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REFERÊNCIA PARA CORONAVÍRUS

Estado começa construção de 200
leitos no Hospital Metropolitano
Foto: Divulgação

O Governo do Estado começou, nesta segunda-feira (23), as obras
para construir 200 leitos no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande. A
unidade será a referência estadual para atendimento dos casos graves de
Coronavírus. Ao todo, a unidade ficará com 260 leitos, já que atualmente o
local conta com outros 60 leitos. Mendes ressaltou que a unidade é
ampliada para atender os casos graves e alertou que, para os casos mais
amenos, a população deverá continuar a buscar as UPAs e policlínicas.
Página 06

COVID-19

Max Russi propõe estruturação de pequenos hospitais do
interior para atendimento de pacientes do Coronavírus
Foto: Assessoria

Mendes (detalhe) estima que em algumas semanas a unidade já disponibilizará 260 leitos

Deputado Russi propõe estruturação nos hospitais do interior

IMUNIZAÇÃO

Devido à procura, vacinas da gripe
acabam no primeiro dia de Campanha

O deputado Max Russi (PSB) propôs a estruturação dos hospitais
de pequeno porte, das cidades do interior de Mato Grosso, para o
atendimento preliminar de vítimas do Covid-19. Uma das preocupações,
apresentadas pelo parlamentar ao governador Mauro Mendes, é quanto ao
acolhimento das famílias menos favorecidas do estado, assim como os
impactos sociais previstos para os próximos meses. Página 06

Foto: Divulgação

O primeiro lote das doses
disponíveis para campanha de vacinação
contra gripe em Cáceres se esgotou nas
primeiras horas.
Embora não haja
relação entre as doenças, acredita-se que
a grande procura seja efeito da pandemia
de coranavírus.

EM CANA

Homem de 49 anos
é preso por tentativa
de estupro em Cáceres
Página 04

Novos lotes da vacina
devem chegar em breve

ENQUADRADO

PM detém em
Araputanga, jovem
que estava realizando
festinha em residência

Página 03

PREVENÇÃO

Fapan suspende atendimentos nas
clínicas de Psicologia e Odontologia
Foto: Reprodução

A Faculdade do Pantanal (Fapan),
maior da região, com sede em Cáceres,
além de suspender as aulas até 5 de abril,
também suspendeu os atendimentos nas
clínicas de Psicologia e Odontologia. As
clínicas atendem diariamente
gratuitamente centenas de pessoas. Não há
data para o retorno.

Página 04
SUSPENSO

TCE mantém suspensão de
processo licitatório da
Prefeitura de Cáceres
Página 03

Clínica Odontológica da Fapan

Página 03
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Artigo

O dia em que a Terra parou

A música de Raul Seixas nunca
esteve tão presente em nossas vidas. O hit
“O dia em que a Terra parou” está no auge no
planeta Terra. Estamos vivendo estes dias de
março/2020 em verdadeiro pânico. A Saúde
do planeta está em xeque. Informações de
toda natureza circulam com verdades e
mentiras, deixando a população estarrecida.
A falta de solidariedade humana, mais uma
vez, está presente.
E, para piorar, a rapidez dessas
informações, falsas ou verdadeiras, geram
medo e reações desencontradas de todos.
Confesso estar perplexo e cético com este
momento. Confesso, também, que aceito a
tese da teoria da conspiração que o vírus é
“fabricado” e que, ao final disso tudo, além
dos problemas humanitários decorrentes,
teremos um retrocesso/atraso em todos os
indicadores mundiais, de qualquer área ou
aspecto. Ainda neste artigo exemplifico essa
tese.
Não sou da área da saúde, mas
entendo que a velocidade da transmissão do
vírus, aliado à falta de equipamentos e leitos,
com restrição de pessoal a ser empregado, já
se falando inclusive em requisitar
aposentados; é motivo para toda a sorte de
medidas restritivas de contato, evitando-se
contágio.
Ainda assim espero que outras
situações também danosas não sejam
ignoradas, como o combate à dengue, até
outro dia foco de toda a atenção. Sei da
excepcionalidade, sei da gravidade
instalada, mas espero que os comitês
gestores da crise saibam lidar com todas as
situações postas até agora.
Este artigo foge um pouco do jargão
politicamente correto, regra necessária para
não ser considerado isto ou aquilo, afinal
sou apenas um articulista tentando enxergar
um pouco o antes, este durante e o depois do
coronavírus, o SARS COVID-19. Em
17/03/2020, infelizmente, tivemos o(s)

