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om o propósito de prestar Catendimento médico e 
odontológico a população 

carente, o Navio de Assistência 
Hospitalar Tenente Maximiano, 
está de volta à Cáceres. 
 A embarcação oferecerá 
nos dias 25, 26 e 27 do corrente 
mês, consultas, encaminhamentos, 
tratamentos, além de oferecer 
orientação sobre higiene oral, 
sanitária, e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis.  

Os atendimentos são 
gratuitos e acontecem das 8h às 
16h30, por ordem de chegada.  De 
acordo com o cronograma a 
triagem será realizada na Agência 
Fluvial, ao lado da Praça Barão do 
Rio Branco, na Rua Professor José 
Rizo, nº 1, Centro, sendo 
necessário os pacientes serão 
encaminhados a embarcação, para 
serem atendidos nos consultórios. 

A ação está sendo realizada 
pela Marinha do Brasil, Agência 
Fluvial de Cáceres em parceria 
com a Prefeitura Municipal, numa 
união de esforços para melhor 
atender a população. 

A equipe de atendimento é 
formada por médicos clínicos 
gerais, dentistas e enfermeiros. 

Os serviços também serão 
prestados no Porto Carne Seca, no 
dia 28, no Barranco Vermelho dia 
30. Depois no dia 31 o Navio 
atraca em Santo Antônio das 
Lendas/Baiazinha, seguindo para 
Barra de São Lourenço, entre 
outras localidades. 

O comandante da Agência 
Fluvial de Cáceres, Capitão-
Tenente Estanislau Geraldo 
Carvalho, destaca que essas ações 
de assistência cívico-sociais são de 
extrema importância para as 
famílias que vivem em locais 
isolados e de difícil acesso. 

inimigo invisível”, conclui. 
Raquel, em sua fala 

agradeceu a todos que estiveram e 
continuam a frente na luta contra o 
novo coronavírus, desde os 
m é d i c o s ,  o s  t é c n i c o s  d e  
enfermagem, pessoal da limpeza, 
o  C o o r d e n a d o r  d a  U PA ,  
segurança, enfim todos que, 
mesmo diante do medo de contrair 
e levar para seus lares essa doença, 
mantiveram firmes aliviando o 
sofrimento e salvando vidas das 
pessoas. 

Com apenas 955 doses 
recebidas, número insuficiente 
para vacinar o público alvo da 
primeira fase, Cáceres aguarda do 
G o v e r n o  F e d e r a l  n o v a s  
orientações sobre as próximas 
remessas  da  vac ina ,  para  
continuidade da imunização. 

niciada na tarde de quarta-Ifeira (20) a campanha de 
vacinação contra a Covid-19, 

em Cáceres.  
 Com a presença da Prefeita 
Eliene Liberato, do vice Dr. 
Odenilson, do Secretário de Saúde 
Dr. Sérgio Arruda, autoridades 
militares, gestores e técnicos da 
saúde municipal, a primeira dose 
foi aplicada na enfermeira Raquel 
Gomes de Moraes, que atua na 
saúde há 16 anos, sendo 10 deles 
em Cáceres. Raquel é uma das 
atuantes na linha de frente e 
participou da elaboração dos 
planos de atendimentos aos 
infectados pela doença.  

Nesta primeira fase, o 
município irá imunizar os 
profissionais de saúde que estão 
diretamente no combate ao novo 
coronavírus, as pessoas com mais 
d e  6 0  ( s e s s e n t a )  a n o s  
institucionalizadas (em asilos), e 
pessoas com deficiência.  

Visivelmente emocionada, 
a prefeita Eliene afirmou que a 
saúde será prioridade em sua 
gestão, com um olhar mais 
humanizado para a população. 
“Apesar de quase um ano sob o 
domínio do medo, sabemos ser o 
início da batalha, que promete ser 
longa, mas hoje estamos diante da 
possibilidade de cura deste 

com prazo de cinco dias para a resposta, 
acerca do consumo médio de oxigênio 
medicinal pelas unidades de saúde (m³) e a 
regularização do abastecimento e estoque 
de oxigênio medicinal para o provimento 
das respectivas unidades de saúde. 

Solicitou aos destinatários, 
ainda, que seja realizado o monitoramento 
contínuo do estoque de oxigênio medicinal 
(na forma líquida ou gasosa), a fim de 
identificar substancial aumento no 
consumo - se comparado ao consumo 
médio -, potencial ou a iminência de falta 
de oxigênio medicinal (líquido ou gasoso). 
Em caso de potencial insuficiência ou 
iminente falta do referido oxigênio 
m e d i c i n a l ,  d e v e m  n o t i f i c a r  o s  
responsáveis pelo reabastecimento com o 
intuito de manter o estoque regularizado e 
o  n o r m a l  f o r n e c i m e n t o  d o s  
estabelecimentos de saúde. 
Procedimento administrativo - Tramita 
no Ministério Público Federal em Cáceres 
o procedimento administrativo para 
acompanhamento de políticas públicas 
relacionadas às ações emergenciais e de 
enfrentamento da pandemia da covid-19. 
O objetivo é fiscalizar as medidas adotadas 
para a prevenção e tratamento da doença 
causada pelo vírus na área de atribuição da 
u n i d a d e .  ( P A  -  P P B  
1.20.001.000034/2020-06). 
 Assim, em razão do aumento do 
número de casos verificado no estado de 
Mato Grosso e da elevada ocupação de 
leitos clínicos e de terapia intensiva (UTI), 
a triste e lamentável situação vivenciada 
pela população no estado de Amazonas e, 
mais recentemente, no Pará, em razão da 
ausência de oxigênio, e a necessidade de 
acompanhamento contínuo das medidas 
tomadas no enfrentamento da atual 
pandemia, o MPF em Cáceres requisitou, 
no bojo do mencionado procedimento, as 
informações sobre o consumo e a 
regularidade do abastecimento de oxigênio 
medicinal nas respectivas unidades de 
saúde.

 Ministério Público Federal em OCáceres, solicitou ao Escritório 
Regional de Saúde, ao Hospital São 

Luiz e às secretarias municipais de Saúde de 
Cáceres, Mirassol D'Oeste, Pontes e Lacerda 
e Comodoro informações sobre o consumo e 
a regularidade do abastecimento de oxigênio 
medicinal nas respectivas unidades de saúde. 

Conforme despacho do procurador 
da República Bernardo Meyer, é notório o 
caos vivenciado em parte do país pela 
ausência de oxigênio nas unidades de saúde, 
após o substancial aumento no consumo do 
gás resultado, principalmente, do aumento 
do número de casos de contaminação pelo 
Sars-COV-2, de novembro de 2020 até 
janeiro de 2021. 

Além disso, ressalta que "é de 
conhecimento de todos que a insuficiência de 
oxigênio gera consequências danosas como a 
morte de pacientes internados em hospitais 
ou em tratamento em home care ou graves 
sequelas causadas pela asfixia. 

Ademais, o problema é ainda 
maior pois tem o potencial de atingir 
indistintamente todas as pessoas internadas 
q u e  d e p e n d e m  d o  o x i g ê n i o ,  
independentemente se a causa da assistência 
médico-hospitalar for a covid-19". 

O procurador também ressalta que 
o estado do Mato Grosso vive atualmente 
novo crescimento de casos - fenômeno que 
vem ocorrendo em outros estados da 
Federação - em razão de diversos fatores, o 
que poderá resultar em um pico acentuado da 
doença, com o consequente aumento nos 
casos de assistência hospitalar e internações, 
resultando, eventualmente, em vertiginoso 
aumento no consumo de oxigênio medicinal.

