
PROCON AUDIÊNCIAS

O Procon Cáceres,  em virtude do 
agravamento dos casos de Covid no 
município, bem como a observância que 
muitos consumidores, prepostos de empresas 
e também advogados deixaram de comparecer 
nas audiências alegando que há risco na 
realização do ato com várias pessoas dentro de 
uma pequena sala fechada, a direção decidiu 
suspender temporariamente as audiências e 
reduzir os atendimentos presenciais. A medida 
foi adotada desde segunda-feira (15) e terá 
validade por 30 dias.  

SELETIVO EDUCAÇÃO

Com vagas para professores nas áreas de 
Pedagogia, Letras, História, Matemática, 
Biologia, Geografia e Educação Física e vagas 
para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, 
Assistente Administrativo e Nutricionista 
Educacional, a Prefeitura de Cáceres abriu 
inscrições para o processo seletivo que 
seguem até domingo (21). Para realização da 
inscrição, o candidato deve acessar o site: 
http://seletivocaceres.online munidos dos 
documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos para o exercício das atribuições do 
cargo. O Edital tem como finalidade suprir a 
necessidade temporária e urgente, tendo em 
vista os afastamentos seja por licença médica, 
maternidade ou licença prêmio. O valor do 
salário varia de R$ 1,1 mil a R$ 4,8 mil. 

AUXÍLIO

Governo Mauro Mendes lançou na terça-feira 
o auxilio Ser Família Emergencial, para 
atendimento de 100 mil famílias de baixa 
renda de Mato Grosso. A medida visa 
contribuir com a qualidade de vida das 
famílias impactadas economicamente durante 
a pandemia da Covid-19. O Ser Família 
Emergencial é uma parceria com a 
Assembleia Legislativa, construída com o 
presidente Max Russi. O Legislativo 
disponibilizou recursos e os deputados da 
bancada também deverão aprovar o projeto, 
regulamentando o auxílio. 

INFLAÇÃO

Todas as faixas de renda registraram alta da 
taxa de inflação em fevereiro. De acordo com 
os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), as famílias de 
renda mais alta foram as mais atingidas no 
mês. A faixa de renda média saiu de 0,26% em 
janeiro para 0,98% em fevereiro. A inflação 
das famílias de renda média-alta subiu de 
0,27% para 0,97% e nas de renda alta, cresceu 
de 0,29% para 0,98%. O grupo de transportes, 
impactado pela alta de 7,1% dos preços dos 
combustíveis, foi o segmento que mais 
contribuiu para a pressão inflacionária em 
todas as faixas de renda no mês de fevereiro. 
Nas famílias mais pobres, os reajustes do 
transporte coletivo pesaram para a alta da 
inflação, além do preço dos combustíveis. 
Ainda entre os mais pobres, o grupo habitação 
contribuiu para a alta da inflação, ancorado 
pelos aumentos de 0,66% dos aluguéis, de 
1,0% da taxa de água e esgoto e de 3,0% do 
botijão de gás. 

PRAZOS SUSPENSOS

Com o fechamento das unidades judiciárias na 
Primeira e na Segunda Instâncias do Poder 
Judiciário de Mato Grosso no período de 15 a 
28 de março, também os prazos processuais 
dos processos físicos e híbridos foram 
suspensos. Já os processos eletrônicos não 
tiveram os prazos suspensos e continuam 
tramitando regularmente nesse período, de 
acordo com a Portaria 334/2021. Nesses dias, 
os magistrados e servidores continuarão a 
trabalhar no formato home office e os serviços 
serão mantidos regulares. 

“Em verdade, em verdade vos digo, quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou, possui a vida eterna. Não será 
condenado, pois já passou da morte para a 
vida” (João 5,24).

A vida eterna é esta: crermos 
n'Aquele que o Pai enviou, Jesus Nosso 
Senhor e Salvador. Crer em Jesus é levar a 
vida em nome d'Ele.

Muitos judeus se opuseram a Jesus, 
não O acolheram, não O receberam, O 
rejeitaram e O mataram na cruz. Mas hoje 
vivemos numa sociedade e, também numa 
forma de viver a nossa cristandade, somos 
cristãos que, muitas vezes, ignoramos e não 
acolhemos a Jesus, não aceitamos a vida que 
Ele nos trouxe.

O Senhor está dizendo que aqueles 
que creem n'Ele ressuscitarão para a vida, 
mas aqueles que praticam o mal 
ressuscitarão para a condenação. Crer em 
Jesus não é somente professar uma fé ou 
dizer: “Olha, eu creio em Deus Pai”. “Creio 
em Jesus Cristo, Seu filho único”, mas é ter 
as obras que Jesus praticou, porque muitos 
creem no Seu nome, mas praticam o mal, 
vivem no mal, desejam e fazem o mal para o 
próximo. Aquele que é de Jesus pratica o 
bem, semeia o bem e realiza o bem para o 
seu próximo

É muito importante que a nossa fé, 
aquilo que professamos com a boca, seja 
condizente com aquilo que vivenciamos na 
vida. É preciso que a fé produza obras e 
frutos. Não podemos de forma alguma, 
sermos discípulos do Mestre Jesus e 
praticarmos o mal uns aos outros; mal de 
todas as espécies e maneiras: do desejar o 
mal, do fazer o mal, do praticar o mal, do 
desejar que o outro se dê mal, as verdadeiras 
maldades que são penetradas no mundo em 
que vivemos.

É importante deixar que a Palavra de 
Deus nos purifique porque as raízes do mal 
estão em nós, as raízes malignas estão em 
nós. Herdamos, vivemos numa sociedade 
que pratica o mal e também imitamos os 
comportamentos errados e malignos que há 
no meio de nós. Somos influenciados pelo 
meio que vivemos, mas somos também 
tentados a praticar o mal.

Aquele que é de Deus, aquele que 
crê em Jesus realiza as obras do Senhor, é 
por isso que Jesus começa hoje dizendo: 
“Meu Pai trabalha sempre, portanto também 
eu trabalho”. Qual é a obra, o trabalho do 
Pai, senão edificar o bem, fazer o bem? 
Porque tudo foi feito com a bondade de 
Deus, porque Ele viu que tudo era bom.

Semear as sementes do bem é a 
missão de Jesus, tudo aquilo que o mal veio 
destruir, Jesus veio para reparar; e aquilo 
que o mal tem destruído no mundo não 
podemos continuar semeando, sendo 
destruídos pelo mal e deixando que ele 
esteja penetrado em nossas ações, 
pensamentos e sentimentos.Aquele que é de 
Jesus pratica o bem, semeia o bem e realiza 
o bem para o seu próximo!
Deus abençoe você!
PADRE ROGER ARAÚJO - Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova
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A pandemia mundial provocada pela 
Covid-19 está sendo o principal desafio para 
o setor de saúde nos últimos 100 anos. No 
Brasil, apesar do número crescente de casos 
em todas as regiões, os profissionais da saúde 
(sejam acadêmicos, cientistas ou da linha de 
frente do combate ao vírus) demonstraram 
coragem, sensibilidade, poder de reação 
imediata e uma dedicação intensa. 

A principal alternativa para amenizar 
esse "cenário de guerra" nos hospitais 
públicos e privados do país é a vacina, que 
devagar começa a cumprir seu papel. Na 
verdade, devagar demais. 

Os desafios são constantes e não 
cessam. Notícias que envolvem o esforço de 
muitos hospitais para atenderem os pacientes, 
mesmo que falte a estrutura necessária, são 
cotidianas. No Distrito Federal, para que seja 
possível cuidar de pacientes nos locais em 
que não há pontos para oxigênio, são 
improvisadas mangueiras para expandir os 
pontos de atendimento aos que precisam. 

