada do 
Exército Brasileiro, com sede em 
Cuiabá, 30 fuzis modelo FAL 
7,62mm.

Durante a  entrega,  o  
comandante da 13ª Brigada, general 
Reinaldo Beato, destacou a 

24 de abril
15:30 – André Coruja - @andre_coruja
16:00 – Henrique Maluf - @henriquemaluf
16:30 – Jhon Douglas - @jhondouglas
17:00 – Nado Benitez - @nadobenitez
17:30 – Ju Grisólia - @jugrisolia
18:00 – Caio Mattoso - @caiomattoso_
18:30 – David Dafré - @daviddafre
19:00 – @ixpiaofestival
25 de abril
15:30 – Guto Pera - @gutopera
16:00 – Uirá - @uirap
16:30 – Kleuber Garcez - @kleuber_garcez
17:00 – Capileh Charbel - @charbel_capi
17:30 – Déds Cabulha - @cabulha
18:00 – Geandro Moura - @geandromouraoficial
18:30 – Gabriel Bong - @gabrielbongman
19:00 – @ixpiaofestival
26 de abril
16:00 – Kayto Oliveira - @kaytooliveira92
16:30 – Camila Fidelis e Fabrício Pimenta - @camilafidelismusica
17:00 – Theo Charbel - @theocharbel
17:30 – Eloá Pimenta - @eloapimenta
18:00 – Deize Águena - @deizeaguena
18:30 – Zeh Gustavo (Part. Kell Santos) - @zeh.gustavo
19:00 – @ixpiaofestival
27 de abril
15:30 – Andrei Serotini - @andreibserotini
16:00 – Mariana Badan - @marianabadan_
16:30 – Chabox - @fabriciochabo
17:00 – Afra Catarse - @afra.catarse
17:30 – Letícia Ambrósio - @leticiaambrosiooficial
18:00 – Raul Fortes - @raulfortes
18:30 – Ana Rafaela - @anarafaelaoficial
19:00 – @ixpiaofestival
28 de abril
15:30 – Henrique Santian - @henriquesantian
16:00 – P-Brother - @pbrother_salomanos
16:30 – Luiz Góes e Andrew Fya - @luizzgoes @andrew_fya
17:00 – Karola Nunes - @karola_nunes
17:30 – João Reis - @musicadereis
18:00 – Paulo Monarco - @paulomonarco
18:30 – Laura Paschoalick - @paschoalickoficial
19:00 – @ixpiaofestival
29 de abril
15:30 – Kenny - @kendersonaraujo
16:00 – Sarah Mitch - @eusarahmitch
16:30 – Larissa Padilha - @laarissapadilha
17:00 – Maurício Cebalho - @mauriciocebalho
17:30 – Nega Lu - @negaluciana
18:00 – Érika Ribeiro - @erikaribeiro26
18:30 – Jefferson Neves - @jeff.neves_ferreira
19:00 – @ixpiaofestival
30 de abril
15:30 – Gora - @andre.gora
16:00 – Lescano - @lescanoalcione9
16:30 – Taynara Duarte - @baracubaca
17:00 – André Yonezawa - @yonezawa.andre
17:30 – Kássia Filiagi e Oscar Ortega - @kahfiliagi
18:00 – Cristopher Chaves - @crischavesmt
18:30 – Danilo Bareiro - @bareirodanilo
19:00 – @ixpiaofestival
1° de maio
15:30 – Pezão - @eugeniopezao
16:00 – Luciana Bonfim - @lucomcafe
16:30 – Josi Crispim - @josi_crispim
17:00 – Wanessa Dias - @wanessa_dias
17:30 – Mariana Feitoza - @marianafeitozac
18:00 – Rauni Vilasboas - @rauni_valentim
18:30 – Ricardo Porto - @ricardo_sporto
19:00 – @ixpiaofestival
2 de maio
15:30 – Maicon Saatti - @maicon_saatti
16:00 – Flávio Rosa - @flaviorosa19
16:30 – Miolo d'América - @miolodamericaoficial
17:00 – Anselmo Parabá - @anselmoparaba
17:30 – Paula Shaira - @paulashaira
18:00 – Lord Crossroads e Diego Fornalha - @lord_crossroads
18:30 – Los Pollos Hermanos - @giogottardi
19:00 – @ixpiaofestival
3 de maio
15:00 – Gabriel Carmo - @gabriel.carmo_
15:30 – Ahgave - @ahgave
16:00 – Jheine Lima - @omormacoseverino
16:30 – Hend - @hend_real
17:00 – Estela Ceregatti - @estelaceregatti
17:30 – Luana Eras - @luanaeras
18:00 – Pacha Ana - @pachaana
18:30 – Mariana Borealis - @borealismariana
19:00 – @ixpiaofestival

