
Parece repetitivo, mas diante do 
caos que se estabeleceu na pátria amarga 
com a pandemia, (leia-se covid-19) com 
seus efeitos colaterais negativos e fatais, 
por conivência criminosa de alguns 
políticos e do povinho que embarca em 
fakes, caindo na farra, de cara limpa, 
nunca é demais voltar o disco, e, 
convenhamos, vale a pena ler de novo, as 
desigualdades do reino tupiniquim, em 
contraste com países sérios. Veja bem, 
no Brasil, um deputado federal custa pra 
nós (povo) mais de R$ 3 milhões por ano 
entre salários, mordomias, benesses, 
penduricalhos vergonhosos e os 
cambaus. Enquanto isso na Suécia, cada 
um dos 349 deputados recebe o 
equivalente a R$ 16 mil por mês, não tem 
carro oficial e ou motorista particular, 
não tem imunidade parlamentar e paga 
do bolso pelo cafezinho. Sabiam que um 
professor ganha o dobro de um 
deputado? Pois é, Seu Zé, o vereador 
sueco não tem salário, seu mandato 
embora eletivo é voluntário, conforme 
explica a vereadora Christina Elforis 
Sjodin, de Estocolmo.

O juiz de direito vai ao trabalho 
de bicicleta ou de busão, segundo o 
magistrado Gorán Lambert, que também 
não tem auxílio moradia. Para ele e seus 
pares, luxo pago com dinheiro do povo 
além de antiético é imoral. Enquanto 
isso aqui no reino tupiniquim, um 
deputado federal de Mato Grosso, só pra 
citar verbas extras, embolsa quase 40 
milhas, mais precisamente, R$ 39 mil, 
428 reais e 3 centavos por mês do tal 
cotão. É pra bancar despesas de 
passagens aéreas, telefone, internet, 
divulgação de seus trabalhos na 
imprensa e os eteceteras. 

Péraí, pelo que consta e a 
realidade não esconde, no item 
imprensa, muitos dos tais não gastam 
nada com a mídia local dos currais 

eleitorais! alguns dos contrastes, que 
retratam o caos vivido. Exemplos? 
Vários, mas alguns bastam: voltando ao 
exemplo sueco, lá, onde estivemos em 
2019, a inflação ao consumidor não 
passa de 1,9% ao ano e aqui, a mensal 
supera a cifra; Pra quem não é tapado, 
nos últimos meses o diesel subiu 46,2%; 
a gasolina, 41,6%; a cesta básica, que 
saco vazio não para de pé, 26% e a falsa 
taxa Selic passou de 2% para 2,7% em 
2021 e o salário mínimo menos de 5%. 
Os contrastes que geram o caos somam-
se a pandemia acelerando a miséria 
conforme registra a FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), só este ano a fome 
aumentou 9,5% no país verde amarelo, 
com mais de 27 milhões de famintos e 
cerca de 58% de brasileiros com 
dificuldades alimentares. 

Diriam alguns que a pandemia 
tem algo a ver com a escalada da miséria, 
o desemprego e suas consequências. 
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A tabela do Imposto de Renda 
não é revisada desde 2015. Apesar de 
prometer, o governo federal não 
atualizou a tabela do Imposto de Renda 
deste ano e a defasagem em relação à 
inflação já está em 113,09%. Isso 
significa que nós, os contribuintes, 
pagamos mais devido aos tributos 
indiretos incluídos nas mais diversas 
despesas. É um aumento de imposto. 
Não há outra maneira de descrever a 
situação. Também há a questão da 
inflação acumulada, que se arrasta ano 
após anos. Somente em 2020, a inflação 
oficial foi de 4,52%. Enquanto não 

houver revisão da tabela do IR, a 
defasagem aumenta sem parar. Em que 
ponto chegará? Sem revisão adequada, 
cerca de 10 milhões de pessoas que 
deveriam estar isentas do Imposto de 
Renda estão obrigadas a fazer 
declarações anuais. São esperadas 32 
milhões de declarações. A isenção vale 
apenas para quem ganha até R$ 1.903,98 
por mês, sendo que o certo seria para os 
que ganham até R$ 4.022,89. 

Veja bem. Há casos de pessoas 
que terão de devolver o valor do auxílio 
emergencial. O quão absurdo é isso? 
Sem falar que o teto salarial de muitas 
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PRORROGAÇÃO ISSQN
Assegurado em decreto a prorrogação do 
prazo de recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. O 
prazo para pagamento em cota única foi 
prorrogado para 31 de maio, podendo ser 
dividido em até oito parcelas. No caos de 
parcelamento, as cotas serão iguais e 
sucessivas, sendo a primeira com vencimento 
até 31 de maio. O Decreto nº 340 de 12 de abril 
de 2021, foi publicado no Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios, na edição do dia 
15/04/21. De acordo com Eliene a prorrogação 
se deu em vista ao impacto econômico e social 
impostos pelas restrições em função da 
pandemia.  

INDICAÇÕES
O vereador Franco Valério preocupado com a 
situação de família carentes, diante dessa 
pandemia, fez uma indicação endereçada a 
Secretaria de Assistência Social do município 
de Cáceres para que, inclua na lista dos 
beneficiados pelas cestas básicas que estão 
sendo distribuídas pelo município, as famílias 
ribeirinhas, famílias quilombolas. e, também 
todas as famílias carentes que residem nos 
Distritos de Vila Aparecida, Caramujo, 
Horizonte Oeste, Nova Cáceres (Sadia). Na 
mesma sessão, em outra proposição o vereador 
solicitou a inclusão dos trabalhadores de 
serviços urbanos como zeladores de praças, 
garis, varredores de rua e prestadores de 
serviços da Autarquia Águas do Pantanal que 
atuam nas ruas diretamente com a população, 
no grupo prioritário de vacinação contra a 
COVID-19, pelos seguintes fundamentos. 

