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NOVO DECRETO

Prefeito prorroga medidas restritivas até 5
de julho, com novas regras ao comércio
Foto: Divulgação

O prefeito Francis Maris Cruz prorrogou até o dia 05 de julho as
medidas de isolamento social restritivo obrigatório no município por causa
do avanço do coronavírus. O novo Decreto mantém as vedações anteriores
previstas nos Decretos 339 e 347, porém com uma flexibilização para o
funcionamento do comércio com delivery e novas regras, algumas
atividades permanecem suspensas. Página 03

PRECARIEDADE

Falta de condições de trabalho aos profissionais da
saúde é denunciada pelos sindicatos e conselhos
Foto: Ilustrativa

Atividades esportivas e circulação de pessoas continuam proibidas

SOLIDARIEDADE

Prefeitura recebe doações de equipamentos
para o combate do COVID-19 do Grupo JBS

São vários os problemas denunciados pelos sindicatos e conselhos

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso recebeu, nesta segunda-feira (29),
denúncias que apontam a precariedade das condições de trabalho ofertadas
a profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo
coronavírus (Covid-19), a baixa qualidade e quantidade dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) disponibilizados e até mesmo casos de
coação e ameaças a trabalhadores. Página 06

Foto: Assessoria

O grupo JBS entregou a Prefeitura
de Cáceres, doações de equipamentos
básicos para todos os profissionais da
saúde, principalmente aqueles que estão na
linha de frente para combater o avanço do
novo coronavírus. Cáceres é um dos mais
de 200 municípios que estão sendo
beneficiados pelo programa no Brasil.

MARKETING

Campanha de prevenção e combate ao
Coronavírus é lançada pelo Grupo Juba
Foto: Reprodução

Caminhão entrega
doações em Cáceres

Página 05

TRÁFICO

PRF apreende 24 quilos
de maconha em Cáceres
Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF), apreendeu aproximadamente 24,3
kg de substância análoga à maconha e
360g substância análoga à haxixe
(entorpecente extraído da mesma folha da
maconha, porém mais concentrado), que
estavam escondidos no veículo. A
apreensão aconteceu por volta das 13:06h,
de domingo
Cartaz publicitário

Prisma estava recheado
de maconha e haxixe

Com o tema “Você é a solução, você é a prevenção”, o Grupo Juba,
lançou na última semana, uma campanha publicitária de prevenção e
combate ao Coronavírus. A ação de marketing propõe despertar, através de
medidas e ações adotadas por seus colaboradores, a necessidade no
cuidado com a proteção. Página 03
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Realidade Contagiante

De repente a tchurma se
arrepiou e ripa em shomanos de pelo
fofo, que o lockdown deixou muita
gente braba, uns ignorando o perigo,
outros, com $$ nas pupilas, de olho na
calculadora como se a vida não valesse
nada, esquecendo que caixão não tem
gaveta.
Para os Tomés, a realidade é
bruta, já são onze a soma dos mortos
pela maldita corona aqui em Cáceres,
com 260 casos confirmados e 16
contaminados internados na city.
Brinca com o trem doido, vai prá rua, o
clima está prá lá de contagiante, ou é
mais cômodo fazer vistas escuras às
533 mortes no Estado.
Se as autoridades não frearem a
tchurma, o bicho fica mais cosquento
ainda, sendo, portanto, injustificáveis
as críticas ao prefeito e a secretária
municipal de saúde de Cáceres. Se eles
assim agiram foi em extrema ação, já
que no Brasil (e Cáceres é Brasil),
notificações, conselhos, campanhas e
advertências, não bastam. Os
espertinhos sabem como furar
portarias, achar bréchas, burlar
fiscalizações e os cambaus.
Se algumas lojas foram alvo de
constrição na cidade, obviamente
porque seus donos estavam no rol dos
folhados, desrespeitando as leis, cujo
objetivo fundamental é evitar que
outras mortes aconteçam, afinal, não
temos UTI's sobrando, médicos e
enfermeiros(as), se coçando em
hospitais.
Nem aqui nem alhures, que a
pandemia ainda nem chegou ao pico no
patropi.