Muitas lições estão sendo aprendidas 
a fórceps e serão importantes para o futuro da 
saúde brasileira. Entre os principais legados 
está  a  incorporação def ini t iva da 
Telemedicina. Antigos tabus e desconfianças 
foram vencidos. Pouco utilizada até 2020 e 
não regulamentada com relação à 
teleconsulta no Brasil, o atendimento virtual 
foi autorizado primeiro por uma Portaria do 
Ministério da Saúde, com o tímido aval do 
CFM (Conselho Federal de Medicina), 
depois coroada pela publicação da Lei 
13989/20 que permite sua utilização para 
todas as finalidades, em caráter emergencial 
durante a pandemia. 

Pela vasta utilização e exemplos 
positivos demonstrando o quanto é benéfica 
para ampliar o acesso à saúde, além da 
explosão de soluções no mercado através das 
healthtechs, a saúde digital consolida-se 
como um legado positivo, pois médicos, 
operadoras e profissionais do setor 
conseguiram realizar uma adaptação rápida 
para o atendimento aos pacientes que agora 
desejam manter esse tipo de atendimento com 
uma alternativa, mesmo após cessada a 
pandemia. 

Contudo, o sucesso orgânico da 
Telemedicina na pandemia contrasta com a 
falta de gestão na questão da vacinação contra 
a Covid-19. Grande parte do problema foi 
provocada por questões políticas, que jamais 
deveriam ser norteadoras nesse momento tão 
delicado. Já está demonstrado, vide Israel e 
Reino Unido, que a vacinação em massa é 
capaz de diminuir os quadros mais 
preocupantes e que necessitam de internação. 
Em um país como o Brasil, com graves 
problemas econômicos, é fato que não se 
pode prescindir da força de trabalho da 
população, mas se percebeu que essa visão 
emanada pelo próprio Governo Federal 
trouxe o caos já há muito anunciado no setor 
da saúde, com vidas ceifadas diariamente. 

Como tem ocorrido no Brasil, 
quando falham os poderes Executivo e 
Legislativo, o Judiciário é chamado para 
resolver questões de saúde: a vacinação 
chegou aos tribunais. O Superior Tribunal 
Federal (STF) decidiu recentemente permitir 
a Estados e municípios a aquisição de vacinas 
internacionais que já obtiveram a aprovação 

de entidades sanitárias internacionais de 
renome, mesmo que não estejam registradas 
pela Anvisa. Nos casos em julgamento, o 
Estado do Maranhão acionou o Supremo 
pedindo para elaborar e implantar um plano 
de imunização contra a Covid-19 por meio de 
seus próprios órgãos sanitários e o Conselho 
Federal da OAB questionou a suposta 
omissão do Governo Federal em fornecer à 
população um plano definitivo nacional de 
imunização, o registro e o acesso à vacina. 

Na esteira dessa decisão do STF, foi 
publicada no último dia 10 de março, a Lei 
14.125, que dispõe sobre a responsabilidade 
civil relativa a eventos adversos pós-
vacinação contra a Covid-19 e sobre a 
aquisição e distribuição de vacinas por 
pessoas jurídicas de direito privado. A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
autorizados a adquirir vacinas e a assumir os 
riscos referentes à responsabilidade civil, em 
relação a eventos adversos pós-vacinação. 

Como poucos problemas não são 
uma realidade em nosso país, quanto mais na 
Saúde, nesse momento também temos uma 
nova frente de preocupação por parte das 
o r g a n i z a ç õ e s :  h a c k e r s  e s t ã o  
interessadíssimos no setor da saúde, 
aproveitam-se desse momento de urgência de 
vacinas e elegeram o sequestro de dados em 
hospitais como fonte de renda. 

Através de ataques utilizando 
p rogramas  ma l i c iosos ,  b loque iam 
c o m p u t a d o r e s  o u  s i s t e m a s ,  c o m  
consequências sérias como a perda de dados 
dos pacientes, atrasos em tratamento e 
cancelamentos de procedimentos. 

Os criminosos solicitam resgastes 
tanto para desbloquearem sistemas e 
computadores, como também querem maior 
proveito econômico para não vazarem os 
dados dos pacientes, considerados sensíveis 
pela LGPG (Lei Geral de Proteção de Dados), 
uma vez que se referem à saúde e podem 
causar aos pacientes danos como a 
discriminação e a segregação. 

Bem, em tempos em que é necessário 
lidar com a urgência em salvar pacientes 
vitimados pela Covid-19, a segurança da 
informação não é uma prioridade e os 
criminosos sabem disso, inclusive utilizam 
esse pretexto também para golpes contra as 
pessoas diretamente, por exemplo, através do 
WhatsApp, perfis falsos em redes sociais e o 
que mais a criatividade permitir. 

Nesse balaio em que várias frentes 
representam problemas no setor da saúde, 
resta acreditar que as lições de gestão serão 
aprendidas, que não se pode fazer palanque 
da Saúde e de que é essencial cuidar da saúde 
dos cidadãos para evitar a doença. Inclui-se 
aqui que a tecnologia mostrou-se um 
facilitador para não só ampliar o acesso à 
saúde, como também para que se possa 
melhorar a qualidade da assistência com uso 
de dados. Por fim, percebeu-se, através das 
ações dos cibercriminosos, o quanto nossas 
informações estão vulneráveis e que é 
necessário agir para manter o sigilo dados do 
paciente, pilar ético e imperativo legal na 
Medicina. 
Vamos em frente!

 ___***  é consultora jurídica Sandra Franco
especializada em Direito Médico e da Saúde. 
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A missão de Jesus é 
semear o bem entre nós
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pessoal, checagem e vistoria 
veicular, foi percebido sinais de 
alterações no veículo, em locais 
que costumam ser utilizados para 
acondicionamento de produtos 
ilícitos. Diante disso a equipe 
solicitou que o condutor os 
acompanhasse até o Canil 
Integrado de Fronteira para uma 
busca minuciosa. Após a chegada 
no canil foi utilizado cães de 
d e t e c ç ã o  d e  d r o g a s  q u e  
sinalizaram nas laterais na parte 
de trás do veículo.  

Ao realizar a abertura do 
compartimento (caixa de ar) 
foram localizados 19 invólucros, 
sendo de pasta base de cocaína, 
maconha e  ácido bórico,  
substância química usada no 
refinamento de drogas. Sendo 
dada voz de prisão ao infrator.  

A i n d a  d u r a n t e  o  
procedimento foi percebido que a 
tampa do tanque de combustível, 

pós um Volkswagen Polo, Aocupado por duas pessoas, 
p a s s a r  p e l a  u n i d a d e  

operacional da PRF na BR 070 em 
alta velocidade, policiais iniciaram 
acompanhamento tático com intuito 
de realizar a abordagem. O fato foi 
registrado na madrugada desta 
segunda-feira. 

Durante o percurso, o carro 
perseguido foi conduzido de forma 
perigosa colocando em risco os 
demais usuários da rodovia. 
Ultrapassagens forçadas e excesso 
de velocidade foram algumas das 
infrações cometidas pelo condutor. 
A equipe pediu apoio de outros 
policiais que iniciaram um cerco 
com a finalidade de interceptar o 
automóvel em fuga. Ao perceberem 
que a situação estava ficando difícil, 
os ocupantes do Polo abandonaram o 
veículo no acostamento e correram 
para dentro da mata que cerca a 
rodovia, tentando, dessa forma, 
despistar os policiais que os 
seguiam. Mas um dos suspeitos não 
obteve êxito e acabou sendo 
capturado pela equipe da PRF. 

