
Salam
a l e i c o ,  
c h e g u e i ,  
vortei gente! 
Mesmo em 
f o r m a  d e  

futrica, mas tô aqui, pra mostrar que 
envergo mas não quebro. Pois é, tomei a 
segunda dose da vacina contra a covid-
19 e depois de uma nova quarentena 
tomando outras doses daquela vacina de 
garrafa que faz lagartixa virar jacaré, o 
tal suco de cana envelhecido, o Mané 
aqui se prepara para em breve tirar a zica 
do atraso da pandemia. Enquanto alguns 
idiotas ainda apelavam para o coquetel 
de matar piolho de gado, supositórios de 
Catarina, cheirada de rapé da tal Telaviv, 
nem tão viva assim, o guapo aqui que dá 
nó em pingo d'agua, esperou na moita a 
tal vacina adiando o lucro da funerária e 
a data de passaporte pra São Pedro. 
Curiosa a tal fila de terceira e quarta 
idade pra vacinar nos postos, somando 
no geral séculos e milênios, todos no 
vácuo do Mané. 

Tudo mascarado de flamengo, 
corintiano e propaganda de loja de 
cortesia da focinheira. E do outro lado, a 
molecada das baladas engolindo o 
bichinho da covid que quando não mata, 
aleija. E tem os imbecis marmanjos 
também, de cara limpa e consciência 
suja, máscara tipo caxumba no queixo 
ou na mão segurando pela alcinha tipo 
bolsinha de trottoir. Se contaminando e 
levando a praga pra casa, e a família pras 
Upas e hospitais, do jeito que o diabo 
gosta, vade retro! Falando de coisa boa, a 

ideia da vacinação contra a fome, é uma 
ótima ideia dos prefeitos, coletando 
alimentos nos postos de saúde, a 
so l idar iedade  vo lun tá r ia ,  que ,  
felizmente, a maioria do povo sabe 
dividir o pão. 

O Mané aqui já bateu o ponto na 
agulhada e pelo que fiquei sabendo, em 
Cáceres os shomanos também estão 
levando a dose de reforço aos 
necessitados, que a fome também mata. 
É o exemplo que os remediados 
sensatos, classe média e alguns 
empresários dão. Um tapa na cara dos 
marajás empoderados, politiqueiros 
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A vida vai seguindo em frente, as 
coisas que estavam tudo certo, mas de 
repente tudo mudou com a chegada 
inesperada da adversidade, e de repente, a 
situação inesperada passa a exigir que 
assumamos a responsabilidade de lutar 
por nós mesmos.

Mas, não decidir, ou acovardar e 
fugir, acreditando que não estamos 
preparados para lutar e vencer os 
obstáculos, e diante da autoanalise 
negativa, podemos até decidirmos por 
adiar uma grande decisão, só porque, o 
medo colocaria a situação como 
inevitável, e assim, passamos a aceitar o 
fracasso como o único resultado.

Mas, nada pior do que adiar, 
porque o inimigo ganharia força sobre os 
nossos pensamentos de uma noite mal 
dormida, por isso, temos que decidir 
agora, o amanhã pode nos trazer dois ou 
mais problemas, sabendo que a vida 
coloca em nossas frentes as possibilidades 
de enfrentamentos, simplesmente para 
testar-nos e para que nós mesmo 

possamos saber quem realmente somos.
Quando se adia o enfrentamento, 

podemos decrescer individualmente, 
porque lutar pode abrir feridas, e que 
também podem gerar sofrimentos 
intelectuais e espirituais, mas ao 
colocarmos entre os covardes, é um dos 
piores fatores que são paralisantes, e 
assim, passamos a ver em tudo, a incerteza 
e o medo, pois ao adiar e fugir, nos resta 
passarmos a transar com a pior das sortes 
negativa e até alistar-se entre aqueles que 
seguem na certeza da dúvida, e adia 
decisões para não se arriscar.

Ser prudente com o desconhecido 
faz  como que  sa ibamos  ver  a  
possibilidade da vitória sobre qualquer 
monstro que aparentemente seria 
destruidor dos nossos sonhos e dos nossos 
projetos, mas, ao decidirmos mesmo 
correndo os riscos, ao decidirmos as ações 
passam a ser aplicada a nosso favor e tudo 
virá com a égide da inteligência 
aplicativa, e com possibilidade de grande 
de sucesso, e tudo deixará de ser apenas 
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DOAÇÃO DE ALIMENTOS
Diante do agravamento do quadro da 
pandemia, o Rotary, a Força Tática e a Justiça 
Comunitária se uniram na Campanha de 
Doação de Cestas Básicas. Para participar é 
fácil, cada real doado será convertido em 
alimentos para as famílias que estão sem 
rendimento e passam fome. Cada cesta básica 
custa R$ 74,80. Você pode doar o valor de uma 
ou qualquer quantia. Estamos fazendo nossa 
parte, faça a sua! Conta para doação: Rotary 
Club de Cáceres - Caixa Econômica Federal - 
Ag. 0870, Conta 1717-0 - OP 003 ou pelo PIX - 
CNPJ 05.963.589/0001-47. PARTICIPE 
DESSA CAMPANHA. DOE AMOR, DOE 
ESPERANÇA, DOE ALIMENTOS! 

INSTALAÇÃO ATI
O vereador Flávio Negação solicitou a 
instalação de uma Academia ao Ar Livre no 
Residencial Dom Máximo, indicação aprovada 
por unanimidade. Na justificativa o 
parlamentar explicou que a prática de 
exercícios físicos é imprescindível a uma vida 
saudável. A solicitação foi endereçada ao 
Rotary Club de Cáceres pioneiro nessa ação 
tendo já instalado no município dezenas de 
academias.  

