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CURVA ASCENDENTE

Em 24 horas Covid-19 faz mais 13 vítimas no
Estado e contabiliza 4.762 casos confirmados
Foto: Divulgação

Mato Grosso já contabiliza 4.762 casos confirmados por Covid-19
e 153 óbitos. Nas últimas 24 horas foram registradas 13 mortes e 260 novas
confirmações da doença no Estado. As 13 mortes mais recentes
envolveram residentes de Várzea Grande, Cuiabá, Barra do Garças, Cacoal
(RO), Vera, Pontes e Lacerda, Nova Xavantina e Santarém (PA). Página 06

DATA MAGNA

Agência Fluvial de Cáceres comemora
155 anos da Batalha Naval do Riachuelo
Foto: Divulgação

Números mostram curva ascendente em MT para SRAG e Covid-19

GOLPE DE MESTRE

Estelionatária de luxo de Cáceres é presa em flagrante
por aplicar golpes na alta sociedade em Mato Grosso
Foto: Derf-VG

Uma mulher conhecida como
"estelionatária vip" ou "estelionatária de
luxo" foi presa em flagrante pela Polícia
Civil, na tarde de segunda-feira (08),
durante investigações da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos de
Várzea Grande (Derf-VG). A suspeita, de
26 anos, trabalha em um escritório no
município de Cáceres e aplicou diversos
golpes nas vendas de pacotes de viagem
em pessoas da alta sociedade cuiabana e
servidores públicos.

Cerimônia foi restrita devido a pandemia, mas data foi reverenciada

Em comemoração à Data Magna, celebrada em 11 de junho, a
Agência Fluvial de Cáceres, realizou ontem às 15h 30, cerimônia cívicomilitar em sua sede, com a imposição de medalha de honra ao mérito e
promoção. A data remete ao 155º aniversário da Batalha Naval do
Riachuelo, em 1865, durante a guerra da Tríplice Aliança. Página 03

COVID-19

Morte de idoso por falta de UTI, leva Ministério Público
apurar responsabilidade de secretário estadual de saúde
Idoso diagnosticado com Covid-19, que foi a óbito na cidade de
Vila Bela da Santíssima Trindade, por falta de UTI, leva Ministério Público
instaurar um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade
pessoal do secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo. Página 05

MANIFESTO

Profissionais da saúde e trabalhadores
do HSL denunciam falta de humanidade,
informação e organização da gestão

Suspeita ostenta 15 registros
pela prática de estelionato

Página 03

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

Deputado pede reunião e fiscalização
de quatro grandes obras em Cáceres

Página 04
DESABAFO

Foto: Assessoria

Agentes de Saúde de Cáceres
denunciam falta de condições
de trabalho frente a COVID19

A Comissão de Infraestrutura
Urbana e de Transporte quer saber em que
fase estão o Porto, a ZPE, as novas UTI's
no Hospital Regional e a obra na MT-343,
todas em Cáceres. Presidente da Comissão
de Infraestrutura Urbana e de Transporte,
deputado Valmir Moretto, pediu a
convocação de uma reunião com
representantes de quatro obras
importantes na cidade de Cáceres.

Página 06

Deputado Valmir Moretto

Página 04
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BOLAS BRANCAS

«Deus nos surpreenderá quando menos esperamos"
O Santo Padre lembrou que "todos nós
temos um encontro marcado com Deus de noite".
"Nessa mesma noite, lutando contra o
desconhecido, tomaremos consciência de que
somos apenas pobres homens".
Mas, precisamente então, “não
deveremos recear: porque, nesse preciso
momento, Deus nos dará um novo nome, que
contém o sentido de toda a nossa vida. Ele mudará
os nossos corações e nos dará a bênção reservada
para aqueles que se deixam transformar por Ele”.
Em sua catequese, o Papa explicou que na
Bíblia é possível encontrar numerosos exemplos
em que Deus se apresenta aos homens no momento
mais inesperado e citou, especificamente, a
história do patriarca Jacó.
Segundo a narração do livro de Gênesis,
Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, tinha um
relacionamento muito ruim com seu irmão mais
velho, Esaú. Através de um engano, Jacó consegue
que seu pai, já velho e quase cego, o abençoe e
conceda a ele o dom da primogenitura que, de fato,
pertencia a seu irmão Esaú.
Para evitar a ira de Esaú, Jacó foge de sua
terra natal e se refugia no exterior, onde, graças às
suas habilidades comerciais, à sua capacidade de
risco e caráter, consegue se tornar o proprietário de
um grande rebanho. Além disso, consegue se casar
com a filha mais bonita de Labão.
Francisco descreveu Jacó com a
expressão moderna de "um homem que 'se fez
sozinho', com a sua perspicácia, com a astúcia,
conseguiu conquistar tudo o que quis ".
A vida de Jacó parece perfeita, mas um dia
"sente saudades de casa", explicou o Santo Padre,
saudade "da sua antiga pátria, onde ainda vivia
Esaú, o irmão com o qual sempre tivera péssimas
relações".
Apesar do risco, " Jacó partiu e fez uma
longa viagem com uma numerosa caravana de
pessoas e animais, até chegar à última etapa, o rio
Jaboq". “Aqui o Livro do Gênesis oferece-nos uma
página memorável. Diz-nos que o patriarca, depois
de ter feito todo o seu povo e gado - que era tanto atravessar o baixio, permanece sozinho na margem
estrangeira”.
Jacó apenas medita “e pensa: o que o
espera no dia seguinte? Qual será a atitude do seu
irmão Esaú, ao qual roubara a primogenitura? A
mente de Jacó é um turbilhão de pensamentos... E
quando anoitece, de repente um desconhecido
apodera-se dele e começa a lutar contra ele".
"Jacó lutou até ao romper da aurora, sem
nunca se libertar das garras do seu adversário. No
final, foi derrotado, atingido pelo seu rival no
nervo ciático, ficando aleijado para o resto da vida.
Esse misterioso lutador pergunta ao patriarca o seu
nome, dizendo-lhe: 'O teu nome não será mais
Jacó, mas Israel; porque combateste contra Deus e
contra os homens e conseguiste resistir!'”.
Então, "também Jacó pergunta: 'Peço-te
que me digas o teu nome'. Ele não lhe revela, mas
em troca abençoa-o. E Jacó percebe que encontrou
Deus 'face a face'". O Papa Francisco explicou que
lutar com Deus “é uma metáfora da oração. Outras
vezes, Jacó tinha-se mostrado capaz de dialogar
com Deus, de O sentir como uma presença amiga e
próxima”.
Mas, naquela noite, "através de uma luta
que durou muito tempo e que o viu quase sucumbir,
o patriarca saiu transformado". “Desta vez já não é
dono da situação – a sua astúcia não serve - já não é
o estrategista nem o homem calculista; Deus o
reconduz à sua verdade de mortal que treme e tem
medo, porque na luta Jacó sentiu medo. Pela
primeira vez Jacó nada mais tem para apresentar a
Deus a não ser a sua fragilidade e impotência".
Este Jacó “que recebe a bênção de Deus,
com a qual entra coxo na terra prometida:
vulnerável, e vulnerado, mas com um coração
novo. Anteriormente Jacó era um homem seguro
de si; ele confiava na sua própria astúcia. Era um
homem impermeável à graça, refratário à
misericórdia. Mas Deus salvou o que estava
perdido".
A história de Jacó, concluiu o Papa
Francisco, "é um bom convite para nos deixarmos
transformar por Deus".
___***AciDigital

