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A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
movimento na vida social e 
n o s  r e l a c i o n a m e n t o s ,  

pessoais e profissionais. O período pode 
estar relacionado com a negociação e 
fechamento de uma parceria comercial ou 
mesmo com o início de um namoro. 

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
boas novidades no trabalho. 
Você estará mais voltado 

para projetos profissionais e planos de 
negócios e para a organização de sua rotina. 
O dia é ótimo também para dedicar-se ao 
equilíbrio da saúde.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
seu signo e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia em 
que você estará com o 
coração aberto para o amor, 

que pode ser repensado nos próximos dias. 
Você estará mais simpático e em contato 
com pessoas interessantes. Um romance 
pode começar. 

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia 
de maior envolvimento com 

os seus. Você estará mais voltado para sua 
casa e família. O dia é ótimo para negociar 
acordos que envolvem negociações 
imobiliárias. Você vai se sentir 
emocionalmente equilibrado.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
boa comunicação e bom 
contato com amigos. A vida 

social ganha um novo movimento, mesmo 
que somente através das redes. O período 
pode estar relacionado com uma rápida e 
revigorante viagem.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em seu 
signo indicando um dia de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo, 

relacionados a publicações na internet. O 
contato com estrangeiros flui com 
naturalidade. O dia é ótimo para começar 
um programa de meditação.

A Lua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
sensibilidade aflorada e muita 
empatia. Você está mais gentil 

e atencioso do que nunca e, por isso, vai 
atrair olhares interessantes, de pessoas mais 
interessantes ainda. Um romance pode 
começar.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
interiorização e contato com 
seu mundo emocional, que 
passa por um momento de 

equilíbrio e paz. O dia pode estar relacionado 
com a decisão de começar um programa de 
saúde integral.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia 
de maior envolvimento com 

projetos profissionais, planos de negócios 
e um possível lançamento. Mesmo que 
queira, não vai passar despercebido, pois 
hoje é um dia que o sucesso estará ao seu 
lado.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de intimidade. 

Você estará mais sensual do que nunca e 
vai preferir estar perto de quem ama. Por 
outro lado, o dia é ótimo para envolver-se 
em novos investimentos.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
bons resultados em seus 
investimentos. O dia é ótimo 

para toda e qualquer transação financeira. 
Um negócio ou projeto pode começar a 
apresentar resultados e lucros inesperados. 
O dinheiro chega com mais facilidade.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Gêmeos e de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
movimento agradável na vida 

social, com aproximação de amigos, mesmo 
que através das redes. O dia é ótimo para 
envolver-se em novos projetos e para 
organizar e criar uma nova equipe de 
trabalho.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

No rol dos aniversariantes o garotão 
Paulo Gonçalves de Oliveira Fernandes 
que apaga velinha ao som do tradicional 
Parabéns entoado pelos familiares. 
Paulinho que Papai do Céu lhe conceda 
muitos anos e muitas alegrias. 
Felicidades gatinho. Na foto com o pai 
Totonho. 

*********************
Fluidos positivos ao 
aniversariante do dia 
Paulo Donizete da 
C o s t a ,  a  q u e m  
enviamos votos de 
felicidades, rogando 
ao Criador que essa 
data se reproduza por 
muitos anos, sendo 
sempre celebrada 
com alegrias e saúde.  

Embelezando nossa High Society a 
gatinha Elena que é o maior motivo da 
alegria da mamãe Bárbara Forgiarini e 
do papai Thomas.  Beijinhos e muitas 
figas pra essa fofurice de criança. 

Felicidades a Júlio Cezar Pouzo Costaldi que domingo 
comemorou data natalícia ao lado da família. Que Deus lhe 
conceda um ano de realizações, paz, amor e conquistas. Feliz 
Aniversário!   

***********

Brindando mais um ano de vida amanhã, 
o companheiro rotariano Lucio Lindote 
que celebrará a data no aconchego do lar 
ao lado da esposa Hellen (foto) e do 
filhão Enzo como manda os protocolos de 
segurança. Que a paz, a saúde e a 
felicidade sejam constantes em sua vida. 
Grande abraço. 

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

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

Olá, bom dia para você que busca 
nas páginas do Correio Cacerense, uma 
forma de se atualizar com os fatos do 
cotidiano, seja como assinante, anunciante 
ou simples leitor acostumado a adquirir o 
seu exemplar ali na banca do Daud, da Praça 
Major João Carlos. Só pra ilustrar, sabe por 
acaso quem abastecido de matérias aqui da 
redação, é o responsável pela confecção do 
jornal que ora folheia e lê? Pois é, todo este 
trabalho de estética gráfica do periódico, 
tem à frente um artista anônimo e sob seu 
comando intelectual, tudo toma forma. 

Ele é o tchapa & cruz, Marcelo 
Costa, o Marcelinho prata da casa, rubro-
negro da Gávea, que mesmo nesta pandemia 
em home-office, dá conta do recado, ele, seu 
id, ego e superego, fazendo e acontecendo 
em sua nobre arte da diagramação. E pensar 
que o press-paper começou a séculos! Isto 
nos leva a embarcar na máquina do tempo 
voltando ao longínquo ano de 1439, quando 
o alemão de Mogúncia, Johannes 
Glensfleisch Zur Laden Zun Gutemberg, 
aperfeiçoando a geringonça dos tipos 
móveis criada pelo chines Bi Sheng, (1430) 
dava a grande largada para a imprensa, que 
na virada do século XX, limiar do XXI, 
desembarcava na era da cibernética. 

A t é  e n t a o ,  s o b r e t u d o  n o s  
interiorzões deste Brasilsão de Meu Deus, a 
imprensa era na base do chumbão, da 
linotipo de Ottmar Mergenthaler (1884), 
chegando ao moderno nylon print das 
chapas de foto polímero, os clichés de 
c h u m b o  m o n t a d o s  e m  m a d e i r a  
(tampografia), ah, tempo bom,  né mesmo? 

E lá no mesão da redação, ele, o 
diagramador com caneta-pincel, régua, 
compasso, transferidor, cartolinas, colaprit, 
lâmpada acesa na cuca, criando. 

Nos past-ups, os layouts das 
páginas, desenhadas milimetricamente, 
paicas que já haviam sido cíceros, revelando 
o que seria a arte a ser gravada em fotolitos, 
nos tempos das barulhentas catarinas 
Intertipes, aos vegetais e poliéster na offsets 
modernas. Veja o leitor que do papel 
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Quando grandes almas morrem, depois 
de um período a paz floresce. Nossos sentidos, 
restaurados, nunca mais serão os mesmos, pois 
elas existiram e nos tornaram melhores, assim 
afirmou a estadunidense Maya Angelou. 

