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Apensar dos esforços para a abertura de novos leitos de UTI 
anunciados pelo Governo do Estado, bem como de leitos de enfermaria, a 
realidade em Cáceres e várias outras cidades do interior e capital tem 
registrado pessoas morrendo na espera por uma vaga na UTI. Em menos de 
24 horas dois pacientes vieram a óbito enquanto aguardavam vaga.  
                             Página 03 

Em um evento marcado pela emoção, ao som do toque de violino, alunos do Projeto Lobo Guará prestaram 
homenagens a mulheres de diversos segmentos da sociedade cacerense.  Na ação, que faz parte de uma atividade 
extracurricular, as homenagens devido a pandemia foram realizadas com visitas particular a cada mulher, e todos os 
protocolos de biossegurança foram adotados.  Página 03

SEMANA DA MULHER

Ao som de violino, alunos do Projeto Lobo 
Guará prestam homenagens as mulheres  

Delegada Judá Maali e equipe recebendo a homenagem  

 Foto: Divulgação

Pacientes estão nas UPAs aguardando vaga de UTI  

Foto: Divulgação

TRISTE REALIDADE

Em Cáceres pacientes estão perdendo 
a vida na espera por um leito de UTI 
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Aniversariante da semana a elegante 
Fabiola Campos Lucas recebe os 
abraços virtuais do rol de amigos e o 
carinho mais que especial dos filhos 
Lucas e Giovana que se reúnem para o 
tradicional Parabéns. Muita luz, paz, 
amor e realizações são os nossos votos. 
Tim tim! 

Trocando de idade nesta quarta-feira a 
esteticista Suelen Karolaine que recebe 
as homenagens dos familiares, clientes e 
rol de amigos. Que seja um ano próspero 
e pleno de felicidades e principalmente 
saúde. Feliz Niver! 

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

Em tempo parabenizamos a querida Ana Araújo esposa do rotariano 
Milton Lira, que celebrou mais um ano de vida, na oportunidade 
recebeu chuvas de felicitações nas redes sociais e abraços presenciais 
da família, tudo como pede o protocolo. Que seja mais um ano de muitos 
que ainda virão. Paz, Amor e felicidades sempre! Salute! 

Registramos a passagem de mais uma primavera da socialite 
Adriane Cintra que festejou a data envolta ao carinho do 
maridão Luciano (foto) e familiares no aconchego do lar. Que 
Deus lhe conceda um ano repleto de coisas boas. Parabéns! 
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 Projeto de Reedição do Olivro Um Trecho do 
Oeste Brasileiro (1938), 

de Gabriel Pinto de Arruda, foi 
aprovado pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Lazer e 
Esporte através do Edital nº 
05/2000 - MT Nascente (D.O. 
2 9 / 1 0 / 2 0 )  c o m  r e c u r s o s  
provenientes da Lei Emergencial 
de Cultura Aldir Blanc n. 14.017, 
de 29 de junho de 2020.  A obra 
Um Trecho do Oeste Brasileiro 

definido como uma ode a 
Cáceres, em que o autor poetiza 
em prosa o seu grande amor pela 
sua terra natal, pelo seu povo e as 
b e l e z a s  n a t u r a i s  q u e  o  
e n c a n t a v a m  e  f a z i a m - n o  
descrever, como um grande 
admirador, as riquezas do 
município.  Ao ser reditado, este 
livro, um dos primeiros senão o 
fundador  da memória  do 
município em 1938, representa 
u m  l e g a d o  a o s  l e i t o r e s ,  
sobretudo, aos cacerenses, e a 
partir da história fundacional de 
São Luiz de Cáceres, o autor 
aborda as dimensões geo-
política, econômica, social e 
cultural, e das riquezas do solo, 
dos rios, da flora, e da fauna. 

A poesia, inédita, escrita 
em 1915, e que agora será 
publicada, foi enviada por seu 
neto, Cel. João Lyra. Essa poesia 
é um canto que mescla saudades e 
alegrias ao mesmo tempo, e 
expressa um momento muito 
especial da vida do poeta. 
 
A CHEGADA DO GRANDE 
DIA 
 
Chegou hoje o grande dia, 
Em que jubilosos os colegas 
estarão, 
Com indescritível alegria, 
Junto aos pais o diploma terão. 