SOB NOVA DIREÇÃO
Três novos secretários assumiram as pastas de 
Educação, Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico e Saúde. Na Educação em 
substituição a Laurenir Ramos Cebalho 
Ribeiro, que se encontra de férias, assumiu 
Liamara Rodrigues da Silva. Na Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico, 
em substituição a Corgésio Albuquerque, 
tomou posse Vilson Sato. A enfermeira Elis 
Fernanda de Melo Silva, assumiu a Secretaria 
de Saúde interinamente, na vaga deixada por 
Dr. Sérgio Arruda.  

LIVRO DIGITAL IFMT
Intitulado “Caderno Pesquisa do IFMT 
Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo: 
Iniciação Científica, Pesquisa Aplicada e 
Inovação Tecnológica”, o livro em formato 
digital foi lançado na sexta-feira e está 
disponibilizado, gratuitamente,  para acesso e 
download no portal do campus no endereço 
http://cas.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/public
acao-livro-digital/. A Obra reúne 21 trabalhos 
de projetos de inovação científica, pesquisa 
a p l i c a d a  e  i n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  
desenvolvidos no IFMT Cáceres  por 
pesquisadoras e pesquisadores (docentes, 
técnicas/os e estudantes) em áreas como 
Agronomia; Biotecnologia;  Ciência da 
Computação;  Ciências  Ambienta is ;  
Engenharia Florestal; Engenharia Química; 
Filosofia; Física; História; Matemática e  
Turismo. Vale conferir.  
PROGRAMA FOMENTO PRODUTIVO

Foram liberados recursos na ordem de R$ 207 
mil referentes a primeira parcela do Programa 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais, 
para  148 famíl ias  per tencentes  às  
comunidades tradicionais e povos indígenas. 
O recurso visa estimular a agricultura 
sustentável e o empreendedorismo, contribuir 
para o incremento da renda e promover a 
segurança alimentar.  O beneficiário precisa 
estar inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal para 
solicitar o recurso. Cada família cadastrada 
receberá  um total de R$ 2.400 em duas 
parcelas, sendo a primeira de R$ 1.400. Para 
receber a segunda parcela de R$ 1.000 o 
agricultor precisa enviar a prestação de contas. 
A finalidade do programa é ampliar ou 
diversificar a produção de alimentos e as 
atividades geradoras de renda das famílias 
ru ra i s  que  v ivem em s i tuação  de  
vulnerabilidade.

profissões essenciais, como auxiliares e 
técnicos de enfermagem, está na casa 
dos R$ 3 mil. É um absurdo retirar parte 
da renda de pessoas que deveriam estar 
isentas do IR – ainda mais de profissões 
tão importantes. A atualização da tabela 
é mais que necessária. 

Chega de promessas não 
cumpridas. A cada ano as despesas 
aumentam mais. Vamos esperar chegar 
aos 200% de defasagem para fazer 
alguma coisa? 
___*** , presidente da Antônio Tuccilio
Confederação Nacional dos Servidores 
Públicos (CNSP) 
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Mas não se pode ignorar que as falhas 
para encarar e enfrentar as causas da 
tragédia inesperada(?), tem grande parte 
em tudo. Que assim como os pesadelos 
da saúde, gentalhas que engrossam o 
cordão, os irresponsáveis e apoiam os 
gambiarreiros poderosos em detrimento 
da maioria, refém do caos. 

Tudo junto e  misturado,  
temperamos a salada geral para revelar a 
face semi oculta que muitos ignoram e 
alguns fingem não conhecer, alguns, por 
conveniência e outros, por burrice 
mesmo. Num país com ética e moral em 
crise, qualquer gripe assusta, agora 
imagine o leitor, uma pandemia que já 
matou mais de 370 mil pessoas, muitos 
asfixiados em corredores de hospitais e 
Upas, milhões gastos em mordomias 
palacianas e a vida do povo, cujo 
imposto banca tudo, agonizando em 
UTI.s do interiorzão deste Brazil de 
Caos & Contrastes. 

Sem revisão da tabela do IR, mais de  
10 milhões de pessoas são prejudicadas 

Caos & Contrastes 
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m meio à pandemia do novo Ecoronavírus, mais uma 
importante ação de cunho 

social está sendo desenvolvida no 
município pelo Rotary Club de 
Cáceres, Força Tática e Justiça 
Comunitária ,  com apoio da 
comunidade local.   

Em sua 2ª edição a ação 
recebeu a força amiga da Justiça 
Comunitária que abraçou a causa.  A 
1ª edição idealizada pela Força 
Tática e Rotary foi realizada no ano 
passado e arrecadou 15 toneladas de 

de Cáceres, Rosane Michels, explica 
que o Rotary está sempre pronto para 
contribuir com a comunidade, 
lembrando que a doação dessas 
cestas depende da ajuda das pessoas. 
“Intensificamos a doação das cestas 
este ano, novamente por conta do 
agravamento da pandemia e 
precisamos da ajuda de todos para 
poder atender mais famílias que 
estão em extrema necessidade, 
finaliza.  

P a r a  p a r t i c i p a r  d a  
campanha, faça sua doação para a 

alimentos que foram entregues as 
instituições e igrejas de acordo com 
listagem de famílias necessitadas.  

Na sexta-feira, aconteceu a 
primeira entrega da campanha na 
APAE onde foram beneficiadas 80 
famílias. A entrega obedeceu a todos 
os protocolos de segurança, sem 
aglomeração, uma vez que os 
beneficiados foram previamente 
agendados por horário e 30 deles 
receberam as cestas em sua 
residência.  

A presidente do Rotary Club 

A Coordenadora de Projetos 
também informa que  a ação se estendeu 
ainda para alguns munícipios onde o 
Juba tem lojas.  “Em Mirassol  D'Oeste 
entregamos três cilindros de oxigênio, 
60 cestas básicas e 100 pacotes de carne. 
Rio Branco recebeu duas toneladas de 
carne. Jauru e Porto Esperidião mais 
duas toneladas de carne” noticiou Eloá.  