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os beneficiários do Bolsa Família com NIS 
terminado em 5 já estão recebendo a primeira 
parcela do auxílio emergencial 2021. Os 
recursos podem ser movimentados pelo 
aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela 
conta poupança social digital, ou sacados por 
meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão 
Cidadão.O recebimento dos recursos segue o 
calendário normal do Bolsa Família, pago nos 
últimos dez dias úteis de cada mês. A primeira 
parcela começou a ser depositada na última 
sexta-feira (16) e será paga até 30 de abril. 

FILA UTI ZERADA
Embora um levantamento aponta que a fila de 
espera por leitos públicos de UTI em Mato 
Grosso está zerada,  especialistas explicam que 
o cenário de ocupação hospitalar ainda é 
crítico. Mato Grosso está passando pela fase de 
desaceleração e a população deve seguir à risca 
todas as medidas preventivas como o uso de 
máscara ,  h ig ien ização  das  mãos  e  
distanciamento social.  

APP MT CIDADÃO
A partir desta semana, cidadãos de Cuiabá e 
Várzea Grande podem pedir socorro e acionar 
as forças de segurança pública por meio do 
aplicativo MT Cidadão. O serviço visa auxiliar 
moradores em situações de urgência e 
emergência, como sequestros, roubos, furtos, 
violência contra a mulher, incêndios e 
queimadas. Por meio do app é possível acionar 
os seguintes serviços: Polícia Militar (190), 
Polícia Civil (197) e Corpo de Bombeiros 
(193). As ocorrências podem ser registradas 
com o auxílio de fotos, vídeos e áudios. Além 
da localização, que é enviada diretamente para 
o Centro Integrado de Operações de Segurança 
Pública (CIOSP). 

CENSO CANCELADO
Após o governo federal confirmar o 
cancelamento do Censo Demográfico a 
Confederação Nacional de Municípios destaca 
que a medida fere a legislação, prejudica a 
aplicação de recursos e a construção de 
políticas sociais no Brasil. De acordo com a 
entidade, o maior prejuízo vai para a 
população. Isso porque o Censo é uma 
relevante radiografia do país, já que os 
indicadores demográficos e socioeconômicos 
orientam investimentos e subsidiam políticas 
implementadas pelos governos federal, 
estadual e municipal.  O número de habitantes 
dos municípios direciona, por exemplo, os 
coeficientes de repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), 
considerado a principal fonte de custeio da 
maioria das cidades, e é critério para 
transferências em diversos programas federais. 

uma necessidade obrigatória e passa a ser 
um golpe de miser icórdia  com 
planejamento desenvolvido ao nosso 
favor, mas o importante é saber que a 
covardia e o medo devem ficar longe das 
nossas decisões e das nossas vidas. 

N u n c a  u s e  a  f u g a  c o m o  
justificativa de defesa, mesmo que as 
possibilidades de derrota possam gerar 
medo, o importante é lutar e depois curar 
as feridas do aprendizado, pois só assim, 
poderá sentir o prazer e a paz dos 
vencedores. 

O que importa é não adiar as 
decisões e evitar que o medo domine e 
enfraqueça a nossa luta particular e 
solitária das suas decisões, não deixe que 
o adiamento, o medo e a covardia, possam 
afastar o seu poder de enfrentamento, e 
possa deixar escapar as suas grandes 
possibilidades de vitórias e realizações. 

___*** Wilson Fuá, é especialista em 
Recursos Humanos e Relações Políticas e 
Sociais 
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intubados de grana, gastando os tubos 
com dinheiro público no luxo das 
esbórnias palacianas. Uma vergonha! 

Que o leitor me desculpe se hoje 
fugi um pouco do humor típico das 
futricas, mas, não dá pra ficar calado em 
tais circunstancias, né mesmo? Então, 
álcool gel de 70 graus, máscara de 3 
panos, quarentena no barraco, segunda 
dose no braço esquerdo é melhor ficar 
criando teia de aranha em casa que ir pro 
saco, né? Pense nisso e vá tomar vacina, 
manezão, um dia a gente se encontra, 
vivo, claro! Fuuuuuui, adiós, namasté, 
salamaleico, axé, saravá, inté pessoal!!! 

Não siga adiando as suas decisões 

Segunda Dose 
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 Rotary Club de Cáceres Otem um longo histórico 
de serviços prestados à 

comunidade, principalmente as 
pessoas em situação de carência. 
Um dos serviços que identifica 
desde sempre o Rotary é o seu 
Banco Ortopédico, pois, além das 
cadeiras de roda e de banho, 
incorporou outros itens como 
muletas de vários tipos e 
andadores. 

Neste mês o RC Cáceres 
adquiriu equipamentos novos 
para suprir o banco ortopédico, 
que estava defasado com a falta 
d e  d e v o l u ç ã o  d o s  i t e n s  
emprestados para a comunidade. 
Ao todo foram adquiridos mais de 

Supermercados, Unimed e 
Cometa que são sempre parceiras 
nas ações, além da sociedade que 
sempre apoia  os  eventos  

R$ 16 mil entre cadeiras de roda, 
banho, muletas e andadores. A 
aquisição só foi possível com o 
auxílio de empresas, como Juba 

prorrogação de vida útil do aterro 
sanitário, afirma a Diretora da 
Autarquia, Maria Aparecida Santos 
Silva.