Para a Campanha 'Seeg para todos', que já arrecadou mais
de duas toneladas de alimentos, que serão destinados a
famílias carentes e entidades filantrópicas de Cáceres. A
Campanha consiste na troca da taxa de instalação por
cestas básicas o que proporciona ao cliente além de se
conectar numa internet de qualidade, ajudar as pessoas que
estão em dificuldades por conta da pandemia do Covid-19.
A Campanha desenvolvida pela Seeg Fibras é válida por
tempo limitado. A instalação da internet será mediante
aprovação cadastral e viabilidade técnica. Vale participar.
Você se conecta com a melhor e ajuda o próximo.
BOLAS PRETAS

Para os moradores que entra ano e sai ano não cuidam no
combate ao Aedes Aegypt, transmissor da Dengue, Zika e
Chikungunya. De acordo com a SES os casos de dengue
aumentaram nesse ano. Só pra se ter uma ideia no ano
passado no período de janeiro a abril foram registrados 18
mil casos e 5 mortes, no mesmo período desse ano já foram
contabilizados quase 29 mil casos e 15 mortes pela doença.
Lembrando que não é a Covid-19 que mata, dengue
também. Fica o alerta.
BOLAS BRANCAS

Para todos as pessoas que fizeram doação durante a Live
Solidária em prol da APAE de Cáceres, realizada no
domingo (7) com o trio mato-grossense Pescuma,
Henrique e Claudinho. A solidariedade foi o ponto alto do
evento que arrecadou 80 kits de higiene, 35 cestas básicas,
53 litros de leite, 300 litros de álcool gel e R$ 65,065,00 em
dinheiro. Quando cada um doa um pouco, esse pouco se
transforma em muito para ajudar os menos favorecidos.
BOLAS PRETAS
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Para os irresponsáveis que ainda não entenderam que a
situação diante dessa pandemia é gravíssima. Em Cáceres
parece que a vida continua normal, que a Covid-19 aqui é
Fake News, basta dar uma volta na city, ruas estão lotadas
e muitos sem máscaras ou com ela no queixo ou pendurada
numa das orelhas, a praça com rodinhas de tereré, bares
com mesas, a coisa tá do jeito que o capeta gosta, é novo, é
veio, criança, adolescentes e a fila dá volta no quarteirão.
Minha gente, não é hora de se expor dessa maneira. Depois
não adianta chorar ou culpar o governo. Cada um tem que
fazer a sua parte.
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DATA MAGNA

Para a Marinha, o evento é considerado como um dos mais importantes da história do Brasil

Agência Fluvial de Cáceres comemora
155 anos da Batalha Naval do Riachuelo
Da Redação

Foto: Divulgação

E

m comemoração à Data
Magna, celebrada em 11 de
junho, a Agência Fluvial de
Cáceres, realizou ontem às 15h 30,
cerimônia cívico-militar em sua
sede, com a imposição de medalha
de honra ao mérito e promoção. A
data remete ao 155º aniversário da
Batalha Naval do Riachuelo, em
1865, durante a guerra da Tríplice
Aliança.
Para a Marinha, o evento é
considerado como um dos mais
importantes da história do Brasil, por
ter sido um ponto de inflexão da
campanha militar que levou a vitória
aliada.
“A celebração dessa data é
muito importante para a Marinha, ela
nos remete ao que aconteceu durante
a guerra da Tríplice Aliança. É uma
forma de relembrar quem lutou e
contribuiu para a vitória do Brasil. A
cerimônia foi registra e interna, em
cumprimento as normas de
prevenção do novo coronavírus, mas
celebrada com todas as honras, que a

Medalha Militar por bons serviços
prestados à Marinha do Brasil e a
promoção de Praça.
O comandante Estanislau
foi agraciado com medalha de honra
ao mérito pelos 30 anos de bons
serviços.
Ele ressaltou o valor da
homenagem em comemoração a

SAÚDE

Prefeito assina contrato para novo
Consórcio Intermunicipal de Saúde
Assessoria

O

Medalha concedida ao comandante CapTen Estanislau Carvalho

data representa”, relata o
comandante capitão tenente

Estanislau Geraldo de Carvalho. A
ocasião também marcou a entrega da

GOLPE DE MESTRE

Estelionatária de luxo de Cáceres é presa em flagrante
por aplicar golpes na alta sociedade em Mato Grosso
Assessoria