«A título ilustrativo, o painel 
analítico da covid-19 mostra que o Mato 
Grosso registrou 1.979 novos casos e 31 
novos óbitos, com a respectiva média móvel 
de 1.310 casos e 17,5 mortes". 

Dessa forma, o MPF requisitou ao 
Escritório Regional de Saúde em Cáceres, ao 
Hospital São Luiz e às secretarias municipais 
de Saúde de Cáceres, Mirassol D'Oeste, 
Pontes e Lacerda e Comodoro, informações, 
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conteceu na manhã desta quinta-Afeira (21), no gabinete da 
prefeita Eliene Liberato, reunião 

da Comissão responsável em organizar 
o redimensionamento das escolas 
estaduais no município de Cáceres. 

Com a presença de variados 
segmentos como Assessoria Pedagógica 
do Estado, Secretaria Municipal de 
Educação, Conselho Municipal de 
Educação, Câmara Municipal de 
Cáceres, Conselho Tutelar e Assessoria 
Jurídica do Gabinete da Prefeita, o 
encontro durou cerca de duas horas. 

De acordo com a assessora 
p e d a g ó g i c a  E l i a n e  A n d r a d e ,  
representante da Secretaria Estadual de 
Educação, o reordenamento das 
estruturas físicas de educação, inclui a 
cessão de uso de algumas escolas ao 
município, transferência de alunos para 
outras unidades e entrega de prédios 
alugados. Outros aspectos para a 
mudança são salas ociosas, locais 
precários, além de prédios sucateados. 
Destacou ainda a assessora que, detém 
um estudo detalhado sobe o quantitativo 
de alunos das escolas estaduais do 
município, alertando para a diminuição 
expressiva de matrículas, fato que vem 
acontecendo gradativamente nos 

envolvidos, como pais, alunos, 
professores, sindicatos e a comunidade 
local. 

“O caminho a ser seguido é o 
do diálogo, acima dos números, dos 
dados, está o interesse coletivo, temos 
que pensar nos alunos, nos pais, nos 
profissionais da educação” disse a 
Prefeita. 

“ E s t a m o s  f a z e n d o  u m  

últimos anos. 
Preocupada com a situação, a 

prefeita Eliene, que também é 
professora da rede estadual de ensino, 
afirmou que determinou um estudo  
rigoroso para a elaboração de um plano 
de contingência, com o intuito de   
executar  o  redimensionamento 
decretado pelo Estado, de forma 
gradativa, ouvindo todos os segmentos 

Miriam atuou na Educação 
Básica de Mato Grosso e também tinha 
uma presença marcante em trabalhos 
humanitários. Visitava enfermos, 
aplicando Reiki e era uma estudiosa da 
espiritualidade. 

A direção da Unemat e toda a 
comunidade acadêmica agradece aos 
serviços e desprendimento da professora 
Mirim em prol da educação pública e de 
qualidade. Ela foi uma incansável 
defensora do ensino público, lutou para 
que a Unemat se tornasse uma referência 
e m  e d u c a ç ã o  e  f o r m a ç ã o  d e  
profissionais sérios e comprometidos. 
“Deixa uma grande lição para todos que 
lutam por uma educação pública no 
interior de Mato Grosso e será sempre 
lembrada pelo seu desprendimento e 
determinação em defesa da implantação 
da nossa UNEMAT”, afirmam o reitor 
Rodrigo Zanin e a vice-reitora Nilce 
Maria da Silva. 

A professora Miriam sentiu um 
mal estar na última sexta-feira (15/01) e 
no sábado (16) passou por uma 
intervenção cirúrgica por conta de uma 
obstrução intestinal, mas não resistiu, 
vindo a óbito no dia de hoje.  O velório 
será realizado a partir das 12 horas na 
Capela Parque dos Ipês e o sepultamento 
está previsto para às 16 horas no 
Cemitério São João Batista. 

Aos familiares e amigos, 
externamos nossos votos de pesar e 
desejamos que o legado da professora 
Miriam continue a reacender esperanças 
por uma educação para todos! 

levantamento dos 12 (doze) bairros que 
compõem a região do grande DNER, 
pretendemos em breve levar para essas 
comunidades uma escola de referência”, 
concluiu Eliene. 

Segundo o Governo do Estado 
serão investidos mais de C$ 450 milhões 
na área pedagógica, além de R$ 442 
milhões em obras para dotar as escolas 
com inovação tecnológica e conforto. 

No caso específico de Cáceres, 
a única escola que já teve seu 

fechamento decretado foi a Escola 
Estadual Esperidião Marques, que não 
possui climatização e é tombada pelo 
patrimônio histórico. 

Ficou deliberado que em breve 
o grupo estará reunindo novamente, 
desta vez com a inclusão do Sintep e pais 
de alunos na comissão, para novos 
encaminhamentos como logística, 
transporte, capacidade de absorver do 
município, entre outros. 

 Atacado Pantanal começa 2021 Ocom várias ofertas em preços de 
produtos e três promoções 

interessantes.  
Seguindo sua filosofia de 

prestigiar sempre seus clientes, vai 
sortear dia 27 de fevereiro uma bicicleta 
de marchas aro 26; no dia 08 de março, 
quatro mil reais em dinheiro, divididos 
em oito prêmios de R$ 500 reais; e, em 
27 de março, uma TV de Led de 32 
polegadas. Todos estes prêmios são 
vinculados à compras de produtos 
específicos. 

Para concorrer à bicicleta, na 
compra de um pacote de balas Fini o 
cliente tem direito a um cupom. Já, para 
participar da promoção dos sorteios de 
R$ 500 reais em dinheiro, ao adquirir 
qualquer produto da SC Johnson a 
pessoa recebe um cupom e para disputar 
a TV de Led, na aquisição de um pacote 
de bolachas Bolamel o comprador pode 
retirar seu bilhete. 

Segundo a gerente do Atacado 
Pantanal, Girlaine da Cruz Matos, os 
sorteios movimentam a loja ao 
oferecerem prêmios atrativos. 

Para ela,  as promoções 
constantes são importantes para 
conquistar e atrair clientes, relacionar e 
criar fidelidade entre o Atacado Pantanal 
e o consumidor. “Nas três  campanhas, 
quanto mais o consumidor comprar, 
maiores são suas chances de ganhar. 
Participem,” conclamou Girlaine. 

Para a coordenadora de 
projetos do Grupo Juba, Eloá Ribeiro, 
atuar em parceria com as comunidades 
onde o Juba tem lojas, sempre foi um 
propósito das empresas. “Oportunizar 
prêmios e fazer o bem às pessoas e 
clientes faz parte da nossa missão. 
Sempre vamos buscar oferecer 
oportunidades para todos, quer seja na 
geração de emprego e renda, em projetos 
sociais  e ambientais, ou em promoções 
como esta”, observou Eloá. 

Eliene reúne com comissão para tratar sobre 
 o redimensionamento das escolas estaduais 
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âmbito da Universidade.  
A morte da professora Miriam 

deixa um vazio na história da Educação 
Superior de Mato Grosso. Ela foi uma 
das pioneiras na implantação do 
Instituto de Ensino Superior de Cáceres 
(IESC) em 1978 e foi a segunda diretora 
da instituição a partir de 1980, 
substituindo Edival dos Reis. Ela foi a 
primeira mulher a comandar a célula 
embrionária da Unemat, e está na galeria 
de ex-reitores. 