EDITORIA

CONVOCAÇÃO SAÚDE
A Secretaria de Saúde de Cáceres, convoca
os candidatos Aprovados e Classificados
no Processo Simplificado nº 002/2019,
para comparecerem na sala do setor de
Gestão de Pessoas da Secretaria, situada na
Avenida Getúlio Vargas – S/Nº, bairro
Santa Isabel, nesta terça-feira 30, das 08h
às 10h para apresentar as documentações
para a devida contratação nos termos do
Edital do Processo Seletivo Público de
Provas e Títulos, conforme Anexo I.
Informa ainda que para ser contratado, no
dia da lotação o candidato deverá
apresentar cópias de documentos pessoais
e afins.
NA FERRADURA
Jornalismo analítico, experiente dá as
cartas antecipadamente acertando o alvo.
Dias atrás, a editoria do Correio Cacerense
enfatizava a inconstitucionalidade do
congelamento de salários do
funcionalismo público e na tarde da última
quarta-feira (24) o STF suspendeu a
medida do governo. Justiça foi feita e a
gente cantou a bola.
UM ABSURDO
A gente literalmente morre sem ver tudo na
vida, a última foi a alegação em ação civil
impetrada por uma juíza em Mato Grosso,
na tentativa de obrigar o Estado a pagar por
7 caixas de um medicamento no valor de
R$ 1.505,00, alegando no documento não
ter condições de arcar com mais essa
despesa por já cuidar dos pais e uma
sobrinho. Seria cômico se não fosse um
absurdo, uma vez que um juiz recebe no
mínimo R$ 23 mil mensais. A magistrada
desistiu da ação após determinação que
comprovasse nos autos a insuficiência
financeira. Prá cabar...
SAQUE FGTS
Nesta segunda-feira teve início o
pagamento do Saque Emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), para 4,9 milhões de trabalhadores
nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa,
o total de recursos liberados soma mais de
R$ 3,1 bilhões. O pagamento do Saque
Emergencial será realizado por meio de
crédito na Conta Poupança Social Digital,
aberto automaticamente pela Caixa em
nome dos trabalhadores. O valor do Saque
Emergencial é de até R$ 1.045,
considerando a soma dos saldos de todas as
contas ativas ou inativas com saldo no
FGTS.
TESTES PARA COVID-19
A Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) determinou a inclusão no rol de
procedimentos obrigatórios a serem
atendidos por planos de saúde, os testes
para confirmação de infecção pelo novo
coronavírus. A RN 458, foi publicada
ontem no Diário Oficial da União. As
pesquisas de anticorpos IgA, IgC ou IgM
serão obrigatórias para os planos de saúde
nas segmentações ambulatorial, hospitalar
(com ou sem obstetrícia) e referência, nos
casos em que o paciente apresente ou tenha
apresentado alguns quadros clínicos. Entre
esses quadros clínicos estão gripe com
quadro respiratório agudo (com febre,
tosse, dor de garanta, coriza ou dificuldade
respiratória) e síndrome respiratória aguda
grave (dificuldade para respirar, pressão
persistente no tórax, saturação de oxigênio
menor que 95% em ar ambiente ou
coloração azulada nos lábios e rosto).

Aqui no jornal, a gente vai se
virando nos 30, rebolando (no bom
sentido) para manter os compromissos,
sabemos quão é difícil equilibrar o
orçamento, planejar as despesas com a
explosão dolarizada dos preços,
contabilizar dividendos e divisores,
para chegar ao cociente, que é nosso
leitor, anunciante e assinante, porque o
resto é resto, e vivos, recuperaremos
parte dele.
Sabemos que não é fácil
assimilar a realidade, aconselhar o
próximo, que nem todos encaram o
perigo atual em cada esquina. Esta,

entretanto, é a missão da imprensa e
dela jamais nos omitimos.
O momento é de reflexão,
cautela, saber perder para ganhar,
respeitar as leis que priorizam a vida.
Confiar em Deus, que após a
tempestade, depois da ambulância,
deve vir a bonança.
In-fine, uma forma de
comemorar o Dia da Mídia registrado
ultimo (21) no calendário e nesta difícil
atualidade, ratificar nosso
compromisso com a vida, que não tem
preço. Bom Dia, com álcool gel,
máscara e isolamento social.

Você está na vibração do coronavírus?
Parece estranho pensar assim,
mas você sabia que o coronavírus tem
uma vibração de 5.5hz...e morre acima
de 25.5hz? Mas, o que nos coloca na
vibração do coronavírus? Causas como
cansaço, medo, tensão nervosa, tristeza e
raiva...Tudo isso nos coloca em uma
vibração baixa.
E, nesse momento, quanto mais
notícias sobre mortes e contaminação do
Covid-19 nossa vibração fica muito
baixa.
Sem contar locais que, por si, já
tem uma vibração muito baixa como
hospitais, bares, prisões, subterrâneos,
matadouros onde a vibração cai a 20hz.
Sendo que a frequência da Terra agora é
de 27,4hz. Por isso, temos que ficar
antenados para tentar manter nossa
frequência numa vibração alta.
Quanto mais cai a nova vibração,
mais risco temos de nos contaminar, ou