U

ma mulher conhecida como
"estelionatária vip" ou
"estelionatária de luxo" foi
presa em flagrante pela Polícia Civil, na
tarde de segunda-feira (08), durante
investigações da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos de
Várzea Grande (Derf-VG). A suspeita,
de 26 anos, trabalha em um escritório no
município de Cáceres e aplicou diversos
golpes nas vendas de pacotes de viagem
em pessoas da alta sociedade cuiabana e
servidores públicos. As investigações
iniciaram após a equipe da Derf-VG ser
acionada pela proprietária de uma
pousada de luxo da região de Porto Jofre
que sofreu um prejuízo de
aproximadamente R$ 40 mil em um
golpe aplicado pela suspeita.
Segundo as informações, a
golpista reservou três pacotes de
pescaria que incluíam hospedagem,
alimentação (refeições e bebidas) para
um total de quinze pessoas, as quais
pagaram à suspeita os valores
acordados, que não foram repassados à
pousada. Para atrair os turistas, a
suspeita vendia o pacote individual de
três dias por cerca de R$ 800, enquanto o
estabelecimento cobra R$ 2,3 mil pelo
mesmo pacote e posteriormente
embolsava os valores pagos pelas
vítimas, não repassando ao hotel.

uma data que enaltece os heróis que
lutaram pelo Brasil e que são
símbolos para todos os marinheiros.
Seguindo o protocolo foram
lidas a Ordem do Dia do
Comandante da Marinha, mensagem
do Presidente da República, leitura
da Portaria de Promoção, e Portaria
que concedeu a Medalha.

A proprietária da pousada
percebeu o golpe após a suspeita não
efetuar o pagamento dos pacotes
contratados e os integrantes dos grupos
formados por ela começarem a ligar no
estabelecimento, afirmando que
pagaram o valor do pacote e exigiam
usufruir o serviço contratado.
Com o golpe, a pousada que
semanalmente fechava pacote de 30 a 40
pessoas, foi induzida a erro, na
expectativa dos três pacotes de pesca,
deixou de reservar para outro grupo,
sofrendo um prejuízo de R$
38.860..Segundo a delegada titular da
Derf-VG, Elaine Fernandes da Silva,
dentre as vítimas estão diversos
servidores públicos, os quais
transferiram valores para a conta da
suspeita e até então estavam na
expectativa de usufruir do pacote de
turismo que contrataram.
“Uma das vítimas disse que a
suspeita é extremamente ardilosa,
possui uma imensa capacidade de
persuasão, afirmando que é impossível
não cair no golpe aplicado por ela,
considerando uma profissional na
prática de estelionato”, disse
Em um dos casos, a suspeita chegou a
passar o cartão da vítima oito vezes,
alegando que o cartão não tinha
autorizado, o pagamento, porém

recebendo o valor diversas vezes.
Em checagem no sistema, foi
constatado que a suspeita é contumaz,
ostentando quinze registros pela prática
de estelionato, praticados com o mesmo
modo ação. Em outro golpe aplicado por
ela, no dia 29 de maio, ela contratou um
pacote turístico para um grupo de
pessoas em um hotel de Cáceres e
efetuou o pagamento com um cheque
sem fundos. Há outros casos registrados
contra a golpista, em que as vítimas
afirmam terem comprados passagens
aéreas e ao chegaram ao aeroporto não
havia passagens reservadas. Ela também
era procurada pela Justiça do Amapá
sendo presa por força de mandado de
prisão no mês de outubro de 2019 em
Cáceres. “A suspeita possuía um bom
trânsito no meio social, haja vista a sua
boa aparência e a desenvoltura na
conversa, típico de estelionatários
profissionais e assim que saiu da cadeia
continuou a aplicar golpes,
demonstrando que sobrevive dos
estelionatos que pratica”, disse Elaine
Fernandes. As vítimas que
compareceram à Derf-VG estavam
indignadas com a conduta da suspeita,
alegando além do prejuízo patrimonial,
o prejuízo moral, tendo todas
representado criminalmente contra a
conduzida.

prefeito Francis Maris,
assinou ontem (10), com a
presença da Secretaria de
Saúde, Silvana Souza e sua equipe, o
termo de contrato de rateio do
município de Cáceres e o Consórcio
Intermunicipal de Saúde Vale do Rio
Cuiabá, com 12 meses de vigência,
totalizando R$ 765.322,00 mil.
Esse novo Consórcio vem
para suprir as necessidades em
exames laboratoriais especializados
e proteger os a população cacerense,
visto que o propósito principal do
sistema público de saúde é
promover, manter, proteger e
recuperar a saúde da população
assistida, por isso, que a gestão deve
sempre buscar alternativas para
tornar a mesma mais eficiente.
O prefeito Francis Maris
fala que essa alternativa vai
proporcionar economia para os
cofres públicos, já que ao atuar em
consórcio e de forma regionalizada,

o município não ficará
sobrecarregado com o custo dessa
melhoria, o que pode elevar a
qualidade do serviço oferecido.
A Secretária Municipal de
Saúde, Silvana Souza, explica que
“quando dois ou mais municípios se
associam, compartilhando
dificuldades relativas à região em
que se encontram e enfrentando os
mesmos dilemas, passam a
compartilhar também recursos
materiais e humanos.”
O que acarreta num aumento
da capacidade de atendimento ao
usuário para com a ampliação do
serviço oferecido.
O prefeito Francis
complementa ao dizer que “esse
contrato é um grande avanço para a
saúde da cidade e região, pois
tivemos um prejuízo muito grande
com o antigo consórcio, e o de agora
veio para facilitar e melhor atender
toda a população.”
Foto: Assessoria

Prefeito assinando o novo contrato

Foto: PJC-MT

Suspeita foi presa em flagrante
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COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Conforme Moretto, a intenção é que a equipe técnica faça a fiscalização com drones e câmeras

Deputado pede reunião e fiscalização
de quatro grandes obras em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

A

Comissão de
Infraestrutura Urbana e
de Transporte quer saber
em que fase estão o Porto, a ZPE,
as novas UTI's no Hospital
Regional e a obra na MT-343,
todas em Cáceres.
Presidente da Comissão
de Infraestrutura Urbana e de
Transporte, deputado Valmir
Moretto (Republicanos), pediu a
convocação de uma reunião com
representantes de quatro obras
importantes na cidade de
Cáceres. A solicitação foi feita em
Reunião Ordinária remota da
Comissão, na manhã desta terçafeira (09).
As obras em questão são:
Os novos leitos de UTI's que
serão implantados no Hospital
Regional; a Zona de
Processamento e Exportação
(ZPE); o Porto da cidade, que
teve a licença de operação
emitida recentemente pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA) e a
pavimentação da MT-343, que
liga a cidade de Cáceres ao
município de Barra do Bugres.
O deputado também
requisitou que seja feita vistorias

cuidados. É importante que as
coisas continuem fluindo”,

MANIFESTO

Profissionais da saúde e trabalhadores do HSL denunciam
falta de humanidade, informação e organização da gestão