Para o Diretor Financeiro do 
Grupo Juba, Marcelo Ribeiro esta é a 
hora de cada um fazer sua parte. ”E nós 
estamos fazendo a nossa. Desde o início 
da pandemia já doamos 11 toneladas de 
carne, mais de 25 toneladas de alimentos 
e 10 cilindros de oxigênio. Essa situação 
de necessidade e desigualdade, desperta 
em nós o sentimento de solidariedade e 
generosidade. 

O Grupo Juba está muito feliz 
por poder contribuir com muitas 
famílias e pessoas. Que Deus abençoe 
todos nós e que essa pandemia termine 
logo”, finalizou Marcelo.

 Grupo Juba, empresa de Or esponsab i l idade  soc ia l ,  
promoveu no último final de 

semana,  mais uma grande ação 
humanitária durante a pandemia do 
Coronavírus .  A Rede Juba de 
Supermercados, distribuiu mais de três 
toneladas de carne bovina em Cáceres, 
para auxiliar a população em situação 
vulnerável.   

Ao todo nove instituições 
filantrópicas e humanitárias do 
município e 710 famílias de diversos 
bairros, foram beneficiadas com a 
doação.  Segundo a Coordenadora de 
Projetos do Grupo Juba, Eloá Ribeiro, as 
nove instituições prestam relevantes 
serviços sociais no município e atendem 
muitas pessoas nelas cadastradas e as 
famílias que receberam a carne, todas 
sem exceção, passam por dificuldades e 

estão na linha de pobreza. 
“ A c o m p a n h a m o s  a s  

instituições na entrega dos donativos e 
ficamos muito satisfeitos, pois, as 
pessoas que foram receber seus pacotes 
de carne passaram por uma triagem e 
realmente necessitavam, assim como as 
famílias de vários bairros que 
entregamos pessoalmente, entre eles 
Betel, Cavalhada 3, Joaquim Murtinho, 
Vila Irene, Carne Seca, Garcês, Jardim 
das Oliveiras, Imperial e Santo Antônio. 
Atendemos Crianças, Jovens, Adultos e 
Idosos e isso é dignificante”, revelou 
Eloá.   

Para ela, este é um projeto de 
alcance humanitário.  “Com essas 
doações estamos conseguindo auxiliar 
as famílias que estão vulneráveis, e com 
isso, contribuindo com alimentos”, 
comemorou Eloá. 

O professor Mestre Marcelo 
Andrade, analista ambiental do 
ICMBio abordará um tema bastante 
intrigante a respeito do Fogo Bom, que 
traz benefícios a humanidade e como é 
usado pra prevenir o fogo severo e os 
incêndios florestais. Marcelo tem uma 
vasta experiência no assunto 
trabalhando 11 anos em ações de 
prevenção e combate aos incêndios 
f l o r e s t a i s  e m  u n i d a d e s  d e  
conservação. No ano passado esteve à 
frente nos combates aos incêndios no 
Pantanal.   O palestrante Prof. Dr. 
Marcelo Leite abordará sobre o uso do 
Solo na Produção de Alimentos. Já o 
Sargento da Ambiental, Francis 
Araújo discorrerá sobre as ações de 
fiscalização da Polícia Ambiental e 
apresentação de dados das autuações 
no ano de 2021, trabalhando a 
sensibilização para a preservação do 
meio ambiente.  

A live será apresentada pela 
jornalista Edna Pedro e terá como 
mediador o professor Dr. do IFMT, 
Silvano Souza. 

 dia 22 de abril é reconhecido Ope la  ONU como o  Dia  
Internacional da Mãe Terra. 

Essa data foi instituída na Assembleia 
Geral da ONU de 2009, mas a data já era 
ce lebrada  como Dia  da  Terra  
anualmente em muitos países. A data 
representa a luta em defesa do meio 
ambiente, promovendo a reflexão sobre 
a importância do planeta e o 
desenvolvimento de uma consciência 
ambiental. 

Neste dia acontecem diversos 
eventos ao redor do mundo para levar 
informação para o maior número de 
pessoas possíveis para que, juntos, 
possamos lutar pela nossa sobrevivência 
e, claro, do Planeta Terra. Visando o 
despertar para a preservação do meio 
ambiente, o Curso de Monitor 
Ambiental Projeto Lobo Guará 
desenvolvido pelo IFMT Cáceres em 
parceria com  Polícia Ambiental e 
Rotary Club de Cáceres, realiza nesta 
quinta-feira,22, as 18h, a III Live 
Ambiental, com temas de enfoque 
relevantes a data.  

O Rotary Club de Cáceres 
integra o quadro do Rotary 
International que trabalha em prol 
da humanidade em sete áreas de 
enfoque: Consolidação da Paz e 
Prevenção de Conflitos; Prevenção 
e Tratamento de Doenças; Água, 
Saneamento e Higiene; Saúde 
materno-infantil; Educação básica 
e Alfabetização; Desenvolvimento 
Econômico Comunitário e Apoio 
ao Meio Ambiente. 

conta do Rotary Clube de Cáceres: 
Caixa Econômica Federal, Agência 
0870, Conta Corrente: 1717-0. O 
C N P J  d o  R o t a r y  é  o  
05.963.589/0001-47, ou se você não 
tem conta na Caixa Econômica, faça 
um PIX para o mesmo CNPJ. Você 
também pode par t ic ipar  da  
campanha doando alimentos não 
perecíveis, o ponto de coleta está no 
Juba Supermercado da Padre 
Cassemiro.  