Há pouco mais de um ano, o mundo e 
em especial nosso país tem vivido dias fúnebres 
em razão de mais uma pandemia que assola o 
planeta. Embora esse tipo de flagelo não seja 
coisa nova para a humanidade, visto que já 
tivemos a praga de Justiniano, passamos pela 
peste bubônica (talvez a maior da história), pelo 
HIV (que ainda persiste) e agora a covid-19. Fato 
é que, independentemente da época em que 
ocorreu as pandemias centenas de milhares de 
vidas foram ceifadas, levando indiretamente 
outras milhares de vidas ao sofrimento em 
decorrência da “partida” de entes ou amigos 
queridos. A força interior de Maya Angelou que 
durante muitos anos permaneceu muda por ter 
sido estuprada pelo marido de sua mãe, faz nos 
remeter as palavras de Santo Agostinho ao dizer 
que a morte não é nada, especialmente, para 
aqueles que possuem e emanam paz interior. 

Nas linhas que seguem, nas palavras do 
filósofo autor de “A Cidade de Deus”, prestemos 
nossa reverência a todos nossos entes e amigos 
que nos deixaram, seja agora ou em um passado 
distante, pois certamente eles estão a nos vigiar 
constantemente. A tão temida morte não é nada. 
Disseram que eu morri mas eu apenas passei para 
o outro lado, continuo sendo eu e vocês são vocês 
o que nós fomos uns para os outros ainda 
continuamos a ser. Sempre me chamem pelo 
mesmo nome que vocês me chamaram, falem 
comigo do jeito que sempre falaram. 

Não mudem o tom da voz não viu! Nada 
de tom solene ou triste, continue rindo com 

aquilo que juntos achávamos graça, orem isso é 
bom, sorriam, pense em mim, rezem comigo e 
que meu nome seja pronunciado em casa ou em 
qualquer lugar do mundo do mesmo jeito como 
sempre foi sem nenhuma ênfase, sem gosto de 
uma sombra. Pois, a vida continua significando o 
que sempre significou. 

Continua sendo o que era, saiba que o 
cordão da união que liga todos nós não se 
quebrou e por que eu estaria fora do pensamento 
de vocês só por que agora estou fora das suas 
vistas? Não. Eu sou real, eu continuo existindo, 
eu não estou longe. Estou bem perto de vocês, 
somente estou ali do outro lado do caminho. 
Vocês vão me ver e comprovarão que tudo está 
muito bem. Vocês redescobrirão o meu coração e 
nele redescobrirão também a ternura mais pura 
ainda. 

Enxuguem suas lágrimas e se me amam 
de verdade não chorem mais porque se chorarem 
eu vou ficar muito triste. Pois bem, a pandemia 
da covid-19 tem nos trazido momentos de dor, 
mas também de reflexão. Pois tanto aqueles que 
perderam pessoas queridas, quanto os 
acometidos pela doença e que se recuperaram, 
assim como eu, estão reescrevendo suas histórias 
seja pelo modo de como enxerga o próximo ou a 
sim mesmo. 

A covid-19 não para de vitimar pessoas 
– enquanto escrevo, dezenas de pessoas estão 
morrendo – já perdi familiares, amigos de longa 
data e outros que convivi por pouco tempo, 
porém, não menos importantes que os primeiros. 

Dentre as pessoas que convivi por 
diminuto tempo, mas que muito me ajudou, 
destaco a psicóloga Dulce Figueiredo, 
especialista em psicoterapia (psicologia clínica), 
sendo para mim a cuiabana mais carioca que 
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VERBA COVID-19

A abertura de 1.031 novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
exclusivos para tratamento de pacientes 
com covid-19 foi autorizada através da 
Portaria GM/MS nº 559 de 26 de Março de 
2021, publicada na edição desta segunda-
feira (29) no Diário Oficial da União. De 
acordo com a portaria Cáceres receberá o 
aporte de R$ 240.000,00 para a abertura de 
5 novos leitos de UTI no Hospital 
Regional. Em Mato Grosso, o Hospital 
Júlio Muller receberá 384.000,00 e a Santa 
Casa 720.000,00 em Cuiabá; Sinop e Barra 
do Garças também receberão 240.000,00; 
Peixoto, Rondonópolis e Tangará da Serra, 
cada receberá 480.000,00. Desta vez, a 
verba será direcionada a 14 estados. 

MOTOCAS

Conforme mudanças na lei 14071/2020 
alterando o Código de Trânsito Brasileiro, 
a partir do próximo mês, somente crianças 
com 10 anos ou mais poderão ser 
transportadas por motocicletas, motonetas 
e ciclomotores. Quem for flagrado 
desobedecendo a nova norma, será 
penalizado nas formas da lei. 

RECUPERAÇÃO DE PONTES

De autoria do vereador Domingos Oliveira 
Santos, juntamente com o vice-presidente 
Isaías Bezerra foi provada pela Câmara 
Municipal de Cáceres, a indicação que 
solicita, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Logística, trabalho de 
recuperação de duas pontes de madeira que 
dão acesso à Comunidade Flor da Mata. De 
acordo com a justificativa as pontes se 
encontram em péssimas condições, com o 
madeiramento em estado deplorável, não 
suportando a passagem de veículos 
pesados e ocasionando grandes riscos de 
desabamento, oferecendo perigo aos 
munícipes que trafegam naquela 
localidade. 

BOCAS DE LOBO

Um problema crônico em Cáceres são as 
bocas de lobo sem tampas ou com as 
mesmas quebradas oferecendo risco de 
acidentes aos transeuntes. A coluna Bolas 
Brancas e Bolas Pretas há anos denuncia 
esse problema não só na área central como 
nos bairros. Na última sessão o vereador 
Flávio Negação fez uma indicação para 
providências nas bocas de lobo da Rua das 
Margaridas no Jardim Padre Paulo, bem 
como indicou a limpeza. Seria de bom tom 
que a equipe da Secretaria de Obras, 
aproveitasse e fizessem uma varredura na 
city, para resolver esse problema de uma 
vez por toda.  

RENEGOCIAÇÃO ONLINE

Mantendo todas as restrições impostas pela 
pandemia, o Procon MT durante março, 
mês do consumidor, inova com várias 
ações realizando o Mutirão Online de 
Renegociação de Dívidas, cujo prazo se 
encerra nesta quarta-feira, 31. O foco do 
mutirão é para quem possui dívidas com 
bancos e outras instituições financeiras. De 
acordo com Edmundo Taques Junior, 
secretário adjunto de Proteção e Defesa dos 
Direitos do Consumidor (Procon-MT), no 
segundo semestre, entra em operação um 
novo sistema informatizado, que contará 
com um canal para registro online de 
reclamações pelos consumidores. 

conheci, visto que iniciou sua graduação na 
cidade maravilhosa. 

Dulce exalava positividade, em suas 
sessões exagerava no emprego de advérbios seja 
de modo ou de afirmação. Esse exagero tinha 
objetivo específico, pois são os advérbios que 
asseguram maior riqueza de detalhes nas 
informações por ela repassadas a cada um de 
seus pacientes. Minha identificação com ela foi 
quase que instantânea, pois Dulce era mãe, e 
assim como eu, era defensora da causa da adoção 
seja de criança ou adolescente. Meu último 
contato com ela ocorreu dia 24 de fevereiro 
passado, quando a parabenizei pelo artigo de 
opinião intitulado “Do que é feito o amor?”, 
publicado em vários meios de comunicação. 