E

Moretto requisitou vistorias técnicas nas obras

técnicas nos locais, para saber
como está o andamento das obras.
Representantes do Governo
como o secretário Marcelo de
Oliveira, da Secretaria de Estado
de Infraestrutura (SINFRA) e o
secretário de Estado de Saúde
(SES), Gilberto Figueiredo,
deverão ser convocados.
“Acho importante que
haja vistorias, que se faça um
levantamento do que está sendo
feito. A comissão tem a
obrigatoriedade de fazer
vistorias, assim como de votar os
projetos”, disse o deputado.
Conforme Moretto, a

intenção é que a equipe técnica
faça a fiscalização com drones e
câmeras para fazer o
levantamento de imagens que
possam auxiliar na vistoria das
obras. Além de Valmir Moretto,
participaram da reunião da
Comissão os deputados Xuxu
Dalmolin, Sílvio Fávero e Dilmar
Dal Bosco.
“A assembleia e os
parlamentares estão conseguindo
um trabalho excepcional. Foram
votados 31 projetos pela
Comissão.
Os trabalhos não podem
parar, mas tomando todos os

BEM ESTAR

SSPM Cáceres inaugura consultório médico com
preços populares para atender seus associados
Da Redação

C

om profissionais
qualificados e equipe
especializada, o Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Cáceres inaugurou
na manhã de ontem o consultório
médico e celebrou parceria
empresarial com a Doutor Ultra

finalizou Moretto.

Convênio, que disponibilizará a
seus associados consultas
médicas a preços populares e com
descontos.
A Doutor Ultra Convênio
é uma empresa especializada em
convênios com atendimento em
saúde com parceiros de qualidade
Foto: SSPM

em seguro de vida, assistência
funeral nacional, consultas
médicas, laboratórios,
odontologia, farmácias, e bem
estar, com agendamento e
pagamento diretamente ao
parceiro prestador do serviço.
De acordo com Fábio
Lourenço, Presidente do SSPM, a
obra bem como todo imobiliário
foi realizado com recursos
próprios, perfazendo um
i n v e s t i m e n t o d e
aproximadamente R$ 100 mil.
“Esse projeto é voltado
para a saúde e bem estar dos
nossos associados, e concluir essa
obra é uma maneira de devolver
em serviço o investimento de
cada filiado”, revela Fábio.
Ele ainda informou que os
atendimentos estão previstos para
iniciarem ainda esse mês e
convida a todos para conhecer o
espaço.

m nota profissionais da
saúde e trabalhadores do
Hospital São Luiz de
Cáceres expõe toda indignação em
relação aos gestores da empresa Pró
Saúde, administradora do referido
hospital e das condições de trabalho.
Abaixo na íntegra a nota
encaminhada a redação do Jornal
Correio Cacerense, pelo grupo
organizado de profissionais da
saúde.
Manifesto na íntegra:
Através desta viemos tornar público
e notório a indignação dos
profissionais de saúde e
trabalhadores do Hospital São Luiz
frente a falta de humanidade,
informação e organização dos
gestores da empresa PRÓ-SAÚDE,
responsável pela administração do
hospital. A saúde do Brasil nunca
teve momentos tranquilos, porém
agora vive um dos períodos mais
difíceis da sua história por conta do
novo corona vírus, contudo nós
profissionais e trabalhadores da
saúde não recuamos e estamos na
linha de frente desempenhando
nossa função e dando o máximo de
suporte e cuidados a todos que
dependem do nosso trabalho, sem
medir esforços.
Estamos presenciando a
algum tempo que nossos direitos e
benefícios vem sendo retirados e
outros reduzidos gradativamente, já
nos foi retirado o plano de saúde e
plano odontológico, benefícios esses
que nos dava sensação de segurança,
pois sentíamos que nossa família
estava resguardada e protegida,
assim podendo exercer nosso
trabalho com um pouco mais de
tranquilidade, observamos também
que não estão realizando os
depósitos do FGTS dos
colaboradores, ainda foram feitos
cortes no percentual de
insalubridade de alguns
funcionários, agora estamos prestes
a assistir a possível retirada do vale
alimentação, há meses não estão nos

repassando os valores do benefício,
que neste momento é de extrema
necessidade, pois houve redução na
renda de muitas famílias por conta da
pandemia.
Além da preocupação com
nosso benefício, temos que lhe dar
com dificuldades com relação a falta
de um planejamento, comunicação,
organização e repasse de
informações da equipe gestora que
nos deixa de mãos atadas frente aos
riscos, não nos foi encaminhada
nenhuma diretriz ou protocolo que
nos direcione e nos resguarde
enquanto profissionais e cidadãos,
isso está se refletindo na exposição
de profissionais ao vírus, que pode
levar a uma série de novos possíveis
contágios entre profissionais e
familiares dos mesmos, estamos
presenciando a todo momento por
conta de falta de contingente
suficiente em setores estratégicos o
remanejamento desordenado de
profissionais que atuam em setores
que exigem um grau elevado de
cuidado por ter pacientes com
sistema imunológico fragilizado,
como é o caso da UTI neonatal, esses
profissionais são quase que coagidos
a estarem indo para setores onde há
casos confirmados e suspeitos da
COVID 19, na eminência do medo
de perderem seus empregos acabam
por acatar a ordem e se expõem ao
risco, após o trabalho concluído
nenhum desses profissionais passa
se quer pelo teste rápido, ou por
algum método de monitoramento ou
acompanhamento antes de retornar
ao seu posto de origem, gerando
mais incertezas e medo.
Frente a esse cenário
solicitamos o mais rápido possível
um posicionamento e respostas da
equipe gestora da empresa PRÓSAÚDE com relação a nossa dura
realidade diária e as suplicas já
relatadas acima.
GRUPO ORGANIZADO DE
PROFISSIONAIS DA SAUDE
(G.O.P.S)