(1938), de autoria do advogado, 
escritor e poeta cacerense Gabriel 
Pinto de Arruda, publicada em 
1938, e que neste ano é reeditada 
em sua homenagem, conta o 
apoio da Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer/SECEL-
MT e da Lei Emergencial da 
Cultura Aldir Blanc n.14.017, de 
29 de junho de 2020, do Governo 
Federal. 

O livro Um Trecho do 
Oeste Brasileiro (1938) pode ser 

 
No grato acontecimento, 
Da solene colação de grau, 
Todos cheios de contentamento, 
Unidos aos pais e parentes 
estarão. 
 
Sem dúvida melhor oferta, 
Os pais não poderão ter, 
Pergaminhos com esforços, 
Conquistados com prazer. 
 
Só o pobre e humilde autor 
Destes versos, tal ventura não terá 
Porque os seus queridos pais 
Já no céu estão, ao lado do 
criador. 
 
Repousando há muito tempo, 
Longe do filho humilde, mas 
trabalhador, 

Não terão da gloria o brilho, 
Neste momento encantador. 
 
E o sublime anel de formatura, 
Que por eles deveria ser entregue, 
Pelas mãos de um mestre amigo, 
Entregue será, com paternal 
ternura. 
 
Não podendo oferecer-lhes 
O pergaminho da luta final, 
Coroo-lhes a saudosa memoria 
Com o consagrador louro imortal. 
 
Em prol da querida terra distante, 
Onde tive a felicidade de nascer, 
Tudo farei com amor constante 
E com fé que não pode fenecer. 
 
 Rio de Janeiro, 24/12/1915. 
   Gabriel Pinto de Arruda 

 Polícia Federal deflagrou Ana sexta-feira (12) a 
segunda fase da Operação 

Alfeu em garimpo ilegal de ouro 
no interior da Terra Indígena 
Sararé, região de Pontes e 
Lacerda.  A desocupação e a 
inutilização foram determinadas 
pela 2ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Cáceres/MT, 
participaram da ação 50 policiais 
federais e 110 militares do 
Exército Brasileiro.  

A ação conjunta com o 
Exército Brasileiro, faz parte da 
operação Verde Brasil e contou 
com apoio de helicópteros, 
drones e imagens de satélites. 
Uma equipe da PF especializada 
em explosivos ajudou na 
destruição do maquinário 
utilizado pelos criminosos. 

O objetivo foi desocupar 
um garimpo ilegal no Rio Sararé e 
inutil izar os instrumentos 
empregados na exploração 
clandestina.  

Esta é a terceira operação 
da Polícia Federal em duas 
semanas em Mato Grosso no 
c o m b a t e  à  e x p l o r a ç ã o  e  
comercialização ilegal de ouro. 
Na semana passada, quatro 
pessoas  foram presas  na  
Operação Ouro Sujo e na terceira 
fase da Operação Papagaio de 
Ouro. 

Em maio do ano passado, 
a Polícia Federal realizou a 
primeira fase da Operação Alfeu 
no mesmo local. Após a retirada 
d a s  f o r ç a s  p o l i c i a i s ,  o s  
g a r i m p e i r o s  i n v a d i r a m  
novamente a área. 

CULTURA

Com incentivo da Lei Aldir Blanc obra de escritor  
cacerense Gabriel Pinto de Arruda será reeditada 

O livro  pode ser definido como uma ode a Cáceres 

Neuza Zattar 
Foto: Divulgação

Assessoria 

FORÇA TAREFA

Polícia Federal em ação conjunta com o  
Exército desocupam garimpo em Lacerda 
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O atacante cruzou rasteiro 
na área e Lucas Gava completou 
de primeira, marcando o terceiro 
gol do Cuiabá.  

O Operário conseguiu 
diminuir, aos 27. Lucas Cardoso 
roubou a bola, em saída errada do 
Cuiabá, e tocou para André 
Rodrigues, que devolveu na 
medida para a finalização. Lucas 
dominou, avançou sozinho na 
grande área e tocou na saída do 
estreante goleiro Walter.  

Na próxima rodada, o 
Operário pega o Luverdense, no 
dia 20, no estádio Dito Souza, em 
Várzea Grande. Já o Cuiabá pega 
o Ação no dia 22. 

Antes, porém, encara o 
Sergipe, no dia 16, em Itabaiana, 
em partida válida pela Copa do 
Brasil. 

Foi o segundo jogo da 
terceira rodada do Mato-
grossense. Nesta terça-feira (16), 
Luverdense e Dom Bosco se 
enfrentam no Passo das Emas, em 
Lucas.