CORREIOS COVID-19
Para reduzir os impactos da pandemia de
coronavírus em seus empregados e no
atendimento à população, os Correios
adotaram novas medidas preventivas. Desde
sexta-feira (20), a empresa passou a realizar a
entrega e a coleta de malotes
simultaneamente em única visita diária, para
melhor aproveitamento da força de trabalho
disponível na distribuição e diminuição da
frequência de contato com os clientes. A
empresa também suspendeu,
temporariamente, a assinatura do destinatário
na entrega de objetos postais e está reforçando
a importância dos empregados seguirem as
orientações de prevenção, bem como de
agirem com o respeito, a cautela e a empatia
que a situação exige, tanto no ambiente de
trabalho quanto no relacionamento com os
clientes.
ATENDIMENTO PRF
Em decorrência a pandemia do novo
Coronavírus, a PRF suspendeu desde ontem,
o atendimento presencial nas unidades
administrativas em Mato Grosso. Informar
que os atendimentos estão disponibilizados
das 7h às 17h pelos canais: Telefones: (65)
3928-3029 / (65) 3928-3032; E-mail:
atendimento.mt@prf.gov.br. O telefone 191
continua funcionando normalmente e sem
interrupções, para o atendimento de
emergências nas rodovias federais. As
atividades de policiamento e fiscalização
estão mantidas em todo o país.
POSTOS DE COMBUSTÍVEL
Os revendedores de combustíveis
automotivos em todo o país deverão
funcionar, no mínimo, de segunda-feira a
sábado, das 7h às 19h. A determinação consta
de resolução da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). A ANP informou que a orientação foi
baseada no artigo 22, inciso XI, da Resolução
ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013.
Segundo a agência, a resolução define os
procedimentos a serem adotados pelos seus
agentes regulados, enquanto durarem as
medidas temporárias de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus estabelecidas por estados e
municípios.
IMPRENSA /COVID-19
O presidente Jair Bolsonaro definiu como
essenciais as atividades e serviços da
imprensa como medida de enfrentamento à
pandemia de covid-19. O decreto foi
publicado no dia 22 em edição extra do Diário
Oficial da União. De acordo com o texto,
deverão ser resguardados o exercício pleno e
o funcionamento de todos os meios de
comunicação e divulgação disponíveis,
“incluídos a radiodifusão de sons e de
imagens, a internet, os jornais e as revistas,
entre outros”. A medida visa garantir a difusão
de informações à população e também
cumpre o princípio constitucional da
publicidade em relação aos atos praticados
pelo governo.
MEDICAMENTO EXPERIMENTAL
O ministério da Saúde pode autorizar, até hoje
(24), a prescrição da cloroquina e da
hidroxicloroquina para casos graves de covid19, doença provocada pelo novo coronavírus.
A declaração foi feita há pouco pelo secretário
executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis.
Até lá, o ministério soltará uma nota com
orientações sobre o uso dos medicamentos. O
secretário, no entanto, informou que a
eventual liberação dos remédios terá caráter
experimental e valerá apenas para pacientes
internados em estado grave. Ele reiterou que
os dois componentes têm efeitos colaterais
fortes e não podem ser estocados para serem
usados em caso de eventual gripe.

primeiro(s) óbito(s). O momento,
agora, é única e exclusivamente de debelar o
surto e preservar vidas. Esta perda não tem
retorno. Também tivemos morte pelo já
conhecido vírus da gripe Influenza.
Por isso, creio que podemos e
devemos fazer algumas ponderações, em
outros setores. As autoridades estão
tomando medidas no âmbito federal,
estadual e municipal. Eventos e reuniões
suspensas. Medidas necessárias.
Creio que o antes foi subestimado, o
durante está sendo enfrentado, mesmo com
atitudes contraditórias do principal
elemento neste processo.
Agora, o depois será imprevisível, a
Economia Globalizada sofrerá perdas que
impactarão demais as pessoas. O próprio
pacote de injeção de recursos liberados pelo
Governo Federal não tem medidas para
atender os
brasileiros que estão na
economia informal, nos “bicos” eventuais e
que precisam também ser acolhidos. Meu
senso humanitário me deixa perplexo com o
futuro. Falta liderança neste processo.

Planejamento é fundamental. Hoje
atacamos as consequências; amanhã
teremos que agir nas causas para evitar
novas e maiores consequências. O mundo
sucumbiu ao vírus, chamado de vírus chinês
por Trump.
Os chineses, por sua vez, dizem que
o vírus foi levado para a China por militares
americanos. Por isso me referi antes à
chamada teoria da conspiração (matéria esta
publicada pela Folha de SP, fonte AFP direto
de Washington e Pequim). Mas, sem
polêmicas, fica para reflexão de cada um.
Este não é o ponto principal hoje.
O que precisamos agora? Cuidar da
nossa população, conter a pandemia e ter um
grupo técnico pensando para além dos
próximos 120 (cento e vinte) dias. Uma
eleição sem fundos partidários, destinando
os recursos para a saúde, uma desoneração
efetiva do trabalho, uma ação conjunta dos
governos interna e externamente, para
colocar o mundo nos trilhos, já seria bemvindo. Que se habilitem os líderes... Ainda
os temos? ___***Karim Abud Mauad

Covid-19 e o momento da reflexão
Tudo que veem acontecendo com as
nossas vidas tem sua razão de ser, e nem tudo
vem do jeito que almejamos, e agora estamos
num enfrentamento contra um inimigo
microscópico, o coronavírus (COVID-19) que
chegou com tudo e está deixando um rastro de
morte por toda parte do mundo, e segue
espalhando pânico e tristeza por onde passa.
Esse vírus que não escolhe classe social, nem
raça e nem lado político e nem religião, todos nós
somos passíveis de sermos contaminados, mas
cabe a cada um de nós precavermos ao máximo
que puder, seguir as orientações e fugir dos
lugares tomados por pessoas.
Quem
iria pensar que uma
microscópica figura poderia parar o mundo, mas
é um momento de muita reflexão, os Presidentes
das grandes nações se curvaram diante do
poderio invisível e que vem matando sem dó, e
por isso, o minúsculo vírus tornou-se o mais
temido inimigo, pois a multiplicação do seu
exército invisível vão se espalhando por todo o
mundo, e sem arma para enfrentá-los, a
orientação dos grandes líderes é fugir da
contaminação, esconder e refugiar, e usar o medo
para não perder a vida, tendo como uma única
saída: a “quarentena” para não se contaminar e
não reproduzir a contaminação.
A melhor forma em as ações positivas é

transforma a sua casa no melhor refúgio
e viver em forma de “quarentena”, e que, é
possível perdurar por três ou quatro meses, visto
que o grosso da contaminação ainda está por vir,
e ao analisarmos a situação do nosso país,
veremos que o nossos sistema de saúde pública
está entre as piores do mundo, pois constatamos
que o nosso país nunca planejou e se dispôs a
aplicar grandes investimentos para o sistema de
saúde pública.
E, assim fomos assistindo a grande
novela da saúde pública no país, e
entra
governo e sai governo, nada foi planejado,
porque só os carentes dependiam do SUS, e nas
filas dos hospitais públicos os cidadãos
brasileiros eram tratados como pessoas de 2ª
categoria, e os governos preferiam construir
estádios e praças pra colocar nomes de políticos,
mas agora a realidade é “salve como puder”,
porque esse vírus vem deixando rastro de mortes
para traz, e obrigatoriamente fará com que esses
políticos possam repensar, porque agora todos
estão no mesmo barco, e só tem uma saída, fugir
da morte através da quarentena.
Vejam que nos dias normais, o país não
tinha capacidade de receber os doentes que
procuravam a rede pública, e agora o colapso já
está instalado, o país não tem e não terá em curto
prazo, capacidade para disponibilizar 30 ou 100