Novo empreendimento levará saúde e bem estar aos associados
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MESA DIRETORA

Reeleição de Botelho na presidência e Max Russi como primeiro secretário

Chapa União e Trabalho é eleita para
comandar a ALMT no biênio 2021/23
Redação c/ Assessorias
Foto: Assessoria

O deputado Max Russi
(PSB), reeleito primeirosecretário da Assembleia
Legislativa, pretende pautar os
trabalhos do próximo biênio no
incentivo às políticas de geração
de emprego e medidas pós
pandemia.
O parlamentar teve sua
primeira gestão, junto a Mesa
Diretora, assinalada pela
economia no parlamento. É o que
aponta um dos relatórios da
Auditoria de Controle Interno da
Casa Leis, revelando que em
2019 o Legislativo economizou
mais de 14% em despesas, em
relação a 2017, e
aproximadamente 19%, se
comparado a 2018.

COVID-19

Max Russi teve primeira gestão pautada pela economia no parlamento

C

om 22 votos favoráveis,
um contra e uma
abstenção, a chapa
"União e Trabalho" composta
pelo presidente Eduardo Botelho,
reeleito presidente, deputada
Janaína Riva, como vicepresidente, Max Russi, como 1º
secretário, Wilson Santos, 2º
vice-presidente, Valdir Barranco,
2º secretário, deputado Claudinei
Lopes, 3º secretário e Paulo
Araújo, como 4º secretário, foi
eleita em sessão remota na
manhã de ontem. A nova mesa
diretora comandará a Assembleia
Legislativa no biênio 2021/2023,

que terá início em fevereiro.
Conforme o regimento
interno, para ser eleita a chapa
necessitava de maioria absoluta
dos votos, ou seja, 13 votos. Os 24
deputados votaram de forma
presencial em sessão remota. A
chapa é bastante semelhante
àquela que comandou a Casa no
biênio anterior, com exceção do
segundo vice-presidente, que
passa a ser o deputado Wilson
Santos e do 3º secretário, com o
deputado Delegado Claudinei. A
votação começou às 9h20 e durou
cerca de 40 minutos.
O presidente da

Os dados do quadrimestre
de 2020 já revelam uma redução
de quase 15% dos gastos. Tais
medidas também permitiram a
devolução de R$ 30 milhões em
recursos, que já auxiliam Mato
Grosso no combate ao
coronavírus.
Como prioridades do
segundo biênio, Russi defende
uma gestão austera, valorizando
os recursos públicos e que
possibilite a implementação que
incentivem o trabalho de
recuperação econômica estadual.
“Precisamos pensar em
medidas e ações pós-pandemia,
para o Estado se desenvolver e
dar tranquilidade à população”,
reforçou.

Assembleia Legislativa,
deputado Eduardo Botelho
(DEM), foi o único a fazer uma
fala depois da votação. Botelho
destacou a participação dos
deputados na eleição. “Neste
momento, em especial, quero
agradecer os deputados, que me
concedem a terceira
oportunidade de presidir o
Parlamento. Também quero
agradecer os dois deputados que
não votaram em mim. Nunca quis
ser unanimidade nesta casa. A
unanimidade nunca é boa. A
diversidade nesta casa tem que
prevalecer”, disse.

Morte de idoso por falta de UTI, leva Ministério Público
apurar responsabilidade de secretário estadual de saúde
Redação c/ Assessoria

I

doso diagnosticado com
Covid-19, que foi a óbito na
cidade de Vila Bela da
Santíssima Trindade, por falta de
UTI, leva Ministério Público
instaurar um procedimento
administrativo para apurar a
responsabilidade pessoal do
secretário de Saúde do Estado,
Gilberto Figueiredo.
Segundo o promotor de
Justiça Samuel Telles Costa, na
publicação do Boletim
Informativo n° 92 da Secretaria
de Estado de Saúde de Mato
Grosso, constava a existência de
120 leitos de UTI disponíveis na
rede pública estadual, porém a
informação repassada pelo setor
de regulação era de que não
existiria vaga disponível.
Nesse contexto, o MPMT
ingressou com medida judicial
para garantir o atendimento ao

paciente idoso, obteve decisão
judicial favorável, mas ele
acabou não resistindo à gravidade
da doença.
“Registre-se que este
agente ministerial também entrou
em contato, por telefone, com o
setor de regulação e obteve a
mesma informação que fora
repassada à gestora municipal.
Ou seja, no sentido de que
n ão h av ia leito s d e U TI
disponíveis na rede pública,
informação essa que foi reiterada
até às 23h”, destacou o promotor
de Justiça em um trecho da ação
proposta.
Na ação, ele havia pedido
a disponibilização, em caráter de
urgência, da vaga de leito em UTI
e transporte aéreo ao paciente,
sob pena de multa diária no valor
de R$ 5 mil, no prazo
improrrogável de 24h.
Foto: SES-MT

No Boletim havia leitos disponíveis, mas para regulação não
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251 pacientes estão hospitalizados, 133 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 118 em enfermaria

Em 24 horas Covid-19 faz mais 13 vítimas no
Estado e contabiliza 4.762 casos confirmados

Da Redação

Foto: Ilustrativa

M

novas confirmações da doença no
Estado.
As 13 mortes mais
recentes envolveram residentes
de Várzea Grande, Cuiabá, Barra
do Garças, Cacoal (RO), Vera,
Pontes e Lacerda, Nova
Xavantina e Santarém (PA).
Dentre os 20 municípios com
maior número de casos de Covid19, estão Cuiabá (1.367), Várzea
Grande (418), Rondonópolis
(360), Primavera do Leste (202),
Tangará da Serra (191), Confresa
(187), Sorriso (151), Lucas do
Rio Verde (141), Sinop (122),
Campo Verde (104), Barra do
Garças (99), Nova Mutum (85),
Pontes e Lacerda (81), Jaciara
(50), Querência (50), Cáceres
Saúde contabiliza treze mortes em 24 horas
(50), Rosário Oeste (47),
Guarantã do Norte (47), Sapezal
a t o G r o s s o j á Covid-19 e 153 óbitos.
contabiliza 4.762
Nas últimas 24 horas (46) e Alta Floresta (43).
A s 2 6 0 n o v a s
casos confirmados por foram registradas 13 mortes e 260