SOLIDARIEDADE

Rotary, Força Tática e Justiça Comunitária entregam  
cestas básicas e kits de limpeza a 80 famílias da APAE 

A campanha prossegue e precisa da sua ajuda para que mais famílias sejam beneficiadas 

Da Redação 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Famílias recebendo cestas da Campanha  

Foto: JCC

Grupo Juba distribuiu mais de 7 toneladas 
de carne para famílias carentes em Cáceres 
Esdras Crepaldi/Assessoria 

Famílias recebendo em casa as doações  

Foto: Assessoria 

MEIO AMBIENTE

Alunos do Lobo Guará comemoram Dia 
Mundial da Terra com Live Ambiental 

Da Redação 

Live reúne professores e alunos no Dia Mundial da Terra  

Foto: Divulgação
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provocado pelo veículo Toyota 
Corolla, que trafegava no mesmo 
sentido. Com o forte impacto o 
motociclista não resistiu aos 
ferimentos, vindo a óbito no 
local. Já o condutor do Corolla foi 
e n c a m i n h a d o  a  P o l í c i a  
Rodoviária Federal onde foi 
submetido ao teste de etilômetro 
que acusou 0.81 mg/l de álcool. 
Porém ele se negou a assinar o 
resultado do teste.  

Ainda consta no BO que 
no interior do Corola foi 
encontrado uma lata de cerveja.  
Ao ser ouvido pelos policiais, o 
motorista do veículo alega que a 
motocicleta estava totalmente 
sem luz na traseira e quando 
aconteceu o choque, os airbags 
foram acionados o que tirou 
totalmente sua visão, vindo a 
perder controle do veículo.  

O caso foi registrado e 
segue em investigação pela 
Polícia Civil, o condutor do 
veículo deve responder por 
homicídio culposo.  

ovem de 21 anos é preso por Jpoliciais militares pelo 
crime de receptação. A 

ocorrência foi registrada na noite 
de domingo (18). Na ação, foi 
recuperado um HB20 branco 
roubado horas antes. 

A ação policial contou 
com a participação de policiais de 
Mirassol D´Oeste,  Quatro 
Marcos e Porto Esperidião.   

A informação via 190 
informava que cinco homens 
tinham entrado em uma casa e 
roubado dois veículos, um HB20 
branco e uma motocicleta Titan 
vermelha. 

Com a informação, foi 
montado um trabalho integrado e 
durante diligência pela estada que 
dá acesso a Vila Tabuleta, os 
militares identificaram o HB 20 
que seguia em direção a BR-174. 

Com sinais sonoros e 
luminosos, o motorista parou e se 
identificou como morador de 
Cáceres. 

Dentro do carro estavam 

ol ic ia is  do 18º  BPM, Prenderam na manhã de ontem 
um rapaz de 21 anos e um 

adolescente de 17 anos, por suspeita 
de roubo. 
 A ocorrência de roubo foi 
registrada em Pontes e Lacerda, 
quando pol ic ia is  receberam 
informação que homens mantinham 
pessoas trancadas em um imóvel.  

Diante das características 
dos indivíduos, policiais em 
diligência conseguiu identificar a 
dupla quando entrava em um terreno 
baldio. Na ação os suspeitos atiraram 

na direção dos policiais que 
revidaram. 

Após o cessar fogo, durante 
vistoria na área, verificou-se que um 
dos suspeitos foi atingido, sendo 
acionado o Corpo de Bombeiros que 
o encaminhou ao hospital da cidade.  

Na ação foram apreendidos, 
dois revólveres calibre 38, oito 
munições, sendo uma deflagrada e 
joias em ouro. O suspeito ferido já 
foi preso por porte ilegal de arma de 
fogo, tráfico de droga e roubo. Já o 
adolescente,  possui  um ato 
infracional por Maria da Penha. 

documentos das vítimas e 
pertences do suspeito. Ele 
confirmou que o veículo tinha 
sido roubado e o levaria para 

Bolívia. 
Sobre a motocicleta, disse 

que não sabia. Ele foi entregue na 
delegacia de Porto Esperidião. 

m motociclista de 45 Uanos morreu após colisão 
de um carro na traseira de 

sua moto, que foi arrastada por 
cerca de 150 metros. O fato foi 
registrado na noite de sábado na 
MT-343.  

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência nº 2021.95324, o 
motociclista José Adriano de 
Arruda, trafegava na rodovia no 
sentido Cáceres a Vila Aparecida 
quando foi surpreendido com o 
impacto na traseira da moto, 

TRAGÉDIA

Motociclista morre ao ser atingido 
por carro na estrada da Piraputanga 

José Adriano de Arruda, de 45 anos, veio a óbito no local do acidente 

Da Redação 

Moto foi arrastada por 150 metros   

Foto: Cáceres Notícias

Carro foi apreendido em direção a BR 174  

 Foto: PMMT

AÇÃO RÁPIDA

PM impede suspeito de levar  
HB20 roubado para Bolívia 

Redação c/ Assessoria 

o domingo, por volta das N17h 20, Policiais Militares 
atenderam ocorrência de 

abandono de incapaz.  
O fato foi registrado no 

Bairro Vila Nova, na Rua Projetada. 
Quando a GU chegou no local o 
Conselho Tutelar já se fazia 
presente. Três crianças de 5 a 7 anos 
foram encontradas sozinhas na 
residência. 

Confo rme  cons t a ,  a s  
crianças estavam desde o período da 

manhã na residência e não sabiam 
informar onde estavam os pais.  

As crianças não souberam 
informar de nenhum de seus 
parentes. As crianças estavam num 
local insalubre, sem água potável e 
alimentos. Diante disso, elas foram 
encaminhadas a Casa Lar onde 
receberam assistência. Também foi 
r e g i s t r a d o  u m  B o l e t i m  d e  
Ocorrência. 

Os pais deverão responder 
por abandono de incapaz. 

FLAGRANTE

Dupla é detida por policiais militares logo 
após praticarem roubo em Pontes e Lacerda 
Redação c/ Assessoria 

Joias, armas e dinheiro apreendidos pela PM   

Foto: PMMT 

ABANDONO DE INCAPAZ

Crianças deixadas sozinhas em residência 
são resgatadas pela PM e Conselho Tutelar  
Da Redação 
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 o que assegura a 

ÉSecretaria Estadual de 
Saúde (SES-MT), que 

iniciou, na sexta-feira (16), a 
admissão no serviço de home 
care de pacientes com quadro 

admissão de pacientes no 
serviço iniciou para os 
hospitalizados do Hospital 
Estadual Santa Casa e do 
Hospital Metropolitano. A 
estimativa é de que sejam 

de saúde estável que estejam 
em tratamento da Covid-19 nas 
enfermarias dos Hospitais 
R e g i o n a i s  d e  C á c e r e s ,  
Rondonópolis e Sinop. 