PROGRAMAÇÃO IXPIA O FESTIVAL
ATUALIZAÇÃO

Mato Grosso registra mais 16 casos de Covid-19
número de infectados somam 221 com sete óbitos

Dos 221 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 
88 estão em isolamento domiciliar e 109 estão recuperados

Assessoria

17 pacientes estão  hospitalizados 

Foto: Divulgação

REFORÇO

Sesp e PM recebem doação de
30 fuzis do Exército Brasileiro
Assessoria

Fuzis modelo FAL 7,62mm  

Foto: Sd Elias/PMMT
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t re inamento.  “Estou 
atendendo a solicitação de alguns 
atletas que pedem um programa 
individualizado de treinamento”.

“Devido a incerteza 
generalizada sobre o futuro 
desportivo e as dificuldades 
econômicas não sabemos quando 
as competições retornam ou se 
retornam, então não fizemos uma 
programação geral com todos”, 
completou.

para evitar-se lesões. “É 
essencial para termos atletas 
condicionados, capazes de jogar 
futebol de boa qualidade e 
resistentes a lesões”. “É uma 
situação muito delicada e incerta 
q u e  v i v e m  o s  c l u b e s  e  
profissionais envolvidos”.

Durante a quarentena, de 
acordo com o preparador, os 
próprios atletas têm o procurado 
para manter uma rotina de 

 Luverdense Esporte OClube deve manter  
Toninho Pesso à frente da 

equipe para o restante da 
temporada. A equipe ainda 
disputará este ano a Série D do 
Campeonato Brasileiro, e está 
classificada para as quartas de 
final do Campeonato Mato-
grossense.  “Temos conversas 
adiantadas para continuar, mas 
diante da pandemia a volta das 
atividades ainda é indefinida”, 
revelou o treinador.

“O planejamento com os 
atletas continua e todos os times 
estão nessa indefinição. Só 
estamos aguardando o 

pos ic ionamento  das  
e n t i d a d e s  d o  f u t e b o l  e  
posteriormente da diretoria para 
continuidade.  A princípio 
continuo, mas não só isso, como 
todo o futuro depende do restante 
da temporada. Está tudo alinhado 
para isso, mas depende das 
datas”, acrescentou.

Toninho chegou no LEC 
em fevereiro e substituiu Zé 
Roberto, que ficou por 3 meses no 
cargo. Quando chegou, o 
Luverdense amargava a lanterna 
do Estadual e ainda não havia 
vencido no certame somando 
apenas um ponto, com um empate 
e três derrotas. 

conquistou duas vitórias, 
um empate e sofreu uma derrota, 
suficiente para escapar do 
rebaixamento na última rodada da 
fase de grupos da competição 
com 8 pontos.

O  t r e i n a d o r  a i n d a  
d e s t a c o u  q u e  c o m  o  
planejamento, acredita que todos 
os times podem estar no mesmo 
nível físico no retorno do 
certame. “Todos estão treinando 
em casa, quem não está é outra 
situação, mas todos podem 
chegar com o mesmo ritmo, 
mesma preparação. 

Há que tenha o grupo 
melhor, jogadores, mas dentro de 
campo tudo se resolve, isso teve 
desde o começo do campeonato.

Pesso é defensor assíduo 
do retorno do Estadual,  dentro da 
realidade e com cautela. Além 
disso, para o treinador, as vagas 
para Copa do Brasil e acesso a 
S é r i e  D  d o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro devem ser definidas 
através do Campeonato Mato-
grossense e não da Copa 
Federação Mato-grossense de 
Futebol.