A Prefeitura de Cáceres 
através do Serviço de Saneamento 
Ambiental Águas do Pantanal, 
consciente que este trabalho é de 
suma importância para a cidade e 
principalmente para a qualidade de 
vida dos munícipes, está em processo 
de edição de um novo chamamento 
p ú b l i c o  c o m  c a p a c i d a d e  e  
organização legais que enquadrem 
nos critérios estabelecidos em edital e 
estejam interessados em trabalhar a 
coleta seletiva, pois o atual convênio 
com a Associação de Catadores está 
prestes a encerrar e, portanto a equipe  
técnica já vem se dedicando para 
concluir os tramites até meados de 
maio de 2021.Caberá à população 
cacerense essa grande contribuição 
em realizar a separação na fonte 
geradora (residências, empresas e 
entidades), dos materiais recicláveis 
a  s e r e m  r e c o l h i d o s  p e l a  
munic ipa l idade ,  pa ra  se rem 
encaminhados à central de triagem.  
“Se cada munícipe fizer a sua parte 
teremos uma cidade bonita e 
saudável para viver e todos nós 
teremos a alegria de ver a cidade 
limpa!”, concluiu a prefeita Eliene 
Liberato Dias. 
Informações: (65) 3223-6900, 
WhatsApp (65) 99677-480 ou 
www.aguasdopantanal.eco.br

 Projeto “Mutirão da OLimpeza – Alegria de ver a 
cidade limpa”, no modelo de 

coleta seletiva porta-a-porta, 
retomará as ações que vinham sendo 
realizadas nos bairros da cidade e 
que, respeitando os decretos 
Municipal com medidas restritivas 
para conter a disseminação da Covid-
19 ,  foram in ter rompidas  as  
atividades nos bairros. 

A partir desta quarta-
feira,28, bairros e distritos receberão 
os serviços do mutirão seguindo o 
cronograma pré-estabelecido, dias e 
horários determinados, os munícipes 
devem depositar os materiais 
recicláveis em frente as suas 
res idênc ias  para  que  se jam 
removidos pela equipe desse mutirão 
nos veículos de coleta da Prefeitura 
de Cáceres, por meio do Serviço de 
Saneamento Ambiental Águas do 
Pantanal. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde é grande parceira, pois os 
agentes de saúde da Vigilância 
Sanitária antecipam os trabalhos um 
dia antes da coleta visitando as 
famílias dos bairros, orientando 
ações de prevenção ao mosquito da 
dengue e entregando aos moradores 
uma sacola de cor verde para o 
acondicionamento dos resíduos 
menores. (papel, papelão, garrafas 
pet, embalagens plásticas, latinhas 

etc...). À ação vai recolher todas as 
formas de resíduos recicláveis, 
(exceto restos de construção), 
utilizando da prática de separação de 
resíduos secos. Já a coleta de resíduos 
volumosos (móveis, colchão, fogão, 
geladeira), serão também recolhidos 
e os em condições de uso serão 
ofertados as famílias de baixa renda 
e, os demais, serão enviados para o 
centro de triagem  onde a equipe de 
catadores fará a seleção dando os 
destinos corretos desses resíduos.

É importante ressaltar que 
tudo deve estar  na porta da 
residência ou em lugar estratégico 
para sua retirada. A varrição das vias 
públicas, capinação, segue a  
programação dos  serviços que já está 
sendo realizado  pela Secretaria de 
Infraestrutura Logística da Prefeitura 
de Cáceres, todas essas ações são   
para que a cidade fique cada vez 
melhor. O projeto piloto realizado no 
centro da cidade deu certo e mostrou 
quão importante é este mutirão, pois é 
observado uma mudança de hábitos e 
o aumento significativo na prática da 
separação dos resíduos produzidos 
por moradores e comerciantes, 
quando da realização diária da coleta 
seletiva.  Este é o objetivo principal 
do mutirão, orientar, para que a 
cidade tenha 100% de adesão a 
Coleta Seletiva, o que vai dar 
sustentabil idade ambiental  e 

após os disparos um veículo saiu 
em disparada cantando pneu, e que 
saíram para verificar o que havia 
acontecido, se deparando com a 
vítima caída ao solo e sangrando 
muito. 

Ainda informaram aos 
policiais que minutos após os 
disparos, a camionete F 100 
retornou ao local, seguindo sentido 
Bairro Guanabara e Nova Era. 
Assis foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros, porém acabou vindo a 
óbito momentos depois de dar 
entrada no Hospital Regional.  

Policiais compareceram 
no local, preservaram a cena do 
crime e investigadores da divisão 
de homicídios da 1DP já trabalham 
para elucidar o caso. 

m homem, de 41 anos, foi Uexecutado a tiros, na manhã 
deste domingo (25), na 

Avenida dos Estados, no Bairro 
Jardim Guanabara.  De acordo com 
testemunhas, os tiros foram 
efetuados por ocupantes de uma 
camionete F1000, cabine dupla, de 
cor cinza. A vítima Assis Francisco 
Batista Filho, conhecido na cidade 
por 'Assiszinho', morava atualmente 
em um sítio, próximo a Fazenda 
Bom Tempo. Anteriormente Assis 
residia numa chácara na Rua do 
Lavapés.  
 O crime ocorreu por volta 
das 9h 40min, quando Assiszinho 
estava sentado na calçada tomando 
uma cachaça.  

Testemunhas relataram, que 

r e c e b e r  d o a ç õ e s  d e  
equipamentos”, explica a 
presidente.  Rosane enfatiza 
que alguns equipamentos 
acabaram sendo devolvidos, 
a p ó s  c a m p a n h a  d e  
sensibilização realizada por 
meio da imprensa e mídias 
digitais. Além disso, os novos 
também já estão à disposição 
para quem necessitar.  