Na segunda-feira (12), a 

esta quarta-feira, 21, a NAssociação de Cabos 
e Soldados de Cáceres 

do 6º BPM de Cáceres irá 
realizar das 8h às 12h eleição 
da nova diretoria para o triênio 
2021/2024. Neste pleito dos 
900 sócios, apenas 406 estão 
aptos a votar. 

A Associação tem como 
finalidade principal o lazer, a 
harmonia e o bem estar social 
entre os sócios e militares, 
promovendo e incentivando a 
prática de esporte, ações 
sociais e recreativos. 

Tem papel importante 
de representatividade política 
para os anseios e o bem estar 
dos Policiais, Bombeiros 
Militares e da Comunidade. 
Sendo uma importante força 
representativa na luta em 
defesa dos seus Associados e 
Militares. 

Neste ano, duas chapas 
concorrerão ao pleito, a Chapa 
1 com slogan “Continuação”, e 

as propostas são pautadas na 
continuação dos trabalhos 
desenvolvidos no período em 
que ficaram à frente da ACCS 
por 3 mandatos consecutivos, e 
a Chapa 2  com o slogan 
“Renovação Já – Por uma 
a d m i n i s t r a ç ã o  m a i s  
Transparente!”,  no qual 
apresentou as proposituras no 
intuito de mudança e acima de 
tudo com Transparência, 
através do diálogo ouvir mais 
os associados e trazer a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e s t e s ,  
fortalecendo ainda mais a 
ins t i tu ição ,  bem como,  
levando as propostas e 
reivindicações dos Associados 
às autoridades do Município e 
Estado, e fomentar ainda mais 
a participação dos membros 
através de Assembleia Geral. 

Compareça e exerça a 
sua cidadania escolhendo seu 
representante para o Triênio de 
2021-2024. 

atendidos aproximadamente 
300 pacientes dessas cinco 
unidades de saúde, sendo 150 
da Baixada Cuiabana, 50 da 
região de Cáceres, 50 de Sinop 
e outros 50 de Rondonópolis.  

O objetivo do Programa 
de Assistência Domiciliar 
(PAD) Covid-19 é garantir a 
desospitalização segura, com 
mais saúde e bem-estar ao 
paciente hospitalizado que 
p rec i sa  passa r  por  um 
tratamento paliativo contra o 
c o r o n a v í r u s ,  m a s  n ã o  
necessariamente precisa 
continuar internado.  

A  s u p e r v i s ã o  d a  
estrutura para a viabilização do 
atendimento é feita pela 

Regulação do Estado. A 
indicação para o tratamento em 
casa é realizada pelo médico 
que acompanha o paciente. A 
proposta do home care é 
manter a qualidade do serviço 
ofertado pelas unidades 
hospitalares do Estado na casa 
da pessoa assistida.  

Atuarão neste serviço 
técnicos de enfermagem, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e um médico.

A l é m  d i s s o ,  é  
disponibilizado o transporte 
para caso haja a necessidade de 
locomoção, e a supervisão dos 
profissionais da Regulação e 
dos hospitais de origem dos 
pacientes. 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

Serviço de home care deve ser disponibilizado para  
tratamento de pacientes pós Covid-19 em Cáceres 

O atendimento domiciliar visa a reabilitação de  pacientes com sequelas causadas pela COVID-19 

Redação c/ Assessoria 

Serviço será indicado pelo médico   

Foto: Ilustrativa

Chapa 1 e Chapa 2 concorrem as eleições   

Foto: Divulgação

ELEIÇÃO

Associação convoca policiais e bombeiros  
militares para eleição nesta quarta-feira 

Redação c/ Assessoria 
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Pikachu, Pedro Paulo e Lukako 
fizeram os gols do Tuiuiú. 

No Cristo Rei, o Operário 
venceu o Sorriso, de virada, por 2 
a 1. Willian abriu o placar para o 
Lobo do Norte. Luan e Odair Jr 
viraram para o Tricolor. Na 
próxima fase, as equipes voltam a 
se encontrar, caso o Dom Bosco 
não ganhe do Cuiabá, logo mais à 
tarde. 

No estádio Gigante do 
Norte, o Nova Mutum venceu o 
Sinop por 2 a 1, já nos acréscimos.  
Diego fez aos 48 minutos do 
segundo, e garantiu a vitória do 
Azulão da Massa. Já rebaixado 
para a segunda divisão, o Galo do 
Norte emplacou sua nona derrota.  
Em Lucas do Rio Verde, 
Luverdense e Poconé empataram 
por 0 a 0 fechando a 1° fase.  

 echando a 1ª fase do FC a m p e o n a t o  M a t o -
grossense, o Cuiabá 

venceu o Dom Bosco por 2 a 0 no 
estádio Dito Souza, em Várzea 
Grande. Camilo e Jonathan Cafú 
marcaram os gols da partida. 

Nos jogos das quartas de 
final, o Cuiabá enfrentará o Dom 
Bosco, o Nova Mutum joga com o 
Luverdense, o Operário enfrenta 
o Sorriso e o União encara o 
Ação. A Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) 
deverá divulgar a tabela com 
datas, horários e locais em breve. 

Na Arena Pantanal, o 
Ação venceu o União por 3 a 0, e 
se garantiu na quinta colocação. 

Nas quartas de finais, as 
equipes voltam a se encontrar 
para decidir um semifinalista. 

 treinador do Luverdense OEsporte Clube, Raul 
Cabral afirmou, deverá 

dar uma carga de trabalho e ritmo 
de treinamento um pouco mais 
forte aos jogadores para enfrentar 

o Nova Mutum, na próxima fase 
que terá dois jogos de ida e volta. 