EXPEDIENTE

mil UTIs para receber os milhares de
contaminados que estarão em busca de
internação, não dispõem de medicamentos e de
respiradores, por isso, todos nós temos que
preparar para enfrentar dias difíceis, porque a
crise da contaminação já chegou e morrerão
milhares de brasileiros, pois nações muito mais
ricas que a nossa, estão enterrando os seus
mortos e demonstrando-se impotentes diante do
poderio do coronavírus (COVID-19).
Agora é hora de solidariedade e de
união, a política e os enfrentamentos de ódio
polarizado, devem ficar para quando chegar à
próxima eleição, pois o mais importante neste
momento, é promover a união de todos e a orar
para aproximarmos através da fé em CRISTO e
que, cada um se solidarize na forma de amor ao
próximo.
Muitas pessoas irão morrer, pois nação
nenhuma está preparada para enfrentar
coronavírus (COVID-19), esse minúsculo
inimigo não perdoa e não escolhe o lado político
ou pessoa importante para matar, esse vírus veio
juntamente para que possamos repensar as
atitudes e para mudar os comportamentos
sociais.
___***Wilson Carlos Fuáh é especialista em
Recursos Humanos e Relações Sociais e
Políticas.
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IMUNIZAÇÃO

Os idosos estão sendo o primeiro público da campanha, junto com os profissionais de saúde

Devido à procura, vacinas da gripe
acabam no primeiro dia de Campanha
O
Da Redação

Foto: Arquivo

primeiro lote das doses
disponíveis para
campanha de vacinação
contra gripe em Cáceres se
esgotou nas primeiras horas.
Embora não haja relação entre as
doenças, acredita-se que a grande
procura seja efeito da pandemia
de coranavírus.
A campanha era para
acontecer no mês de abril, porém
foi antecipada para garantir a
vacinação de todo o público alvo,
que agora tem no coronavírus
mais um motivo de preocupação.
Dessa forma, tendo em
vista serem as vítimas mais
vulneráveis à Covid-19, os idosos
estão sendo o primeiro público da
campanha, junto com os
profissionais de saúde.
Em nota a Secretaria de
Saúde informou que o município
de Cáceres recebeu cota
fragmentada 15% da cota do
grupo prioritário, situação essa,
que está ocorrendo a nível
Nacional, devido à antecipação
da Campanha.
De acordo com a
Secretária de Saúde, Silvana
Maria de Souza, as doses
recebidas nas Unidades

cota estimada para este
público prioritário estaremos
reabastecendo as Unidades e

PREVEÇÃO

Fapan suspende atendimentos nas
clínicas de Psicologia e Odontologia
Da Redação c/ Assessoria

A

Secretária de Saúde Silvana Maria de Souza

pois, a vacinação irá até
dia 22 de maio, ressaltando que a
mesma é somente para a
Influenza e não protege contra a
Covid-19.
“Portanto, assim que o

participantes da
Campanha cujas salas de vacina
encontram-se ativas se
esgotaram, devido a grande
procura pela vacina, no entanto
pedimos à população que o

SUSPENSO

TCE mantém suspensão de processo
licitatório da Prefeitura de Cáceres

Assessoria

O

Tribunal de Contas de
Mato Grosso (TCE-MT)
homologou, Medida
Cautelar que suspendeu o
processo licitatório da Prefeitura
Municipal de Cáceres para
contratação de serviços de
tecnologia da informação e
comunicação, com instrumentos
de gestão em saúde pública
municipal.
Em seu voto, o relator do
processo, conselheiro Luiz
Carlos Pereira, ressaltou que ao
analisar o edital a unidade técnica

divulgando nas mídias”,
concluiu a secretária.

do TCE-MT verificou que
houve deficiência da pesquisa de
preço para a realização do
certame.
Em consulta ao Sistema
Aplic, a equipe constatou que a
pesquisa teve como fundamento
apenas os orçamentos
apresentados por três empresas
do ramo.
De acordo com o relator,
além dos orçamentos de
empresas do ramo, o responsável
pelo orçamento deveria consultar
os preços praticados pela própria

Faculdade do Pantanal
(Fapan), maior da região,
com sede em Cáceres,
além de suspender as aulas até 5
de abril, também suspendeu os
atendimentos nas clínicas de
Psicologia e Odontologia. As
clínicas atendem diariamente
gratuitamente centenas de
pessoas. Não há data para o
retorno.
De acordo com a diretora,
Rosana Nascimento, é uma
medida preventiva contra o
coronavírus e ainda não há data
para o retorno, todas as medidas
são avaliadas continuamente pela
“Comissão Interna de
Monitoramento do Coronavírus
(COVID-19), seguindo as
orientações do Ministério da
Saúde.
Rosana ainda destacou,
que os estudantes já estão
recebendo as atividades por meio
d o A m b i e n t e Vi r t u a l d e
aprendizagem, de acordo com as
características específicas de
cada disciplina, e dessa forma
estarão sendo avaliados a cada

«A pesquisa de preços
deficiente pode prejudicar a
licitação, pois o preço referencial
pode se tornar viciado ou
superestimado", argumentou.
Luiz Carlos Pereira ainda
lembrou a Prefeitura de Cáceres
que a Corte de Contas
disponibiliza ao seu público
externo o Sistema Radar
Cidadão, que consolida os dados
enviados ao Sistema Aplic e serve
para auxiliar os orçamentistas na
pesquisa de preço em licitações já
homologadas pelos
jurisdicionados.
O relator do processo deu
prazo de 15 dias para que a
prefeitura apresente defesa.