E após um mês de intensa luta contra a 
covid-19, na última sexta-feira (26), Dulce foi 
vencida pelo Sars-CoV-2. Ela deixa esposo e três 
filhos, que certamente estão tristes e abalados, 
mas carregam consigo a certeza de que quando a 
psicóloga por aqui passou, fez através de sua 
profissão muitas pessoas voltarem a sentir o 
gosto de sorrir.  E por ter sido exímia profissional 
que tratava das “mentes”, deixo aqui reflexão de, 
Wilhelm Wundt, considerado um dos fundadores 
da psicologia ao dizer que as características 
distintivas da mente são meramente subjetivas; 
nós os conhecemos apenas através do conteúdo 
de nossa própria consciência. E Dulce sabia 
respeitar a subjetividade (particular) de cada um 
de seus pacientes. Enfim, que as palavras de 
Santo Agostinho seja bálsamo para todos aqueles 
que perderam seus entes queridos. 

Ah! O emprego dos advérbios de modo 
e afirmação (...mente) foi proposital pois Ela 
empregava frequentemente em suas sessões.
 ___***Claiton Cavalcante, é Contador 
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milimetrado às calotas IBM, do past-up ao 
web-designer, imprescindível o papel do 
diagramador. In-fine, traçamos este 
pequeno esboço histórico, para com justas 
homenagens, saudar o profissional que neste 
domingo (28) tem seu dia registrado no 
calendário de efemérides especiais. 

Em nome de Marcelo Costa, o nosso 
Marcelinho,  art is ta  anônimo, nos 
c o n g r a t u l a m o s  c o m  o s  d e m a i s  
diagramadores pelo seu dia. 

A psicóloga que muito ajudou 

Artista Anônimo 
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suspeito se desfez de algo ao 
notar a presença   da viatura 
policial. A PM abordou o homem 
e apreendeu com ele uma porção 

ntegrantes de um grupo criminoso Ienvolvido com o tráfico de drogas 
n a  r e g i ã o  d e  f r o n t e i r a  e  

desarticulado na “Operação Tremor” 
foram condenados pela Justiça na 
semana passada a pena de mais de oito 
anos de prisão por envolvimento nos 
crimes de tráfico de drogas, associação 
para o tráfico e resistência. 

A operação Tremor foi  
deflagrada pela Polícia Civil de Vila 
Bela da Santíssima Trindade com apoio 
da Delegacia Especial de Fronteira 
(Defron) e do Grupo Especial de 
Fronteira no mês de setembro de 2020, 
resultando na apreensão de oito 
motoc ic le tas ,  a lém de  grande  
quantidade de entorpecente. 

A operação “Tremor” tinha 
como alvo um grupo envolvido em 
crimes de tráfico de drogas, associação 
criminosa e tentativa de homicídio 
qualificado contra agentes de segurança 
pública, ocorridos no dia 22 de julho na 
zona rural de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 

Na ocasião, uma equipe do 
Gefron se deparou com diversas 
motocicletas transitando em região de 
mata, carregando volumes semelhantes 
aos utilizados para transporte de 
entorpecente. Ao aproximar para 
abordagem, os policiais foram recebidos 
com disparos de arma de fogo, sendo 
que dois dos suspeitos estavam em posse 
de armas longas. 

Houve troca de tiros e os 
suspeitos entraram para região de mata, 
não sendo possível localizá-los. No 
local, os policiais encontraram oito 
motocicletas com fardos fixados na 

a noite de sábado, por Nvolta das 19h 30min, 
mais um veículo foi 

recuperado durante Força Tarefa 
do Gefron/Defron no combate 
aos crimes roubos/furtos de 
veículos na fronteira entre 
Brasil/Bolívia em Mato Grosso.  

A  o c o r r ê n c i a  f o i  
registrada durante patrulhamento 
na MT 473, sentido Villa Triunfo, 
quando uma equipe policial 
avistou com uma camionete 
Nissan Frontier de cor branca, 
placa QBH 3987, parada às 

margens da via. 
Ao realizar checagem via 

base operacional do Gefron, foi 
constatado que se tratava de 
produto de roubo em uma 
propriedade rural na cidade de 
Pontes e Lacerda, conforme 
boletim de ocorrência registrado 
naquele município. 

Devido a problemas 
mecânicos apresentados na 
camionete, foi solicitado o 
se rv iço  de  gu incho ,  que  
encaminhou o veículo até a 
Delegacia de Pontes e Lacerda.  

garupa, sendo apreendidos 307 tabletes 
(312,48 kg) de Skank (supermaconha), 
307 tabletes (403,9 kg) de pasta base de 
cocaína e um saco de ácido bórico. 

As investigações preliminares 
in ic ia ram pe la  Def ron ,  sendo  
posteriormente encaminhadas à 
Delegacia de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, onde foi instaurado inquérito 
policial e realizadas diligências 
complementares. 

Durante as investigações foram 
i d e n t i f i c a d o s  c i n c o  s u s p e i t o s  
responsáveis pelo transporte da droga 
apreendida, que fugiram após a troca de 
tiros com os policiais da Gefron. Com 
base nos levantamentos, a Polícia Civil 
representou pela expedição de 
mandados de prisão temporária e de 
busca e apreensão domiciliar, que foram 

expedidas pela Justiça. 
Além da prisão dos suspeitos, a 

operação foi deflagrada com objetivo de 
a p r e e n d e r  e l e m e n t o s  q u e  
comprovassem a forte atuação do grupo 
com o comércio de entorpecentes. O 
inquérito policial foi concluído e 
encaminhado para a Justiça sendo os 
suspeitos condenados a oito anos, nove 
meses e dez dias de prisão, além de 778 
dias-multa. 

De acordo com a decisão 
jud ic ia l ,  a  au to r i a  de l i t iva  é  
incontroversa nos autos, pois, ouvidos 
na presença da autoridade judicial, os 
acusados confessaram a prática delitiva, 
afirmando que estavam na posse dos 
entorpecentes apreendidos nos autos e 
realizaram o transporte das substâncias 
nas motocicletas apreendidas. 

o sábado (27), policiais Nmilitares prenderam no 
bairro Cohab Nova um 

homem de 32 anos com doze 

tabletes de maconha. 
 A pr i são  aconteceu  
durante rondas pelo referido 
bairro, quando perceberam que o 

média de pasta base de cocaína.  
Os policiais informaram 

ao suspeito que já haviam 
recebido denúncias de que ele 
guardava grandes quantidades de 
entorpecente. 

Diante da afirmação, o 
suspeito acabou confessando que 
mantinha escondida em sua 
residência tabletes de maconha.  

Na residência do suspeito, 
os policiais localizaram no 
congelador da geladeira 12 
tabletes de substância ilegal.  