P a r a  m a i o r e s  
informações sobre o Banco 
Ortopédico do RC Cáceres, 
entrar em contato com: Maria 
das Graças (65) 99905-1147; 
Eliseu (65) 99989-1922 ou 
Rosane (65) 99665-9799.

realizados pelo clube de serviço.  
Segundo a presidente, 

Rosane Michelis, o projeto Banco 
Ortopédico é muito importante e 
tem ajudado muitas pessoas da 
comunidade a superar problemas 
de saúde, uma vez que esses 
equipamentos são emprestados a 
quem não dispõe de condições 
para adquirir, e que necessitam 
para sua mobilidade seja por 
p r o b l e m a  t e m p o r á r i o  o u  
permanente. “As pessoas usam e 
devolvem para que possamos 
emprestar para outros, por isso a 
necessidade que cuidem do 
equipamento, sabendo que outros 
também podem precisar, além 
disso, o banco está aberto a 

MÃO AMIGA

Rotary Club de Cáceres investe mais de R$ 16  
mil em equipamentos para o Banco Ortopédico 

Ao todo foram adquiridos mais de R$ 16 mil entre cadeiras de roda, banho, muletas e andadores

Da Redação 

Cadeiras de roda, banho, muleta e andadores adquiridos 

 Foto: JCC

COLETA SELETIVA

Mutirão de Limpeza será retomado nesta  
quarta nos bairros e distritos de Cáceres 

Assessoria 

Diretora da Autarquia, Maria Aparecida Santos Silva 

HOMICÍDIO

Homem é assassinado em plena  
luz do dia no Jardim Guanabara 
Da Redação 

Vítima foi alvejado na cabeça 

 Foto: Reprodução
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do i s  vo lumes  nas  mãos ,  
caminhando lentamente e  
olhando para o muro lateral da 
unidade prisional. Os policiais 
r ea l i za ram a  abordagem,  
momento em que o suspeito 
assumiu que arremessaria os 
pacotes com cinco aparelhos 
celulares, 13 chips de telefone e 
duas porções de maconha para 
dentro do presídio.

Diante das evidências, o 
suspeito foi conduzido à Defron 
onde após ser interrogado, foi 
autuado em flagrante. Ele 
confessou o crime, e disse que já 
havia realizado vários arremessos 
de material ilícito para dentro da 
Cadeia Pública, na área do banho 
de sol.

Em checagem no sistema, 
foi verificado que ele possui 
várias passagens anteriores, pelos 
crimes de roubo qualificado, 
porte ilegal de arma de fogo, 
homicídio tentado e tráfico de 
drogas. 

 atuação do Grupo AEspecial de Segurança na 
Fronteira (Gefron) nas 

últimas três semanas do mês de 
abril resultou na recuperação de 
mais de 30 veículos. As ações 
estão entre as at ividades 
repressivas e preventivas que as 
forças policiais desempenham 
nos 983 km de fronteira do Brasil 
com a Bolívia.  

O caso mais recente 
ocorreu no sábado (24), com a 
recuperação de uma camionete 
Fiat Toro e um Jeep Renegade. A 
primeira ocorrência foi registrada 

 Polícia Civil de Barra do ABugres identificou e 
prendeu três pessoas 

envolvidas em uma ocorrência de 
tortura praticada contra uma 
mulher no mês de janeiro. 

Após investigações da 
Delegacia de Barra do Bugres, os 
policiais civis chegaram à 
identificação de dois homens e 
uma mulher que praticaram o 
crime. Com as informações 
coletadas, o delegado Rodolpho 
Bandeira representou à Justiça 
pela prisão dos envolvidos. 
  No dia 16 de janeiro, uma 
mulher foi torturada depois se 
obrigada a entrar em um veículo 
ocupado por quatro pessoas. Ela 
foi levada a uma região de mata 
distante da cidade e no local 
sofreu violentas agressões físicas 
pelos quatro suspeito que 
utilizaram pedaços de madeira e 
facão. Os agressores disseram 
para a mulher que se tratava de 
um “salve” a mando de uma 
facção criminosa. Após ser 
espancada pelo grupo, a mulher 
foi abandonada desacordada e foi 
encontrada por populares no dia 
seguinte, com o rosto coberto de 

sangue, um corte profundo na 
cabeça e hematomas pelo corpo. 
A Polícia Militar e encaminhou a 
mulher para atendimento médico. 

A Polícia Civil iniciou as 
i n v e s t i g a ç õ e s  c o l h e n d o  
informações com a vítima. 
Durante a apuração, os policiais 
conseguiram identificar três 
pessoas suspeitas de participar da 
tortura. 

Diante das evidências, o 
delegado representou pelas 
prisões, que foi deferida pelo 
juízo local. O primeiro suspeito 
teve o mandado de prisão 
cumprido em 24 de fevereiro. Já a 
segunda suspeita foi localizada 
em uma residência, apontada 
como ponto de venda de drogas, 
no dia 03 de março. O terceiro 
suspeito foi localizado pela 
equipe de investigadores na tarde 
de sexta-feira, 23 de abril, 
enquanto transitava com seu 
veículo, o mesmo utilizado pelo 
grupo para cometer o crime. 

Os três estão detidos em 
unidades prisionais respectivas. 
As investigações continuam para 
identificar demais envolvidos no 
crime. 

por volta das 10h, quando uma 
equipe do Gefron realizou a 
abordagem de um veículo Fiat 
Toro. Durante a inspeção veicular 
foi percebido alguns sinais de 
adulteração, o que foi confirmado 
pe lo  condutor  que  a inda  
informou que a caminhonete 
seria levada para a Bolívia. Em 
checagem, foi constatado que o 
veículo foi roubado na cidade de 
Bragança Paulista – SP. 