“A ideia é dar uma carga 
d e  t r a b a l h o  e  r i t m o  d e  
treinamento um pouco mais forte 
para ir bem nesse mata-mata. 

Em contrapartida, da 
oportunidade para os atletas que 
jogaram pouco comigo, alguns eu 
não conheci jogando, somente 
treinando. Penso que merecem a 
chance de estarmos observando e 
saber se vamos utilizar na 
competição”. 

Cabral reforçou que o 
Luverdense ainda precisa evoluir 
na competição e reconheceu o 
desempenho do Nova Mutum. 
“Tanto Nova Mutum quanto 
Operário fizeram campanhas 
melhores e mais consistentes na 
primeira fase. 

Nós precisamos evoluir 
como equipe, desde que cheguei, 
tenho pautado para os atletas a 
questão de equilíbrio defensivo e 
o f e n s i v o ,  c r i a ç ã o  d e  
o p o r t u n i d a d e s  e  s i s t e m a  
defensivo sólido.

Saímos sem sofrer gol, 
mas faltou criatividade”. 
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MATO-GROSSENSE

Cuiabá venceu o Dom Bosco e avança  
invicto as quartas de final do Estadual 

Nas quartas de finais, as equipes voltam a se encontrar para decidir um semifinalista

Da Redação 

MATA MATA

Cuiabá invicto avança para quartas de final  

Foto: Assessoria 

Treinador do Luverdense quer intensificar ritmo  
de treinamento para disputa nas quartas de final 
Só Notícias c/ Redação 

Raul Cabral quer fortalecer time para a fase Mata-Mata  

 Foto: Arquivo
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pelo deputado Max Russi, por meio 
de uma indicação, veio através da 
reivindicação do Sindicato dos 
Centros de Formação de Condutores 
de Mato Grosso – SINDAUTO /MT. 

“Essa crise financeira, 

Automotores – IPVA. Ainda na 
sessão ordinária desta segunda-feira 
(19), o parlamentar pediu a redução 
do imposto, em ao menos 50%, aos 
transportadores de carga do Estado. 

A primeira proposta feita 

 presidente da Assembleia OLegislativa, deputado Max 
Russi (PSB), quer que o 

governo do estado também isente os 
veículos das autoescolas do Imposto 
Sobre Propriedade de Veículos 

sobre a Covid-19, emitem notificações 
para a pessoa atualizar os dados 
c a d a s t r a i s  d e  b a n c o s ,  a u x í l i o 
emergencial, site de compra e venda; 
operadoras telefônicas e até as incluem 
em falsos sorteios, promoções e até 
brindes; tudo para obter esse código que 
permite que eles acessem o App”, 
explica o tenente-coronel Sakata.  

A primeira orientação da PM 
para a população é sempre desconfiar e 
prevenir, não deixar dados pessoais 
salvos (CPF, RG, endereço, números de 
cartão) salvos em sites, redes sociais, 
blocos de anotações virtuais e no 
histórico de conversas do aplicativo. 

A PM orienta que se a pessoa 
percebeu que o aplicativo no seu celular 
foi clonado, ela deve imediatamente 
desinstalar o APP. Em seguida, a vítima 
deve aguardar alguns instantes e 
reinstalar a ferramenta; somente após 
receber um novo código de acesso, deve 
-se tentar restaurar o aplicativo. Se 
possível repita a operação até o bloqueio 
do aplicativo e faça a ativação em duas 
etapas nas configurações do WhatsApp. 

Para recuperar a conta do 
aplicativo, a polícia orienta que a vítima 
d e v e  e n v i a r  u m  e - m a i l  p a r a 
suport@whatsaap.com; solicitando que 
seja desativada a conta, o número de 
telefone deve ser incluído no corpo do e-
mail com o código do país (+55). Assim 
que a empresa receber a informação, ela 
irá desativar a conta que poderá ser 
acessada após sete dias. 

Ao perceber o golpe, a vítima 
deve comunicar aos seus contatos do 
aplicativo através de outro número e 
telefone que o App foi clonado, porque 
os criminosos costumam se passar pela 
vítima com mensagem 'preciso de ajuda, 
você pode depositar o valor X? quando 
você vai me pagar? Esse é o boleto para 
você pagar! Me ajuda, faz um depósito 
com a quantia Y? 

O tenente-coronel Vitor Sakata 
orienta as vítimas a registrarem o 
boletim de ocorrência, pois através deste 
comunicado oficial, as forças de 
segurança podem identificar e elaborar 
ações enérgicas para combater a prática 
criminosa. 

quadrilhas tentam arrancar dinheiro das 
vítimas em sites de compras e clonando 
o aplicativo WhatsApp; se passando por 
familiar,  amigo, conhecido para 
conseguir dinheiro”, relata o militar. 

O militar diz ainda a polícia já 
identificou que os golpistas elaboram 
uma espécie de engenharia social para 
aplicar os golpes; para cada situação e 
vítima eles tentam aplicar uma fraude 
diferente.  

“ D e v i d o  a  p a n d e m i a ,  a 
p o p u l a ç ã o  p a r a  s e g u i r  c o m  o 
distanciamento social, passou a utilizar 
ainda mais o aplicativo de mensagem 
para trabalhar, comprar, estudar e até 
mesmo se divertir em grupos de 
conversas entre amigos online. Com 
mais tempo no aplicativo, vamos 
deixando rastros como informações 
pessoais e dados; o que facilita para os 
golpistas adotarem métodos que a 
vítima passa a acreditar que está 
ajudando um familiar, amigo ou 
conhecido; mas não é”, alerta Vitor 
Sakata. 