P o s t e r i o r m e n t e ,  a p ó s  
consultas, foi descoberto que os 
ocupantes do veículo estavam 
envolvidos em uma série de delitos, 
praticados poucas horas antes da 
abordagem. Juntamente a mais dois 

ção conjunta das forças Ade segurança estadual e 
federal apreenderam, no 

município de Arenápolis, uma 
aeronave carregada com 450 
quilos de cloridato de cocaína. O 
prejuízo estimado ao crime com 
esta apreensão é de R$ 15 
milhões. Ninguém foi preso.  

Conforme a ocorrência, a 
Polícia Militar de Denise recebeu 
uma denúncia e, então, se 
deslocou até a pista de voo de 
uma fazenda em Arenápolis, onde 
se deparou com um veículo. Com 
a chegada da polícia, no entanto, 

os ocupantes conseguiram fugir, 
abandonando o carro na região de 
um canavial. 

Também no local, a 
polícia encontrou a aeronave, que 
estava vazia. Contudo, durante 
buscas pelo canavial, foram 
localizados 11 sacos grandes 
carregados de drogas. 
Participaram da ação o Grupo 
Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron-MT), a Polícia 
Militar de Tangará da Serra e a 
Polícia Federal. As equipes 
continuam as buscas para 
localizar os suspeitos. 

comparsas, eles invadiram uma 
residência, roubaram diversos 
pertences dos moradores além de 
levarem os dois carros que lá 
estavam. Praticaram também 
estelionato em um posto de gasolina. 
Os moradores da casa invadida 
ficaram amarrados enquanto os 
infratores concluíam a ação delitiva. 

Algumas horas depois, já no 
período da manhã, o segundo 
veículo que havia sido objeto de 
roubo, um Renault Kwid branco, foi 
localizado por outra equipe da PRF 
no km 537 da BR 070. Ele estava 
abandonado às margens da rodovia e 
sem sinal dos ocupantes. 

O suspeito que os policiais 

conseguiram pegar foi preso em 
flagrante e deverá responder por 
diversos crimes, dentre eles o de 
roubo com emprego de arma de 
fogo. Ele foi encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil para a 
realização dos demais trâmites 
legais. O trabalho da PRF na 
fiscalização de trânsito abre um 
importante leque de possibilidades 
quanto à descoberta de infrações 
criminais. As vezes uma simples 
fiscalização de equipamentos 
obrigatórios nos veículos pode levar 
até o desmantelamento de uma 
quadrilha criminosa, como um fio 
que vai sendo puxado até chegar ao 
fim do carretel. 

m continuidade a força Etarefa no combate aos 
c r i m e s  d e  t r á f i c o  

internacional de drogas entre 
Brasil/Bolívia, o Grupo Especial 
de Segurança de Fronteira - 

GEFRON com apoio do 6° BPM 
d e  C á c e r e s ,  d u r a n t e  
patrulhamento abordaram um 
veículo Gol cor branca, que se 
encontrava em fundada suspeita. 

A o  p r o c e d e r  b u s c a  

também estava com sinais 
visíveis de ter sido removida 
recen temente ,  havendo  a  
necessidade de continuar as 
buscas, o veículo e condutor 
foram levados até uma mecânica 
para ser realizada a abertura do 
tanque de combustível. 

Ao abrir o tanque de 
combustível, foi localizado mais 
17 invólucros de produtos 
análogo pasta base de cocaína. 
Diante dos fatos o veículo, o 

condutor e a droga, foram 
encaminhados para Delegacia 
Especial de Fronteira na cidade 
de Cáceres-MT para as devidas 
providências.  
Foram apreendidos o veículo gol, 
37,17 kg de pasta base de cocaína, 
5,80 kg de ácido bórico, 1,05 kg 
de maconha.  

De acordo com o BO nº: 
2021.69416, as apreensões 
causaram um prejuízo ao crime 
de R$ 775.950,00. 

Gefron e PM retiram de circulação mais de 40  
quilos de entorpecentes camuflados em veículo  
Da Redação 

Foram apreendidos o veículo gol, 37,17 kg de pasta base de cocaína, 5,80 kg de ácido bórico, 1,05 kg de maconha

Droga retirada de circulação   

Foto: Gefron

AÇÃO RÁPIDA

Após acompanhamento tático, PRF 
 recupera dois veículos na BR 070 

Redação c/ Assessoria 

Na fuga suspeitos abandonaram carro na BR   

Foto: PRF

TRÁFICO

Forças de segurança apreendem 450 kg  
de droga e aeronave utilizada para tráfico 
Assessoria 

Na fuga, droga foi abandonada no canavial   

Foto: Divulgação
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uperação e novos desafios: Sessa foi a tônica das 
c o l a ç õ e s  d e  g r a u  

realizadas, pela primeira vez de 
forma virtual, pela Universidade 
do Estado de Mato Grosso. Em 
tempos da pandemia, a Unemat se 
reinventou e possibilitou a 
concessão de diplomas a 351 
novos profissionais de 48 cursos 
oferecidos em 11 câmpus: Alta 
Floresta, Alto Araguaia, Barra do 
Bugres, Cáceres, Diamantino, 

pa r t i c ipação  on - l i ne  dos  
formandos de suas próprias 
residências. A distância física não 
diminuiu a emoção da conquista. 

A Universidade teve que 
se reinventar frente ao avanço da 
pandemia provocada pelo 
Coronavírus. Criou o Ensino 
Remoto Emergencial e os 
Períodos Letivos Suplementares 
Excepcionais garantindo, dessa 
forma, a continuidade dos 
e s t u d o s  a o s  a l u n o s  e  a  
possibilidade das colações de 
grau. 

A reitora em substituição 
da Unemat, Nilce Maria da Silva, 
conduziu as cerimônias. Ela 
enfatizou que o momento exige a 
adoção de medidas que evitem a 
propagação do coronavírus e, ao 
mesmo tempo, assegurem o 
direito aos acadêmicos que já 
cumpriram os requisitos para a 
obtenção do grau. 

“Realizar a conferência 
de grau de forma on-line também 
é uma forma de mostrar para a 
sociedade que, mesmo neste 
momento de pandemia, estamos 
realizando nosso compromisso 
social e entregando estes 
p ro f i s s iona i s  de  vo l t a  à  
sociedade”, explica Nilce. 

“É diferente do que 
es tamos acos tumados ,  da  
presença física, de tocar, abraçar 

Juara, Nova Mutum, Nova 
Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Sinop e Tangará da Serra. 

No campus de Cáceres 
foram graduados acadêmicos dos 
cursos de Agronomia, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, 
Direi to,  Educação Física,  
Geografia, História, Letras, 
Matemática e Pedagogia.  

As cerimônias foram 
transmitidas a partir da sala da 
reitoria, em Cáceres, com a 

cada um que vai receber o 
diploma, mas não diminui a 
emoção e a importância deste 

momento para cada um e para a 
Universidade”, conclui a reitora 
em substituição. 

om o crescimento das Credes sociais em todo o 
mundo e a forma célere 

que elas chegam até as pessoas, se 
tornaram espaços importantes na 
divulgação de marcas e produtos 
devido ao grande alcance que 
t e m .  O  G r u p o  J u b a ,  
acompanhando essa tendência, 
intensifica sua presença nas redes 
sociais para impulsionar cada vez 
mais a visibilidade da Rede Juba 
de Supermercados.  

Uma das idealizadoras 
des ta  nova proposta  é  a  
Coordenadora de Projetos, Eloá 
Ribeiro. 

Ela avalia que para vender 
mais é preciso conquistar mais 
clientes e a utilização das 
f e r r a m e n t a s  d i g i t a i s  d e  
informação e comunicação 
contribui com essa meta.  
“Investir no marketing digital do 
supermercado é uma boa 
estratégia. 