 Cuiabá derrotou, por 3 a O1, o Operário de Várzea 
Grande, em partida 

válida pela terceira rodada do 
Campeonato Mato-Grossense. 
Com mais uma vitória, o 
Auriverde da Baixada segue na 
ponta da tabela com 9 pontos, 
enquanto que o Tricolor Várzea-
grandense f ica na quinta  
colocação com 4. 

O Dourado abriu o placar, 
logo aos 19 do primeiro tempo. 
Em cobrança de falta, Élvis 
cruzou na área, o zagueiro 
Matheus Ferreira tentou cortar e 
acabou marcando contra. Em 
novo lance aéreo, o Cuiabá 
ampliou, também na etapa inicial. 
Élvis cruzou na área, em cobrança 
de falta, Elton subiu sozinho e 
cabeceou. O goleiro defendeu, 
mas a bola caiu no pé do atacante, 
que empurrou para a rede.  

O Cuiabá não diminuiu o 
ritmo na segunda etapa. Logo aos 
13, Élvis lançou para o estreante 
Osman, na direita. 

eis jogos da Copa Brasil Ssofreram alteração de 
local, o anuncio foi feito 

pela Diretoria de Competições da 
Confederação Brasileira de 
Futebol. As alterações foram 

r e a l i z a d a s  p o r  c o n t a  d e  
determinações governamentais 
vedando a prática do futebol nos 
locais onde as partidas estavam 
previamente marcadas para 
acontecer. 

Com a mudança, a Arena 
Pantanal, será palco do jogo entre 
G a l v e z  ( A C )  e  A t l é t i c o  
Goiainiense, que jogariam, 
inicialmente, na Arena Acreana, 
em Rio Branco (AC). A partida 
está marcada para as 16h (local) 
desta quarta-feira, 17. 

Também passaram por 
a l t e r a ç õ e s  a s  p a r t i d a s :  
Ypiranga/AP x Santa Cruz, 
Mirassol x Red Bull Bragantino, 
Porto Velho/RO x Feroviário/CE, 
Marília/SP x Criciúma/SC e 
Palmas/TO x Avaí/SC. 

A pedido da Federação 
Sergipana de Futebol, o jogo entre 
Sergipe e Cuiabá, válido pela 
primeira fase da Copa Brasil, que 
aconteceria na Arena Batistão, foi 
transferido para o Estádio 
E t e l v i n o  M e n d o n ç a ,  e m  
Itabaiana. 

A mudança  ocorreu  
devido o gramado da Arena 
Batistão estar passando por um 
processo de revitalização. A data e 
horário permaneceram iguais, 
terça-feira, dia 16, às 19h15 
(horário de Brasília). 
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ESTADUAL

Após vitória contra Operário, Cuiabá  
segue invicto e líder do Mato-grossense 

Dourado se impôs diante do Tricolor e venceu com gols   de Elton, Rafael Gava e gol contra de Matheus Ferreira 

Herbert de Souza/SN 

Invicto, Cuiabá enfrenta o Ação no dia 22   

Foto: Assessoria

ALTERAÇÕES

Arena Pantanal será palco de partida da Copa 
do Brasil, após CBF alterar locais de seis jogos 
Da Redação 

Arena Pantanal recebe Galvez e Atlético Goianiense nesta quarta   

Foto: Arquivo
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ações que visem à erradicação do 
t r a b a l h o  i n f a n t i l  e  à  
profissionalização dos adolescentes.  

Para o presidente do 
C o n s e l h o  R e g i o n a l  d e  
Contabilidade, Antônio Carlos 
Leite, 1º Padrinho 2021, “a 
participação do profissional de 
contabilidade é essencial na 
divulgação da campanha e para 
esclarecimento da sociedade”, disse. 

A Secretária Municipal de 
Assistência Social, Fabíola Lucas, 
reforça a necessidade da união de 
todos e o apoio ao fundo municipal. 
“Precisamos da ajuda de todos. É 
dever do Município proteger a 
infância e adolescência e as questões 
que acabam afetando este público. 
Arrecadar para o fundo é uma 
maneira de garantir que estas 
pessoas estejam protegidas”, 
salientou. 