Diante do fato, o suspeito 
foi preso em flagrante e toda 
droga foi apreendida. 

A  o c o r r ê n c i a  f o i  
encaminhada a Polícia Civil 
juntamente com os 12 tabletes. 

FLAGRANTE DELITO

Em Cáceres, suspeito é preso com 12 tabletes de  
maconha escondidos no congelador da geladeira 

Denúncias apontavam que suspeito escondia drogas em sua residência 

Da Redação 

Droga apreendida  

 Foto: PMMT 

TRÁFICO NA FRONTEIRA

Justiça condena suspeitos de atuar no tráfico de 
 drogas na fronteira presos na operação Tremor 
Assessoria PJC 

Operação Tremor realizada em setembro de 2020  

Foto: Divulgação 

Camionete estava parada na MT 473 

 Foto: Gefron

HÓRUS/VIGIA

Camionete roubada em Pontes e 
Lacerda é recuperada na fronteira 
Da Redação 
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 p r e s i d e n t e  d a  OAssembleia Legislativa 
d e  M a t o  G r o s s o  

(ALMT), deputado Max Russi 
(PSB), pediu ao governo do 
estado que inclua os pacientes 
transplantados de Mato Grosso, 
no Plano Estadual de Imunização, 
contra a covid-19. No estado, 
conforme dados da Central de 
Transplantes, da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), existem 
2.352 pessoas transplantadas. 

de pessoas sejam incluídas na 
primeira fase da vacinação”, 
argumentou Russi. 

D e  a c o r d o  c o m  a  
Sociedade Brasileira de Órgãos 
(SBO), a taxa de letalidade da 
população geral (que mede a 
p o r c e n t a g e m  d e  p e s s o a s  
infectadas que evoluem para 
óbito) por coronavírus é de 2,4%. 
Já em pessoas que receberam 
transplante de órgãos, esse 
número gira em torno de 20%. 
Lembrando que, todos nessa 
cond ição  de  t r ansp lan te ,  
precisam tomar medicamentos 
imunossupressores pelo resto da 
vida para evitar a rejeição do 
órgão. 

“Esses medicamentos 
debilitam o sistema imunológico, 
tornando esses pacientes mais 
vulneráveis a infecções. Por isso, 
a infecção por Covid-19 nesse 
grupo tende a ser mais grave e daí 
a  u r g ê n c i a  e m  s e r e m  
imunizados”, diz José Huygens 
Garcia, presidente da Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO), em entrevista à 
CNN Brasil no dia 23 de março 
deste ano. 
Grupo prioritário – Max Russi 
também pediu ao governo do 
estado, que inclua no Plano 
Estadual de Imunização, os 
trabalhadores que realizam a 

Sendo 2.024 procedimentos de 
córnea, 283 renais, 38 hepáticos, 
06 de medula óssea e 01 de 
pulmão. “Encaminhamos a 
indicação ao governo do Estado, 
com cópia à Secretaria de Saúde 
( S E S ) ,  e m  r a z ã o  d e s s e s  
transplantados possuírem uma 
fragilidade imunológica. Nosso 
pedido também se baseia, em 
estudos científicos que mostram 
maior letalidade da doença. Por 
isso, defendemos que esse grupo 

niciou na última sexta-feira I(27) a homologação da 
rescisão do contrato de 

trabalho dos servidores que 
aderiram ao Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) da  Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural – 
Empaer, a previsão é rescindir, 
neste mês de março, o contrato de 
43 servidores.  

D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente da Empaer, Renaldo 
Loffi, cerca de 212 pessoas estão 
aptas para o PDV e devido à 
C o v i d - 1 9  f o i  f e i t o  u m  
cronograma para segurança do 
servidor em assinar a rescisão. A 
intenção é desligar todos que 
aderiram até o mês de maio. 

Conforme Loffi,  com a 
redução dos funcionários, 
estima-se economizar R$ 65 
milhões até o ano de 2022. “Foi 
feito um trabalho para buscar 
solução e gerar incentivos para os 
funcionários, redução da folha de 
pagamento e, consequentemente, 
economia aos cofres do governo 
estadual”, enfatiza. 

O Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) da Empaer 
encerrou no dia 18 de fevereiro, e 
os servidores tiveram um prazo 
de 30 dias para adesão.   No ato da 
homologação da rescisão do 
c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o  o  
funcionário receberá as verbas 
rescisórias referentes aos direitos 
t r aba lh i s t a s  p rev i s tos  na  
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), na modalidade 
de dispensa sem justa causa. 

O servidor receberá um 
incentivo financeiro com o 
pagamento de três remunerações 
por adesão, além de indenização 

cujo índice é de 0,55 sobre o 
último salário, multiplicado pelos 
anos trabalhados. 

A forma de pagamento 
será parcelada até dezembro de 
2 0 2 2 .  A s  r e s c i s õ e s  s ã o  
acompanhadas também por 
representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores da Assistência 
Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Pública de Mato Grosso 
(Sinterp). 

Diante da Pandemia, as 
homologações estão sendo feitas 
de forma programada e agendada. 
Na sexta-feira, foram recebidos 
20 servidores. O presidente 
Renaldo, explica que estão 
aguardando funcionários dos 
escritórios regionais de Alta 
Floresta, Rondonópolis, Cuiabá, 
Barra do Garças, Cáceres, Juína, 
Sinop, Barra do Bugres e São 
Félix do Araguaia. “Temos a 
intenção de finalizar essas 
rescisões até hoje (30) e nos 
meses de abril e maio, serão feitas 
as demais rescisões”, enfatiza. 

O servidor da Empaer, 
Antônio Jesuíno de Oliveira (77), 
que atuaou durante 50 anos na 
empresa, assinou a rescisão 
contratual de trabalho. Ele 
ocupou diversos cargos durante a 
sua trajetória na Empaer, foi 
p r e s i d e n t e ,  d i r e t o r  
administrativo, coordenador de 
planejamento, de operações e 
outros. Jesuíno destaca que a 
empresa foi tudo na sua vida, dos 
seus filhos e netos. 

“Só tenho a agradecer 
pelo trabalho executado, as 
grandes amizades construídas 
para o resto da vida. Deixo a 
empresa com a sensação de 
missão cumprida”, enfatiza. 

GRUPO DE RISCO

Max Russi quer transplantados  
no grupo prioritário de vacinação 

O deputado defende, ainda, prioridade para os policiais, professores,  agentes funerários, agentes de saúde e endemia, frentistas, entre outros 

Assessoria 

Deputado Max Russi e Governador Mauro Mendes   

Foto: Fablicio Rodrigues

coleta de lixo hospitalar, polícia 
militar, bombeiro militar, polícia 
civil, professores, atendentes de 
supermercados,  frentis tas ,  

agentes comunitários de saúde 
(ACS), agentes comunitários de 
endemias (ACE) e agentes 
funerários. 