Ao atuar nas redes sociais, 
você consegue atrair a nova 
geração de clientes e se destacar 
da concorrência. Afinal, estamos 
em um ramo que tem como foco 
principal a comercialização de 
g ê n e r o s  a l i m e n t í c i o s ,  e  
precisamos nos alimentar, isso é 
vital. 

P o r é m ,  t a m b é m  
comercializamos todos os tipos 
de produtos e oferecemos ainda 
restaurante, lanchonete, rotisseria 
e bebidas variadas, isto tudo 

p r e c i s a  s e r  d i v u l g a d o  e  
apresentado ao consumidor”, 
pontua a coordenadora.  

Eloá informa que os 
resultados começam a aparecer 
com muito alcance no Instagram 
e Facebook. “Ficamos surpresos 
com os acessos, curtidas, 
c o m e n t á r i o s  e  
c o m p a r t i l h a m e n t o s ,  
principalmente de promoções 
que temos lançado nessas redes, 
com muitas pessoas interagindo. 
Nos 28 dias de fevereiro tivemos 
o alcance de 20 mil  usuários no 
Instagram e 19 no Facebook, e 
isso é muito bom, pois estamos 
começando”, avalia. 

J á  o  A n a l i s t a  d e  
Marketing e Comunicação do 
Grupo Juba, Victor Guilherme 
Amorin de Melo, coloca que as 
postagens visam estabelecer 
comunicação e interação com o 
cliente de maneira direta e rápida.

“Temos nos esforçado 
para gerar diferentes conteúdos e 
campanhas com o intuito de criar 
um relacionamento com os 
usuários nas redes sociais, afinal 
a identidade visual possibilita que 
as pessoas cada vez mais 
reconheçam nossa marca e 
tenham a informação dos nossos 
produtos”, explica Victor. 

E finaliza, “quem quiser 
nos seguir é muito fácil, nossos 
endereços são esses: Instagram  
@grupojubaoficial   e  no 
Facebook Grupo Juba, acessem”. 

COVID 19

Unemat realiza primeira colação 
 de grau online em sua história 

As cerimônias foram transmitidas a partir da sala da reitoria, em Cáceres 

Redação c/ Assessoria 

Primeira Colação de Grau online da Unemat  

 Foto: Assessoria

INOVAÇÃO

Grupo Juba investe em marketing digital  
nas redes sociais como estratégia de venda 
Esdras Crepaldi/Assessoria 

Victor Amorim e Eloá Ribeiro   

Foto: Assessoria
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Matias, sócio gestor da Seeg Fibras. 
A princípio a empresa 

cacerense investe mais de 50 mil pra 
ajudar no combate ao Coronavírus 
em Cáceres e está confiante sobre os 
benefícios que ele trará para a 
sociedade. O novo aplicativo, trará 
ainda mais informação para a 
população e claro mais transparência 
quanto aos processos, que envolvem 
a campanha de vacinação. 

lotes de vacinas disponíveis e aos 
grupos que receberão as doses. Além 
disso, o aplicativo notificará as 
pessoas que fazem parte do grupo 
que receberá as doses, por meio de 
SMS e ligações.

Além disso, doamos uma 
linha telefônica com sistema de 
central digital, que ajudará no 
controle das ligações da central de 
monitoramentos”, explica Henrique 

 pandemia causada pelo Anovo Coronavírus, tem 
tirado o sossego de todos 

nós. Além de mudar completamente 
nossa rotina de trabalho, e nos 
apresentar novos hábitos de vida, a 
covid-19 tirou de nós o que 
realmente importa: as pessoas que 
amamos.  

Cientistas de todo mundo 
lutaram todos os dias durante um 
ano, até conseguirem encontrar 
vacinas, capazes de conter o vírus e 
devolver a qualidade de vida para a 
população mundial. E neste ano, no 
começo de fevereiro, recebemos a 
notícia que tanto esperamos em 
2020: a vacina chegou e foi aprovada 
pela Anvisa.  Até que toda a 
população seja vacinada teremos 
que traçar um longo caminho. E foi 
pensando em facilitar esse processo, 
que a SEEG FIBRAS em parceria 
com a RISC resolveu desenvolver 
um aplicativo que ajudará no 
controle da vacinação em Cáceres.  

" A c r e d i t a m o s  q u e  a  
tecnologia é nossa maior aliada 
nesse momento, por esse motivo em 
parceria com a RISC decidimos 
investir em um aplicativo capaz de 
ajudar na organização da campanha 
de vacinação e doá-lo para a 
prefeitura de nossa cidade. Através 
do aplicativo, as pessoas terão 
acesso ao número de infectados, aos 

freático raso, condição geológica 
bastante particular, que acaba 
tornando mais complexas e lentas 
obras de infraestrutura urbana, além 
de   constantes alagamentos. 

Nesse paradoxo todo, a 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Infraestrutura e Logística segue com 
trabalhos de rotina, seguindo à risca 
programação previamente definida, 
por determinação  da  Prefeita 
Eliene Liberato. 

D e  a c o r d o  c o m  a  
programação, desde o último dia 
08/03,  a equipe está no Bairro Vila 
Real com mão de obra, caminhões e 
máquinas, realizando ações de 
limpeza das vias com capina, 
remoção de terra, varrição, operação 
tapa-buraco, podas de árvores e 

om 43 bairros oficiais e Coutros tantos por regularizar, 
o município de Cáceres 

possui aproximadamente 640 km de 
vias  na sua área urbana, dos quais 
420 km sem pavimentação (65%), e, 
220 km (35%) pavimentados, entre 
asfalto e bloquetes. 

Com   população  estimada 
em 94.861 mil (IBGE 2020) 
habitantes  e 24.398 km², em 
extensão territorial   é   4º maior do 
Estado de Mato Grosso e está  entre 
os 50 do país. 
Cáceres está situada à margem 
esquerda do Rio Paraguai, em pleno 
Pantanal Matogrossense. De 
dimensões continentais, são imensos 
os desafios. Como se não bastasse,  a 
cidade  ainda   possui  lençol 

limpeza das praças públicas, além da  
troca de lâmpadas da iluminação 
pública  e  remoção dos  entulhos 
das vias. 

Segundo o Secretário 
Municipal de Infraestrutura, Wesley 
Lopes, “estamos executando um 
cronograma de limpeza geral de 
todos os bairros da cidade, sem 
deixar nenhum pra trás. Os serviços 
continuarão bairro a bairro, onde, 
neste primeiro momento, será 
atendido 100% da zona urbana. A 
nossa maior preocupação é atender a 
população e manter a  cidade 
organizada” afirmou. 

Para a Prefeita Eliene, a 
limpeza e manutenção das vias 
públicas é uma das prioridades da 
Gestão Eliene/Dr. Odenílson. “Com 
esses trabalhos de limpeza urbana e 
tapa buracos em bairros da cidade, 
estamos levando dignidade para o 
c i d a d ã o ,  p o i s ,  a l é m  d e  
proporcionarmos um ambiente 
limpo e agradável, livre de 
a l a g a m e n t o s ,  i l u m i n a d o  e  
arborizado, também facilitamos o 
acesso das pessoas dos bairros para o 
centro da cidade, onde muitos 
trabalham em busca do sustento de 
suas famílias”, ressaltou. 

O Bairro Vila Real está 
situado em região periférica da 
cidade, e, conta com o Residencial 
Walter Fidélis, onde 490 casas do 
programa habitacional do Governo 
Federal “Minha Casa Minha Vida”, 
contemplou  famílias de baixa renda. 

 Polícia Federal deflagrou nesta Aquarta-feira (17) a segunda fase 
da Operação Margens Plácidas, 

com o objetivo de desarticular uma 
célula criminosa especializada no 
tráfico de drogas a partir da fronteira do 
Mato Grosso com a Bolívia. 