seja, é um perigo para nossa saúde.
Nossas emoções influenciam
diretamente nossas células e, por
conseguinte, determinam a nossa
frequência vibratória, pois no Universo,
tudo é vibração.
Vibrar em alta frequência é o
melhor antídoto que existe para
aumentar nossa imunidade. Você sabia
que o amor, a alegria e a paz estão acima
dos 500 Hertz de frequência, enquanto o
medo está abaixo dos 100 Hertz? Se
vibrarmos no medo, estaremos dando as
boas-vindas a este vírus e outras energias
negativas.
Nosso pensamento comanda
tudo. Foque em pensamento positivo.
Como? Independente de onde você
esteja, procure reservar, ao longo do dia,
períodos de recolhimento interior.
Medite, dance, cante alto, coma
alimentos naturais como grãos, ouça

EXPEDIENTE

músicas de natureza elevada como
mantras e assista a filmes que o faça rir,
tome sol, corra e beba água. Zele por
compartilhar positividades com as
pessoas. Quanto mais alta sua vibração,
mais coisas boas você atrai.
E não se esqueça que a vibração
baixa vem com dor de 0,1 a 2hz, o medo
0,2 a 2,2hz irritação 0,9 a 6,8hz, barulho
0,6 a 2,2hz, orgulho 0,8 hz, abandono
1,5hz e sentimento de superioridade 1,9
hz.
Agora que você já sabe o que
pode aumentar ou diminuir sua vibração.
Mude de atitude e vibre muito alto e saia
da frequência do coronavírus e qualquer
coisa que não te faça bem.
___***Eluise Dorileo é psicóloga,
terapeuta familiar e maestria nas novas
constelações quânticas. Email:
eluisedorileo@hotmail. com
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NOVO DECRETO

Novo Decreto vai permitir o delivery para grande parte das atividades comercias

Prefeito prorroga medidas restritivas até 5
de julho, com novas regras ao comércio
Da Redação
Foto: Divulgação

D

iante do atual quadro nos
números da Covid-19 no
município, o prefeito
Francis Maris Cruz prorrogou até o
dia 05 de julho as medidas de
isolamento social restritivo
obrigatório previstas nos Decretos
Municipais. Ou seja, as vedações
anteriores previstas nos Decretos
339 e 347 ficam mantidas.
“Mantemos as mesmas
restrições de obrigatoriedade dos
decretos, uma vez que as medidas
são necessárias neste momento em
que os casos estão aumentando no
município. A não circulação nas ruas
é uma medida necessária e de
eficiência comprovada. Vamos
continuar com as medidas
educativas, agora com instalação de
faixas pelos principais pontos da
cidade, chamando a atenção da
população para a prevenção.
Toda essa ação é para que a
população entenda a gravidade do
que estamos passando e, aprendam
como adotar todas as medidas de
distanciamento social e de
higienização, necessárias para se
proteger e evitar a contaminação de
um vírus que pode levar a morte”,
afirma Francis.

construção poderão comercializar
seus produtos exclusivamente por
meio eletrônico ou telefônico,
realizando a entrega através de
sistema de delivery.
O funcionamento das
atividades de restaurante,
lanchonetes, sorveterias e bares
ficam autorizados apenas em regime
de entrega em domicilio (delivery),
devidamente identificados, até às
23h, ficando vedado o atendimento
presencial e consumo no local.
Já os pet shops, lojas de
produtos para animais,
medicamentos veterinários, lojas de
insumos agrícolas, produtos de

CASA DE LEIS

Projeto que visa redução de números de vereadores
na Câmara Municipal de Cáceres está em tramitação

Faixas de alerta estão sendo instaladas na cidade

O prefeito ainda ressalta que
durante este novo prazo de
prorrogação do decreto, as medidas
que estão sendo tomadas serão
reavaliadas a partir do aumento ou
diminuição do número de casos e
discutida com o comitê de combate
ao Covid-19 na cidade.
O novo decreto, traz
algumas alterações e permite o

funcionamento de estabelecimentos
obedecendo alguns critérios. Os
salões de beleza, barbearias e
estéticas estão autorizados a fazer
atendimento individual e
exclusivamente com agendamento,
prevendo intervalo suficiente entre
as marcações para higienização
completa das estações de trabalho.
As lojas de materiais de