Foto: Assessoria

atividade planejada,
apenas as atividades práticas de
laboratório, estágio e de
orientação, serão repostas em
cronograma estabelecido em
conjunto pelos coordenadores de
curso e professores responsáveis,
após o retorno às aulas.
Fapan - Com treze anos, a Fapan
se tornou uma das maiores do
interior com mais de 2 mil alunos.
Ela pertence ao Grupo Athenas
com sede em Rondônia onde
possui várias unidades.
Atualmente possui 18
cursos de graduação, 19 de pósgraduação e tem planos para
atender a 5 mil alunos nos
próximos 5 anos. O grupo chegou
a Cáceres 2004 com um polo da
Unopar. Enxergando potencial
econômico na região, a partir de
2006, criou a FAPAN e passou a
atuar com cursos presenciais em
uma sede própria em uma área de
10 mil metros quadrados na
Avenida São Luiz.
Com 180 colaboradores, a
Fapan contabiliza investimento
de cerca de R$ 20 milhões.

Rosana Nascimento, Diretora Fapan

Conselheiro Luiz Carlos Pereira
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As rondas têm o objetivo de prestar orientações, e se necessário, o fechamento de estabelecimentos

Polícia Militar fiscaliza bares
e estabelecimentos religiosos
Assessoria

Foto: PMMT

C

omandos Regionais da
Polícia Militar estão fazendo
rondas frequentes em todas
as cidades de Mato Grosso com o
objetivo de inibir aglomerações de
pessoas em bares, estabelecimentos
públicos e privados,
estabelecimentos religiosos e
praças. A medida atende ao decreto
estadual 419 de 20 de março de
2020, que prevê medidas
e m e rg e n c i a i s p a r a c o n t e r a
propagação do novo coronavírus.
'
'Vamos fazer cumprir o
decreto que proíbe qualquer
aglomeração em todo o estado. As
rondas irão acontecer no estado
inteiro, e serão focadas nisso, as
pessoas precisam evitar ao máximo
o contato social para que possamos
conter o avanço do contágio do
coronavírus", afirma o governador
Mauro Mendes.
Conforme o governador, as
rondas têm o objetivo de prestar
orientações, e se necessário, o
fechamento de estabelecimentos que
estiverem exercendo atividades em
desacordo com o decreto. A
fiscalização começou nesta sextafeira (20).
Foi decretada a proibição de
qualquer forma de aglomeração de
pessoas em eventos públicos e
privados, inclusive em feiras,
igrejas, reuniões em praças,

prevenção à disseminação ao
coronavírus;
- Postos de combustível só poderão
funcionar de segunda a sábado, das
7h às 20h;
- Bares, restaurantes e similares
deverão ter lotação máxima de 50%
de sua capacidade, atendendo ao
distanciamento mínimo de 1,5m e as
demais normas sanitárias;
- Transporte coletivo municipal e
metropolitano somente poderá
funcionar com os passageiros
sentados;
- Fica proibido o transporte coletivo
intermunicipal;

- Em transporte por táxi e motorista
de aplicativo, fica proibida a
utilização do banco dianteiro do
passageiro. A parte interna do
veículo deverá ser submetida a
assepsia após a finalização de cada
corrida;
- Polícia Civil, Militar, Bombeiros e
Defesa Civil deverão apoiar os
órgãos sanitários e Procon para a
aplicação das medidas;
- O descumprimento destas normas
ensejará aplicação de penalidades
administrativas cabíveis, inclusive
interdição compulsória dos
estabelecimentos.

E CANA

Medidas visam o enfretamento ao Coronavírus

ginásios, academias e festas.
Fica autorizado apenas o
funcionamento das atividades
privadas que possam ser exercidas
com respeito ao distanciamento
mínimo de 1,5 metro entre as
pessoas, e seguirem as demais
normas sanitárias de prevenção à
disseminação ao coronavírus.
A Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT) confirmou dois
casos do novo coronavírus em Mato
Grosso, e divulgou a notificação de
73 casos suspeitos em 23 municípios
de Mato Grosso.

Confira outras medidas previstas
no decreto:
- Fechamento dos parques públicos e
privados;
- Proibição de qualquer forma de
aglomeração de pessoas em eventos
públicos e privados, inclusive em
feiras, igrejas, reuniões em praças,
ginásios, academias, festas. Fica
autorizado o funcionamento das
atividades privadas que possam ser
exercidas com respeito ao
distanciamento mínimo de 1,5m
entre as pessoas e seguirem as
demais normas sanitárias de

ENQUADRADO

PM detém em Araputanga, jovem que
estava realizando festinha em residência

Homem de 49 anos é preso por
tentativa de estupro em Cáceres
Da Redação

A

Policia Militar foi acionada
na madrugada de ontem por
volta das 1h30 para atender
ocorrência de estupro no Bairro
Massa Barro. Segundo o menor de
14 anos (testemunha), relatou a
equipe policial, que por volta de
meia noite ouviu gritos vindo do
quarto da sua tia e correndo até o
local viu seu padrasto em cima dela e
que
diante do fato assustado
chamou seu irmão e ao retornar no
quarto o padrasto estava sentado na
cama com as partes íntimas cobertas
com uma toalha e sua tia estava
despida sem a parte de baixo da
roupa e completamente adormecida.
O menino ainda contou aos

policiais que seu padrasto passou o
dia todo ingerindo bebida alcóolica
em companhia de sua tia do marido
dela.
De acordo com a
testemunha, ele chamou sua mãe e
quando a mesma questionou ao
acusado o que estava acontecendo,
ele foi até a cozinha e pegou uma
faca partindo pra cima dela, que
conseguiu fugir e acionar a polícia.
Os policiais relataram no
BO que no momento que foram deter
o suspeito, ele resistiu, partindo pra
cima dos policiais que usaram de
força moderada para conte-lo e
algemá-lo encaminhando para o
CISC.
Foto: Ilustrativa