confirmações foram registradas
nas cidades de Acorizal (1),
Arenápolis (2), Barra do Garças
(4), Bom Jesus do Araguaia (5),
Brasnorte (2), Campo Novo do
Parecis (3), Campo Verde (11),
Canabrava do Norte (10),
Canarana (4), Cláudia (2),
Colíder (3), Colniza (1), Confresa
(22), Cuiabá (34), Diamantino
(1), Dom Aquino (1), Feliz Natal
(1), Gaúcha do Norte (1),
Guarantã do Norte (9),
Guiratinga (2), Jaciara (2), Juína
(2), Juscimeira (1), Lucas do Rio
Verde (4), Nobres (1), Nossa
Senhora do Livramento (7), Nova
Monte Verde (2), Nova Mutum
(7), Nova Olímpia (1), Novo
Mundo (2), Novo Santo Antônio
(4), Pedra Preta (1), Peixoto de
Azevedo (2), Pontes e Lacerda
(5), Porto Esperidião (1),
Poxoréu (1), Primavera do Leste

(11), Querência (9), Ribeirão
Cascalheira (4), Rondonópolis
(15), Rosário Oeste (2), Sapezal
(2), Sinop (9), Sorriso (12),
Tabaporã (1), Tangará da Serra
(6), Várzea Grande (21), Vila
Rica (5) e municípios de outros
Estados (1).
Dos 4.762 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 2.661 estão em
isolamento domiciliar e 1.697
estão recuperados. Há ainda 251
pacientes hospitalizados, sendo
133 em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 118 em
enfermaria.
Considerando o número
total de casos em Mato Grosso,
50,9 % dos diagnosticados são do
sexo feminino e 49,1 masculino;
além disso, 1.317 pacientes têm
faixa-etária entre 31 a 40 anos.

DESABAFO

Agentes de Saúde de Cáceres denunciam falta
de condições de trabalho frente a COVID19
Assessoria

A

pós apresentação de uma Carta
Aberta à Prefeitura de Cáceres
por um coletivo de advogados,
que criticou a política municipal de
enfrentamento à COVID-19, os Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias fizeram pesadas
denúncias de falta de condições de
trabalho e apelo aos advogados e à
sociedade, alegando que nessa
pandemia, “se a saúde cair, todos caem”.
Os agentes, representados pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de
Cáceres, denunciam que receberam
apenas 2 máscaras de tecido para
trabalhar o mês inteiro, que não tem
outros EPIs, uniformes, não recebem a
insalubridade determinada em laudo
técnico e ainda tem que fazer visitas de
casa em casa.
Denunciam também o aumento
de quase 20 vezes nos casos de Dengue,
o que agrava o quadro em conjunto com
a pandemia da COVID-19 e os casos de
H1N1.
Os agentes ainda comparam
Cáceres, com 93 mil habitantes, com
Barra do Garças, onde com 61 mil
habitantes há 3 vezes mais agentes de
saúde.
Recentemente o Prefeito
Francis Maris Cruz distribuiu um vídeo
onde diz que as UTIs de Cáceres estão
lotadas e que quem ficar doente vai ter
que se tratar em casa. Em contrapartida o
Secretário Estadual de Saúde Gilberto
Figueiredo questionou o que o prefeito
fez para atender os pacientes de
COVID-19.
Nesse contexto os Agentes de
Saúde apelam ao Coletivo de
Advogados e à sociedade para que
cobrem condições mínimas de trabalho
e o pagamento da insalubridade, não só
para eles, mas para todos os servidores
que estão enfrentando a pandemia da
COVID-19.
Carta Aberta ao Coletivo de
Advogados Carlos Alberto Reyes
Maldonado
1.
Primeiramente, muito nos apraz
sermos lembrados, como profissionais
de saúde, neste momento de pandemia.
Os Agentes Comunitários de Saúde e os
Agentes de Combate às Endemias são

peças do SUS posicionadas para
promover a verdadeira saúde, que é a
falta de doenças. ACS e ACE são
servidores do SUS mais próximos da
população, literalmente, indo de casa em
casa de cada cidadão.
2.
Porém, essa capilaridade e
responsabilidade nunca é lembrada ou
vista, nem por muitos da sociedade e
muito menos pelos gestores, exceto em
períodos eleitorais, quando os agentes
são individualmente assediados.
3. Fora disso, é a primeira vez que a
importância dos agentes foi ressaltada,
ainda que com alguma inconsistência
nas funções a serem exercidas, e que
aqui queremos colaborar para
aperfeiçoar a proposta do coletivo.
4.
Em relação aos Agentes
Comunitários de Saúde, cabe,
realmente, o acompanhamento dos
casos referenciados nas unidades de
saúde, o que pode incluir entrevista e
encaminhamento dos contatos com
quaisquer sintomas para fazerem o teste
de COVID. Preferencialmente, esse
atendimento e encaminhamento pode
ser feito até por telefone, porque os ACS
conhecem as famílias que atendem, mas,
não será possível em todos os casos.
5. Sugerimos, inclusive, que os testes
sejam feitos com os moradores da casa
do infectado e com as pessoas com as
quais ele teve contato. Sabemos que não
há como testar toda a população, mas
essa medida atende tanto a necessidade
de conter a transmissão quanto a de dar
os reais números de infectados na
cidade, que não se resumem aos que
tiveram sintomas graves.
6. Em relação aos Agentes de Combate
às Endemias, cumpre-nos informar que
além da pandemia da COVID-19, objeto
desta discussão, Cáceres ainda tem,
neste ano, um surto de Dengue, com um
aumento de 1.882% de casos em relação
ao mesmo período em 2019, passando
de 64,6 casos por 100 mil habitantes em
2019 para 1.216,20 em 2020, além do
aumento de 70% em relação à Zika,
conforme o Informe Epidemiológico 09
da SES. Isso significa que o trabalho
dos ACE precisa ser potencializado,
para que o município não seja tomado do
tsunami mais trágico possível, com a