Para a Prefeita Eliene “é 
uma situação em que todos ganham: 
ganha a sociedade, que vê seus 
impostos retornarem diretamente 
para a sua comunidade, e ganham as 
c r i a n ça s ,  q u e  r e c eb e m  u m  
atendimento mais qualificado da 
rede de proteção. Necessitamos de 
uma campanha forte, conscientizar a 
sociedade da contribuição para 
mudar a realidade das crianças e 
adolescentes cacerenses” afirmou. 

A s e r v i d o r a  Va n e s s a  
Santana das Neves foi nomeada 

pós meses de conversas e Atrâmites enfim o Hospital São 
Luiz (HSL) abrirá 10 novos 

leitos de UTI (Unidade de Terapia 
i n t e n s i v a )  e x c l u s i v o s  p a r a  o  
atendimento de pacientes com o novo 
coronavírus, visando aumentar a 
assistência médica aos novos casos, 
diante dos avanços da doença em 
Cáceres. O anúncio foi feito pelo 
governador Mauro Mendes na semana 
passada.  

A reabertura dos leitos faz parte 
do empenho e nova pactualização entre 
o Governo do Estado de Mato Grosso, 
Prefei tura de Cáceres,  Cisomt 
(Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Oeste de Mato Grosso) e Pró-Saúde, 
gestora do HSL, para o atendimento de 
pacientes do SUS. 

A direção do HSL, já iniciou o 
processo de contratação de novos 
profissionais e também a aquisição dos 
insumos e medicamentos para a abertura 
dos dez leitos, aguardando a entrega do 
material pelos fornecedores, que devido 
a demanda nacional pelos produtos, 
incluindo sedativos e anestésicos, os 
atrasos na distribuição têm afetado toda 
a rede hospitalar no país. 

No ano passado, por meio de 

 p r ime i ro - sec re t á r io  da  OAssemble ia  Leg i s l a t iva ,  
deputado Eduardo Botelho 

(DEM), acredita que na próxima semana 
deverá ser apresentado o projeto de lei 
que determinará nova alíquota da 
Previdência para aposentados e 
pensionistas de Mato Grosso. Botelho 
participou, nesta sexta-feira (12), de 
mais uma rodada de discussões sobre o 
tema, na Casa Civil. 

Objetivo é propor uma nova 
alíquota de contribuição previdenciária 
para aposentados e inativos, que 
passaram a ser taxados em 14% da 
Previdência, devido à manutenção do 
veto do governo ao Projeto de Lei 
Complementar 36/2020, que revogava 
esse desconto até o valor do teto do 
Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS). O PLC, de autoria do deputado 
Lúdio Cabral (PT), na votação do veto, 
teve 12 votos favoráveis à manutenção e 
11 contrários. A partir disso, por 
sugestão de Botelho, os deputados se 
comprometeram a buscar uma solução 
para ajudar a categoria que, segundo ele, 
foi duramente penalizada.

“Estamos construindo uma 
proposta. Criamos a comissão para 
negociar com o governo sobre a 

Previdência, desde quando o veto não 
foi derrubado na Assembleia, fizemos 
esse compromisso de amenizar a 
situação dessas pessoas, que ganham até 
R$ 6,1 mil (teto da Previdência) e o 
estadual ficou até um salário mínimo, 
isso está pesando muito pois ganham 
pouco”, questionou o parlamentar. 

Ressaltou que a equipe trabalha 
para que o projeto não tenha vício de 
origem. Dessa forma, após apresentação 
de dados, a proposta passará por uma 
análise geral da ALMT, do Ministério 
Público, Tribunal de Contas e Tribunal 
de Justiça, para depois ser encaminhado 
ao Conselho da Previdência e, em 
seguida, para votação da ALMT. 

“Estamos fazendo várias 
simulações para chegar ao consenso e 
votação do projeto na Assembleia. Tem 
também a questão dos portadores de 
doenças raras, queremos que haja 
isenção do dobro do teto que seria até R$ 
12,2 mil, são doenças incuráveis e essas 
pessoas precisam ter condições de 
tratamento. Estamos aguardando 
consulta jurídica para ver se fechamos 
esse projeto para que seja aprovado mais 
rápido possível”, explicou Botelho, ao 
declarar que o governo está disposto a 
ajudar.

contrato com o Estado, o São Luiz 
prestou atendimento aos casos suspeitos 
e confirmados para a Covid-19 na região 
de Cáceres. 

Ao todo, foram recuperados 
mais de 400 pacientes, muitos com 
idades acima dos 50 anos. 