Da Redação

J

ovem de 22 anos foi detido na
madrugada de domingo em
Araputanga, por descumprir o
isolamento orientado pelos órgãos
de saúde do Estado, bem como o
Decreto nº 407 do Governo. A prisão
ocorreu depois de denúncia dos
vizinhos que estavam incomodados

com o som alto e a gritaria na
residência.
Segundo a PM, ao chegar
próximo do local já ouviram o som e
durante a abordagem ao responsável
pela residência, o jovem foi
questionado se desconhecida o
período de isolamento por conta da

pandemia do Covid-19, o
jovem afirmou que sabia, mas não
estava preocupado.
O jovem ainda relatou aos
policiais, que aproveitou a saída dos
pais que foram passar o fim de
semana num rancho e reuniu os
amigos.
Após registro do Boletim de
Ocorrência, o jovem, bem como o
som do veículo foram encaminhados
a delegacia de Polícia Civil para
providências.
A Polícia Militar está
atuando em apoio aos órgãos de
saúde, como a Vigilância Sanitária,
de fiscalização como Procon, e de
Defesa Civil para cumprimento das
medidas restritivas de prevenção ao
Coronavírus em Mato Grosso.
Isso significa que a PM,
estará presente em operações
realizadas com a finalidade de
fiscalizar o cumprimento do referido
ato governamental acompanhando
os agentes públicos na fiscalização
como forma de dar sustentação e
segurança na aplicação do decreto.

Foto: Divulgação

Jovem foi detido por desobedecer a Decreto

Cáceres-MT, terça-feira 24 de março de 2020

Suspeito algemado foi conduzido ao CISC

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Governo vai distribuir entre hospitais, postos de saúde e outras áreas prioritárias

Sindalcool doa 200 mil litros de álcool
70% ao Governo de Mato Grosso
Assessoria

Foto: Assessoria

feito pela Puríssima e pela
Maxvinil. A UFMT fará análises
para garantir a pureza do produto
para serem usados dentro das
unidades hospitalares.
“Nós vamos priorizar
aqueles profissionais que estão
lidando na linha de frente do
Coronavírus”, explicou o secretário
de Desenvolvimento Econômico
Cesar Miranda. “Os primeiros 15 mil
litros já serão distribuídos hoje para
hospitais e para a Polícia Militar e à
medida que o restante do álcool for
chegando e envasado irá chegar até a
população”, complementou.
A primeira remessa
emergencial do álcool foi feita em
galões doados pela Água Purissima
para chegarem mais rapidamente aos
hospitais.
O secretário ainda destacou
que a população precisa evitar o
contato social e fazer a lavagem das
mãos, que pode ser feita com água e
sabão. Já os profissionais da saúde
precisam estar constantemente
desinfetando as mãos e o álcool em
gel ou álcool 70% são fundamentais
para garantir mais rapidez nos
atendimentos.
A operação irá continuar
durante a semana, com os
carregamentos sendo feito em lotes,
mas garantindo que não falte o
produto.
O primeiro lote veio da
Usina Barralcool, em Barra do
Bugres, e o comandante geral do
Corpo de Bombeiros, coronel
Alessandro Borges, explicou que a
operação começou ontem no
transporte da carga até Cuiabá.

Álcool será distribuído a hospitais e depois a população

A

tendendo a um pedido do
Governo de Mato Grosso, as
indústrias ligadas ao
Sindicato das Indústrias
Sucroalcooleiras de Mato Grosso
(Sindalcool/MT) estão produzindo
álcool 70% para serem distribuídas
em áreas emergenciais, com intuito
de conter o avanço do Covid-19.
O primeiro carregamento,
com 15 mil litros em mais de 800
garrafões, foi entregue neste sábado
(21), na sede do 1º Batalhão do
Corpo de Bombeiros, em Cuiabá.
Jorge dos Santos, diretor
executivo do Sindalcool, explicou
que a as 12 usinas ligadas ao
sindicato, atenderam de imediato a
determinação do Governo do
Estado.
“Todas as associadas se

juntaram para doar o álcool
70%, que equivale ao álcool em gel”,
explicou. “Como estamos na
entressafra, estamos doando o
estoque que temos, e mesmo assim
atingimos número maior que em
outros estados”, concluiu.
Para que todo esse volume
chegue para os locais determinados
pelo Governo de Mato Grosso, foi
feita uma parceria com várias
entidades e empresas, como Águas
Puríssima, Tintas Maxvinil, Corpo
de Bombeiros, Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), Polícia
Militar, entre outros.
O Corpo de Bombeiros e a
Polícia Militar estão auxiliando no
carregamento e garantindo a
segurança no transporte entre as
usinas e o envasamento, que será

nos hospitais, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros, que
estão trabalhando diretamente na
prevenção e controle do Covid-19”,
destacou.
Para o presidente do
Sindalcool/MT, Silvio Rangel, esta
ação vai ajudar a minimizar os

impactos da pandemia em
Mato Grosso. “Cada um de nós tem
que fazer a sua parte para ajudar no
combate ao coronavírus.
Além dessa doação, estamos
fazendo um trabalho interno com
nossos colaboradores para a
prevenção da doença”, pontuou.