combinação da COVID19 com a
Dengue, a H1N1 e o estado de
miserabilidade que já se encontram
algumas pessoas.
7. Ainda como sugestão, a fiscalização
dos estabelecimentos, para o que a
Vi g i l â n c i a S a n i t á r i a m o s t r a - s e
insuficiente, e é, pelo reduzido quadro,
pode ser ampliada com a emissão de
ordens de serviços para os Fiscais de
Obras e Posturas, que são 14, e possuem
atribuição, também, de fiscalização e
inspeção para o cumprimento da
legislação ambiental e sanitária. Além
das fiscalizações que ajudam na
prevenção da Dengue, como a de
quintais sujos, podem atuar nas que
ajudam na prevenção da COVID19.
8. Porém, para que todas essas ações
sejam tomadas, é importante que o
Coletivo de Advogados Carlos Alberto
Reyes Maldonado tenha conhecimento
que a classe dos ACS e ACE não é, de
maneira nenhuma, valorizada nesta
gestão.
9. Tanto ACE quanto ACS receberam,
com EPI, apenas DUAS máscaras
artesanais, confeccionadas sem CAT, e
ainda para serem usadas durante todo
um mês. Enquanto nas unidades de
saúde os técnicos em enfermagem
receberam 7 máscaras, os agentes
receberam apenas 2.
10. Os agentes estão sem uniformes
(bonés, camisetas, botinas e gandola),
sem protetor solar, sem repelente. A
insalubridade, prevista no orçamento e
no LTCAT realizado por encomenda da
própria prefeitura ao SESI, nunca foi
paga, apesar de ter sido anunciada. Os
incentivos financeiros vindos do
Governo Federal, como a Assistência
Financeira Complementar, também não
são repassados aos agentes. O Incentivo
Financeiro aos Agentes Comunitários de
Saúde, no valor de R$ 43.602,00,
destinado aos ACS, encontra-se parado
na conta da prefeitura.
11. Cumpre-nos também informar que
sequer há a necessidade de justificativa
para o aumento do quadro de Agentes
Comunitários de Saúde, uma vez que
atualmente temos 35 ACS lotados, com
32 em atividade e um total de 120
Agentes Comunitários de Saúde

previstos no Lotacionograma dos
Servidores Municipais de Cáceres, o que
demonstra a patente sobrecarga desses
servidores para o município.
12. Na mesma esteira, atualmente há
33 Agentes de Combate às Endemias,
sendo que no Lotacionograma, ainda
que com a nomenclatura errada, há a
previsão de 45 Agentes de Saúde
Ambiental.
13. Ainda para efeito de demonstrar a
falta de planejamento prévio e atenção
das gestões, o Município de Barra do
Garças, com uma população de apenas
61 mil habitantes, tem em exercício 36
Agentes de Combate às Endemias (igual
Cáceres) e 90 Agentes Comunitários de
Saúde (quase 3 vezes mais que Cáceres).
Lembrando que esses agentes tem seus
salários inteiramente custeados pelo
Fundo Nacional de Saúde.
14. Assim, nobre coletivo, estendemos
ao coletivo e à toda a OAB e à sociedade
cacerense a nossa mão para
colaborarmos também no planejamento
das ações, pois não somos apenas mãode-obra, temos conhecimento de campo

e das funções de cada um dos servidores
para colaborar.
15. E também, conclamamos a atenção
desse coletivo, da OAB e de toda
sociedade cacerense para a situação na
qual se encontram os servidores, em
especial, neste momento, os da saúde,
sem percepção de adicional de
insalubridade, sem proteção, sem
compensação financeira de nenhum tipo
e ainda sem valorização por parte dos
poderes constituídos. Não apenas
Agentes encontram-se desassistidos da
insalubridade devida, mas também os
demais servidores. Da mesma forma que
por vezes vemos mutirões para revisão
dos direitos dos reclusos no sistema
penitenciário, sugerimos que sejam
feitos tais mutirões na revisão dos
nossos direitos.
16. Por fim, quando tudo isso passar, e
vai passar, queremos comemorar juntos
com quem trabalhou para minimizar os
efeitos dessa pandemia e poder contar
com os que nos ajudarem neste
momento, porque, se a saúde cair, todos
caem.
Foto: Ilustrativa

Agentes denunciam receber apenas 2 máscaras
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R$ 15 MILHÕES

Com esse adiantamento, a CBF repõe, com recursos do seu caixa, os valores previstos originalmente em contrato

Cuiabá e clubes da Série B do Campeonato
Brasileiro receberão adiantamento da CBF
Redação c Assessoria
Foto: Arquivo

N

o início da semana a
Confederação
Brasileira de Futebol
anunciou novas medidas para
auxiliar os times das Séries A e
B do Campeonato Brasileiro
em meio a pandemia do
coronavírus.
Os clubes da Série B,
incluindo o Cuiabá, receberão
um adiantamento total de cerca

de R$ 15 milhões, sobre os
valores que tem a receber sobre
o contrato de direitos de
transmissão com o Grupo
Globo.
Devido ao adiamento
do início da competição por
conta da pandemia, a emissora
fechou com os clubes e a CBF
um acordo que redesenhou o
calendário de pagamentos,

com redução das parcelas
previstas para os meses de
abril, maio e junho.
C o m
e s s e
adiantamento, a CBF repõe,
com recursos do seu caixa, os
valores previstos
originalmente em contrato.
Desta forma, ajuda os clubes a
manterem seus compromissos.
Assim como na Série A,

DECADÊNCIA

Gerente não acredita na volta da equipe para o Estadual
e admite fechar as portas do Luverdense Esporte Clube
Só Notícias