“Os novos leitos trazem 
também um alívio para o sistema de 
saúde e o HSL mantém a referência para 
os munícios que dependem do nosso 
atendimento. A parceria entre o setor 

público e privado é fundamental neste 
momento e fortalece o SUS”, conclui 
Frederico. 

As diretrizes do Hospital São 
Luiz, seguem protocolos de segurança 
preconizados pelo Ministério da Saúde e 
Organização Mundial de Saúde. 

Todos os profissionais da 
assistência aos pacientes já foram 
imunizados com a primeira e segunda 
dose contra a Covid-19. 

om parceria do Poder CJud ic iá r io ,  Min is té r io  
P ú b l i c o  E s t a d u a l ,  e  

C o n s e l h o  R e g i o n a l  d e  
Contabi l idade ,  a  Prefe i tura  
Municipal de Cáceres, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal de 
D i r e i t o s  d a  C r i a n ç a  e  d o  
Adolescente, lançou a campanha 
municipal de arrecadação de 
recursos do imposto de renda 2021 
para o Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA).  

Trata-se de um fundo 
especial criado por Lei Municipal 

para captar recursos que serão 
destinados especificamente para 
área da infância e adolescência. A 
doação representa a destinação de 
uma parcela do imposto devido à 
Receita Federal para o FIA de 
Cáceres. 

Os recursos destinados ao 
FMDCA são aplicados conforme as 
demandas e as prioridades apuradas 
pelos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, como 
programas de atendimento a 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social ou vítimas 
de violência, bem como programas e 

DOAÇÃO

Prefeitura lança campanha de arrecadação de recursos 
do imposto de renda para o Fundo da Infância e 

Os recursos destinados ao FMDCA são aplicados conforme as demandas e as prioridades 

Assessoria 

Secretária de Assistência Social, Fabíola Lucas  

REFORÇO

Reabertura de leitos pelo SUS no Hospital 
São Luís reforçará atendimento à Covid-19 
Da Redação 

HSL aguarda a entrega dos insumos para abertura   

CONTRIBUIÇÃO

Nova alíquota da Previdência para aposentados e  
pensionistas deve ser apresentada nesta semana 

Assessoria 

Rodada de discussão com comissão de deputados e governo do estado  

 Foto: ALMT

 Foto: Assessoria

Foto: JCC

Gestora do Fundo, pelo Decreto 
Municipal nº 226 de 24 de fevereiro 
de 2021. O Fundo tem o CNPJ Nº 
18.702.287/0001-67, e Conta 
Corrente 48646-9, Agência 0184-8, 
Banco do Brasil. 

Contribuindo para o fundo, 
o cidadão não terá nenhuma perda 
financeira ou qualquer forma a mais 
de despesa, apenas destinará parte do 
seu imposto de renda devido em prol 
das crianças e dos adolescentes. 
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 om o slogan “Alegria de Cver a cidade limpa”, 
iniciou ontem o mutirão 

de limpeza nos bairros da cidade, 
com serviços de coleta seletiva do 
lixo, capinação e varrição das 
vias públicas; coleta e trituração 
de galhos de árvores e coleta de 
volumosos (móveis, colchão, 
fogão, geladeira).  A primeira 
etapa do Mutirão aconteceu na 
área central da cidade onde foram 
retiradas 193 toneladas de lixo.  

Nesta etapa, os moradores 
dos bairros devem estar atentos 
aos dias determinados para que 
d e p o s i t e m  o s  m a t e r i a i s  
recicláveis em frente as suas 
residências, para que sejam 
removidos pelos veículos de 
coleta.   

Serão recolhidos toda 
forma de resíduos utilizando da 
prática de separação pelos 
moradores, de material seco e 
úmido, acondicionados em 
s a c o l a s  p l á s t i c a s  c o m  
ident i f icação dos  objetos  
existentes (papel, papelão, 
garrafas, pneus, objetos e móveis 
e m  d e s u s o ,  r e s í d u o s  
orgânicos(úmido), exceto restos 
de construção.  

um povo bom e acolhedor que, 
certamente, se convocado, não se 
furtará em participar desse 
p rocesso  da  implan tação  
definitiva da coleta seletiva em 
nossa cidade”, ressaltou. 

Aparecida Nepomuceno, 
Diretora da Autarquia Águas do 
Pantanal, destaca que o principal 
ator dessa ação é o cidadão e pede 
o engajamento de todos os 
munícipes para que o projeto 
atinja seu propósito. 