 Universidade do Estado de AMato Grosso Carlos Alberto 
Reyes Maldonado, lamenta 

profundamente a morte da professora 
Miriam Benedita Moreira Menezes, 80 
anos, ocorrida na manhã desta quinta-
fe i ra  (21)  em decorrência  de  
complicações pós-cirúrgicas. Ela deixa 
duas filhas. Em razão do falecimento a 
Unemat decretou luto de três dias e 
decidiu suspender todas as atividades 
administrativas e pedagógicas no 

Vários prêmios serão sorteados 

Foto: Divulgação

Atacado Pantanal começa 2021 com 
 promoções e sorteios de prêmios 
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uanta história pode conter Qnuma obra de arte?  As cores 
escolhidas, os elementos 

retratados pelo artista, o material que 
serve para acolher a manifestação 
artística e cultural trazem muito de 
história. Agora imagine poder unir, 
quem sabe, mais um século de história 
e com esse tempo também refletir o 
momento atual. 

É essa a proposta do projeto 
do artista plástico cacerense, 
Karlinhos Viana, 53 anos. Apoiado 
pelo edital da Lei Aldir Blanc ele 
resolveu colocar sua explosão de 
cores, de elementos pantaneiros em 
telhas centenárias recolhidas dos 
casarões de Cáceres – MT.

A s  t e l h a s  d e  b a r r o ,  
produzidas de forma artesanal ainda 
no século passado foram encontradas 
jogadas em diversos pontos da cidade 
e estavam amontoadas no quintal de 
sua casa, até que o artista tivesse a 
ideia de propor um projeto que 
pudesse chamar a atenção para a 
história da cidade com seus casarões 
antigos que resistem ao tempo, e 
pudesse encontrar uma forma de ser 
apoiado num ano tão complexo como 
o de 2020, com a pandemia do 
Coronavírus. 

“O ano de 2020 foi um ano 
muito difícil, o fluxo de pessoas que 
visitavam nossa cidade reduziu e com 
isso a nossa venda de telas e artesanato 
diminuiu muito, principalmente no 
primeiro semestre do ano. Aí veio o 
edital para apoio a Cultura, e fiquei 
pensando no que poderia propor, e 
juntamente com a minha esposa, a 
Clair, resolvemos unir a arte e a 
história por meio dessas telhas 
centenárias que fomos recolhendo ao 
longo do tempo”, explica.

muito bem recebida pela população. 
Afinal em uma única peça é possível 
unir arte e história. Nenhuma telha é 
igual a outra, e estavam jogadas, sem 
valor, é uma parte da nossa história, 
agora elas estão ressignificadas”, diz. 

Pelo projeto da Lei Aldir 
Blanc estão sendo produzidas 10 
telhas,  a lgumas outras  serão 
produzidas e comercializadas pelo 
artista. As pinturas nas telhas, assim 
como nas telas refletem o cotidiano do 
pantaneiro, os peixes, as aves como 
araras, periquitos, tucanos, tuiuiús, 
além das árvores, do rio Paraguai, da 
onça, da Catedral de São Luiz e da 
Praça Barão do Rio Branco. “Minha 
inspiração está a minha volta, na 
natureza que nos cerca, nos elementos 
da nossa cultura”, conta. 

Esses elementos também 
estão presentes no artesanato 
fabricado com sobras de madeira, 
árvores e sementes que ele recolhe 

Segundo ele, ao propor esse 
projeto o artista quis valorizar a 
identidade cultural de Cáceres, uma 
vez que essas telhas foram feitas aqui. 
“As telhas, os tijolos desses casarões 
centenários não vieram de fora, foram 
feitos aqui, pela nossa gente, e resiste 
ao tempo, a chuva e ao sol. Cada uma é 
única, não tem uma forma padrão. Ela 
mistura o nosso solo, a nossa água, o 
suor da nossa gente”, diz o artista, 
entre uma pincelada e outra de cor.

Karlinhos Viana relembra que 
algumas dessas telhas que agora 
recebem sua arte, foram recolhidas na 
própria casa de família. “estavam ali 
na casa do meu pai, na rua Tiradentes 
no centro da Cidade. Há mais de 40 
anos quando meu pai adquiriu a casa, 
ele tirou essas telhas de uma 
construção antiga do quintal. Eu 
pretendia utilizar em uma cobertura 
aqui em casa mesmo, mas ai veio a 
ideia, que graças a Deus tem sido 

enquanto caminha pelas ruas e região 
de Cáceres. “Praticamente todas as 
vezes que saio de casa, eu acabo 
voltando com matéria-prima para 
minha arte, meu artesanato. Eu 
procuro respeitar a natureza, sempre 
buscando reaproveitar o que ela nos 
dá, é uma troca de vida”, afirma. 
Trajetória: - Antônio Carlos Viana da 
Costa, conhecido como Carlos Viana, 
descobriu o gosto pela arte ainda 
muito cedo, nas aulas de educação 
artística ministrada pelo Frei Matheus, 
no Instituto Santa Maria, em Cáceres. 
“Ainda na quinta série, aos 11 ou 12 
anos, a gente começava a ter aulas de 
educação artística, essas aulas eram 
únicas. Nem na universidade a gente 
tinha salas de educação artística tão 
bem montadas como a que nós 
tínhamos aqui. 

O Frei explicava tudo, desde 
arquitetura, ponto de fuga, linha 
geométrica, pintura, mistura de cores, 
natureza, sombras, tudo ele explicava 
detalhadamente. E quem tem o dom 
desperta rápido, e eu desde criança 
gostava. Nas aulas eu levava bronca, 
porque ficava desenhando meus 
colegas. Com isso eu me dedicava 
mesmo, e o frei percebeu que eu tinha 
esse dom e ele sempre me ensinava 
m a i s  d e t a l h a d a m e n t e ,  m e  
incentivava... “, relembra.

“Quando eu entrei no quartel, 
teve um concurso em Cáceres algo 
como Pinte Cáceres. Eu estava dentro 
do quartel e tirei em segundo lugar, 
com uma pintura a lápis HB-6B, eu fiz 
a praça Major. Eu comecei num papel, 
ia muitas vezes a praça para olhar os 
detalhes, e depois chegava em casa ia 
colocando na cartolina. Eu nunca mais 
achei esse desenho, ele estava 
arquivado no Museu, mas...” lamenta 
o artista. 

Outro momento marcante e 
decisivo para sua arte, Karlinhos 
Viana, lembra que foi o presente dado 
por seus pais, Natalino Anacleto da 
Costa e Catarina Viana da Costa. Um 
curso por correspondência de desenho 
artístico e publicitário. “Nessa caixa 
tinha um material que eu nunca na vida 
tinha visto, uns compassos, lápis com 
toda qualidade de grafite. AÍ eu nunca 
mais parei”, conta. 

Para ganhar dinheiro com o 
seu dom, Karlinhos Viana começou a 
fazer pinturas em camisetas, e mapas 
de escola. Na época cobrava pouco, 
mas foi o suficiente para ele ganhar 
fama entre os adolescentes e a ganhar 
dinheiro. “As camisetas eu só pintava 
em preto e branco, eu tinha medo das 
cores”, conta.  Os personagens que 
faziam sucesso nos gibis da época 
eram o que ele retratava nas camisetas. 
“eu gostava de sair na cidade e ver as 
pessoas com as camisetas pintadas por 
mim”, relembra. 