H á  a l g u n s  d i a s  
treinadores e presidentes de 
o u t r a s  e q u i p e s  v e m  
argumentando e solicitando que 
as definições ocorram por meio 
do torneio Sub-21, alegando 
gas tos  a l tos ,  que  podem 
comprometer a saúde financeira 
dos clubes, caso o Estadual seja 
retomado.

 rinta dias seria o ideal Tpara recuperação física 
dos atletas para o retorno 

do Campeonato Mato-grossense, 
é o que informou Rafael Bispo, 
preparador físico do Nova 
Mutum Esporte Clube.  “Estaria 
de bom tamanho, mas frente às 
questões econômicas inerentes ao 
esporte profissional sabemos que 

não seria possível. Presumo que 
teremos de 2 a 3 semanas para 
recuperar”, destacou.

A p ó s  u m  m ê s  d e  
paralisação das atividades, o 
preparador lembrou que o 
decréscimo no rendimento já é 
grande. “Em termos gerais seria 
necessário um novo período 
preparatório para os atletas que 

não realizaram qualquer 
atividade nesse período de 
quarentena. Mesmo os que 
tiveram alguma rotina de 
exercícios específica, ainda que 
seja muito útil, não habilita o 
atleta a trabalhar como fazia antes 
da parada”, salientou.

Conforme o profissional, 
o período é necessário até mesmo 

ESTADUAL

Preparador diz que atletas precisam de 30
dias de treinamento para recuperação física
Luan Cordeiro/SN

Durante a quarentena, de acordo com o preparador, os próprios atletas têm o procurado para manter uma rotina de treinamento

Atletas deverão passar por um período preparatório quando o campeonato for retomado 

Pesso é defensor do retorno do Estadual  

MAT0-GROSSENSE

Pesso deve ser mantido a frente do
Luverdense na volta do Estadual

Luan Cordeiro/SN

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

SOCIAL 08
Cáceres-MT, 24 e 25 de abril de 2020 www.jornalcorreiocacerense.com.br

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
A quá r io  marcando  um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
e n v o l v i m e n t o  e  a ç õ e s  

deliberadas, relacionadas ao aumento de sua 
renda. É um bom momento para repensar 
seus investimentos. O dinheiro chega com 
mais facilidade.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
seu signo, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Sa tu rno  em Aquá r io  
marcando um período de 

mudanças positivas, que chegam com 
m u i t o  t r a b a l h o ,  a u m e n t o  d a  
responsabilidade, construção lenta, mas 
com a promessa de estabilidade.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando um 
período em que você pode 

viver uma espécie de revolução emocional. 
Você sabe que muitas coisas devem ser 
transformadas e começa a vislumbrar quais 
são somente a partir de agora.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Touro, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o  

marcando um período de mudanças nas 
amizades, novos amigos chegando, 
mesmo que virtualmente e insigts 
relacionados a questões sociais e políticas. 
Um novo contrato pode estar a caminho.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando um 
período de movimento na 

vida profissional e em planos de negócios, 
que devem ser rapidamente, colocados em 
prática. Uma mudança inesperada pode 
ocorrer em sua carreira.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando  um 
p e r í o d o  d e  m u d a n ç a s  

significativas em sua vida doméstica e 
familiar. É possível que você decida mudar-
se para um lugar onde possa estar somente 
com você. Mudanças emocionais intensas.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando  um 
período de interiorização e 

necessidade de intimidade e solitude. 
Respeite seu estado de espírito e distancie-se 
de tudo e de todos. Fase ótima para rever 
sociedades e parcerias financeiras.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento com os relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O período pode 
estar relacionado com o início de um 
namoro ou sociedade.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Touro, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o  
marcando um período em 

que você pode sentir-se numa montanha 
russa emocional. O período traz mudanças 
significativas, mas que levarão a um estado 
de estabilidade emocional.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando um 
período de maior intensidade 

na comunicação e nos processos mentais e 
intelectuais. É possível que você decida 
começar um novo curso ou retomar um que 
deixou pela metade.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Touro, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquár io  marcando um 
período em que você estará 

mais voltado para projetos futuros, 
especialmente os que envolvem viagens e 
pessoas estrangeiras. Um curso de línguas 
pode ser uma boa pedida neste momento.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Touro, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o  

marcando um período de mudanças 
significativas e que chegam para ficar, em 
sua rotina de trabalho. Situações e notícias 
inesperadas começam a chegar uma atrás 
da outra.