Para a Prefeita Eliene, que 
tem como uma das prioridades da 
sua gestão 100% de coleta 
seletiva e lixo zero, “estamos 
dando os primeiros passos rumo a 
esse objetivo, que é transformar 
Cáceres numa cidade modelo, 
exemplo de preservação e 
conservação do meio ambiente. 
Situamos no portal do Pantanal 
Mato-grossense, patrimônio da 
humanidade, isso aumenta muito 
nossa responsabilidade. Temos 

Com mais de 170 óbitos, o 
número de casos confirmados no 
município vem aumentando 
consideravelmente, só para se ter 
uma ideia na Central da Covid no 
mês de fevereiro passaram por 
atendimento 1960 pessoas com 
sintomas, já neste mês, em apenas 
11 dias, foram registradas 1154 
atendimentos, nessa média ao 
final de março serão mais de 3 mil 
atendimentos. 

“Nesse momento temos 
que unir forças, poder público e 
sociedade, cada um fazendo sua 
p a r t e ,  e n t ã o  p e ç o  
encarecidamente a população que 
respeite os protocolos de 
biossegurança, fiquem em casa, 
para que juntos possamos frear 
esse vírus devastador”, finaliza. 

pesar dos esforços para a Aabertura de novos leitos 
de UTI anunciados pelo 

Governo do Estado, em conjunto 
com a Prefeitura Municipal, bem 
como de leitos de enfermaria, a 
realidade em Cáceres e várias 
outras cidades do interior e 
capital tem registrado pessoas 
morrendo a espera por uma vaga 
na UTI.  

Somente em Cáceres na 
última semana quatro pacientes 
não tiveram a chance de 
tratamento necessário em UTI 
para tentar reverter o quadro da 
doença.   Diante do grave 
cenário, a prefeita Eliene 
Liberato publicou o Decreto nº. 

260 que estabelece até 30 de 
junho de 2021, ESTADO DE 
EMERGÊNCIA em Saúde 
Pública no âmbito do Município 
d e  C á c e r e s ,  e m  e s t r i t a  
consonância com Decreto 
Estadual 849 de 09 de março de 
2021. 

A prefeita também não 
descarta a adoção de medidas 
mais rígidas, em vista da falta de 
leitos e da própria exaustão da 
equipe médica e profissionais da 
saúde que atuam na linha de 
frente à covid no município, 
segundo ela há registro de médico 
infectado mesmo já tendo 
recebido a primeira dose da 
vacina AstraZeneca. 

Vila Mariana 
Dia 18 (quinta) – Monte Verde e 
Vitória Régia 
Dia 19 (sexta) – Residencial 
Aeroporto, Vista Alegre e Betel 

P r o g r a m a ç ã o  d a  
Semana:  
Dia 16 (terça) – Bairros São Luiz 
e São Miguel 
Dia 17 (quarta) – Cohab Velha e 

encantou pelo talento, Alisson 
com sua voz suave cantou para 
as mulheres e a aluna Raquel 
relembrou em sua fala bastante 
emocionada a luta travada até os 
dias de hoje pelas mulheres.  

O  ro ta r i ano  Jo rge  
Rodrigues, coordenador do 
projeto pelo Rotary, destacou 
que homenagear as mulheres e 
comemorar as conquistas faz 
parte do processo de memória e 
permanente construção da 
sociedade. “As dificuldades nos 
momentos de luta, no qual de 
forma isolada parecem pedras, 
se transformam em degraus e a 
cada comemoração solidificam 
a confiança após grandes 
histórias de conquistas”. 

N a  o p o r t u n i d a d e  
representado as mulheres de 
Cáceres, foram homenageadas a 
prefeita Eliene Liberato, na 
OAB as advogadas Linnete 
Dantas e Raquel Mendes, as 
vereadoras Mazéh e Valdeníria, 
a empresária e presidente do 
Rotary  Cáceres ,  Rosane 
Michelis, a Delegada Judá 
Maali Marcondes, a tenente 
Rosana da Força Tática, Dona 
Sueli e Dona Onilda. 

m um evento marcado Epela emoção, ao som do 
toque de violino, alunos 

do Projeto Lobo Guará prestaram 
homenagens a mulheres de 
diversos segmentos da sociedade 
cacerense.  Na ação, que faz parte 
de uma atividade extracurricular, 
as homenagens foram realizadas 
com visitas particular a cada 
mulher, onde devido a pandemia, 
t o d o s  o s  p r o t o c o l o s  d e  
biossegurança foram respeitados.  