Após esse momento, o artista 
queria se dedicar a continuar seus 
estudos, com isso decidiu se mudar 
para Cuiabá, onde a Universidade de 
Cuiabá (Unic) iria abrir a primeira 
turma do curso superior em Educação 
Artística. Ao chegar na capital passou 
a conviver com nomes consagrados na 
arte mato-grossense na Fundação 
Cultural, que ministrava aulas de 
pintura. 

Nessa época passou a  
aprender com Osvaldina, Benedito de 
Paula, Adir Sodré, Vitor Hugo, Jared 
Aguiar, Jadis Moura, Amaro Dias, 
Gervanne de Paula, Nilson Pimenta e 
Leonie Vitório (Nico) e chegou a 
participar de exposições. “Foi aí que 

me empolguei, cheguei a vender uma 
tela nessa exposição”, conta. 

Para baratear seu custo de 
produção Carlos Viana aprendeu a 
fazer as próprias telas, depois 
aprendeu a fazer moldura, e começou 
a investir nesse ramo, chegando a 
montar uma loja em Cuiabá. Mas a 
chegada do primeiro filho, hoje com 
27 anos, e a necessidade de buscar uma 
vida mais tranquila, o trouxe de volta 
para Cáceres, mesmo antes de concluir 
a tão sonhada universidade. 

“Eu cheguei em um ponto que 
precisava respirar, estava ficando 
sufocado, e por isso larguei tudo e vim 
para Cáceres. Aqui eu passei a viver de 
forma mais tranquila, mais sossegada. 
Foi nessa época que montei uma loja 
aqui em Cáceres, e que firmei uma 
parceria com o meu amigo Sebastião 
Mendes ,  que  também es tava  
começando. Ele estava dando aulas de 
pintura e eu fornecia as telas e também 
moldura para ele e para os alunos. Eu 
mesmo cheguei a dar aulas de pintura 
aqui em Cáceres para várias pessoas. 
Meu pensamento era formar clientes 
para o meu negócio, e por um tempo 
isso rendeu um bom dinheiro para 
nós.”, recorda. 

Sua trajetória profissional 
inclui uma passagem pela Europa 
onde expôs e comercializou trabalhos 
na França, Espanha, Portugal, bem 
como Peru, Bolívia e em diversos 
estados Brasileiros. “Eu sempre fui 
meio tímido, muito ligado a família e 
com isso fui adiando muitos planos. 
No ano passado, eu e o Sebastião 
estávamos conversando sobre a 
possibilidade de juntos fazermos uma 
exposição na Austrália, na China e em 
outros lugares, mas ai veio a 
pandemia, tudo parou e depois fomos 
surpreendidos com a morte prematura 
dele. Foi um choque”, afirma. 
Artesanato: As incursões pelo 
artesanato começaram com o 
envolvimento do Turismo. “O Sebrae 
começou a dar cursos a fim de 
movimentar o turismo e chamou a 
atenção para que em Cáceres tivesse 
produtos regionais e artesanato local a 
fim de estimular e vincular ao turismo. 
Com isso acabei me enveredando pelo 
artesanato também, e me envolvi com 
a Associação Pantaneira dos Artesãos 
de Cáceres – APAC - e eu estive à 
frente da entidade por seis anos”, 
explica. 

Agora, as telas, dividem 
espaço com o artesanato. Mas os 
traços regionais estão presentes em 
qualquer das expressões artísticas. 
Com pedaços de madeira, peixes, aves 
e outros ícones de Cáceres e do 
Pantanal  Mato-grossense vão 
ganhando formas em diferentes 
tamanhos. 

“Se dá pra fazer uma peça 
grande, eu faço. Se não der, vira um 
chaveiro. Eu aproveito qualquer 
material que tenho disponível”, 
revela. Depois de dar forma à peça, ela 
ganha as cores, e o traço do artista. 

Por serem peças com um 
valor mais acessível do que as telas, o 
artesanato tem uma grande saída. 
“Graças a Deus, eu consigo vender 
bem meu artesanato, tanto que tenho 
que trabalhar firme para conseguir 
repor as peças, tanto na minha loja, 
como no centro de comercialização da 
Associação, que funciona no prédio da 
Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura, na Praia do Daveron, centro 
de Cáceres”. 
Contato do artista: (65) 99905-9518 

Lygia Lima 

OBRA DE ARTE

Artista cacerense Karlinhos Viana 
 reúne arte e história sobre telhas 

Karlinhos Viana relembra que algumas dessas telhas que agora recebem sua arte, foram recolhidas na própria casa de família

A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) notificou, até a tarde 
desta quinta-feira (21), 205.162 
casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
4.902 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado. 

Foram notificadas 1.428 
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Covid-19, há 285 internações em 
UTIs públicas e 318 em enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de ocupação 
está em 71,18% para UTIs adulto e 
em 37% para enfermaria adulto. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (45.058), 

novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 205.162 
casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 8.972 estão em 
isolamento domiciliar e 190.234 
estão recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 

f a se  do  P l ano  de  Re to rno  
P r o g r a m a d o  à s  A t i v i d a d e s  
Presenciais (PRPAP) e, com isso, foi 
suspenso também o atendimento ao 
público externo. 

O retorno à primeira fase do 
Plano de Retorno às Atividades 
Presenciais atinge também o 
Tribunal de Justiça, inclusive com a 
suspensão do atendimento ao 
público externo. 

A dec i são  cons ta  na  
Portaria-Conjunta N. 89/2021, 
assinada pela presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargadora Maria 
Helena Gargaglione Póvoas; pela 
vice-presidente, desembargadora 
Maria Aparecida Ribeiro; e pelo 
corregedor-geral  da Justiça,  
desembargador José Zuquim 
Nogueira. 

Durante a primeira fase do 
Plano de Retorno ficam mantidos 
somente os prazos dos processos 
eletrônicos. As audiências podem 
ser realizadas na forma online.  O 
expediente interno, das 13h às 19h, 
deve ter percentual máximo de 40% 
dos servidores na forma presencial e 
os demais realizam atividades por 
meio do teletrabalho. 

O Plano de Retorno prevê a 
segunda fase 14 dias após início da 
primeira, quando será possível 
retomar o atendimento presencial do 
público externo (operadores do 
Direito), das 14h às 18h. 

esmo com o fim do Mrecesso forense (20 de 
d e z e m b r o  a  2 0  d e  

janeiro), os prazos dos processos 
físicos e híbridos continuam 
suspensos em 15 comarcas de Mato 
Grosso. 
 A suspensão ocorre em 
virtude da alteração do risco 
epidemiológico para a Covid-19 
nestes municípios, que foi de baixo 
p a r a  m o d e r a d o ,  c o n f o r m e  
classificação da Secretaria de Estado 
de Saúde. Para os processos 

eletrônicos, os prazos voltaram a 
fluir nesta quinta-feira (21 de 
janeiro) em todas as comarcas. 

As comarcas nas quais estão 
suspensos os prazos de processos 
físicos e híbridos são: Cuiabá, Sinop, 
Várzea Grande, Barra do Garças, 
Cáceres, Nova Mutum, Juara, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
Tangará da Serra, Alta Floresta, 
Rondonópolis, Primavera do Leste, 
Nova Canaã do Norte e Colíder. 