COOPNOROESTE

Lacbom suspende realização da Assembleia
Geral Ordinária e adotas ações preventivas
Tonny Marcos

O

Conselho de Administração
da Coopnoroeste, em razão
da crise mundial e nacional
de PANDEMIA do COVID-19
(Coronavírus), e, seguindo
orientações e portarias emitidas pela
OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras), pelos
Órgãos Federais, Estaduais e
Municipais, e, por se tratar de caso
de força maior, visando resguardar a
integridade física e a saúde dos
cooperados, seus familiares e os
colaboradores, deliberaram por
unanimidade em Reunião
Extraordinária realizada em 20 de
março de 2020 pela SUSPENSÃO
da Assembléia Geral Ordinária, por
tempo indeterminado.
Além da suspensão da A.G.O. a
Diretoria da Coopnoroeste também
adotou ações preventivas em todas
os setores e unidades de negócios,
tais como: Antecipação de Férias;
Teletrabalho; Compensação
de horas; Rotatividades dos
funcionários nas realizações de suas
atividades; Reorganização na escala
de horários; Atendimentos remotos;
Entrada limitada de pessoas na
empresa e barreira de higienização;
Exames periódicos da segurança do
trabalho foram suspensos
temporariamente; Suspensão de
atendimentos in loco; Orientações
para os colaboradores quando evitar
contato físico e aglomeração em
qualquer ambiente da empresa;
Reuniões online para
gerenciamentos das tarefas;Também
está restrita a entrada de pessoas na
sede da cooperativa. De acordo com
o Diretor Presidente Mizael Barreto
essas ações foram tomadas em
deliberação com os membros do
Conselho de Administração e
também seguindo orientações da
Organização das Cooperativas

Brasileiras no estado do
Mato Grosso. “Estamos vivendo
uma crise mundial devido a
PANDEMIA do COVID-19 e
estamos fazendo nossa parte com
várias ações preventivas para
preservarmos a integridade física e a
saúde de nossos colaboradores e
cooperados” afirmou o presidente.
O mesmo também ressaltou
que a cooperativa disponibilizou
para os colaboradores que
permanecem trabalhando,
equipamento de proteção, tais como
luvas, máscaras, álcool em gel, e
outros, além de receberem
orientações dos líderes sobre
prevenção no âmbito do trabalho e
domiciliar.
Sobre a paralisação geral
das unidades de negócios da
cooperativa inclusive da indústria de
laticínios o Diretor Presidente
Mizael Barreto esclareceu que:
“Somos uma cooperativa, e,
trabalhamos com leite, um produto
bastante perecível, e, que não pode
ficar estocado no campo, então
preocupados com o nosso produtor
de leite (cooperado) iremos manter a
coleta diária, como forma de garantir
a renda de cerca de 900 famílias que
entregam seu produto leite para a
Coopnoroeste. Dessa forma também
manteremos o emprego e a renda
motoristas (leiteiros). Além do mais,
o leite e seus derivados são produtos
de extrema importância para o
consumo humano, então também
preocupados com a nossa função
social de manter alimento na mesa
do consumidor iremos manter a
produção, como forma de não faltar
alimento para a população. Então
tomamos medidas de prevenção para
resguardar nossos colaboradores, e,
por ora iremos manter as atividades
em funcionamento” afirmou.
Foto: Lacbom

Assembleia foi suspensa por tempo indeterminado
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Obras para ampliação da unidade começaram nesta segunda e devem ficar prontas nas próximas semanas

Estado começa construção de 200
leitos no Hospital Metropolitano
Assessoria
Foto: Christiano Antonucci

procedimentos de alta
complexidade que o
Metropolitano realiza serão
deslocadas para outras unidades,
conforme a determinação do
governador Mauro Mendes.
“O nosso desafio é fazer,
no menor espaço de tempo
possível, uma obra de mais de
200 leitos que serão construídos
aqui. Esse hospital, dentro de
poucas semanas, vai estar com
capacidade para atender 260
pessoas que estiverem em
situação grave”, afirmou o
governador.
Mendes ressaltou que a
unidade é ampliada para atender
os casos graves e alertou que,
para os casos mais amenos, a
população deverá continuar a
buscar as UPAs e policlínicas, de
modo a não congestionar o
sistema.
“Aqui serão somente os

Hospital metropolitano de Várzea Grande

O

Governo do Estado
começou, nesta segundafeira (23), as obras para
construir 200 leitos no Hospital
Metropolitano, em Várzea
Grande. A unidade será a
referência estadual para

atendimento dos casos graves de
Coronavírus.
Ao todo, a unidade ficará
com 260 leitos, já que atualmente
o local conta com outros 60 leitos.
As cirurgias bariátricas,
de ortopedia e demais

casos graves. Se Deus
quiser, não ocorrerá. Mas se
acontecer, o Governo do Estado
estará aqui trabalhando para criar,
em tempo recorde, mais 200
leitos para tratar pessoas que
eventualmente possam ter casos
graves relacionados ao
Coronavírus”, explicou.
A previsão é que a obra
seja finalizada em no máximo
duas semanas. Durante todo o

final de semana, o
governo esteve reunido com
engenheiros e a construtora para
que fosse feito o projeto e
alternativas mais rápidas, no caso
de materiais, para a execução da
obra.
Além dessa obra, o
Governo já suspendeu todas as
cirurgias eletivas nos hospitais
regionais para ampliar a
capacidade de atendimento dos

PANDEMIA

MEC autoriza universitários da área de saúde
a atuarem no enfrentamento ao coronavírus

Assessoria

Foto: Ilustrativa

COVID-19

Max Russi propõe estruturação de pequenos hospitais do
interior para atendimento de pacientes do Coronavírus
Assessoria