No mesmo dia, por volta 
das  19h,  foi  real izada a  
abordagem ao Jeep Renegade de 
cor vermelha, que após checagem 

via base do Gefron constatou que 
o veículo possuía um boletim de 
ocorrência por apropriação 
indébita na Delegacia de Polícia 
Civil de Santo André. 

Diante dos fatos os 
veículos foram encaminhados a 
Delegacia de Polícia Civil em 
P o r t o  E s p e r i d i ã o  p a r a  
providências que o caso requer.  
O Gefron desempenha atividades 
d e  c o m b a t e  a o s  c r i m e s  
t r a n s f r o n t e i r i ç o s ,  e m  
patrulhamentos pelas rodovias, 
estradas vicinais, operações e 
barreiras. 

m operação integrada a EDelegacia Especializada 
de Fronteira (Defron), 6º 

Comando Regional da Polícia 
Mi l i t a r  e  Po l í c i a  Pena l ,  
prenderam em flagrante, um 
homem que estava tentando 

enviar drogas e aparelhos 
celulares para dentro da Cadeia 
Pública de Cáceres.

As equipes realizavam 
diligências nas proximidades da 
Cadeia Pública de Cáceres, 
quando avistaram o suspeito com 

FLAGRANTE

Homem é detido enquanto tentava arremessar drogas, chips e  
aparelhos celulares para dentro da Cadeia Pública de Cáceres 

No momento da abordagem, suspeito estava com dois volumes nas mãos  

Redação c/ Assessoria 

Produtos que seriam arremessados na cadeia 

 Foto: PJC

HÓRUS/VIGIA

Fiat Toro e Renegade roubados no interior  
de SP são recuperados a caminho da Bolívia 
Da Redação 

Mais um veículo recuperado pelo Gefron na fronteira  

Foto: Gefron

Três já estão presos, polícia trabalha para identificar outros envolvidos  

Foto: Ilustrativa

NO XILINDRÓ

PJC prende 3 pessoas envolvidas 
em tortura em Barra do Bugres 

Assessoria 
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Foi notificado pela Secretaria de 
Estado de Saúde, até a tarde de 
segunda-feira (26), 355.086 
casos confirmados da Covid-19 
e m  M a t o  G r o s s o ,  s e n d o  
registrados 9.580 óbitos em 
decorrência do coronavírus no 
Estado – 9.425 entre residentes de 
Mato Grosso e 155 residentes de 
outros estados. 

Nas últimas 24 horas, 

enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está em 91,34% 
para UTIs adulto e em 46% para 
enfermarias adulto. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (75.314), 
Rondonópolis (26.265), Várzea 
Grande (23.795), Sinop (18.667), 
Sorriso (12.529), Tangará da 
Serra (11.688), Lucas do Rio 

1.643 novas confirmações de 
casos de coronavírus no Estado. 
Dos 355.086 casos confirmados 
da Covid-19 em Mato Grosso, 
8.912 estão em isolamento 
domiciliar e 334.851 estão 
recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 506 internações em 
UTIs públicas e  365 em 

om a ideia de usar o espaço ao ar Cl i v r e  p a r a  a d q u i r i r  e  
compartilhar conhecimentos, 

por meio do trabalho interdisciplinar 
que possibilita aos alunos e comunidade 
escolar a percepção da teoria aprendida 
em sala de aula, e a prática, por 
intermédio das vivências no espaço da 
horta, a Professora Marlene Cristine de 
Vasconcelos, desenvolve o Projeto 
“Alimentação Saudável”, no   Ensino 
Fundamental da Escola Municipal São 
Francisco, Núcleo União. 

Sob a Coordenação da Profa.  
Keli Cristiane R. Souza, e atualmente 
com direção da Professora Luciana 
Aparecida Luceno, o  Projeto 
“Alimentação Saudável” é uma 
iniciativa voltada para as turmas do pré 
ao 9º ano do Ensino Fundamental. Seu 
desenvolvimento  que  faz com que 
os/as alunos/as protagonizem as ações  e 
mudem hábitos do dia a dia, sem contar 
que se sentem felizes por poderem 
usufruir daquilo que eles próprios 
plantaram, cultivaram e colheram, além 
disso fortalece  a interação entre alunos 
e professores. 

Para a Secretária Municipal de 
Educação, Liamara Rodrigues, “o 
objetivo do Projeto é desenvolver uma 
profunda reflexão com os alunos sobre a 
importância da alimentação saudável e 
equilibrada, com enfoque na prevenção 
de doenças e na qualidade de vida, 
sempre levando em consideração a 
necessidade dos cuidados psicológicos 
que devem ser trabalhados durante os 
procedimentos que influenciam as 
mudanças de hábitos”, disse.  

Segundo a Prefeita Eliene, 
“sem sombra de dúvidas, um trabalho 
que merece destaque e respeito. Que 
todos os professores citados e demais 
professores colaboradores, recebam o 
nosso reconhecimento, da Secretaria 
Munic ipa l  de  Educação  e  da  
comunidade escolar pelo excelente 
trabalho desenvolvido com os alunos, 
um método de ensino e aprendizagem 
participativo e integrador” afirmou. 

Também participaram do 
Projeto os Professores José Xisto 
Sobrinho, Maria Aparecida S. Xisto, 
Cristiane Rosa V. Pereira e Suelen 
Cristina F. S. Mateus. 

Verde (11.245), Primavera do 
Leste (9.964), Cáceres (7.585) e 
Alta Floresta (6.776). 