Desde o início desta semana 
essas comarcas voltaram à primeira 

V á r z e a  G r a n d e  ( 1 3 . 7 4 8 ) ,  
Rondonópolis (13.561), Sinop 
(10.865), Tangará da Serra (9.038), 
Sorriso (8.959), Lucas do Rio Verde 
(8.309), Primavera do Leste (6.283), 
Cáceres (4.813) e Nova Mutum 
(4.290). 

Dezoito municípios do 
Estado configuram na classificação 
com risco “moderado” para o novo 

coronavírus. São eles: Cuiabá, Barra 
do Garças, Várzea Grande, Sorriso, 
Cáceres, Sinop, Rondonópolis, 
Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, 
Alta Flores,  Juara,  Colíder,  
Primavera do Leste, Tangará da 
Serra, Nova Canaã do Norte, Nova 
Lacerda, Reserva do Cabaçal e Salto 
do Céu. 

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Torna público que requereu à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente-SEMA-MT a Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) para pavimentação asfáltica, composta por 
drenagem urbana, da rua Travessa da maravilha, no bairro 
Santa Rosa, Cáceres-MT, com extensão de 210 metros.

 Lambari D´Oeste – MT, 14 de Janeiro de 2021.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES

A empresa COOPERB, localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, 

Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que 

estão abertas vagas exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com 

deficiência, acima de 18 anos para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta – 

feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65) 3228-

1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) ou e-mail: 

e l a i n e @ c o o p e r b . c o m . b r,   e  t a t i a n a . r h @ c o o p e r b . c o m . b r

rh2@cooperb.com.br.

Venha fazer parte da nossa equipe.

esta semana o SICREDI deu Ninício às obras da sua 
segunda agência na cidade. 

A estrutura metálica será doada a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais  – APAE, para 
construção da pista de equoterapia, 
para tratamento de crianças e 
adolescentes excepcionais, com 
cavalos. 

A prefeita de Cáceres, 
Eliene Liberato Dias, contou que a 
proposta foi garantir a destinação do 
imóvel do PREVICÁCERES, 
proporcionando rentabilidade ao 

plano de benefícios dos servidores 
públicos do município e valorizando 
a área comercial da Avenida 7 de 
setembro. 

O projeto da Cooperativa de 
Crédito SICREDI irá gerar emprego 
e renda, um visual arquitetônico 
bonito, valorizando o ambiente. 

E a estrutura metálica vai 
f a z e r  p a r t e  d o  P r o j e t o  d e  
Equoterapia da APAE, que está com 
grandes  parce i ros ,  como o  
SICREDI, o Sindicato Rural, o 
SENAR, e as Universidades', 
finalizou Eliene.  

BOLETIM

MT registra 205.162 casos e 4.902 óbitos por 
 Covid-19, em Cáceres são 4.813 infectados 

Redação c/  Assessoria 

Número de infectados segue aumentando no Estado  

PREVENÇÃO

Prazos de processos físicos e híbridos  
estão suspensos em 15 comarcas de MT 
Assessoria 

Em Cáceres processos físicos e híbridos estão suspensos 

 Foto: Arquivo

Foto: Divulgação

INVESTIMENTO

Assessoria 

Sicredi dá início a construção da mega 
agência na antiga rodoviária de Cáceres 

 Foto: Divulgação
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às 20h30 (horário de Mato Grosso), 
na Arena Pantanal. A última partida 
será no dia 30 deste mês, contra o 
CRB, que é o 10º colocado. 

Já na segunda-feira (25), na 
estreia da Copa Verde enfrenta o 
aparecidense-GO. Assim o Cuiabá 
se divide entre as duas competições 
importantes, visto que a Copa Verde 
dá acesso direto à terceira fase da 
Copa do Brasil e garante aos cofres 
auriverde no mínimo R$ 2,6 
milhões.  

colocado), que perdeu por 5 a 2 para 
o Avaí, a equipe mato-grossense 
precisa apenas de um empate para 
garantir o acesso à primeira divisão. 

O Dourado, com 61 pontos, 
está em terceiro lugar, podendo 
chegar à Série A, mesmo se perder os 
últimos dois jogos. Contando que o 
Juventude não vença uma das duas 
partidas restantes. 

O time mato-grossense, joga 
hoje contra o Sampaio Côrrea, que 
ocupa a sétima posição. O jogo será 

Se não fosse a vitória do 
CSA contra o Botafogo-SP por 3 a 1, 
o Cuiabá já estaria na primeira 
divisão. Por outro lado, com a 
derrota do Juventude (atual 5º 

 A equipe mato-grossense 
marcou no primeiro com Elvis, e 
Yago balançou a rede no segundo 
tempo, no estádio Durival Britto, em 
Curitiba.  

om a vitória de 2 a 0 contra o CParaná, o Cuiabá está a 
apenas um ponto para 

garantir acesso a primeira divisão do 
Campeonato Brasileiro. 

evitando o gol do Galo do Norte. Aos 
34, Douglas invadiu a área, foi 
desarmado e a bola sobrou Cristian, que 
tentou chutar, mas mandou para a linha 
de fundo do Águia. 

A segunda etapa começou com 
as duas equipes menos efetivas, e mais 
dura, com mais faltas e jogadas que 
paravam a partida. Aos 13, o Galo 
chegou com perigo. Robert avançou, 
driblou um adversário, e bateu para boa 
defesa de Tafine. 

Na marca dos 22, o Sinop 
enfim abriu o placar. José Ednaldo 
invadiu a área, tentou driblar o goleiro e 
foi derrubado, mas a bola sobrou livre 
para Mineiro que novamente tirou o 
goleiro da jogada e bateu para o fundo 
das redes. Sinop 1 x 0 Águia Negra. 

Aos 32, o Galo do Norte quase 
ampliou o placar, mas Tafine fez 
milagre. Robert recebeu, cortou bem 
para a perna direita e chutou de fora de 
área. O goleiro fez bela ponte e 
espalmou a bola para escanteio. 
Quando o cronômetro marcava 37, o 
Sinop fez o segundo. Irisma fez grande 
jogada pela esquerda, entrou na área 
adversária e deu o passe. O zagueiro do 
Águia ainda deu um carrinho para tentar 
afastar, mas não alcançou e a bola 
sobrou limpa para José Ednaldo, que só 
empurrou para as redes. Sinop 2 x 0 
Águia Negra. 

Aos 39, o time de Mato Grosso 
do Sul chegou bem. Em bobeada de 
Tiago Ribeiro, a bola sobrou livre, 
dentro da área, para o ataque. A defesa 
conseguiu se redimir, desviando para 
escanteio. Na cobrança, o Águia bateu 
errado, sem levar perigo para o Sinop. 

Já aos 45, o Sinop marcou o 
terceiro. Cristian saiu cara a cara com o 
goleiro, e bateu rasteiro, tirando as 
chances de defesa e anotando o terceiro 
gol do Galo do Norte, assegurando de 
vez a classificação. Sinop 3 x 0 Águia 
Negra. 

Já no apagar das luzes, quando 
o placar parecia definido, o Galo do 
Norte marcou o quarto gol. Em bate e 
rebate dentro da área, a bola sobrou livre 
para Marllon que bateu forte, no ângulo, 
sem chances de defesa sacramentando o 
marcador. Sinop 4 x 0 Águia Negra. 