O policial diz ainda que as 
quadrilhas tentam de diferentes formas 
ter acesso ao código do aplicativo da 
vítima. “Os criminosos para clonarem o 
WhatsApp eles enviam falsas pesquisas 

evido ao isolamento social por Dcausa da pandemia, a população 
passou a acessar ainda mais a 

internet, seja no celular ou computador. 
Ficar mais tempo em casa, é sinônimo de 
mais tempo online. A Polícia Militar por 
meio da Diretoria de Agência Central de 
Inteligência (Daci), orienta as pessoas a 
ficarem atentas ao receberem SMS, e-
mails com links estranhos e mensagens 
de ajuda nos aplicativos de mensagens; 
pois criminosos estão se aproveitando 
da crise para aplicar golpes virtuais 
como a clonagem do aplicativo de 
celular WhatsApp. 

De acordo com o tenente-
coronel, Vitor Sakata da Diretoria de 
Agência Central de Inteligência da 
PMMT, as quadrilhas se aproveitam que 
o aplicativo de mensagem está sendo um 
grande aliado da população para evitar 
sair de casa para arrancar dinheiro dos 
contatos com a clonagem do App. 

“Identificamos um aumento de 
crimes de estelionato e outras fraudes no 
estado. Neste primeiro trimestre de 2021 
f o r a m  r e g i s t r a d a s  m a i s  2 . 2 9 7 
ocorrências de pessoas que foram 
vítimas destes criminosos. Neste mesmo 
período, em 2020, registramos 420 
ocorrências de golpes virtuais. As 

causada pela pandemia que estamos 
vivendo, não foi diferente para as 
Autoescolas. Os profissionais estão 
impedidos de trabalhar, sem poder 
ministrar aulas, em virtude das 
medidas de segurança contra a 
covid-19”, justificou. Já a outra 
cobrança, onde o parlamentar pede a 
redução de menos da metade do 
v a l o r  d o  I P VA c o b r a d o  a o s 
transportadores de carga, foi uma 
reivindicação dos vereadores 
Geralmino Alves Neto, Wanderli 
Vilela dos Santos e Jaime Rodrigues, 
de Barra do Garças. Conforme uma 
das justificativas da proposição, no 
ano  passado  o  descon to  fo i 
concedido aos profissionais do 
transporte de passageiros, como 
forma de auxílio.  

“Essa também foi uma 
classe muito afetada pelas medidas 
preconizadas pelas autoridades de 
saúde, em virtude dessa pandemia. 

As  demandas  das  a t iv idades 
diminuíram drasticamente, além do 
p r e ç o  d o  d i e s e l ,  q u e  s u b i u 
consideravelmente”, explicou. 

Na semana passada,  o 
p r e s i d e n t e  d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa, deputado Max Russi, 
classificou a aprovação do Projeto 
de Lei nº 226/21, de autoria do 
Executivo e que isenta diversos 
setores comerciais do pagamento de 
Imposto sobre Propriedades de 
Veículos Automotores (IPVA) em 
2021, como um verdadeiro “alcance 
social”. O parlamentar, que tem 
protagonizado diversas frentes 
sociais e de desenvolvimento 
econômico que buscam aliviar os 
efeitos restritivos da pandemia nos 
diversos setores e segmentos, atuou 
nas tratativas para garantir a 
aprovação do PL no Legislativo. A 
medida vai beneficiar cerca de 550 
mil contribuintes em Mato Grosso. 

ALÍVIO NA PANDEMIA

Russi quer isenção de IPVA para autoescolas  
e redução de 50% para transporte de cargas 

Parlamentar tem atuado em diversas frentes sociais e de desenvolvimento econômico 

Assessoria

Deputado Max Russi pede redução do imposto 

Foto: Arquivo

ALERTA

PM orienta sobre como se proteger de 
golpes virtuais e clonagem de WhatsApp 
Assessoria 

Golpes virtuais aumentaram na pandemia  

 Foto: Ilustrativa

em 57% para enfermarias adulto. 
Dentre os dez municípios 

com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (73.237), 
Rondonópolis (25.643), Várzea 
Grande (22.608), Sinop (18.139), 
Sorriso (12.336), Tangará da Serra 
(11.464), Lucas do Rio Verde 
(11.051), Primavera do Leste 
(9.807), Cáceres (7.364) e Alta 
Floresta (6.510). 

casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 10.992 estão em 
isolamento domiciliar e 322.617 
estão recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 514 internações em 
UTIs públicas e 458 em enfermarias 
públicas. 

Isto é, a taxa de ocupação 
está em 95,90% para UTIs adulto e 

 Secretaria de Estado de ASaúde notificou, até a tarde 
desta segunda-feira (19), 

344.792 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, sendo 
reg is t rados  9 .168 óbi tos  em 
decorrência do coronavírus no 
Estado. 

Foram notificadas 1.896 
novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 344.792 

BOLETIM

Com 344.792 casos confirmados, MT  
registra 9.168 óbitos por Covid-19 

Redação c/ Assessoria 
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Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de Touro, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  b o a s  
negociações e acordos, 
relacionados com suas 

finanças. O período é ótimo para negociar 
aumentos e contratos, que envolvam novos 
lucros e investimentos. O planejamento 
estratégico será sua maior força.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em 
ótimo aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas em que você estará mais 
fechado e voltado para o planejamento de um 
projeto, que trará mudanças e oportunidades 
e pode ser lançado daqui quatro semanas.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas de dedicação a um novo 
projeto em equipe que você faz parte ou 
gerencia. Você pode esperar por mudanças 
significativas em sua vida profissional e no 
contato com clientes.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas em que você estará 
totalmente envolvido com seus projetos 
profissionais e carreira. Um projeto ou plano 
de negócios pode começar a ser colocado em 
prática e trazer mudanças significativas.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

m a r c a n d o  s e m a n a s  d e  m u d a n ç a s  
significativas que decorrem de um projeto de 
publicações na internet, que podem envolver 
pessoas e empresas estrangeiras. Uma nova 
rotina pode ser estabelecida.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em Aquário e 
em tenso aspecto com Plutão em 
Capricórnio marcando semanas 
de maior envolvimento com seus 