O projeto de homenagens, 
foi pensado com o objetivo de 
relembrar as conquistas já obtidas 
pelas mulheres ao longo da 
história, bem como sobre os 
direitos da mulher que continuam 
sendo violados na busca por um 
espaço social com igualdade de 
gênero e oportunidades. 

O Projeto Lobo guará, 
desenvolvido pelo IFMT Campos 
Cáceres em conjunto com a 
Polícia Ambiental e o Rotary 
Club de Cáceres, visa uma 
formação integral, preparando os 
a l u n o s  p a r a  u m  o l h a r  
multiplicador como defensores 
do Meio Ambiente, sem perder a 
essência social, trabalhando 
sempre a valoração da vida.  

O aluno Pedro ao violino 

CIDADE LIMPA

Águas do Pantanal leva Mutirão de Limpeza aos  
bairros, moradores devem colocar o lixo na calçada  

Todos os bairros receberão o Mutirão até final de abril 

Da Redação 

Mutirão em ação nos bairros, projeto Cidade Limpa   

 Foto: JCC

TRISTE REALIDADE

Em Cáceres pacientes estão perdendo 
a vida a espera por um leito de UTI 

Da Redação 

Prefeita Eliene assina decreto de calamidade pública    

Foto: Arquivo

SEMANA DA MULHER

Ao som de violino, alunos do Projeto Lobo 
Guará prestam homenagens as mulheres  

Da Redação 

Homenagens marcou a data em Cáceres  

 Foto: Divulgação

BRANCAS

Para a Diretoria da Autarquia Águas do Pantanal que em 
decorrência do Dia International das Mulheres, organizou uma 
homenagem com flores e um mural em especial as colaboradoras 
que com a sensibilidade peculiar da Mulher tornam o ambiente de 
trabalho mais harmonioso. Parabéns pela iniciativa, isso é 
reconhecimento por aquela que tanto lutou e continua lutando por 
respeito e espaço na sociedade.  

PRETAS

Embora a circulação de pessoas tenha diminuído nos espaços 
públicos, diante da fiscalização ostensiva realizada pela Polícia 
Militar em parceria com agentes da Vigilância Sanitária, ainda tem 
uns engraçadinhos que estão realizando festas clandestinas, 
churrasquinho entre amigos, rodinha de tererê e desfilam sem 
máscara. Só um aviso aos que se acham super heróis, NA FESTA 
SEMPRE CABE MAIS UM, NA UTI, NÃO. Fica a dica. 

BRANCAS

Ao grupo Amigos do Bem que realizam um trabalho social de 
destaque em nossa cidade, e que neste sábado estariam realizando 
um Bazar em prol da APAE, mas que diante do momento 
gravíssimo que estamos atravessando com a pandemia, usaram de 
bom senso e transferiram o evento para outra data. Em nota eles 
afirmaram que o momento é de muita cautela e preservação da 
vida, apoiamos o Decreto e a vida, em data oportuna estaremos 
realizando nosso tradicional Bazar para reverter o que for 
arrecadado para a APAE de Cáceres, firmamos este compromisso 
com a instituição e com a sociedade. Atitude louvada! 

PRETAS

Para pessoas que ainda não tomaram consciência que está 
expressamente proibido a entrada de mais de uma pessoa da 
mesma família em supermercados da cidade, e da mesma forma 
levar crianças em qualquer estabelecimento e locais públicos, 
medidas asseguradas em Decreto pela Prefeitura de Cáceres. A 
medida foi necessária diante do atual quadro em que essa nova 
Cepa circulante tem infectado adolescentes, jovens e crianças. 
Lembrando que o Estado está com lotação máxima para 
internação em UTI. Dia desses nossa equipe flagrou em uma 
lotérica, uma senhora que desceu do carro com uma criança no 
colo e adentrou no estabelecimento, aquele famoso jeitinho para 
não enfrentar fila, detalhe no veículo ficou um senhor. A mocinha 
da lotérica gentilmente a informou que não era permitido a entrada 
com a criança, explicando que essa atitude gera multa para quem 
pratica e para o estabelecimento que permite, em primeiro 
momento a senhora esbravejou, mas acabou levando a criança até 
o carro.  Aos desavisados fica o recado.  