Cuiabá que faz parte da Série B, recebe adiantamento

O

gerente de futebol do
Luverdense Esporte
Clube, Helmute
Lawisch foi enfático ao revelar
não acreditar na volta da
equipe para disputa dessa e
próximas temporadas.
O gestor não descartou
também a possibilidade de
fechar as “portas” caso não
haja “sangue novo” para
comandar o clube.
O atual presidente do
clube é o filho dele, Guilherme
Lawisch. “O time já não
encanta mais, não motiva
quem está a frente, então vem

numa situação de decadência,
não tem como tampar o sol
com a peneira”, destacou.
“O problema do
Luverdense não é de hoje, vem
se arrastando de longa data e
vou ser bem franco, acho
difícil voltarmos, não acredito,
nem para terminar o estadual,
nem para Série D do
Campeonato Brasileiro.
Ou seja, o time que já
deu motivos de muita alegria,
tem uma história bonita, hoje
está decadente. Não encanta,
jogos com 200 ou 300
torcedores não dá, não
Foto: Arquivo

Lawisch foi enfático ao revelar não acreditar na volta do time
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podemos perder tempo com
isso”, acrescentou o expresidente.
Lawisch ainda destacou
que “o Luverdense está numa
situação chata, quem estiver a
fim de ajudar então assuma e
ajude a pagar as contas, é assim
que vai ser, se não encerrada a
conversa, é uma pena, mas é
uma realidade”. “Muitos
criticaram, então venham e
assumam agora, eu não quero
mais e estou fora”, pontuou.
O gerente ainda
lembrou da história do clube.
“O Luverdense tem uma
história, iniciou lá em 2004, e é
bonita, orgulhou a nós.
Fizemos uma coisa que até
então achávamos que Lucas do
Rio Verde não poderia fazer,
que é futebol. Chegou ao auge
em 2016, ficamos pertos da
Série A do nacional, estávamos
jogando de igual para igual
com quem aparecesse na
frente.
De 2017 para cá o
negócio começou a
degringolar, a decadência, e
culmina nesses dias numa
situação extremamente difícil,
horrível e chata”, destacou
Lawisch.

este adiantamento será feito a
juro zero.
O intuito dessas novas
medidas é o de auxiliar os
clubes, que diante dessa
pandemia da Covid-19,
perderam patrocínios,
programas de sócios e
arrecadações monetárias com
as bilheterias e com direitos de
transmissão.

A CBF já havia feito
outro adiantamento de
pagamento de direitos de
transmissão aos clubes da
Série B, no valor de R$ 11,4
milhões.
Assim, os valores
antecipados aos participantes
da competição signatários do
contrato já chegam a R$ 26,4
milhões de reais.
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Aniversariante do dia, o advogado
Claudio Palmas Dias, que comemora
mais um ano de vida recebendo
felicitações de toda família. A coluna
deseja sucesso, muito amor e paz para
esse novo ano.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
interiorização e necessidade
de estar em contato mais
intenso com seu mundo emocional, que
passa por um momento de equilíbrio. O
período é ótimo para os trabalhos em home
office, com a promessa de aumento da
produtividade.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto de
Marte em Peixes, marcando
um período de maior
envolvimento com seus
projetos de trabalho. Você
está mais assertivo e voltado para a
conquista de suas metas e objetivos na
carreira. Com a energia vital em alta, seu
potencial para a liderança aumenta
sensivelmente.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
movimento intenso na vida
social, mesmo que através
das redes, com aproximação de novos e
antigos amigos. O dia é ótimo para negociar
acordos, projetos e contratos. Bom também
para os contatos comerciais e os estudos.

Mercúrio em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Peixes, marcando
um período de energias
bastante positivas que
envolvem diretamente seu
signo. O período promete boas novidades em
projetos de médio prazo, mas também ao seu
coração. O dia é ótimo para começar um
novo romance ou apimentar um já existente.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
boas negociações,
envolvendo seus projetos
profissionais e finanças. O período é ótimo,
promete bons resultados, especialmente por
você estar mais realista e estratégico nos
negócios.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
interiorização e necessidade
de solitude e maior compreensão e contato
com emoções profundas. Este pode ser um
momento de mergulho emocional.
Período ótimo para negociações que
envolvem uma parceria financeira.

Mercúrio em seu signo
começa a receber um ótimo
aspecto de Marte em Peixes,
marcando um período de
movimento em projetos de
médio prazo, em publicações
e internet, que pode apontar para uma nova
fase de vida. Você está mais assertivo e
determinado a alcançar metas de médio e
longo prazo.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
movimento nas redes sociais,
de bons acordos comerciais e
bons contatos pessoais. O período pode
envolver a negociação de uma sociedade ou
mesmo o início de um romance. Você estará
mais aberto e voltado para os outros.

Mercúrio em Câncer
começa a receber um ótimo
aspecto de Marte em Peixes,
marcando um período de
interiorização e necessidade
de contato com seu mundo
emocional. Você pode dar um mergulho
em emoções mais profundas, em busca de
compreensão e respostas de situações do
presente. Medite.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto de
Marte em Peixes, marcando
um período em que você
estará mais voltado para a
organização de sua rotina,
especialmente a de trabalho, que passa por
um momento de intensidade e aumento das
exigências. Período ótimo para cuidar da
saúde integral.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Peixes,
marcando um período de
movimento nas redes sociais
e aproximação de amigos. O
dia promete maior envolvimento com uma
equipe de trabalho, que pode estar sendo
criada ou gerenciada por você. Dia ótimo
para os contatos comerciais.

Mercúrio em Câncer começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em seu signo,
marcando um período de
movimento nas redes sociais
e aproximação de alguém
interessante, que pode mexer com seu
coração. Um romance com uma pitada de
paixão pode começar a ser desenhado nas
próximas semanas.

Brindando data nova hoje a querida
Selma Ourives, pessoa de um coração
tremendo que cativa a todos com seu jeito
de ser. Nossas homenagens com votos de
saúde, conquistas e sonhos realizados.
Em época de lives de empreendedorismo e empoderamento de
pessoas, a Master Coach e Trainer em Vendas Eliane Ribeiro
está arrasando com as super dicas e palestras. Nossos
aplausos pelo brilhante trabalho.

Aniversariou ontem a simpática morena Maria Rosa Silva, que
festejou na intimidade do lar e recebeu muito carinho virtual de seus
amigos nas redes sociais. Parabéns Rosa!

Terça-feira foi a data maior do
empresário e rotariano Tato Giraldelli,
que não deixou passar em branco
brindando com a família mais um ano de
vida. Sucessos, realizações e saúde são
os nossos votos. Salute amigo!