processos mentais e intelectuais, que podem 
envolver o início de um curso de línguas ou de 
formação ou o planejamento de um projeto que 
resultará em um novo contrato comercial.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em 
ótimo aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas que podem ser marcadas 
pelo início das negociações de uma 
sociedade ou parceria comercial. O período 
envolve mudanças significativas, que trarão 
novas oportunidades de negócios. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 
marcando semanas de maior 

envolvimento com projetos de trabalho. Se 
estiver em busca de uma nova colocação no 
mercado, pode ser preparar por notícias que 
trarão mudanças significativas à sua rotina.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas de mudanças significativas 
em sua vida doméstica e familiar. Uma 
mudança de casa, cidade ou país, não está 
descartada, assim como a negociação de 
compra ou venda de um imóvel.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas de mudanças importantes 
que trarão novas oportunidades de ganhos e 
organização em suas finanças. Um novo 
projeto ou contrato pode ser o catalisador 
dessas mudanças. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em 
ótimo aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

marcando semanas de mudanças importantes 
nas finanças compartilhadas, que vêm sendo 
desenhadas nos últimos dias. Uma sociedade 
financeira, que envolve grande soma de 
dinheiro, pode ser firmada.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em 
ótimo aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

m a r c a n d o  s e m a n a s  d e  m u d a n ç a s  
importantes, que trarão novas oportunidades 
ao seu coração. Um romance, que vem sendo 
desenhado pelo Universo, pode ser o grande 
catalisador dessas mudanças.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Destaque ao aniversariante Eliseu 
Guilherme Vidal que recebeu ontem os 
parabéns dos familiares e companheiros 
de Rotary. Que sua vida seja abençoada 
com felicidades,. saúde e que todos os 
seus sonhos se tornem realidade. Nosso 
abraço recheado de felicitações e desejos 
de muitos anos de vida. Na foto com a 
esposa Maria. 

Aplausos a toda 
e q u i p e  d a  T V  
Descalvados em 
especial a jornalista 
Marcia Pache que 
apresenta o SBT 
C á c e r e s ,  p e l o  
excelente trabalho 
de informação a 
c o m u n i d a d e .  A  
todos que fazem 
jorna l i smo com 
s e r i e d a d e  e  
compromisso, nosso 
reconhecimento. 

Completar mais um ano de vida é motivo 
para muita alegria e gratidão, não só 
para quem aniversaria, mas também 
para todos os amigos e familiares. Hoje o 
nosso parabéns ao amigo de longas datas 
Demis Rogério que comemorou a data ao 
lado da sua companheira Frankiely, 
recebendo os abraços virtuais em suas 
redes sociais.  Muita luz e prosperidades 
sempre.  

Festa, alegria e família reunida, assim Andressa Nascimento 
comemorou mais uma primavera e nós da família do JCC 
enviamos fluídos positivos recheados com votos de felicidades, 
saúde, paz e muitas realizações. PARABÉNS!!! 

Festejando data 
nova a querida 
a m i g a  D a y s e  
Tedesco Ribeiro 
que hoje recebe 
os abraços do rol 
de amigos e dos 
familiares. Que 
esse novo seja 
p l e n o  d e  
r e a l i z a ç õ e s ,  
s a ú d e  e  
felicidades. 
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Nas últimas 24 horas foram 1.896 novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 344.792 casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 10.992 estão em isolamento domiciliar, 322.617 estão 
recuperados e 9.168 pessoas perderam a vida em decorrência da doença no 
Estado. Em Cáceres são 9.807 casos. Página 06 

Em meio à pandemia do novo coronavírus, mais uma importante 
ação de cunho social está sendo desenvolvida no município pelo Rotary 
Club de Cáceres, Força Tática e Justiça Comunitária, com apoio da 
comunidade local.  Em sua 2ª edição a ação recebeu a força amiga da 
Justiça Comunitária que abraçou a causa.  A 1ª edição foi realizada no ano 
passado e arrecadou 15 toneladas de alimentos. Página 03 

 É o que assegura a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), que iniciou, na 
sexta-feira (16), a admissão 
no serviço de home care de 
pacientes com quadro de 
saúde estável que estejam em 
tratamento da Covid-19 nas 
enfermarias dos Hospitais 
Regionais de Cáceres,  
Rondonópolis e Sinop. 

Página 05

 Um motociclista de 45 anos 
morreu após colisão de um carro na 
traseira de sua moto, que foi arrastada por 
cerca de 150 metros. O fato foi registrado 
na noite de sábado na MT-343. 

Página 04

SOLIDARIEDADE

Rotary, Força Tática e Justiça Comunitária entregam  
cestas básicas e kits de limpeza a 80 famílias da APAE 

ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Primeira entrega foi para famílias da APAE   

Foto: JCC

Serviço de home care será disponibilizado para  
tratamento de pacientes pós Covid-19 em Cáceres 

TRAGÉDIA

Serviços aguardam 
trâmites para ter início   

Foto: Ilustrativa

Motociclista morre ao ser atingido 
por carro na estrada da Piraputanga 

Acidente foi registrado 
na noite de sábado  

 Foto: Cáceres Notícia

BOLETIM

Com 344.792 casos confirmados, MT  
registra 9.168 óbitos por Covid-19 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em 24 horas 84 pessoas perderam a vida para Covid-19   

Foto: Ilustrativa 

O Grupo Juba, empresa de responsabilidade social, promoveu no último 
final de semana,  mais uma grande ação humanitária durante a pandemia do 
Coronavírus. A Rede Juba de Supermercados, distribuiu mais de três toneladas de 
carne bovina em Cáceres, para auxiliar a população em situação vulnerável.   
    Página 03  

Grupo Juba distribuiu mais de 7 toneladas 
de carne para famílias carentes em Cáceres 

MEIO AMBIENTE 

Alunos do Lobo Guará comemoram Dia 
Mundial da Terra com Live Ambiental 

Colaboradores envolvidos nessa causa  

Foto: Assessoria 
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