 Sinop Futebol Clube goleou, Opor 4 a 0, o Águia Negra (MS) 
em partida válida pela Copa 

Verde. O Galo do Norte apresentou um 
bom futebol, desperdiçou inúmeras 
oportunidades e não levou muitos 
sustos com o time sul mato-grossense, 
que parecia perdido dentro de campo e 
não conseguiu se impor, principalmente 
na etapa final. 

Com a vitória, o Sinop 
garantiu vaga nas oitavas de final e 
enfrentará o Atlético Goianiense, na 
próxima segunda-feira, às 16h, no 
estádio Antônio Accioly, em Goiânia. 
O Sinop começou o jogo bem, 
pressionando a equipe adversária e 
apertando a marcação. O Águia, por sua 
vez, conseguiu se segurar, aos poucos 
foi entrando no jogo e se soltando. 
Apesar das boas oportunidades criadas, 
ambos os times pecaram no último 
toque e não conseguiram balanças as 
redes. Os goleiros também fizeram 
boas atuações e seguraram o empate. 

A etapa final foi ainda mais 
dominada pelo Galo do Norte. O time 
comandado pelo treinador Bil  
conseguiu fazer boas trocas de passe e 
assustar o adversário em diversas 
chances perigosas. O Águia, no 
entanto, não foi efetivo e se defendeu 
praticamente durante os 45 minutos. 
Mineiro, José Ednaldo, Cristian e 
Marllon marcaram os tentos para o 

Sinop. 
O jogo – O Sinop iniciou a partida 
apertando o adversário, sem dar espaço, 
e aos quatro minutos, Natan recebeu, 
abriu para a direita e bateu. Em dois 
tempos, o goleiro Tafine conseguiu 
fazer a defesa para o Águia Negra. 

Aos oito, o Sinop chegou perto 
de abrir o placar. Em boa jogada 
trabalhada, a bola chegou rasteiro na 
área, e Mineiro da marca do pênalti 
pegou, mas mandou por cima do gol. 
No lance seguinte, Douglas fez jogada 
individual, pedalou, invadiu a área do 
Águia, e chutou cruzado. A bola passou 
pela área e ninguém desviou. 

Aos 15, o Águia chegou no 
ataque. A defesa do Sinop desviou a 
b o l a ,  q u e  s o b r o u  l i v r e  p a r a  
Fernandinho. Ele tentou pegar de 
primeira, sem deixar cair, mas mandou 
por cima do gol do Galo do Norte. 

Já aos 16, o zagueiro Deninha 
do Sinop roubou a bola no meio de 
campo, avançou, abriu espaço e chutou 
forte, com perigo. O goleiro Tafine caiu 
bem, e conseguiu fazer a defesa. Aos 
24, Douglas recebeu na meia lua e 
bateu, mas o goleiro sul mato-grossense 
conseguiu fazer a defesa em dois 
tempos. Aos 31, o Sinop ficou perto de 
abrir o placar outra vez. Robert recebeu, 
avançou e chutou de muito longe. A 
bola saiu com força, Tafine novamente 
caiu fazendo excelente defesa e 

BRASILEIRO

Cuiabá precisa apenas de empate  
 para garantir acesso à Série A 

O time mato-grossense, joga hoje contra o Sampaio Côrrea, que ocupa a sétima posição

Cuiabá joga hoje na Arena Pantanal  

 Foto: Assessoria

GOLEADA

Sinop goleia Águia Negra (MS) na Copa Verde 
e enfrentará time da Série A nas oitavas de final 
Luan Cordeiro/SN 

Sinop nas oitavas de final 

Foto: Guilherme Araújo
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By Rosane Michels

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
pede cuidado com suas 
finanças, pois hoje pode ser 
um dia de passos impulsivos 

e ansiedade. Não é um bom momento para 
envolver-se em investimentos, pedido de 
financiamentos e/ou empréstimos. 
Mantenha tudo como está. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em seu signo e em tenso 
aspecto com Júpiter em 
Aquário, pede cuidado com 
os excessos e  com a 
dificuldade de estabilizar-se, 

de manter o equilíbrio emocional e mental. 
Procure meditar e refletir antes de qualquer 
passo ou decisão. A ansiedade pode 
aumentar sensivelmente. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
deixa você mais fechado, no 
entanto, mais sensível e com 
imensa  d i f i cu ldade  de  

equilíbrio emocional. O distanciamento 
social pode ser uma bênção, portanto, 
procure cultivar uma certa solitude. Dia 
ótimo para planejar novos projetos. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
pede cuidado com os 
excessos, que podem estar 

relacionados com uma forte necessidade 
de socializar. Procure fazer isso através das 
redes sociais, ainda respeitando as regras 
do distanciamento social. Dedique-se a um 
projeto em equipe. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, pede 
cuidado com a impulsividade 
no trabalho. Reflita antes de 
colocar-se e de dar passos que 

podem ser decisivos para os projetos. Não é 
um bom momento para lançamentos e/ou 
apresentações. Respire profundamente antes 
de qualquer ação. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, pede 
cuidado com a impaciência no 
convívio familiar. Procure 
exercitar a tolerância e 

entender que nada se faz do dia para a noite; 
tudo faz parte de um processo. Não se deixe 
envolver por provocações; evite brigas e 
discussões domésticas. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
deixando você mais sensível, 
com as emoções à flor da pele. 
O dia é ótimo para aprofundar, 

refletir e sair transformado desse processo. 
Não é um bom momento para envolver-se 
em transações financeiras, como novos 
investimentos. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, pede 
cuidado com uma forte 
dificuldade em conter-se, em 
controlar seus impulsos e 
relacionar-se de forma 

equilibrada, tanto na vida pessoal quanto no 
trabalho. Procure exercitar a paciência e a 
tolerância diante de imprevistos.  

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
pede cuidado com atitudes e 
reações impulsivas diante de 
imprevistos, especialmente 

relacionados a um romance. O dia pode ser 
tenso, portanto, procure não levar tudo a 
ferro e a fogo. Um filho pode precisar de sua 
ajuda. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
pede  cu idado  com as  
palavras, pois você está 
impaciente e intolerante. O 

dia é bom para ler, escrever, criar. No 
entanto, não é um bom dia para envolver-se 
com reuniões de trabalho ou assinar 
documentos importantes. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, 
movimenta projetos de médio 
prazo, especialmente os que 
envolvem pessoas e empresas 

estrangeiras. O período pode estar 
relacionado com um trabalho ou estudo fora 
do país. Dia ótimo para estudar e/ou dedicar-
se à meditação. 

A Lua unida a Urano e Marte 
em Touro e em tenso aspecto 
com Júpiter em Aquário, pede 
cuidado com a falta de 
t o l e r â n c i a  d i a n t e  d o s  
imprevistos no trabalho. O 

período pode estar relacionado com um 
projeto que chega inesperadamente e exige 
ainda mais de você. Procure manter uma 
rotina e agenda flexíveis.  

HORÓSCOPO********** **********

Desejamos sucessos a nova gerente do 
Atacado Pantanal, Girlaine da Cruz 
Matos, que faz parte da família Juba 
desde 2012, com boa experiência 
comercial ela exercia as funções de fiscal 
de caixa no Jubão, e esta semana 
assumiu a gerência da loja. Parabéns ao 
Grupo Juba pela valorização e 
oportunidades de crescimento aos 
colaboradores.  

Ao lado dos amigos e familiares festeja 
mais um ano de vida a encantadora 
Maritza Castrillon Maldonado, a quem 
enviamos votos de Feliz Aniversário, 
rogando a Deus bênçãos de saúde, paz e 
prosperidades.  