Em Cáceres, dos 7.587 
casos confirmados, 6.807 estão 
recuperados, 409 seguem em 
isolamento domiciliar, 43 estão 
internados e 263 pessoas 

perderam a vida para a doença.  O 
documento ainda aponta que um 
total de 311.727 amostras já 
foram avaliadas pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen-MT) e 
que, atualmente, restam 651 
amostras em análise laboratorial. 

 Prefeitura Municipal de ACáceres por meio da 
Secretaria Municipal de 

Saúde – Coordenação de 
Vigilância em Saúde, estará 

N o  A s s e n t a m e n t o  
Limoeiro, a população local com 
idade igual ou superior a 65 anos 
deve comparecer na Escola 
Municipal Limoeiro, munido de 
Cartão do SUS e um documento 
com foto, no período entre 8h e 
14h, para receber a 1ª dose da 
vacina. 
Já na quarta-feira, dia 28, será a 
população do Distrito Nova 
Cáceres – Sadia, a partir de 68 
anos, que estará sendo imunizada 
com a 2ª dose. Para isso basta se 
deslocar até o Posto de Saúde do 
Distrito, munido da Carteira de 
Vacina e um documento com 
foto, no horário entre 8h e 14h. 
 As pessoas acamadas ou 
i m p o s s i b i l i t a d a s  d e  s e  
locomoverem, nessa faixa etária, 
estarão sendo imunizadas em 
casa, mediante um prévio 
cadastro, que pode ser efetuado 
por parentes e/ou amigos. 

imunizando a população rural do 
município, nos os dias 27 e 28, no 
Assentamento Limoeiro e 
Distrito Nova Cáceres – Sadia, 
respectivamente. 

Casos reduzem, mas nova cepa é rápida e mortal 

BOLETIM

Mato Grosso registra 1.643 novos 
casos de Covid-19 em 24 horas 

Redação c/ Assessoria 

Em Cáceres dos 7. .587 casos confirmados, 6.807 estão recuperados 

IMUNIZAÇÃO

Nesta terça e quarta vacinação da Covid acontece  
no Assentamento Limoeiro e Distrito Nova Cáceres 
Redação c/ Assessoria 

m vigência há quase dois meses, Ea Operação Dispersão IV já 
aplicou R$ 1,2 milhão em 

multas pelo descumprimento das 
normas restritivas nos 141 municípios 
de Mato Grosso.

O valor corresponde a 1.379 
multas por aglomerações, não uso da 
máscara de proteção facial e fechamento 
de estabelecimentos fora do horário 
determinado. A medida está prevista em 
decretos estaduais com o objetivo de 
conter a pandemia da Covid-19 em Mato 
Grosso. No período de 3 de março a 26 
de abril, 89.107 pessoas receberam 
orientação sobre a restrição de 
circulação, 37.048 pessoas foram 
encontradas em ambientes com 
aglomerações, 30.977 pessoas foram 

orientadas a fazer o uso da máscara. 
Conforme levantamento da 

Polícia Militar, 851 pessoas foram 
notificadas por não obedecer a restrição 
de circulação e 4.427 barreiras foram 
montadas, 131 pessoas foram detidas 
por não cumprir o horário de 
fechamento do comércio, outras 740 
foram detidas em aglomerações e 432 
pessoas detidas por não cumprir a 
restrição de circulação. 
Balanço  - Entre a noite de sexta-feira 
(23) e a madrugada desta segunda (26), a 
Polícia Militar registrou 61 multas que 
totalizaram R$ 49,5. Foram 1.520 
orientações em geral referentes a todas 
as restrições atuais, 1.331 pessoas 
presentes em aglomerações dispersadas 
e 24 detenções, inclusive em barreiras. 

EDUCAÇÃO
Alunos da Escola Municipal São Francisco  

desenvolvem Projeto “Alimentação Saudável” 
Assessoria 

PENALIDADE
Operação Dispersão IV já aplicou mais de R$ 1 milhão  
em multas por descumprimento de medidas restritivas 

Assessoria 

Projeto executado nas turmas do pré ao 9º ano do Ensino Fundamental  

Foto: Assessoria

Foto: Ilustrativa 

Idosos na faixa etária devem comparecer nos postos  

Foto: Arquivo
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Luverdense venceu o Nova 
Mutum por 1 a 0, e largou na 
frente da disputa pela vaga na 
semifinal. O Verdão do Norte 
tirou a invencibilidade do Azulão 
da Massa no campeonato, com o 
gol de Isac, de pênalti, ainda no 
primeiro tempo. 

No jogo da volta, o 
Luverdense terá a vantagem do 
empate para se classificar. As 
equipes voltam a se enfrentar na 
quarta-feira (28), às 15h30, no 
estádio Valdir Wons. 

Deivisson Pikachu. Bacas foi o 
autor do único gol marcado pelo 
União. O jogo de volta acontece 
as 19h dessa quarta-feira no 
Estádio Luthero Lopes, em 
Rondonópolis. O Ação tem a 
vantagem do empate. 

Fechando os confrontos 
dos jogos de idas das quartas de 
final, Luverdense e Nova Mutum 
fizeram o clássico do nortão, às 
17h, no estádio Passo das Emas, 
em Lucas do Rio Verde. 

No clássico do Nortão, o 

 princesinha do Rio AParaguai acaba de ganhar 
m a i s  u m  c l u b e  

profissional, o Cáceres Futebol 
Clube é novo membro da 
Federação Mato-grossense de 
Futebol e pretende disputar os 
próximos Campeonatos do Estado.

O clube realizou sua 
filiação em 23 de abril de 2021 e já 
se considera apto para montar a 
equipe que irá disputar as 
próximas competições esportivas 
do Estado. A apresentação do 
projeto será nesta terça-feira, 27, a 
partir das 7h, no Espaço Mariana 
Lacerda, no Jardim Paraíso. 