O

deputado Max Russi
(PSB) propôs a
estruturação dos
hospitais de pequeno porte, das
cidades do interior de Mato
Grosso, para o atendimento
preliminar de vítimas do Covid19. Uma das preocupações,
apresentadas pelo parlamentar ao
governador Mauro Mendes, é
quanto ao acolhimento das
famílias menos favorecidas do
estado, assim como os impactos
sociais previstos para os
próximos meses. Russi
participou de uma reunião no
Palácio Paiaguás nesta segundafeira (23), onde foram discutidas
novas medidas de combate ao
Coronavírus.
Em meio aos debates com
o Executivo, que também
contaram com a participação de
membros do Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas, Defensoria
Pública e Assembleia
Legislativa, o deputado citou
como exemplo o trabalho
desenvolvido pelos prontoatendimentos de Jaciara, Dom
Aquino e Juscimeira, que
poderiam estar recebendo esse
reforço.
Max Russi acredita que a
estruturação específica de
diversas unidades hospitalares

e m e rg e n c i a i s , c o m o
essas, traria mais segurança e
alivio as equipes médicas de
atendimento, diminuindo o
tempo resposta, facilitando à
logística e ampliando o poder de
cura dos diagnosticados.
“Fazendo esse
atendimento, lá nos municípios,
antes de chegar a nossa capital do
estado, ajudaremos nesse
primeiro atendimentos.
Ajudaremos a salvar vidas”,
argumentou.
Outra das fortes
cobranças do deputado Max
Russi foi quanto a formatação de
ações direcionadas as pessoas em

s i t u a ç ã o
d e
vulnerabilidade. Ele está
preocupado com as
consequências, que serão geradas
na vida das famílias carentes nos
próximos dias, no entanto
acredita que o Governo do Estado
possa desenvolver frentes de
trabalhos sociais direcionadas,
assegurando ainda que vai
contribuir para qualquer forçatarefa.
“Nesse enfrentamento da
crise, o governo do estado está
sensibilizado e vai procurar
desenvolver ações. Nós iremos
ajudar, participando, para que
essas famílias sofram o mínimo
Foto: Assessoria

Russi acredita que a estruturação das unidades hospitalares emergenciais,
traz mais segurança e alivio as equipes médicas de atendimento
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Atuação será sob supervisão de profissionais

E

studantes universitários
dos cursos de saúde estão
autorizados pelo
Ministério da Educação (MEC) a
fazerem estágio em unidades de
saúde. A iniciativa tem o objetivo
de auxiliar no combate ao novo
coronavírus. A medida foi
publicada em portaria na edição
extra do Diário Oficial da União
(DOU) nesta sexta-feira, 20 de
março.
Ao serem alocados em
unidades básicas de saúde,
unidades de pronto atendimento,
rede hospitalar e comunidades, os
estudantes passarão a integrar de
forma auxiliar no enfrentamento
da pandemia.
Dessa forma, os
universitários que participarem
desse esforço conjunto de
contenção da Covid-19, deverão
atuar exclusivamente nas áreas de
clínica médica, pediatria, saúde
coletiva e apoio às famílias, de
acordo com as especificidades de
cada curso.
A decisão vale para
alunos de medicina que cursam os

últimos dois anos da
graduação e para alunos de
enfermagem, farmácia e
fisioterapia que estão no último
ano do curso.
A permissão é temporária
enquanto durar a emergência em
saúde pública.
A atuação dos alunos será
supervisionada por profissionais
registrados em seus conselhos e
pela orientação docente realizada
pela Universidade Aberta do SUS
(UNA-SUS). As instituições de
ensino deverão usar a carga
horária dedicada pelos alunos nas
ações de enfrentamento como
horas de estágio curricular
obrigatório.
Essa atuação dos alunos
será considerada de caráter
relevante para o país e será
considerada na pontuação para
ingresso nos cursos de residência.
Caberá ao Ministério da Saúde a
seleção, a capacitação e a
alocação dos alunos após
articulação com os órgãos de
saúde estadual, distrital e
municipal.
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FUTEBOL

O time da capital decidiu seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e suspendeu todas as atividades

Cuiabá suspende atividades e libera
jogadores devido ao Coronavírus
A

Luan Cordeiro/SN

Foto: Assessoria

Cuiabá libera todos os membros da equipe

ESPORTE

Após jogo no PR, delegação do time feminino do
Operário não apresenta sintomas de Coronavírus
A Gazeta

A

delegação do time
feminino do Operário
Futebol Clube voltou
'ilesa' de sua viagem até a
cidade de Foz de Iguaçu (PR),
onde fez sua estreia no
Campeonato Brasileiro da
categoria da Segunda Divisão
no último final de semana. A
equipe sofreu uma goleada de 4
a 0 para o Foz de Cataratas.
Uma das cidades mais
visitadas do país por conta de
suas belezas naturais, Foz de

Iguaçu, que faz
fronteiras com Argentina e
Paraguai, recebe diariamente
milhares de turistas de todo
parte do mundo. No período
em que ficou na cidade para o
compromisso, o Operário
conviveu com centenas de
pessoas de várias
nacionalidades.
A diretora responsável
pela equipe Elair de Brito,
disse que a delegação ficou
hospedada em hotel
Foto: Arquivo

Delegação do time feminino do Operário

superlotado. O risco de
contaminação era grande pelo
grande número de turistas na
cidade. Contudo, ao retornar
para Cuiabá, a dirigente afirma
que nenhum integrante da
delegação se queixou de algum
sintoma que possa a levar
suspeita de Cononavírus.