Um click mais que especial a aniversariante do fim de semana, 
Cristina Ferreira, que recebe os abraços dos companheiros 
rotarianos, amigos e familiares que cantam o tradicional 
Parabéns! Desejamos um ótimo dia e um Feliz Aniversário! 

Casal nota 1000 Erze Souza e Ryvia Sodré, que são presença marcante nos acontecimentos mais mais da 
city.  Grande abraço. 

S a ú d e ,  P a z ,  A m o r  e  
Realizações é o que desejamos 
ao  renomado Je f ferson  
Geraldes, que marca mais um 
golaço no placar da vida e 
recebe em sua rede social o 
carinho dos amigos e clientes. 
Muitas conquistas nesse novo 
ano são os nossos votos.

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

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

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

AULAS PRESENCIAIS E 
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

O Decreto nº 110 de 19 de janeiro de 2021, da 
Prefeitura Municipal de Cáceres, publicado 
na Edição do dia 20 do Diário Oficial dos 
Municípios, suspende até o dia 03 de 
fevereiro as atividades escolares presenciais 
nas escolas públicas e privadas da rede de 
ensino do Município de Cáceres. Portanto até 
está data, nenhuma unidade escolar tem a 
autorização para funcionamento, ficando a 
instituição sujeita a notificação e multa de 2 
salários mínimos, em caso de reincidência, o 
valor será de 10 (dez) salários, depois 
interdição e cancelamento do alvará.  Ainda 
segundo o documento, está  terminantemente 
proibido o acesso, a permanência, as práticas 
desportivas e circulação de pessoas em 
praças, parques, jardins, balneários, praias, 
quadras e campos esportivos, públicos ou 
privados, inclusive o cais do Rio Paraguai, 
Praia do Daveron e Praia do Julião, durante o 
toque de recolher, bem como, integralmente, 
aos sábados, domingos e feriados 

CALAMIDADE PÚBLICA
Em razão da pandemia da Covid-19, o 
prefeito de Curvelândia, Jadson Alves de 
Souza, decretou na terça-feira (19), estado de 
calamidade pública. O Decreto que vigora até 
31 de Julho, é resultado dos impactos 
socioeconômicos e financeiros em 
decorrência da pandemia. O documento 
assegura as autoridades competentes, sob a 
coordenação do prefeito, a adoção de 
medidas necessárias à prevenção e combate à 
corona vírus. O Poder Executivo Municipal 
solicitará ainda, por meio de mensagem 
enviada à Assembleia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, o reconhecimento do estado 
de calamidade pública. 

ORDEM DE SERVIÇO
Seduc assinou nesta semana ordem de 
serviço para retomada das obras de uma 
escola estadual em Nova Lacerda, a obra 
estava paralisada desde 2017 e depois de 
pronta atenderá cerca de 500 alunos.  A 
retomada da obra está prevista para segunda-
feira, 25, com o investimento na ordem de R$ 
1.618.843,41, recursos próprios do Estado 
com aporte do Governo Federal. O prédio 
receberá pisos e azulejos, pintura interna e 
externa, instalação de vidros nas janelas, 
louças nos banheiros, finalização da cozinha, 
construção de calçadas e muro, além de 
espaços de convivência, estacionamento. 
Também estão previstas obras para garantir a 
acessibilidade. A previsão de conclusão é de 
120 dias.  

CNH SUSPENSA
Em Mato Grosso, mais de 3 mil motoristas 
tiveram a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) suspensa nos anos de 2019 e 2020, em 
decorrência de cometimento de infrações 
específicas de trânsito como dirigir sob efeito 
de álcool, transitar com a velocidade superior 
a máxima permitida para a via em mais de 
50%, realizar manobra perigosa, entre outras. 
Além das infrações, as suspensões também 
ocorreram pela somatória de pontos na 
carteira, alcançando 20 pontos ou mais em 
um período de 12 meses. Os motoristas que 
têm a CNH suspensa são notificados via 
Correios, no endereço que está cadastrado no 
Detran-MT, e por meio de editais publicados 
no Diário Oficial do Estado. 

SUSPEITA DE REINFECÇÃO
Com suspeita de reinfecção da Covid-19, foi 
internado em Cuiabá, o deputado Valmir 
Moretto (Republicanos). De acordo com a 
assessoria, ele passou mal na quarta-feira 
(20) e deu entrada no centro clínico do 
Hospital Santa Rosa. O parlamentar está 
realizando uma bateria de exames para 
comprovação se ele está novamente com o 
coronavírus. Moretto foi infectado pela 
primeira vez em julho, época em que vários 
parlamentares se infectaram.

“Com efeito, Jesus tinha curado 
muitas pessoas, e todos os que sofriam de 
algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-
lo” (Marcos 3,10). 

Quando vejo Jesus curando as pessoas, olho 
para o Mestre Jesus como Aquele quem 
cuida de nós, e Ele cuida mesmo! 
Precisamos permitir que Jesus cuide de nós, 
permitir que Ele nos cure. 

As pessoas iam ao encontro de Jesus 
para serem curadas e “jogarem” sobre Ele 
seus males, suas doenças, enfermidades, 
dores e sofrimentos. As pessoas tocavam em 
Jesus e eram tocadas pelo poder d'Ele. 

Jesus continua nos tocando, nos 
curando, nos libertando, nos restaurando e 
agindo no meio de nós. Mas é preciso 
permitir que a graça d'Ele atue em nós, é 
preciso permitir que a graça d'Ele cure a 
enfermidade de cada um de nós. 

É verdade que, primeiro, precisamos 
admitir que estamos doentes, enfermos… E 
nós pecamos e erramos aqui, porque as 
pessoas deixam para reconhecer as suas 
doenças e enfermidades só quando elas são 
agravantes,  mas toda e qualquer 
enfermidade é um agravamento, causam um 
tormento na alma, no espírito e no coração. 
Não ignore! 

É preciso permitir que a graça d'Ele 
cure a enfermidade de cada um de nós 

Assim como não devo ignorar nenhuma dor 
no meu corpo, devo procurar saber o motivo 
de sentir essa dor, o porquê que estar 
passando por isso, também não posso 
ignorar aquilo que se passa no meu coração, 
nas  minhas  emoções ,  nos  meus  
sentimentos, pois isso me perturba tanto, me 
incomoda tanto. Ou se não me perturba é 
porque eu ignoro tanto aquilo que passa e 
pesa sobre mim. 

Coloquemos aos pés de Jesus, 
coloquemos no coração d'Ele aquilo que 
está nos oprimindo, porque pode ser uma 
opressão emocional forte. De tanto 
acumularmos tensões, chega um momento 
que a cabeça fica pesada, o coração fica 
demasiadamente sobrecarregado. 

Coloquemos aos pés de Jesus o que 
está nos inquietando, porque se não 
entregamos as nossas inquietações para 
Jesus, elas viram perturbações e essas 
crescem e geram verdadeiros desequilíbrios 
emocionais em mim. E daqui a pouco estou 
aquela pessoa estafada, traumatizada e 
deprimida, porque não estou entregando 
para Jesus aquilo que me preocupa e me 
inquieta. 

Nenhum de nós pode ser super-
homem. Você não pode ser uma 
supermulher. Temos que ser fortes, levar a 
nossa batalha de cada dia, mas despojando-
nos humildemente de toda essa carcaça da 
fortaleza, coloquemos nossas misérias aos 
pés de Jesus porque é Ele que cuida de nós. 