X
DA REPORTAGEM

Caem telhados  
Nas janelas abandonadas,  
Que fechadas escondem o passado.  
Portas empenadas se corroem   
Na ferrugem dos cadeados.  
Trancam a alma da cidade  
Em tijolos amontoados.  
Impedem a poesia das cores,  
O perfume de amores  
Trancados nos quartos.  
Monumentos padecem.  
Raízes que não seguram a história.  
A imponência e arquitetura adoecem.  
Um grito sem ecos.  
O silêncio incomoda,  
A omissão extermina.  
Quanta dor nas nuas calçadas,   
Nas ruas peladas,  
Abandonadas por seus monumentos.  
Range o adobe   
Segurando caibros pendurados.  
Fachadas da cultura em tormento.  
Demolidas,  
Engolidas pelo tempo.  
Quantas sombras daquilo que foi luz.  
Casarios.  
Casarões.  
Portais ruindo no tempo.  
Ruídos do vento,   
Que derruba a vida projetada,  
Arquitetada.  
Abandono do homem.  
Onde estão as meninas   
Debruçadas nos umbrais?  
As crianças saindo apressadas?  
E as senhoras nas calçadas?  
Imagens da lembrança   
Escondida nos quintais.  
Conversas que ficaram perdidas,  
Tatuadas nas paredes de adobe   
E que agora caem.   
Encobertas pelo mato,  
Contrasta o verde e a flor.  
Cáceres sem eira e nem beira.  
Adornos esquecidos nos escombros  
Daquilo que pulsou vida e hoje já se foi.  
Restou Rafael Jonnier.  
  
Esdras Crepaldi  
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O leão está solto nas ruas, dizia 
a letra do rock de Erasmo e Roberto 
Carlos nos anos dourados da Jovem 
Guarda; e quando se fala em 
impostos, o trabalhador refém das 
agiotagens oficiais, se rende na renda; 
pior, na fonte, sem chances de escapar 
das garras do pet de Leviatã. 

Pois é, as águas de março 
batem no calcanhar do povo, trazendo 
nos aguapés o rugido do leão do 
Imposto de Renda, de propósito 
defasado em detrimento do dito 
contribuinte, na real, garfado pela 
falha política tributária do governo. 

De 1º de março a 30 de abril, 
quem recebeu mais de R$ 22.847,76 
em 2020 vai ter de declarar à Receita 
Federal o temido e injusto Imposto de 
Renda da Pessoa Física. 

Detalhe: quem atrasar ainda 
será penalizado com multa de 1% 
sobre o imposto devido ao mês, com 
mínimo de R$ 165,74 e máximo de 
20% do imposto devido. 

Então, amigos, quando a gente 
diz que o IRPF é garfado, temido e 
injusto, ninguém quer hostilizar o 
peso nos costados do povo e sim, 
mostrar que de forma voluntária, os 
tributaristas do governo falham na 
mão grande, vitimando o coitado do 
trabalhador tupiniquim, que já sofre 
com 35% de impostos retidos em tudo 
que ganha e gasta. 

Justificando nosso protesto em 
defesa do povo injustiçado, desde 
2015 o governo não corrige e ou 
atualiza a tabela do imposto de renda. 
E, desde 1996 este ardil tributário 
acumula uma defasagem de 113,09%, 
se, comparada a inflação do mesmo 
período. 

De 2015 a 2020, a defasagem é 
superior aos 20% em relação ao 
salário do dito contribuinte. Trocando 
em miúdos, houvesse justiça social e 
econômica no país, o correto seria o 
dito contribuinte, nós, cujo salário e 
ou ganho não superior a R$ 4.022,89 
ser isento da mordida do leão.

Acontece que o saco sem 
fundo do governo fecha os olhos a 
estas defasagens e abre a bocarra no 
ganho do trabalhador. 

Consequência dessa injustiça 
social, mais de 10 milhões de 
brasileiros atacados ultimamente pelo 
leão da receita. Só pra finalizar, mau 
exemplo desse jogo insensível, 
atualmente quem ganha R$ 3 
mil/mês, paga R$ 95,20/mês ao IR, ou 
R$ 1.200/ano ao leão, sem contar 
percentuais nas férias e no 13º salário, 
nada escapa. 

E pensar que na campanha 
eleitoral as promessas eram de 
isenção do IR até 5 salários mínimos! 
Acreditou Mané?  Ano que vem tem 
eleição, né? 

Rosane Michels - Editora
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