REESTRUTURAÇÃO

Empaer homologa rescisão de servidores que 
 aderiram ao Plano de Demissão Voluntária 

Redação c/ Assessoria 

O prazo máximo para o desligamento é até dezembro de 2022   

Foto: João de Melo
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está na vice-liderança do 
campeonato. O único gol da 
partida foi marcado pelo meio de 
campo Lucas Cardoso. Já o 
Tuiuiú, com sete pontos segue em 
sexto lugar.  

Na próxima rodada, com 
jogo marcado para as 16h de 
quinta-feira, no Estádio Dito 
Souza, o Operário enfrenta o 
Poconé. No mesmo dia e horário, 
no Passo das Emas em Lucas do 
Rio Verde, o Ação duela com o 
Luverdense. 

Sem marcar pontos em 
cinco jogos, o Sinop amarga mais 
uma derrota, o Luverdense 
venceu por 3 a 1, no estádio Passo 
das Emas. 

O jogo foi dominado 
pelos donos da casa que não 
tiveram dificuldades em abrir o 
placar. 

Com mais essa derrota o 
Galo do Norte ocupa a última 
colocação do campeonato, já o 
LEC,  chega  a  6  pontos ,  
empatando com o Nova Mutum, 
que tem um jogo a menos.  

União e Dom Bosco 
jogaram na sexta-feira, com 
vitória do Colorado por 2 a 0. 

m partida válida pela Eq u i n t a  r o d a d a  d o  
C a m p e o n a t o  M a t o -

grossense, o Cuiabá sem mostrar 
bom futebol e fora de casa venceu 
o Sorriso, no Egídio José Preima. 
Com apenas um gol de Elton, 
marcado no final do primeiro 
tempo, o Cuiabá continua na 
l iderança  do  campeonato  
somando com a vitória 13 pontos.
 Já o Sorriso que perdeu a 
invencibilidade permanece com 8 
pontos, mas cai na classificação, 
ocupando a quinta posição.  

Inspirado estava o Nova 
M u t u m ,  q u e  n ã o  t e v e  
dificuldades goleando o Poconé 
por 5 a 0, no Estádio Dito Souza, 
em Várzea Grande. Dois gols de 
Fernandinho, um de Lessa, 
Washington e Welder balançaram 
a rede do adversário. 

Com a vitória o Nova 
Mutum ocupa o terceiro lugar 
com nove pontos. Derrotado o 
Poconé com apenas três pontos 
segue no campeonato em oitavo 
lugar.  

O Operário que venceu o 
Ação, por 1 a 0, na Arena 
Pantanal, conquistou 10 pontos e 

 vitória do Cuiabá diante do ASorriso por 1 a 0, no estádio 
Egídio Preima, foi magra e 

muito suada. Por isso, também muito 
comemorada pelo treinador interino 
do Dourado, Luiz Fernando Lubel. 
Ele reconheceu a consistência do seu 
time, que sofreu com o adversário, 
principalmente no segundo tempo, e 
que soube suportar o forte calor que 
fez no Nortão. Após dois empates 
seguidos, contra o Sergipe pela Copa 

do Brasil e contra o Ação pelo Mato-
grossense, o Dourado voltou a somar 
três pontos e ampliou vantagem na 
liderança do Estadual, agora com 13 
pontos. “É importante manter este 
início de temporada invicto. A gente 
sabia que depois de dois empates 
existia a necessidade de vitória. Tem 
que valorizar os atletas das duas 
equipes, porque jogar debaixo deste 
calor não é fácil, apesar de as 
condições do gramado serem 

favoráveis. Estava muito quente e 
isso atrapalhou um pouco a 
intensidade do jogo”, avaliou Lubel. 

O próximo compromisso do 
Cuiabá já na quarta-feira contra o 
Nova Mutum, na cidade do Nortão. 
O elenco auriverde permanece em 
Sorriso, onde vai treinar e segue para 
a cidade vizinha apenas para o jogo. 

“Nós fizemos uma viagem 
casada e não iremos retornar a 
Cuiabá. Vamos continuar nos 
preparando aqui em Sorriso e em 
Nova Mutum, agradecemos a 
diretoria destas duas equipes por nos 
espaços. Não vamos ter muito tempo 
de recuperação, é mais para um 
ajuste pontual de uma situação ou 
outra e para a gente continuar este 
trabalho de introduzir os atletas para 
que eles se conheçam em termos de 
características e que juntos possamos 
formar uma equipe, não só um time, 
mas um elenco que possa ajudar o 
Cuiabá em toda temporada”, 
acrescentou Lubel.  O Dourado 
encontrará um Nova Mutum 
motivado após 16 jogos de 
invencibilidade e uma goleada por 5 
a 0 sobre o Poconé e em ascensão na 
tabela, agora em 3° lugar com nove 
pontos. 
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BOLA NA REDE

Jogos no fim de semana encerram a 5ª 
rodada do Campeonato Mato-grossense 

Dourado com 13 pontos é líder do Mato-grossense

Da Redação 

FUTEBOL

Após dois empates seguidos Lubel valoriza  
 vitória magra do Cuiabá sobre o Sorriso 

Cuiabá vence e continua na liderança 

 Foto: Assessoria

Treinador Lubel, avalia vitória do Cuiabá   
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até o momento 201 óbitos em 
decorrência da doença.  

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (65.583), 
Rondonópolis (23.227), Várzea 
Grande (19.535), Sinop (15.253), 
Sorriso (11.498), Tangará da 
Serra (10.811), Lucas do Rio 
Verde (10.235), Primavera do 
Leste (8.951), Cáceres (6.614) e 
Alta Floresta (5.870).  

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 491 internações em 
UTIs públicas e 512 enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de 
ocupação está em 96,65% para 
UTIs adulto e em 61% para 
enfermarias adulto. 

Em Cáceres, já são 6.614 
infectados, sendo que 510 estão 
em isolamento domiciliar, 48 
estão internados e 443 estão em 
investigação. Foram registrados 

té a tarde de segunda-Af e i r a  M a t o  G r o s s o 
registrou 304.416 casos 

confirmados da Covid-19, sendo 
nas últimas 24 horas notificadas 
2.205 novas confirmações e 
7.485 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado. 

D o s  3 0 4 . 4 1 6  c a s o s 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 15.002 estão em 
isolamento domiciliar e 279.760 
estão recuperados. 

doses.  Na força-tarefa de 
vacinação, cabe ao Governo do 
Estado fazer a logística de 
distribuição, que é definida pela 
Comissão Intergestores Bipartite 
de Mato Grosso (CIB-MT), 
composta por membros do 
C o n s e l h o  d a s  S e c r e t a r i a s 
Municipais de Saúde (Cosems) e 
da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT). 

A escolta dos materiais 
até os 14 polos de distribuição é 
feita pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), além 
das Polícias Federal e Rodoviária 
Federal e o Ministério da Defesa. 
Em a lguns  casos  onde  há 
necessidade, o Centro Integrado 
de Operações Aéreas (Ciopaer) 
disponibiliza sua frota aérea para 
dar celeridade à distribuição. 