HORÓSCOPO********** **********

Nosso brinde ao amor que há 50 anos 
uniu o casal Rafael Vilela e Zilda.  Eles 
celebraram Bodas de Ouro recebendo o 
carinho dos amigos e familiares.  
Parabéns por esse amor tão intenso que 
foi capaz de ultrapassar diversas 
barreiras e manter vocês dois unidos até 
hoje. Não é qualquer casal que consegue 
manter o amor vivo por 50 anos! 
Recebam o carinho da família do JCC, 
com votos de muito mais amor e alegrias 
nessa nova fase de Bodas de Ouro!

By Rosane Michels

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

Completando mais um ano de existência 
nossa leitora mais que especial Cida 
Fátima Castro, proprietária do 
Floricultura Joia Viva. Um ano repleto 
de coisas boas, saúde, conquistas e 
muitas vitórias e realizações é o que lhes 
desejamos por esse dia especial. Que 
Deus lhe conceda felicidades e muitos 
anos de vida.

Felicitações a Zezé Soares Nicodemos Bruzzon que ontem 
celebrou mais um ano de vida. Que Deus abençoe esse novo 
ano e possa te presentear com aquilo que seu coração almeja, 
realizando todos os teus sonhos.

Nossas orações e votos de breve recuperação a querida Maria 
Amélia Braga, que passou por cirurgia de transplante renal em 
São Paulo e agora já está em fase de recuperação. Que Deus 
lhe proteja nessa fase e que logo possa voltar ao convívio da 
família e amigos.

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

Os parabéns de hoje a linda Rafaela 
Filgueira, acadêmica de Nutrição, que 
comemora mais uma primavera. Muita 
luz, saúde, realizações e muitos anos de 
vida são os nossos votos.
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 Como sempre realizando um 
grande trabalho social, os clubes de 
Rotary da cidade  em parceria com a 
Força Tática da Polícia Militar realizaram 
na tarde de quarta-feira,22, a entrega de 
mais 40 cestas básicas. A ação faz parte 
do projeto “Ação Solidária em Prol das 
Famílias Atingidas pela Pandemia do 
COVID-19”, que prevê a distribuição de 
alimentos a famílias carentes. 
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A 1ª Promotoria de Justiça Cível da comarca de Cáceres ajuizou 
Ação Civil Pública (ACP) para que o Município seja obrigado a 
disponibilizar 600 novas vagas nas unidades de ensino infantil (creches e 
pré-escolas municipais) da cidade, uma vez que mais de 400 crianças 
aguardam atualmente em lista de espera. Página 04

 As lives tem se tornado uma febre 
na internet durante esse período de 
isolamento social causado pela Covid-19. 
Assim seguindo a máxima de “que o 
artista vai aonde o povo está”, músicos de 
Mato Grosso (natos ou paus-rodados) 
criaram o Ixpia O Festival, que segue os 
modelos empregados em outros festivais 
de transmissão ao vivo (lives). 

Página 03

Em nota, enviada a reportagem do JCC, interno de medicina da 
Unemat denuncia que estão sendo proibidos de atuar no combate ao 
coronavírus no Estado. Segundo ele, mais de 100 internos de medicina 
estão parados com preceptores médicos disponíveis (pagos) para 
acompanha-los, e não estão atuando por ineficiência e “burucracia” por 
parte da Unemat, da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Página 03

BRAÇOS CRUZADOS

Internos de medicina da Unemat manifestam  indignação
por serem proibidos de atuarem no combate ao Covid-19

Internos de medicina lutam pelo direito de atuarem durante pandemia  

Foto: Ilustrativa

CONECTADOS

Rotary e Força Tática entregam 40 cestas
básicas ao Remanso Fraterno João Gabriel

Ação em prol das famílias carentes   

Foto: JCC

CULTURA

Setenta artistas de MT farão lives
durante 10 dias do Ixpia o Festival

A artista cacerense Kássia 
Filiagi fará live no dia 30  

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde 
desta quinta-feira (23), 221 casos confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, sendo registrados sete óbitos em decorrência do coronavírus. A 
sétima morte foi notificada nesta quinta-feira pelo município de 
Rondonópolis.  Página 06

ATUALIZAÇÃO

Mato Grosso registra mais 16 casos de Covid-19
número de infectados somam 221 com sete óbitos

Novos casos e mais um óbito em Mato Grosso  

Foto: Divulgação

MAIS 600 VAGAS

MP requer que município de Cáceres
disponibilize novas vagas em creches

Vagas deverão ser ofertadas para o ano letivo de 2022  

Foto: Divulgação
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