F o r a m  c u m p r i d o s  0 5  
mandados de busca em Cuiabá, Tangará 
da Serra, SINOP e São Paulo/SP, com o 
emprego de cerca de 22 policiais 
federais. O principal investigado foi 
preso por policiais federais na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ. As investigações 
tiveram início a partir de informações de 
que um indivíduo estaria utilizando 
documento de identidade falso para 
gerir empresa cuja conta bancária servia 
para movimentar valores em proveito do 
tráfico. O documento utilizado seria de 
um “laranja” e a empresa serviria para 
ocultar a identidade dos verdadeiros 
perpetradores do crime. 

Outros suspeitos atuariam na 
manutenção da estrutura usada para 
dissimular a origem dos valores 
auferidos com a prática do delito, 

figurando como sócios ou proprietários 
de empresas de fachada e usufruindo dos 
valores obtidos de forma ilegal. 

Por meio de análise financeira, 
foi possível constatar que o líder do 
grupo teria sido o articulador do 
transporte de 330 quilos de cocaína 
apreendidos pelo Grupo Especial de 
Fronteira – Gefron em 19/10/2020 na 
cidade de Barra do Bugres/MT. Naquela 
ocasião, apenas o motorista foi preso e 
conduzido para a Superintendência 
Regional de Polícia Federal em Mato 
Grosso para lavratura do flagrante. 

Os responsáveis pelas condutas 
delitivas investigadas, serão indiciados  
pela prática dos crimes previstos no art. 
33 da Lei nº 11.343/2006 , art. 1º da Lei 
nº 9.613/98 e arts. 288 e 304 do Código 
Penal. As investigações seguem diretriz 
de trabalho pautada pela identificação 
de lideranças e descapitalização do 
grupo criminoso. O nome da operação 
faz alusão à faixa de fronteira do estado 
de Mato Grosso e aos esforços voltados 
à manutenção da ordem e da paz na 
região.

DOANDO TECNOLOGIA

Seeg Fibras investe mais de 50 mil em aplicativo  
para auxiliar processo de vacinação em Cáceres 

O novo aplicativo, trará ainda mais informação para a população 

Redação c/ Assessoria 

Henrique Matias, sócio gestor da Seeg Fibras   

Foto: Arquivo

OBRAS

Secretaria de infraestrutura e logística realiza 
serviços de limpeza e tapa buracos nos bairros 
Assessoria 

Equipe da secretaria trabalhando na limpeza   

Foto: Assessoria

COMBATE AO TRÁFICO
Operação Margens plácidas da PF desarticula grupo que atuava 
no transporte de cocaína de Mato Grosso para a região Sudeste 

Assessoria 

Apreensão realizada em 19 de outubro de 2020 

 Foto: PF
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0. O Cuiabá também terá a 
vantagem de jogar pelo empate. A 
data do jogo ainda não foi 
definida.   O time mato-grossense 
se junta aos outros classificados. 
A primeira fase vai ser fechada 
nesta quinta-feira com mais 10 
j o g o s ,  t o t a l i z a n d o  4 0  
classificados. 

Pela classificação, o 
Cuiabá receberá pouco mais de 
R$ 1 milhão. Pela primeira fase, o 
clube já havia recebido R$ 990 
mil.

classificação para a próxima fase 
da Copa Brasil. Apesar do 
D o u r a d o  t e r  t i d o  m a i s  
dificuldades do que o planejado, 
o empate com o Sergipe por 0 a 0, 
no estádio Etelvino Mendonça, 
em Itabaiana (SE), garantiu sua 
classificação para a segunda fase 
do campeonato por ter a melhor 
posição no ranking nacional.  

Agora o time do Mato 
Grosso enfrentará na segunda 
fase o 4 de Julho-SE, que 
surpreendeu, ao eliminar o 
Confiança-SE após vitória por 1 a 

m jogo aberto e com muitas Eoportunidades para os dois lados, 
Luve rdens e  e  D om Bos co  

empataram, em 0 a 0, fechando a terceira 
rodada do Campeonato Mato-grossense, no 
estádio Passo das Emas. Ambos os goleiros 
fizeram grande partida e salvaram as 
equipes, com defesas importantes. Com o 
placar, o LEC chegou a 3 pontos e segue em 
7º. Já o Leão da Colina, marcou o primeiro 
ponto e está em 8º. 

O confronto  fo i  bas tante  
equilibrado durante os 90 minutos. Os dois 
times foram para cima e buscaram abrir o 
marcador, mas faltava tranquilidade e 
pecavam no último toque. Gabriel Félix 
pelo Luverdense e Herilan pelo Dom Bosco 
fizeram defesas maiúsculas e garantiram o 0 
a 0. O jogo também foi truncado, com 
chegadas duras e erros de passe. 
O jogo – logo no início do jogo o Dom 
Bosco chegou bem. Em cruzamento na área, 
Josué tentou jogada ousada, de bicicleta, até 
acertou, mas mandou pela linha de fundo, 
assustando o goleiro Gabriel Félix. Aos 5, o 
LEC respondeu. Em cobrança de falta na 
área, a zaga do Dom Bosco conseguiu 
afastar. 

Já aos 7, o Luverdense trabalhou 
bem. Em boa troca de passes, Lucas Lima 
mandou na área, Alan Fabrício dominou no 
peito e bateu forte. A bola explodiu na 
defesa do Leão da Colina, que em seguida 
conseguiu mandar o perigo para longe. 

Aos 10, outra chegada perigosa do 
Luverdense. Robertinho achou Lucas Lima 
pela direita. Ele avançou e cruzou rasteiro 
na área. O goleiro do Dom Bosco saiu bem e 
deu rebote nos pés de Isac, que chutou forte, 
mas explodiu na defesa, que cortou a 
chance. 

Aos 20, o Dom Bosco criou 
chance boa. Em troca de passes, a defesa do 
Luverdense furou e Anderson cruzou na 
área. Josué chegou, conseguiu cabecear, 
mas não pegou em cheio e desperdiçou a 
oportunidade. O LEC respondeu. Alan 
Fabrício recebeu na esquerda e achou 
cruzamento rasteiro. Isac recebeu na 
entrada da área e tentou dar o passe para 
Maycon, mas errou e mandou nas mãos do 
goleiro do Dom Bosco, Herilan. 

Aos 24, o Dom Bosco voltou a 
atacar. Jangada recebeu, dominou, cortou 
para a direita e bateu de longe. A bola 
desviou na defesa do Luverdense e saiu pela 
linha de fundo. Na cobrança, a batida veio 
fechada, e o goleiro Gabriel Félix saiu de 
soco, mandando para longe. Aos 35, Vitinho 
foi para dentro e criou chance para o Dom 
Bosco. Ele arrancou pela ponta, levou o 
marcador e chutou de canhota. A bola saiu 
rasteira, no canto, mas Gabriel Félix estava 
ligado e fez boa defesa. 

Aos 39, o Luverdense ficou perto 
de abrir o placar. Léo Campos recebeu na 
intermediária, arrumou para a direita e 
soltou a bomba. A bola foi com perigo, 
quicou na frente do gol e quase enganou 
Herilan, que conseguiu encaixar firme e 
evitar o tento. Aos 41, Herilan salvou o Dom 
Bosco outra vez. Em troca de passes rápida, 
Isac achou Lucas Lima. Ele dominou e 
ajeitou para Alan Fabrício, que arriscou de 
primeira, mas o goleiro conseguiu saltar e 
fazer bela defesa. No rebote, o LEC tentou 
arriscar de novo, mas mandou para fora. 