É importante ressaltar que 
é o Governo Federal que define o 
total de doses que cada estado 
recebe. Essa definição ocorre de 
acordo com a quantidade de 
pessoas que pertencem aos 
grupos prioritários, e não pela 
quantidade total da população. 
Ou seja, estados com maior 
número de idosos e profissionais 
de saúde recebem mais vacinas 
nesse primeiro momento. 

 presidente da Associação Mato-Ogrossense dos Municípios, 
Neurilan Fraga tem orientando 

os prefeitos de todas as regiões do 
Estado, para que tomem medidas mais 
restritivas e eficazes no combate a 
propagação do novo coronavírus nos 
municípios. Após a edição do Decreto 
do Governo do Estado, na última quinta-
feira, Neurilan tem conversado com 
mais de 100 prefeitos sobre o assunto. 
De forma unânime,  os gestores 
municipais são contra a adoção do 
'lockdown'. 

Fraga explica que, por conta 
disso, é que está discutindo com os 
gestores a implementação de outras 
ações com o objetivo de evitar que os 
municípios façam a quarentena com o 
fechamento de atividades econômicas. 

Na sua opinião, os prefeitos 
não precisam adotar o 'lockdown' 
propriamente dito, com o fechamento. 
Mas podem executar ações pontuais 
como, a proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em qualquer estabelecimento 
comercial nesses próximos 15 dias. “No 
entanto, sabemos que tem prefeito que, 
não tem outra alternativa a não ser adotar 
a quarentena de imediato, como 
Cáceres, que enfrenta uma  situação 
extremamente delicada, com as suas 
unidades de saúde colapsadas e com um 
grande número de contaminados e de 
óbitos”, exemplificou. 

O presidente da AMM chama a 
atenção para o fato, de que as pessoas 
compram bebidas e fazem festas, seja 
em casa, nas chácaras, beira de rios e 
outros lugares. Ele recomenda aos 
gestores que o ideal agora, seria proibir a 
realização de festas de qualquer 
natureza, mesmo que seja familiar. 
Segundo ele, terminam se aglomerando, 
pessoas  que  v ivem em ba i r ros 
diferentes, trabalham e convivem com 
outras pessoas fora do ciclo da familiar. 

Fraga defende, para que essas 
medidas surtam resultados, torna 
imperiosa uma fiscalização ostensiva, 
envolvendo as polícias militares e civil, 
polícia rodoviária federal e as forças 
armadas através das suas unidades com 
sede no estado, Procon estadual e 
municipal juntos com a vigilância 
sanitária dos municípios. Ele alerta que 
nesse momento é preciso frear o 
crescimento assustador do número de 
pessoas contaminadas e de óbitos, além 
da alta taxa de ocupações dos leitos das 
Unidades de Terapia Intensiva. “Hoje 
temos um fila de quase 200 pessoas, 
aguardando por um leito de UTI, ou 

m e s m o  l e i t o  d e  e n f e r m a r i a . 
Diariamente, são registrados casos de 
pessoas que estão morrendo por falta de 
um atendimento adequado, provocado 
pelo colapso da rede hospitalar” disse. 

Fraga pontua ainda, que os 
líderes religiosos devem evitar nesse 
momento, a realização de cultos, missas 
e outros eventos de forma presencial. 
“Podem usar outros mecanismos, como 
por exemplo: as  videoconferências, 
l i v e s   e  o u t r a s   f e r r a m e n t a s 
tecnológicas, que vem sendo utilizadas 
com frequência nesse período da  
pandemia. Medidas que tanto o setor 
econômico como os órgãos públicos 
d e v a m  s e g u i r  p a r a  e v i t a r  a s 
aglomerações, mesmo que estejam 
adotando as medidas de biossegurança 
em eventos ou nos  locais de trabalho”, 
assinalou.  Na avaliação do presidente 
da AMM, nenhuma das medidas que 
estão sendo implementadas pelas 
prefeituras, terão os efeitos desejados, se 
não  houve r  a  pa r t i c ipação  e  a 
c o l a b o r a ç ã o  d a s  p e s s o a s ,  d o s 
empresários e de outros segmentos que 
compõem a sociedade. 

A população de uma forma em 
geral e, principalmente os empresários 
que pressionam os prefeitos para não 
f e c h a r e m  o  c o m é r c i o  e  o u t r a s 
atividades, exceto as essências, nesse 
momento, devem fazer um esforço em 
conjunto com o poder público local, no 
sentido de conscientizar ou até mesmo 
ajudar a fiscalizar e fazer valer as 
medidas de biossegurança,  pela 
população. Ele frisa também que o 
exemplo tem que vir de casa, inclusive 
na orientação dos colaboradores e 
familiares. “Se vocês não querem que 
seja adotado o 'lockdown', então ajude o 
seu  munic íp io  a  não  en t ra r  ou 
permanecer na tabela de classificação de 
risco muito alto, pois se assim persistir, 
será inevitável” alertou. 

Nesse sentido a AMM tem 
encaminhado para as prefeituras uma 
série de recomendações, com um rol de 
medidas de biossegurança, que se 
cumpridas pela população, diminuirá 
significativamente a contaminação do 
vírus em todo o estado. “Enquanto não 
tivermos uma vacinação em massa da 
população ,  t e remos  que  segu i r 
rigorosamente as recomendações 
sanitárias e de distanciamento social, 
emi t idas  pe los  órgãos ,  como a 
Organização Mundial da Saúde-OMS, 
Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estadual de Saúde, e pelas Secretarias de 
Saúde dos municípios”, finalizou. 

APOIO
Prefeitos buscam orientação da AMM para  

evitar a adoção do 'lockdown' nos municípios 
Assessoria 

Neurilan Fraga orienta prefeitos  

Foto: Arquivo

do Ministério da Saúde, o Estado 
recebeu 447.960 doses até esta 
segunda-feira (29) e já distribuiu 
445.995 (99,5%).  Essas 445.995 
doses já foram disponibilizadas 
de forma célere aos 14 Escritórios 
Regionais de Saúde espalhados 
por todo o estado, para que cada 
município promova a retirada. 

D e s s e  t o t a l ,  f o r a m 
ret iradas pelos municípios 
373.291 doses. As prefeituras já 
aplicaram 220.794 (59,15%), 
sendo 158.240 como primeiras 
doses e 61.901 como segundas 

 G o v e r n o  d e  M a t o OGrosso já distribuiu aos 
141 municípios 99,5% de 

todas as doses das vacinas contra 
a covid-19 recebidas até o 
momento pelo Ministério da 
Saúde. 

Após a distribuição, cabe 
a cada município organizar o 
agendamento e a aplicação das 
vacinas nos grupos prioritários, 
que atualmente englobam as 
fases 1 e 2 definidas pelo 
Governo Federal. 