Fundador do time foi o 
entusiasta e apaixonado pela 
modalidade, Marcinho Lacerda, 

que junto com outros apaixonados, 
lutaram por muitos anos para que 
esse sonho se tornar realidade, 
como de fato agora é. Marcinho 
conta que o grande objetivo dos 
idealizadores do time, era que 
Cáceres continuasse a crescer no 
esporte e que a região oeste 
t a m b é m  t i v e s s e  o  s e u  
representante, assim como as 
demais regiões, por esse motivo 
nunca desistiram e foram em busca 
para que esse desejo fosse 
concretizado. Ele pontua que o 
time tem tudo pra dar certo, 
“Fizemos da maneira legal, 
buscamos a CBF e a Federação 
Mato-grossense de Futebol, então 
tudo está dentro dos trâmites 
legais”, disse.

Conforme Lacerda,  já está 
tudo pronto para sair do papel, tudo 
j á  e s t á  e s q u e m a t i z a d o ,  o  
organograma está montado com 
todas as peças, desde o financeiro 
até a equipe técnica, as pessoas que 
vão compor esses cargos são 
pessoas que já integram o trabalho 
a muito tempo e almejam ver o 
time se destacando no cenário 
esportivo. “A gente espera 
representar a região, assim como 
todos  os  c lubes  tem uma 
representatividade, a região oeste 
terá o Cáceres como uma 
referência, esse é o nosso 
objetivo”, pontua Além de 
representar a região, Lacerda frisa 
que também a missão do novo time 
é dar oportunidade aos jovens 
atletas que foram agraciados com o 
dom de jogar, de desenvolver esse 
dom, para que eles não se sintam 
futuramente frustrados.Conforme 
Marcinho, toda a estrutura física e 
corpo técnico irá trabalhar para 
cumprir o papel e trazer orgulho 
para a sociedade cacerense e aos 
apaixonados pelo esporte.

Toda a equipe do Cáceres,  
tem o sonho de que esses jovens  
talentosos da região tenham a 
oportunidade de se destacaram 
tanto no cenário estadual, quanto 
nacional e quem sabe até 
internacional. “Esse é o nosso 
objetivo, criar uma projeção para 
essas pessoas que Deus deu o dom, 
ser alguém na vida como atleta ” 
destacou a equipe do Cáceres. 
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MATA MATA

Cuiabá, Luverdense e Ação vencem os jogos  
de ida das quartas de final do Mato-grossense 

O Verdão do Norte tirou a invencibilidade do Azulão da Massa no campeonato

 bola rolou pelos jogos de Aida das quartas de finais 
do Campeonato Mato-

grossense. Os quatro jogos 
aconteceram no final de semana. 

No sábado (24), o Sorriso 
recebeu o Operário no estádio 
Egídio Preima, que foi palco da 
partida eletrizante, que terminou 
tudo igual, 2 a 2. O jogo de volta 
está marcado para esta quarta-

feira,28, no Estádio Dito Souza 
em Várzea Grande.  

Em outro confronto o 
Cuiabá venceu o Dom Bosco, por 
2 a 0, na Arena Pantanal. 
Guilherme Pato e Josiel fizeram 
os gols, ambos no segundo 
tempo. 

Com o resultado, o 
Dourado fica muito próximo de 
se garantir na semifinal. As duas 

equipes voltam a se enfrentar na 
q u a r t a - f e i r a ,  à s  1 9 h 3 0 ,  
novamente na Arena Pantanal, 
com o Cuiabá jogando por um 
simples empate. 

O Ação e o União de 
Rondonópolis se enfrentaram no 
estádio Dito Souza, em Várzea 
Grande. Com vitória por 3 a 1, o 
Ação saiu na frente com gols de 
Odail Júnior, Pedro Paulo e 

Da Redação 

Cuiabá venceu o jogo de ida das quartas de final   

Foto: Assessoria

NOVO TIME

Cáceres Futebol Clube é o mais  
novo time a integrar a FMF-MT 
Ana Barros 

Time deverá disputar próximas competições do Estado  

Foto: Assessoria
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A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
movimento agradável na vida 
social, que vai beneficiar 
d i r e t a m e n t e  o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O dia é ótimo para começar ou dar um passo 
à frente em um romance. Bom também para 
firmar parcerias comerciais.

Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de seu signo,  
marcando um período de 
melhora na comunicação e 
movimento na vida social, 

com aproximação de amigos, mesmo que 
através das redes. O período é ótimo para 
acordos e negociações, começar novos 
cursos e para as viagens rápidas.

Mercúrio, seu regente, deixa 
Á r i e s  e  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de Touro, 
marcando um período em 
que você vai preferir o 
silêncio e a quietude, dias de 

distanciamento e solitude. O período é 
ótimo para os estudos e o planejamento e 
execução de projetos nos bastidores. 
Cuide de seu sistema respiratório.

Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de Touro, marcando 
um período de movimento na 
vida social e aproximação de 

amigos, novos e antigos, mesmo que 
através das redes. O período é ótimo para 
planejar projetos e fazer novos contatos 
comerciais. Os trabalhos em equipe são 
amplamente beneficiados.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Aquário indicando um dia 
de boa comunicação e 
movimento agradável na 
vida social. O dia é ótimo 

para reuniões de trabalho e para negociar 
acordos e projetos e assinar contratos. 
Bom também para os estudos e as viagens 
rápidas.

Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de Touro, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  b o a s  
negociações e acordos, 
relacionados com suas 

finanças. O período é ótimo para negociar 
aumentos e contratos, que envolvam novos 
lucros e investimentos. O planejamento 
estratégico será sua maior força.

Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de Touro, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com acordos e 
grandes negócios, que podem 

envolver uma parceria financeira e uma 
grande soma de dinheiro. O período é ótimo 
para novos investimentos e pedidos de 
empréstimos.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Aquário indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciamento, de solitude. O 
dia é ótimo para dedicar-se ao 
planejamento de projetos, 

pessoais e profissionais, nos bastidores. Bom 
também para cuidar com mais carinho da 
saúde.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega unida a Vênus, em ótimo 
aspecto com Júpiter em 
Aquário e em tenso aspecto 
com Plutão em Capricórnio 

m a r c a n d o  s e m a n a s  d e  m u d a n ç a s  
significativas que decorrem de um projeto de 
publicações na internet, que podem envolver 
pessoas e empresas estrangeiras. Uma nova 
rotina pode ser estabelecida.

Mercúrio deixa Áries e 
começa sua caminhada 
através de Touro, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  b o a s  
negociações e acordos, 
relacionados com suas 

finanças. O período é ótimo para negociar 
aumentos e contratos, que envolvam novos 
lucros e investimentos. O planejamento 
estratégico será sua maior força.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Aquário indicando um dia 
de movimento positivo nas 
finanças. O dia é ótimo para 
n o v o s  i n v e s t i m e n t o s ,  

p e d i d o s  d e  f i n a n c i a m e n t o s  e  
empréstimos. Um projeto ou contrato 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode ser aprovado.

A Lua em Libra recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Aquário indicando um 
dia de maior envolvimento 
com o trabalho. Uma 

promoção ou um novo projeto, que o 
envolve diretamente, pode ser 
aprovado. Uma boa notícia, relacionada 
ao aumento de seus rendimentos e/ou 
lucros, pode chegar.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

A advogada Janaína Takei Marques 
Mariano, festejou data natalícia na 
semana passada recebendo muitas 
homenagens em suas redes sociais. A data 
foi comemorada no aconchego do lar 
com a família, conforme manda os 
protocolos. Receba as felicitações dessa 
coluna com votos de realizações. Em tempo parabenizamos a linda 

Rafaela Filgueira que apagou velinha 
ao lado da família e do love. Que Deus a 
abençoe com muitos anos de vida e 
alegrias sempre. Salute!

Vivas a Zezé Soares Nicodemos Bruzzon, que celebrou data nova. Que este seu novo ano seja tempo de 
renovação, de amor, de muita saúde e realizações. Você merece tudo isso e mais! Parabéns!

Ariane Silva é a aniversariante da semana que recebe da roda 
de amigos as devidas felicitações pelo seu dia maior. 
Desejamos a você um ano próspero e muita saúde!

********

Abraços a empresária Cida Fátima 
Castro, proprietária da Floricultura Joia 
Viva, pela passagem de mais um 
aniversário celebrado na quinta-feira, 
23. Desejo muito amor, saúde e 
prosperidade, e que você consiga 
enxergar as coisas boas da vida, mesmo 
naqueles dias mais cinzentos. Feliz Ano!
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A atuação do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) 
nas últimas três semanas do mês de abril resultou na recuperação de mais 
de 30 veículos. As ações estão entre as atividades repressivas e preventivas 
que as forças policiais desempenham nos 983 km de fronteira do Brasil 
com a Bolívia.   Página 04

O Rotary Club de Cáceres tem um longo histórico de serviços 
prestados à comunidade, principalmente as pessoas em situação de 
carência. Um dos serviços que identifica desde sempre o Rotary é o seu 
Banco Ortopédico, pois, além das cadeiras de roda e de banho, incorporou 
outros itens como muletas de vários tipos e andadores. Neste mês o RC 
Cáceres adquiriu equipamentos novos para suprir o banco ortopédico.  
                           Página 03 

 O Projeto “Mutirão da 
Limpeza – Alegria de ver a 
cidade limpa”, no modelo de 
coleta seletiva porta-a-porta, 
retomará as ações que vinham 
sendo realizadas nos bairros da 
cidade e que, respeitando os 
decretos Municipal  com 
medidas restritivas para conter 
a disseminação da Covid-19, 
fo ram in te r rompidas  a s  
atividades nos bairros.  A partir 
desta quarta-feira,28, bairros e 
distritos receberão os serviços 
do  mut i r ão  segu indo  o  
cronograma pré-estabelecido, 
dias e horários determinados. 

Página 03

A Prefeitura Municipal de Cáceres por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde – Coordenação de Vigilância em Saúde, estará imunizando a população 
rural do município, nos dias 27 e 28, no Assentamento Limoeiro e Distrito Nova 
Cáceres – Sadia, respectivamente.  Página 05

Vacinação acontece das 8h as 14h 

MÃO AMIGA

Rotary Club de Cáceres investe mais de R$ 16  
mil em equipamentos para o Banco Ortopédico 

Banco Ortopédico ganhou reforço para atender pessoas carentes  

Foto: JCC 

           
Mutirão de Limpeza será retomado nesta  
quarta nos bairros e distritos de Cáceres 

COLETA SELETIVA 

Munícipes devem estar atentos aos dias e horários

Fiat Toro e Renegade roubados no interior  
de SP são recuperados a caminho da Bolívia 

Os dois veículos foram recuperados no Sábado  

IMUNIZAÇÃO
Nesta terça e quarta vacinação da Covid acontece  

no Assentamento Limoeiro e Distrito Nova Cáceres 
Foto: Ilustrativa

 Foto: JCC

HÓRUS/VIGIA 

Foto: Gefron
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