Aos 47, o Luverdense quase 
marcou. Em outra boa troca de passes, 
Lucas Lima levou para o meio e rolou para 
Alan Fabrício. Ele dominou, trouxe para a 
canhota e bateu. O chute saiu colocado e 

pegou no travessão. O goleiro Herilan já 
estava vendido e nem saltou para tentar a 
defesa, mas ficou com a bola no rebote.  Aos 
48, outra chegada de perigo do Luverdense. 
Em cobrança de falta, Josué tentou afastar, 
mas desviou contra o próprio gol. A bola 
passou perto do travessão e saiu pela linha 
de fundo. Na cobrança de escanteio, a defesa 
do Dom Bosco afastou. Logo no primeiro 
lance, o Dom Bosco chegou bem. A bola foi 
cruzada na área, a defesa do Luverdense 
afastou e sobrou para o atacante do 
adversário, que bateu de primeira. O chute 
saiu forte, mas Gabriel Félix fez boa defesa. 

Aos 9, Herilan fez outro milagre. 
Alan Fabrício bateu falta com veneno e ia 
marcando um golaço, mas o goleiro do Dom 
Bosco conseguiu saltar e buscou no ângulo 
direito, espalmando para linha de fundo. Na 
cobrança de escanteio, o ataque do 
Luverdense não aproveitou. Aos 24, o Dom 
Bosco perdeu oportnidade. A bola foi 
lançada na área, Juliano chegou e tentou, 
mas foi atrapalhado pela defesa do 
Luverdense. A bola ainda sobrou viva, e o 
ataque dombosquino tentou novamente, 
mas mandou para longe. Aos 25, Juliano 
quase marcou um golaço. Ele cortou para a 
direita, e bateu com curva. A bola subiu um 
pouco, mas passou perto do ângulo da meta 
defendida por Gabriel Félix. No lance 
seguinte, o Luverdense respondeu. A bola 
foi metida para Isac, que recebeu e bateu 
forte de canhota, mas mandou pela linha de 
fundo. 

Aos 29, foi a vez de Lucas Lima 
ficar perto de abrir o placar para o 
Luverdense. Ele recebeu na entrada da área, 
deu belo drible e bateu de direita. A bola saiu 
com perigo, mas pegou muita altura e foi 
para fora, assustando o goleiro Herilan. 

Aos 35, Herilan fez outra defesa 
maiúscula. Néider Batalla recebeu bola 
metida, invadiu a área e bateu cruzado, 
rasteiro. O goleiro do Dom Bosco caiu e fez 
excelente defesa com os pés. No rebote, a 
defesa do Leão da Colina tirou em 
definitivo. Aos 38, a defesa do Luverdense 
evitou o gol. Em cobrança de escanteio, o 
ataque do Dom Bosco subiu mais alto e 
cabeceou. A zaga do LEC estava esperta e 
conseguiu tirar quase em cima da linha. Aos 
44, Néider Batalla perdeu chance incrível. A 
bola foi cruzada na área e veio livre para ele 
cabecear, sem goleiro. O atacante não subiu 
bem e finalizou errado. 

O Luverdense entra em campo no 
próximo domingo, às 9h, diante do Operário 
Várzea-grandense, no estádio Dito Souza. 
Já o Dom Bosco recebe o embalado Grêmio 
Sorriso, nos mesmos dia e horário, na Arena 
Pantanal. 
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PRIMEIRA FASE

Cuiabá empata com Sergipe 
 e avança na Copa do Brasil  

Na segunda fase, time do Mato Grosso enfrentará  o 4 de Julho-SE

 time do Sergipe, que Oenfrenta um surto de 
covid-19, tendo retirado 

9 atletas do confronto, entrou em 
campo com garra e bom futebol, 
mas não conseguiu abrir o placar. 

Já o Cuiabá mostrou bom volume 
de jogo, mas também não marcou.   
Com o empate, o Cuiabá garantiu 

Da Redação 

Cuiabá se classifica por ter melhor posição no ranking nacional   

Foto: Assessoria

ESTADUAL

Pela terceira rodada do Mato-grossense, 
 Luverdense e Dom Bosco só empatam 

Luan Cordeiro/SN 

Apesar de boas jogadas, partida terminou em 0 a 0 

 Foto: Altair Anderli
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Mercúrio em Peixes começa 
a receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que suas 
emoções, depois de um 
período de equilíbrio, passam 

por um momento de instabilidade. Não é 
um bom momento para decisões 
definitivas. Procure distanciar-se do 
barulho das redes sociais e medite. 

Mercúrio em Peixes começa 
a receber um tenso aspecto 
de Marte em Gêmeos, 
marcando um período em 
que você pode estar mais 
agressivo, impaciente com 

colegas de equipe, que você faz parte ou 
gerencia. Não é um bom momento para 
fazer mudanças em projetos, nem para 
novos contatos comerciais.

Mercúrio, seu regente, em 
Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em seu 
signo, marcando um período 
em que a comunicação e 
fluência com as palavras 

melhora ainda mais, chamando a atenção de 
pessoas importantes ao seu crescimento. O 
período pode estar relacionado com a 
apresentação de projetos e palestras.

Mercúrio em Peixes começa 
a receber um tenso aspecto 
de Marte em Gêmeos e sua 
necessidade de começar um 
novo curso fica ainda mais 

intensa; pode ser um curso universitário, 
uma especialização ou um curso de 
línguas. O período é ótimo para dedicar-se 
com mais disciplina aos estudos. Uma 
viagem pode ser planejada.

Mercúrio em Peixes começa a 
receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que você 
estará ainda mais voltado para 
o s  p l a n e j a m e n t o s  

estratégicos, refletindo sobre novos 
negócios e novas maneiras de aumentar seus 
rendimentos e lucros. Uma parceria 
financeira pode ser intensamente negociada.

Mercúrio em Peixes começa a 
receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que você deve 
estar atento às suas finanças, 
depois de um tempo de 

benesses. Hoje e nos próximos quatro dias, 
fique longe de transações financeiras. Se 
não for possível, preste muita atenção a cada 
passo.

Mercúrio em Peixes começa a 
receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que o trabalho 
se torna ainda mais intenso e 
você, com uma capacidade 

imensa de argumentação que pode 
beneficiar novos projetos. Se estiver 
envolvido com uma série de entrevistas para 
um novo emprego, tome cuidado com as 
palavras.

Mercúrio em Peixes começa a 
receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que as 
atividades sociais continuam 
intensas, mesmo que sejam 
através das redes. Você estará 

mais agressivo e impaciente com aquilo que 
não concorda, portanto, todo cuidado é 
pouco, especialmente se estiver envolvido 
com um romance.

Mercúrio em Peixes começa 
a receber um tenso aspecto 
de Marte em Gêmeos, 
marcando um período em 
que você deve tomar muito 

cuidado com as palavras, que podem estar 
carregadas de agressividade. O período é 
ótimo para dedicar-se aos estudos, para 
ensinar e aprender. Adie, se puder, a 
assinatura de um contrato. 

Mercúrio em seu signo 
começa a receber um tenso 
aspecto de Marte em 
Gêmeos, marcando um 
período em que você deve 
estar atento à agressividade, 

sua e das pessoas em seu entorno. Procure 
sublimar essa energia, dedicando-se com 
afinco e disciplina aos estudos e ao 
planejamento de um projeto.

Mercúrio em Peixes começa 
a receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período em que você deve 
tomar cuidado com as 
palavras, com a forma que 

você coloca suas ideias, que podem trazer 
um grau elevado de agressividade. Não é 
um bom momento para discutir seu 
relacionamento.

Mercúrio em Peixes começa a 
receber um tenso aspecto de 
Marte em Gêmeos, marcando 
um período de agitação e certa 
irritabilidade com algumas 
pessoas da família. Não é hora 

de discutir com pessoas que possuem ideias 
diferentes das suas, pois você estará mais 
agressivo e impaciente. Não se deixe levar 
por provocações. 