pandemia do
Coronavírus alterou e
suspendeu a realização
de várias atividades, uma delas
foi no futebol a nível mundial.
Em Mato Grosso, após a
paralisação, por tempo
indeterminado, do
Campeonato Estadual, os
clubes começaram a
movimentação para liberar os
jogadores e comissões
técnicas, aliviando assim a
folha salarial. O Cuiabá, maior
representante do Estado, não
fez diferente e liberou todos os
membros da equipe. O time da
capital decidiu seguir as
recomendações da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e suspendeu
todas as atividades. Em nota, a
equipe reiterou a “importância
de os atletas estarem em casa,
com seus familiares, durante o
período que for necessário”.
Para se manter mais
próximo do torcedor além de
alertar a importância de

permanecer em casa
durante a quarentena, o Cuiabá
vem publicando diariamente
em suas redes sociais vídeos de
jogadores treinando em suas
residências, e dando recados
sobre a importância do
isolamento.
Além disso, o Dourado
também vem relembrando
jogos importantes, conquistas,
momentos da história, além
realizar brincadeiras para
interação com a torcida
durante a suspensão de jogos.
A medida foi adotada logo
depois da paralisação do
certame estadual.
Além do Matogrossense, o Dourado ainda
disputará durante o ano o
Campeonato Brasileiro da
Série B, além da Copa do
Brasil, competição que o time
já está nas oitavas de final.
Ambos certames também
foram suspensos pela
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).

“Lá em Foz do Iguaçu
havia muita gente. A cidade
está lotada com turistas de toda
a parte do mundo. Além de ser
fronteira com Argentina e
Paraguaia. Mas graças a Deus
chegamos em Cuiabá e
ninguém se queixou de nada. É
sinal que ninguém se
contaminou graças a Deus”,
destacou a dirigente.
Por causa da crise
mundial da pandemia, o
Operário decidiu interromper
todos os treinamentos a partir
da próxima semana. Até pelo
fato da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) ter
paralisado todos os seus
campeonatos nacionais.
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*********************
Finalmente o seu aniversário chegou!
Hoje é o seu dia, meu filho Bruno
Michelis Saravy, o dia que você completa
25 anos! Aproveite esse primeiro dia da
nova idade e embarque na busca da
felicidade. Não deixe de ser essa pessoa
incrível que é, e lembre-se que os sonhos
existem para serem realizados. E por isso
corra atrás de tudo aquilo que acredita.
Quero lhe desejar muita felicidade, muita
paz e saúde. Feliz aniversário e aproveite
o seu dia especial!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em seus projetos
profissionais e planos na
carreira. É possível que algo
inesperado o obrigue a mudar alguns
caminhos e escolhas. Tome cuidado com o
excesso de energias que pode levar à
agressividade.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em sua vida
doméstica e familiar. Uma
mudança de casa pode estar em seus planos.
Um de seus pais pode estar passando por um
momento de fragilidade e, certamente, vai
precisar de seus cuidados.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em sua filosofia
de vida. Os processos
mentais e insights são beneficiados,
portanto, é um bom momento para ler,
escrever, publicar. O período é ótimo para
dedicar-se à espiritualidade.

lutão e Marte em graus exatos
em Capricórnio marcam um
período de intensidade e
mudanças importantes em
seus processos mentais e
intelectuais, que se tornam
mais profundos. O período pode estar
relacionado com a finalização de um
projeto ou contrato. Tome cuidado com as
palavras, ditas e ouvidas.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em suas
emoções. O período envolve
contato profundo com seu mundo
emocional. Procure não se envolver em um
novo investimento nos próximos dias e
organize ganhos e gastos.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em sua vida
material e financeira. Não é
hora de arriscar seu dinheiro em um novo
investimento; espere algumas semanas. O
período é ótimo para priorizar o que deve ser
priorizado, nada além disso. Economize.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Um relacionamento
importante pode passar por um processo
intenso de morte e renascimento. Não é um
bom momento para começar um namoro ou
sociedade.

Plutão e Marte em graus
exatos em seu signo marcam
um período de intensidade e
mudanças importantes em
todos os setores de sua vida,
pessoal e profissional. Amor,
saúde e trabalho devem ser olhados com
mais responsabilidade e você deve
conscientizar-se do que deve ser
transformado.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em sua rotina,
especialmente a de trabalho. O
período pode estar relacionado com a
finalização de um projeto ou mesmo com a
mudança de emprego. Não é um bom
momento para começar nada.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em seu mundo
emocional, que passa por um
processo de limpeza e transformação. Não
se deixe envolver pelo pessimismo e medos
do momento. O período é ótimo para
começar uma boa terapia.

Saturno deixa Capricórnio
e começa sua caminhada
através de Aquário por
aproximadamente, três
meses. Um novo ciclo
começa, marcado pelo aumento da
responsabilidade no trabalho e com a
saúde. O período pode trazer um dia a dia
intenso e, pelos excessos, o stress bater
em sua porta. Cuide-se.

Plutão e Marte em graus
exatos em Capricórnio
marcam um período de
intensidade e mudanças
importantes em seus projetos
em equipe. É bastante
provável que você seja convidado a liderar
uma nova equipe de trabalho. Não é um bom
momento para novos contatos comerciais.
Um projeto social pode chamar sua atenção.

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

**********
Comemorou data
nova o médico Dr.
Rodrigo Perez, que
recebeu o carinho
da família e amigos.
Que sua vida seja
sempre iluminada
por Deus e que
nunca lhe falte amor
e felicidade. Receba
o abraço da família
do JCC.

**********
Um click super fofo
ao gatinho Ítalo
Santullo Benevides
que festejou mais
um aniversário
com direito a bolo e
velinhas. Que Deus
lhe presenteie com
uma vida plena de
alegrias e muita
saúde. Parabéns
Ítalo.

Celebrando mais um ano de vida,
Marcela Franco a quem enviamos o
parabéns recheados de coisas boas e um
novo ano pleno de realizações.
Felicidades garota.