Deus abençoe você! 

Padre Roger Araújo - Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova 
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Elas acabaram de chegar. 
Serão consumidas em conta-gotas. 
Aplicação lenta, uma por uma. São 
as vacinas da esperança. O mundo 
começa a sonhar por melhores dias, 
e passar a ter uma vida normal. As 
vacinas podem ser o sonho de todos 
e para todos, se tornando realidade. 
Que essas vacinas sejam de fato o 
resultado de muitas orações. Que 
o s  c l a m o r e s  s o f r i d o s  
principalmente das famílias que 
perderam seus entes queridos, 
amenizem tanta dor. 

As tão esperadas vacinas 
chegam com a responsabilidade de 
salvar todo o planeta. Oh senhor 
pai, todo poderoso, criador do céu e 
da terra, que assim seja e que assim 
se faça. Antes porém precisamos 
pensar com um pouco mais de 
serenidade. 

As vacinas são o alivio de 
muitas apreensões. Principalmente 
das que não provocam dores: 
ansiedade, medo, incertezas e 
depressão. Longe de pensar que 
estou querendo jogar farinha no 
ventilador. Entretanto, fazer valer 
as recomendações contra o Covid-
19, mesmo depois de ter tomado a 
vacina, é salutar e inteligente. 
  É sempre bom lembrar que 
“Com essa insana pandemia, todo 
cuidado pé pouco”. Não dá pra 
confiar de cara. Ainda estamos sem 
lenço  e sem documentos que 
garantam a sua eficiência e sua 
eficácia. 
 Não obstante, só o fato de 
pensar que elas podem ser a arma 
capaz de frear, e, quem sabe, acabar 
com a pandemia, já alivia a alma. 
Vamos acreditar, desacreditando 
que elas serão o “milagre dos 
peixes”. 

Além das recomendações 
das mudanças de atitudes da 
sociedade contra o Covid-19, a 
sociedade também vai ter que se 
acostumar, ou se adaptar para 
outras formas de vida. A expressão 
“Delivery”, veio pra ficar, assim 
como o trabalho “off home”, 
também. 

Aos poucos os costumes 
c o m e ç a m  a  m o d i f i c a r  o  
comportamento da sociedade. 
Muitas coisas irão melhorar: o 
trânsito de automóveis nas ruas, as 
despesas com ônibus circulares do 
trabalho pra casa e vice-versa. 

Outros comportamentos já 
estão em prática, bem como outros 
virão. O mundo é outro. Nós não 
somos os mesmos.  O mundo 
percebeu que felicidade é o 
resultado de uma vida saudável, 
aconchegante. A realidade sobre a 
vida das pessoas há de se tornar o 
melhor bem estar do prazer 
pessoal. 

As cabeças uns dos outros 
estarão voltadas para uma fé em 
Deus que até então não passava de 
uma simples Fé. Mãos dadas, 
confraternização, solidariedade, 
compaixão, serão os antídotos de 
uma nova era que se inicia. Se, por 
razões inexplicáveis, a guerra entre 
os países tem o poder de uni-las, 
essa ideologia macabra se desfaz. 

O Século XXI mostrou a sua 
cara. Quantos ouvidos ouviram a 
expressão “puxa vida em leno 
século XX! Estamos vendo isso ou 
aquilo?” Era como se parte da 
sociedade mundial estivessem 
tratando o seu semelhante como 
um desligado da visa, ou ignorando 
a sua filosofia de vida, pelo fato de 
que o seu conhecimento era pífio. 
Q u a n t a  a r r o g â n c i a  d o s  
privilegiados. 

Que as vacinas sejam a 
solução não apenas da cura da 
pandemia, mas também, de forma 
de pensar dos poderosos. 

Quem nasceu para governar, 
não tem o direito de ter somente um 
coração, somente uma vontade, 
mas sim, a obrigação de ter pra ter, 
mas sim, de ter, pra ter, pra dar. 

-------------------------

___***Gilson Nunes é jornalista. 
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Artigo

Coloquemos aos pés de Jesus 
as nossas enfermidades 

As tão esperadas vacinas 

CÁCERES-MT,  22 E 23 DE JANEIRO DE 2021

ANO 59 - Nº 10.705

 O Navio de Assistência 
Hospitalar “Tenente Maximiano”, 
atraca em Cáceres, com o objetivo de 
promover, no período de 25 a 27 do 
corrente mês, atendimento médico e 
odontológico à população carente, 
essa é mais uma ação da Marinha do 
Brasil, Agência Fluvial de Cáceres 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal. O atendimento é gratuito. 

 Quanta história pode conter numa obra de 
arte?  As cores escolhidas, os elementos retratados 
pelo artista, o material que serve para acolher a 
manifestação artística e cultural trazem muito de 
história. Agora imagine poder unir, quem sabe, 
mais um século de história e com esse tempo 
também refletir o momento atual. 

Página 05

Página 03

Foram notificadas 1.428 novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 205.162 casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 8.972 estão em isolamento domiciliar e 190.234 estão 
recuperados.Há 285 internações em UTIs públicas e 318 em enfermarias 
públicas, taxa de ocupação está em 71% para UTIs adulto e em 37% para 
enfermarias. Pagina 06 

Iniciada na tarde de quarta-feira (20) a campanha de vacinação 
contra a Covid-19, em Cáceres.  Nesta primeira fase, o município irá 
imunizar os profissionais de saúde que estão diretamente no combate ao 
novo coronavírus, as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos 
institucionalizadas (em asilos), e pessoas com deficiência. Prefeita Eliene, 
seu staf e autoridades militares, acompanharam a aplicação da primeira 
dose. Página 03 

O Ministério Público Federal em Cáceres, solicitou ao Escritório 
Regional de Saúde, ao Hospital São Luiz e às secretarias municipais de 
Saúde de Cáceres, Mirassol D'Oeste, Pontes e Lacerda e Comodoro 
informações sobre o consumo e a regularidade do abastecimento de 
oxigênio medicinal nas respectivas unidades de saúde. Página 03 
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IMUNIZAÇÃO

Iniciada a primeira etapa de  
vacinação contra a Covid-19   

Inicio da Campanha foi prestigiado por vários seguimentos    

Foto: Assessoria

AÇÃO SOCIAL

Navio da Marinha realiza atendimento médico  
e odontológico na próxima semana em Cáceres 

INSPIRAÇÃO

Navio fará atendimento em 
vários pontos de parada     

 Foto: Arquivo

Artista cacerense Karlinhos Viana 
 reúne arte e história sobre telhas 

Karlinhos Viana unindo arte e história     

Foto: Arquivo Pessoal

BOLETIM

MT registra 205.162 casos e 4.902 óbitos por 
 Covid-19, em Cáceres são 4.813 infectados 

Cáceres e mais 17 municípios estão com risco moderado de transmissão    

Foto: Divulgação

LEVANTAMENTO
MPF solicita informações referente ao consumo  
e abastecimento de oxigênio em Cáceres e região 

Hospital São Luiz foi notificado para prestar informação, prazo é de 5 dias    

Foto: Arquivo

INVESTIMENTO

Sicredi dá início a construção da nova
agência na antiga rodoviária de Cáceres
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EDUCAÇÃO

Página 04

Unemat lamenta morte de fundadora da
Instituição e decreta luto oficial de 3 dias
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