HORÓSCOPO********** **********

Avançar uma nova etapa é um sentimento 
indescr i t íve l ,  e  hoje  queremos 
parabenizar a jovem médica Monyke 
Mendes Gouveia pela conquista na 
aprovação de sua residência médica em 
C i r u rg i a  G e r a l .  S a b e m o s  d a s  
dificuldades que você enfrentou e 
ultrapassou com muita determinação, 
nunca se deixando abater e sempre 
acreditando no seu potencial. Agora 
minha querida sinto a alegria pela sua 
vitória, porque a sua luta não foi em vão. 
Que Deus te abençoe nessa nova 
jornada, agora em Rondônia!!!  

Brindamos mais um ano do querido 
a m i g o  C l a u d i n e y  To m a z e l l i ,  
carinhosamente conhecido na city por 
Xônei, ele que festejou data nova no 
aconchego do lar como manda o 
protocolo. Em coro os familiares e 
companheiros do Rotary entoaram o 
tradicional Parabéns. Que Deus lhe 
conceda felicidades e realizações nesse 
novo ano, são os nossos desejos.  

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

E m  t e m p o  
parabenizamos 
o corretor de 
s e g u r o s  e  
rotariano Ednei 
P e re i r a  q u e  
celebrou mais 
um natalício. 
Que seja um ano 
de felicidades, 
saúde e muitas 
c o n q u i s t a s .  
Feliz data! Na 
f o t o  c o m  a  
esposa Zilmara. 

De volta a terra natal o casalzinho Rafael e Rafaela Filgueira, 
que estavam curtindo dias de descanso nas mais belas e 
badaladas praias de Pernambuco. Um brinde ao amor.  

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

Marcando golaço no placar da vida o 
amigo de longas datas José Augusto 
Martins, que nesta sexta-feira os abraços 
da família e rol de amigos. Que Deus lhe 
reserve muitas coisas boas nesse novo 
ano com saúde e prosperidades. 
Parabéns a você! 
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 crescente aumento do número Ode casos e mortes de Covid-19 
ocorridos nas últimas semanas 

em Cáceres tem causado extrema 
preocupação, principalmente quanto a 
falta de leitos de UTI, tanto na rede 
pública quanto na privada, levando ao 
colapso no sistema de saúde.  

Infelizmente as restrições 
adotadas desde o início de março 
impostas pelo Decreto Estadual até o 
momento não sur t i ram efe i to ,  
acendendo o alerta para medidas mais 
austeras.  

E m  r e u n i ã o  o  C o m i t ê  
composto por representantes de vários 
seguimentos, juntamente com o vice-
prefeito Dr. Odenilson Silva, o 
secretário de saúde Dr. Sérgio Arruda e o 
Assessor de Gabinete Herbert Dias, após 
anál ise  referente  aos números 
apresentados decidiram acompanhar a 
prorrogação do Decreto Estadual bem 
como definir medidas mais austeras ao 
município com vigência até 4 de abril. 

A  d e c i s ã o  e n d o s s a  a  
necessidade de controle da circulação do 
coronavírus na cidade neste momento. 
Cáceres atravessa um período de 
elevação dos índices relacionados à 
doença, como número de casos, óbitos, 
internações e taxa de transmissão.

O vice-prefeito Dr. Odenilson 
reforçou que o momento de emergência 
vivido demanda o cumprimento de 
medidas mais restritivas. Ele também 
pediu o bom senso de toda população 
para seguir as restrições impostas pelo 
Decreto, como o toque de recolher, o 
isolamento social, além do uso de 
máscaras e a correta higienização com 
álcool em gel. 

“Ainda não é momento de 
manter uma rotina normal”, afirmou. 
“Essa será nossa última tentativa, 
precisamos da colaboração de todos, 
para que daqui 15 dias nós tenhamos 
c o n d i ç õ e s  d e  d e s a c e l e r a r  a  
contaminação, se não conseguirmos, o 
próximo passo será a decretação de um 
lockdown, esperamos sinceramente que 
isso não aconteça, e para isso é 

guincho, segurança e vigilância privada, 
de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e 
as atividades de logística distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas ‡s 
restrições de horário previstos acima; 
-Fica proibida a venda de bebida 
a l c o ó l i c a  n a s  c o n v e n i ê n c i a s ,  
restaurantes, lanchonetes e congêneres 
localizadas em postos de combustíveis 
situados em rodovias estaduais e 
federais no âmbito territorial do 
Município de Cáceres fora dos horários 
estabelecidos para funcionamento do 
comércio; 
-Excepcionalmente, as atividades 
ligadas ao comércio de gêneros 
alimentícios também poderão funcionar 
aos sábados até as 19h, ficando vedado o 
consumo de bebidas alcoólicas no local, 
obedecidos os protocolos de saúde e 
normas sanitárias; 
-Os serviços voltados a estética, bem-
estar e beleza, consultas médicas e 
laboratórios, limitar o atendimento 
apenas por agendamento, vedando a 
permanência de clientes que não estejam 

importante que cada um respeite as 
medidas  e  ev i te  a  c i rcu lação  
desnecessária”, conclui Dr. Odenilson.  
Medidas do Decreto 272 de 17 de 
março de 2021 
O funcionamento de todas as atividades 
e serviços ficarão sujeito as seguintes 
condições:  
- De segunda a sexta-feira, autorizado o 
funcionamento somente no período 
compreendido entre as 05h e as 19h; 
-  A o s  s á b a d o s ,  a u t o r i z a d o  o  
funcionamento somente no período 
compreendido entre as 05h e ao meio-
dia; 
- Aos domingos fica proibido o 
f u n c i o n a m e n t o  d e  q u a l q u e r  
estabelecimento 
-As farmácias, os serviços de saúde, de 
hospedagem e congêneres, de imprensa, 
de transporte coletivo, de transporte 
individual remunerado de passageiros 
por meio de táxi ou aplicativo, as 
funerárias, os postos de combustíveis, 
exceto conveniências, as indústrias, as 
atividades de colheita e armazenamento 
de alimentos e grãos, serviços de 

combate à doença, e profissionais dos 
hospitais de Cáceres já estariam 
recebendo-a - ao contrário de servidores 
d o  m u n i c í p i o ,  q u e  n ã o  s ã o  
c o n t e m p l a d o s  n e m  c o m  e s t a  
indenização, nem com o adicional de 
insalubridade. 

No mês passado, Landim já 
havia requerido à Prefeitura estudos 
sobre os adicionais de periculosidade e 
insalubridade dos funcionários públicos 
municipais, solicitando o número de 
servidores contemplados e a previsão 
para cumprimento integral da lei. 

Os vereadores da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  C á c e r e s  
aprovaram, na Sessão Ordinária 

desta segunda-feira (15), indicação que 
solicita o pagamento de adicional de 
insalubridade aos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente do combate à 
Covid-19 no município. 

De autoria do vereador Luiz 
Landim, a proposição é encaminhada ao 
Executivo Municipal, com cópia às 
Secretarias de Administração e Saúde. 
Na Sessão, o autor da indicação relatou 
que visitou a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e unidades de saúde 

do município e constatou que apenas 
parte dos profissionais de saúde recebe 
seus adicionais de insalubridade, e 
somente por força de justiça. 

Landim perdeu amigos da 
profissão para a Covid-19, e lamentou 
que muitas famílias não tenham nem 
mesmo o amparo financeiro do 
adicional de insalubridade de seus entes 
queridos que foram vítimas da 
pandemia. 