De acordo com os dados 

RISCO MUITO ALTO

Com mais de 6 mil casos, Cáceres continua entre os 10  
municípios com maior número de casos da Covid-19 

A taxa de ocupação está em 96,65% para UTIs adulto 

Da Redação 

Há fila de espera por vaga na UTI  

EFICIÊNCIA

Governo de Mato Grosso já distribuiu aos 
 municípios 99,5% das doses recebidas  

Assessoria 

As vacinas são enviadas aos Escritórios Regionais de Saúde  

 Foto: Christiano Antonucci

 Foto: Divulgação
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s equipes de fiscalização tiveram Amuito trabalho no primeiro dia 
de lockdown em Cáceres, para 

orientar os comerciantes e pessoas que 
circularam em locais públicos. Muitas 
pessoas continuam desrespeitando as 
restrições contra o Covid-19 impostos 
pelo Decreto Estadual nº 874 e 
Municipal nº 302. Apesar de proibidas 
de funcionar durante os dez dias como 
medida para evitar o contágio da doença, 
muitas lojas de serviços não essenciais 
amanheceram com as portas abertas 
ainda nesta segunda-feira, mesmo com 
os decretos em vigor desde sexta-feira 
(26).  

Diante disso, a prefeita Eliene 
Liberato Dias assinou no final da tarde 
de ontem um novo Decreto que detalha 
as medidas adotadas no município em 
cumprimento ao Decreto Estadual 
quanto ao risco de contágio da Covid-
19. 

As regras mais rígidas foram 
anunciadas pelo governo estadual na 
última quinta-feira (25) e endossadas 
pelo município. As medidas permitem a 
abertura de serviços essenciais como 
assistência à saúde, incluídos os serviços 
médicos, hospitalares e laboratoriais, 
exclusivamente para atendimentos 
emergenciais e prioritários (como pré-
natal e tratamentos de doenças graves 
que não podem ser interrompidos), 
devidamente comprovados, farmácias e 
drogarias, comércio de insumos 
médico-hospitalares, supermercados, 
mercados, açougue, hortifrúti e 
padarias, bem como as atividades de 
logística de distribuição de alimentos, 
assistência social e atendimento à 
p o p u l a ç ã o  e m  e s t a d o  d e  
vulnerabilidade; atividades ligadas ao 

armazenamento de alimentos e grãos; 
serviços de manutenção de energia 
elétrica, água, telefonia e coleta de lixo; 
serviço de guincho; clínicas veterinárias 
e hospitais veterinários, exclusivamente 
para atendimentos emergenciais 
devidamente comprovados ou por 
delivery;  agropecuária e congêneres 
apenas por delivery; atividades de 
segurança pública e privada, incluídas a 
vigilância, a guarda e a custódia de 
presos; serviços postais; nas agências 
b a n c á r i a s  f i c a m  a u t o r i z a d o s  
exclusivamente os serviços de 
autoatendimento, vedados os serviços e 
atividades internas; as casas lotéricas 
poderão funcionar observadas as 
seguintes condições: I - funcionamento 
em regime de pré-agendamento, que 

comércio de gêneros alimentícios 
poderão  f icando au tor izado  o  
funcionamento nas modalidades take-
away, drive-thru somente até às 
20h45min, permitido o serviço de 
delivery até as 23h59min; distribuidora 
de água e gás apenas por delivery; 
atividades religiosas em igrejas, templos 
e congêneres, respeitado o limite de 30% 
(trinta por cento) da capacidade máxima 
do local; hospedagem e congêneres 
(deve ser interditado o acesso a 
academias, salas de jogo, espaços de 
lazer, piscinas, auditórios e outros 
espaços de uso comum); transportes 
coletivo e individual remunerado de 
passageiros; funerárias, postos de 
combustível (exceto conveniências); 
indústrias; atividades de colheita e 

parte, já doamos ao município máscaras 
snorkes utilizadas para gerar pressão e 
oxigenação para os pacientes da Covid-
19, água, papel toalha e agora quase 30 
mil reais em cilindros de oxigênio, 
esperamos que outros empresários 
entrem nesta corrente de solidariedade e 
ajudem o município de Cáceres e as 
pessoas que estão precisando de 
atendimento médico”, pontuou Marcelo 
Ribeiro. 

Para a Prefeita Eliene Liberato, 
a doação é muito importante porque 
ajuda muitos pacientes que necessitam 
da ventilação mecânica.   “A ventilação 
artificial é essencial para alguns 
pacientes com Covid-19.  Agradeço o 
Grupo Juba por atender nosso apelo. 
Esta é sem dúvida uma respeitável ação 
de solidariedade", reconheceu Eliene. 

tendendo pedido da Prefeita AEliene Liberato, o Grupo Juba se 
uniu à corrente de mobilização 

para ajudar pacientes internados com a 
Covid-19  na UPA de Cáceres e  doou  
seis cilindros de oxigênio para a Saúde 
Municipal. A entrega aconteceu na 
manhã de sexta-feira, na Unidade de 
Pronto Atendimento e contou com as 
presenças do Gerente Geral do Grupo 
Juba Luiz Vitorazzi, do Gerente do 
Jubão  Alexandre  Vie i ra  e  do  
Coordenador da Upa, Marcelo Maciel. 

O município de Cáceres 
enfrenta um dos piores quadros do 
Estado em relação à pandemia da Covid-
19 e vive um colapso com o aumento de 
casos  e o fim dos cilindros de oxigênio, 
indispensáveis nas ocorrências graves 
da doença. 

S e g u n d o  o  D i r e t o r  
Administrativo do Grupo Juba, Marcelo 
Ribeiro, cada cilindro custou um pouco 
mais de quatro mil reais e  tem 
capacidade de 50 litros de oxigênio.  “ O 
Grupo Juba  e a Rede Juba de 
Supermercados tem em suas empresas o 
DNA da Responsabilidade Social. 
Desde o início da Pandemia temos 
procurado apoiar às comunidades onde 
estamos presentes e  adotar medidas que 
evitem a proliferação do Corona Vírus 
protegendo nossos colaboradores e 
clientes”, observa Marcelo.  

Com relação à doação dos 
cilindros de oxigênio, Marcelo anota 
que eles serão importantes para o 
atendimento de uma demanda tão 
grande em um período de  muita 
preocupação. “Estamos fazendo nossa 

maior de idade, portando Cartão do 
SUS, comprovante de endereço e 
documentos pessoais com foto. Não 
há necessidade de ter realizado um 
cadastro prévio. 

Para  os  acamados  ou  
impossibilitados de se locomoverem 
nessa faixa etária, o cadastro deverá 
ser realizado para que possam receber 
a imunização em suas residências pela 
Unidade Móvel de Saúde. 

A Coordenação informa 
ainda que para as  faixas etárias 
anunciadas  não haverá falta de 
vacina, portanto, não havendo 
necessidade de que as pessoas 
cheguem muito antes do horário 
previsto.

 Prefeitura Municipal de AC á c e r e s ,  p o r  m e i o  d a  
Coordenação de Vigilância em 

Saúde, informa à população, em 
especial às pessoas com idade a partir de 
70 anos e seus familiares, que, nesta 
terça  feira (30), estará dando 
continuidade à imunização contra a 
Covid – 19. O local será a sede da 2ª 
Companhia Independente de Bombeiro 
Militar, localizada na Avenida dos 
Bandeirantes – Bairro DNER, no 
sistema drive thru e em sala fixa, no 
horário compreendido entre 8h e 16h 
30min. 

A Coordenação de Vigilância 
solicita que o idoso seja acompanhado 
por apenas um familiar ou responsável, 

MEDIDAS RESTRITIVAS

Boa parte do comércio fechou as portas,  
mas ainda houve desrespeito em Cáceres 

Quarentena coletiva obrigatória se estende até 04 de abril 

Da Redação 

O Decreto Municipal ainda 
assegura a proibição do ingresso de 
crianças, de até 12 anos, em 
estabelecimentos comerciais, praças 
públicas e espaços recreativos; 
Quarentena coletiva obrigatória até 04 
de abril, prorrogáveis, mediante 
reavaliação da autoridade competente; 
Suspensão de aulas presenciais em 
creches, escolas e universidades; 
Controle do perímetro da área de 
contenção, por barreiras sanitárias, 
para triagem da entrada e saída de 
pessoas, ficando autorizada apenas a 
circulação de pessoas com o objetivo 
de acessar e exercer atividades 
essenciais;  Fica proibido o consumo 
de bebida alcoólica no local de venda; 
Proibição de qualquer atividade de 
l a z e r  o u  e v e n t o  q u e  c a u s e  
ag lomeração ;   P ro ib ição  de  
atendimento presencial em órgãos 
públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado 
canais de atendimento ao público não-
presenciais.  O descumprimento das 
medidas restritivas por pessoas físicas 
ensejará a lavratura de Termo 
Circunstanciado de Ocorrência pela 
autoridade policial competente, além 
da aplicação de multas e sanções 
cíveis cabíveis.

deverá ser realizado com antecedência 
mínima de 24h, por telefone ou outros 
meios de comunicação; II - os 
agendamentos deverão ser registrados e 
estar disponíveis para controle da 
fiscalização municipal; III - o 
atendimento deve ser exclusivo para 
pagamentos de contas e faturas com 
vencimento na data; IV - em caso de 
necessidade, deverão ser organizadas as 
filas de espera até 5 pessoas, com 
distanciamento mínimo de 3 metros. 

O  f u n c i o n a m e n t o  d a s  
atividades e serviços essenciais deverão 
respeitar os horários de segunda a sexta-
feira das 05h e as 20h, aos sábados e 
domingos, das 05h e as 12h. As 
farmácias, os serviços de saúde, de 
hospedagem e congêneres, de imprensa, 
de transporte coletivo, de transporte 
individual remunerado de passageiros 
por meio de táxi ou aplicativo, as 
funerárias, os postos de combustíveis, 
exceto conveniências, as indústrias, as 
atividades de colheita e armazenamento 
de alimentos e grãos, serviços de 
guincho, segurança e vigilância privada, 
de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e 
as atividades de logística de distribuição 
de alimentos, não ficam sujeitas às 
restrições de horário. 

Alguns comércios respeitaram o Lockdown   

 Foto: JCC

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Rede Juba de Supermercados doa  
6 cilindros de oxigênio para UPA  

Esdras Crepaldi/Assessoria 

Cilindros foram entregues na UPA  

Foto: Assessoria

1ª DOSE

Prefeitura inicia hoje imunização 
para pessoas a partir dos 70 anos 
Assessoria 

Vacinação começa as 8h no Corpo de Bombeiros, bairro DNER  

Foto: Divulgação
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Atendendo pedido da Prefeita Eliene Liberato, o Grupo Juba se 
uniu à corrente de mobilização para ajudar pacientes internados com a 
Covid-19  na UPA de Cáceres e  doou  seis cilindros de oxigênio para a 
Saúde Municipal. A entrega aconteceu na manhã de sexta-feira, na 
Unidade de Pronto Atendimento e contou com as presenças do Gerente 
Geral do Grupo Juba Luiz Vitorazzi, do Gerente do Jubão Alexandre Vieira 
e do Coordenador da Upa, Marcelo Maciel. Página 03 

As equipes de fiscalização tiveram muito trabalho no primeiro dia 
de lockdown em Cáceres, para orientar os comerciantes e pessoas que 
circularam em locais públicos. Muitas pessoas continuam desrespeitando 
as restrições contra o Covid-19 impostos pelo Decretos Estadual e 
Municipal. Apesar de proibidas de funcionar durante os dez dias como 
medida para evitar o contágio da doença, algumas lojas de serviços não 
essenciais amanheceram com as portas abertas ainda nesta segunda-feira. 
    Página 03 

 A Prefeitura Municipal 
de Cáceres, por meio da 
Coordenação de Vigilância em 
Saúde, informa à população, em 
especial às pessoas com idade a 
partir de 70 anos e seus 
familiares, que, nesta terça-
feira (30),  estará dando 
continuidade à imunização 
contra a Covid – 19. 

Página 03

 Até a tarde de segunda-feira Mato 
Grosso registrou 304.416 casos confirmados 
da Covid-19, sendo nas últimas 24 horas 
notificadas 2.205 novas confirmações e 
7.485 óbitos em decorrência do coronavírus 
no Estado. Em Cáceres, já são 6.614 
infectados e 201 óbitos em decorrência da 
doença. 

Página 05

  Foto: Divulgação

Boa parte do comércio fechou as portas,  
mas ainda houve desrespeito em Cáceres 

MEDIDAS RESTRITIVAS

1ª DOSE

Equipe de fiscalização presente nas ruas   

Foto: Divulgação

Prefeitura inicia hoje imunização 
para pessoas a partir dos 70 anos 

Prefeitura assegura vacina 
para todos nessa faixa etária   

Foto: Divulgação

RISCO MUITO ALTO 

Com mais de 6 mil casos, Cáceres continua entre os 10  
municípios com maior número de casos da Covid-19 

Saúde em colapso com 
pessoas na fila por UTI   

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Rede Juba de Supermercados doa  
6 cilindros de oxigênio para UPA 

Gerentes do Grupo Juba Alexandre e Luizinho   

Foto: Assessoria

REESTRUTURAÇÃO

Empaer homologa rescisão de servidores que 
 aderiram ao Plano de Demissão Voluntária 

Iniciou na última sexta-feira (27) a homologação da rescisão do 
contrato de trabalho dos servidores que aderiram ao Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) da  Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural – Empaer, a previsão é rescindir, neste mês de março, o 
contrato de 43 servidores.  Página 05 

GIRO POLICIAL

Camionete roubada 
em Pontes e

Lacerda é recuperada 
na fronteira

Em Cáceres, suspeito é 
preso com 12 tabletes de
maconha escondidos no 
congelador da geladeira

Justiça condena suspeitos 
de atuar no tráfico de

drogas na fronteira presos 
na operação Tremor
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