O vereador ainda informou que 
o Governo Federal enviou uma verba 
específica para indenização dos 
profissionais da linha de frente do 

demais restrições estabelecidas nos 
protocolos de medidas sanitárias em 
vigor; 
-Toque de Recolher das 21h às 5h de 
segunda a sexta-feira; 
-Aos sábados e domingos, a proibição 
de circulação e permanência de 
pessoas (toque de recolher) em praias, 
jardins, balneários, clubes, campos 
esportivos, margens do rio e 
congêneres; 

Nas vias públicas a restrição 
de circulação de pessoas e veículos 
inicia-se às 20h do sábado e estende-se 
até à 05h00 da manhã de segunda-
feira, excetua-se do disposto as 
atividades essenciais elencadas; 

Fica proibido o consumo de 
bebidas alcóolicas em bares,  
lanchonetes, mercados, mercearias, 
conveniências, bares da promoção, 
d i s t r i b u i d o r a s  d e  b e b i d a s  e  
congêneres, bem como em vias e 
logradouros públicos. 

sendo atendidos; 
-O funcionamento de serviço na 
modalidade delivery ficará autorizado 
somente até as 23h, inclusive aos 
domingos 
-Ficam suspensos os eventos e 
atividades com a presença de público, 
ainda que previamente autorizados, que 
envolvam aglomeração de pessoas, tais 
como: eventos desportivos coletivos e 
amadores, cerimonias de casamentos, 
eventos recreativos em logradouros 
públicos ou privados, eventos e 
solenidades quaisquer que sejam; 
-Ficam proibidas as realizações de 
inaugurações de estabelecimentos 
comerciais com o incremento de 
eventos, promoções e/ou liquidações de 
produtos e/ou serviços; 
-Em respeito à liberdade de culto, as 
celebrações e eventos religiosos serão 
permitidas até às 19h30, de segunda à 
sexta, e aos sábados, até 12h (meio-dia), 
desde que garantidos o distanciamento e 

compreendido entre 8:00 e 16:30 horas. 
A Resolução nº 13 também 

pactua a distribuição de 380 doses 
remanescentes, que foram recebidas em 
remessas anteriores e mantidas como 
estoque estratégico.    Caso os municípios 
alcancem a completa vacinação dos 
públicos-alvo estabelecidos para a 
imunização, a CIB orienta a continuidade 
da imunização dos demais públicos 
elencados pelo Ministério da Saúde. 

Após a  dis t r ibuição dos  
imunizantes aos municípios, as vacinas 
deverão ser armazenadas conforme as 
condições estabelecidas pela fabricante e 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e com o apoio da segurança 
pública. 

A aplicação das doses deve ser 
obrigatoriamente registrada pelos 
municípios no Sistema Nacional do 
Programa de Imunização (SI-PNI), do 
Ministério da Saúde. 

A Comissão Intergestores Bipartite de 
Mato Grosso (CIB-MT) aprovou 
reso lução  que  es tabe lece  a  

distribuição, o armazenamento e a aplicação 
das 55.600 doses da vacina CoronaVac, 
recebidas na manhã desta quarta-feira 
(17.03). 

C o n f o r m e  o r i e n t a ç ã o  d o  
Ministério da Saúde, as unidades desta nova 
remessa serão utilizadas como primeira ou 
segunda aplicação. A determinação é que 
seja priorizada a vacinação de pessoas de 75 
a 79 anos e trabalhadores da saúde. Para a 
vacina CoronaVac, o prazo para a aplicação 
da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. 

Cáceres receberá o reforço de mais 
1.900 doses e dá prosseguimento a 
imunização de pessoas a partir de 78 anos, 
cuja vacinação iniciou ontem. A aplicação 
está sendo realizada na sede da 2ª 
Companhia Independente de Bombeiro 
Militar, localizada na Avenida dos 
Bandeirantes – Bairro DNER, no sistema 
drive thru e em sala fixa, no horário 

COVID-19

Decreto não institui lockdown, mas impõe medidas  
austeras para tentar frear números de casos e óbitos 

A decisão endossa a necessidade de controle da circulação do coronavírus na cidade neste momento

Da Redação 

Vice-prefeito Dr. Odenilson Silva

PROPOSIÇÃO

Câmara aprova pagamento adicional de insalubridade 
aos profissionais da saúde na linha de frente à Covid-19 
Assessoria 

Vereador Landim autor da proposta   

Foto: JCC

Vacinação está sendo realizada das 8h às 16h30   

Foto: Divulgação

IMUNIZAÇÃO

Cáceres recebe novas doses da CoronaVac, enquanto saúde 
prossegue com vacinação de pessoas a partir de 78 anos

Redação c/ Assessoria 
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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (17) a segunda fase 
da Operação Margens Plácidas, com o objetivo de desarticular uma célula 
criminosa especializada no tráfico de drogas a partir da fronteira do Mato 
Grosso com a Bolívia. Foram cumpridos 05 mandados de busca em 
Cuiabá, Tangará da Serra, SINOP e São Paulo/SP, com o emprego de cerca 
de 22 policiais federais. Página 06 

COVID-19

Decreto não institui lockdown, mas impõe medidas  
austeras para tentar frear números de casos e óbitos 

O crescente aumento do número de casos e mortes de Covid-19 
ocorridos nas últimas semanas em Cáceres tem causado extrema 
preocupação, principalmente quanto a falta de leitos de UTI, tanto na rede 
pública quanto na privada, levando ao colapso no sistema de saúde. 
Infelizmente as restrições adotadas desde o início de março impostas pelo 
Decreto Estadual até o momento não surtiram efeito, acendendo o alerta 
para medidas mais austeras.  Página 03

Decreto terá vigência até 4 de abril    

Foto: Divulgação

PROPOSIÇÃO

Câmara aprova pagamento adicional de insalubridade 
aos profissionais da saúde na linha de frente à Covid-19 

 Os  vereadores  da  
Câmara Municipal de Cáceres 
aprovaram, na Sessão Ordinária 
desta segunda-feira (15), 
indicação que solicita o 
pagamento de adicional de 
insalubridade aos profissionais 
de saúde que estão na linha de 
frente do combate à Covid-19 
no município. De autoria do 
vereador Luiz Landim, a 
proposição é encaminhada ao 
Executivo Municipal, com 
cópia  às  Secretar ias  de  
Administração e Saúde. 

Página 03

HORUS VIGIA

Proposta foi aprovada em sessão ordinária  

Foto: JCC

Em continuidade a força tarefa no 
combate aos crimes de tráfico 
i n t e rnac iona l  de  d rogas  en t r e  
Brasil/Bolívia, o Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira - GEFRON com 
apoio do 6° BPM de Cáceres, durante 
patrulhamento abordaram um veículo 
Gol cor branca, que se encontrava em 
fundada suspeita. Página 04 

Gefron e PM retiram de circulação mais de 40  
quilos de entorpecentes camuflados em veículo  

Droga estava escondida 
em dois locais no veículo   

Foto: Gefron

Superação e novos desafios: essa foi a tônica das colações de grau 
realizadas, pela primeira vez de forma virtual, pela Universidade do Estado 
de Mato Grosso. Em tempos da pandemia, a Unemat se reinventou e 
possibilitou a concessão de diplomas a 351 novos profissionais de 48 
cursos oferecidos em 11 câmpus. Página 05 

COMBATE AO TRÁFICO

Operação Margens plácidas da PF desarticula grupo que atuava 
no transporte de cocaína de Mato Grosso para a região Sudeste 

Na operação foram apreendidos mais de 44 mil em espécie   

Foto: PF

CERIMÔNIA VIRTUAL

Unemat realiza primeira colação 
 de grau online em sua história 

Formandos receberam grau em cerimônia virtual   

Foto: Assessoria

DOANDO TECNOLOGIA
Seeg Fibras investe mais de 50 mil em aplicativo
para auxiliar processo de vacinação em Cáceres

Página 06

INOVAÇÃO
Grupo Juba investe em marketing digital
nas redes sociais como estratégia de venda

Página 05
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