E

stá em tramitação na Câmara
Municipal de Cáceres o
Projeto de Lei que visa
reduzir o número de vereadores na
Casa, dos atuais quinze para onze. A
matéria, de autoria da bancada do
PTB, na Câmara Municipal, se
aprovada, valerá para a próxima
Legislatura, a ser definida nas
eleições municipais de 2020. A
redução é legal, uma vez que a
Constituição Federal estabelece
apenas o número máximo de
vereadores no município.
De acordo com a redação do
Projeto, a extinção de quatro cargos
eletivos na Câmara significaria uma
economia de quase 3,7 milhões de
reais aos cofres públicos, através da
eliminação de verbas indenizatórias,
verbas de gabinete e cargos de
assessores.
Na justificativa da proposta,

MARKETING

Campanha de prevenção e combate ao
Coronavírus é lançada pelo Grupo Juba
Assessoria

O

Grupo Juba, lançou na
última semana, uma
campanha publicitária de
prevenção e combate ao
Coronavírus. A ação de marketing
propõe despertar, através de medidas
e ações adotadas por seus
colaboradores, a necessidade no
cuidado com a proteção.
Com o tema “Você é a
solução, você é a prevenção”,
colaboradores das seis lojas Juba
Supermercados, do Atacado
Pantanal, Corporativo e a
Construtora, participam da peça, que
traz no seu bojo, um jingle, um vídeo
com fotos dos funcionários
praticando a prevenção, banners,
spots e cartazes para mídias sociais.
Para a administradora de
empresas e especialista de projetos
do Grupo Juba, Eloá Ribeiro, a Rede

alimentação de animais de pecuária,
de ração, alimentação de rebanho
bovino, criatórios de peixes,
aviários, pocilgas, animais
domésticos, Correios poderão
funcionar durante o horário
comercial, obedecidas as
determinações do Ministério da
Saúde.
Aos sábados e domingos, os
estabelecimentos excepcionados da
quarentena obrigatórios,
funcionarão em horário
diferenciado, das 7h às 15h.
A partir das 15h até às 23h
somente no sistema de entrega em
domicilio (delivery).

Juba de Supermercados, se enquadra
no setor essencial de
comercialização de alimentos, razão
pela qual está liberada do
fechamento durante a pandemia do
Covid-19 (Coronavírus).
Ela explica que a ideia da
campanha nasceu para demonstrar
aos clientes e fornecedores, que por
esta razão, desde o início da
proliferação do vírus em Mato
Grosso, o Grupo Juba adotou
medidas pontuais para evitar a sua
propagação e está fazendo sua parte.
“Álcool em gel e líquido na entrada
dos estabelecimentos, higienização
constante dos carrinhos e cestas de
compras, uso obrigatório de
máscaras para todos os
colaboradores e clientes nas lojas,
medição da temperatura corporal,
demarcações de espaçamento no
Foto: Divulgação

solo nos locais de maior
concentração de pessoas, como as
filas de entrada, caixas, balanças de
pesagem, padaria, açougue e frios,
cartazes informativos, avisos no
sistema interno de som, máscaras de
acrílico para caixas e atendimentos
diretos ao cliente, são algumas das
medidas adotadas para proteger
nossos colaboradores e clientes”,
explica Eloá.
Já o Diretor administrativo
do Grupo Juba, Mirko Ribeiro,
ressalta, que essas precauções na
prevenção do Covid-19, são
medidas que vem dando resultado.
“Essa campanha faz parte das nossas
estratégias de prevenção. Ela visa
sensibilizar nossos clientes, tendo
como referência nossos
colaboradores, que estão cientes de
que, se cada um fizer sua parte, não
teremos contaminação. E eles estão
fazendo muito bem a parte deles”,
finaliza Mirko.

os autores afirmam que, devido à
atual situação de crise financeira
seria uma medida para auxiliar a
cidade a se recuperar da pandemia do
Covid-19, redirecionando esses
recursos para as áreas de saúde,
educação, comércio e outras que já
têm sofrido com o impacto na
arrecadação do município.
Com esta economia o
município poderia, por exemplo,
construir aproximadamente 5 km de
asfalto a cada ano. Também no texto,
os parlamentares afirmam que, com
a redução, será possível fazer uma
legislatura enxuta, eficiente e que
atenda o interesse público.
Você é a favor desse
Projeto? Deixe seu comentário e
entre em contato com a Câmara
Municipal de Cáceres através da
página oficial do Facebook ou pelo
telefone 99605 9039.
Foto: Arquivo/JCC

Câmara Municipal de Cáceres

Campanha Publicitária Grupo Juba
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TRÁFICO

Droga estava escondida em tanque de combustível do veículo

PRF apreende 24 quilos
de maconha em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

veículo um Chevrolet/Prisma 1.4
LT, de cor prata e placas de Ponta
Porã/MS.
O condutor, de 28 anos,
estava bastante nervoso e não
encontrou argumentos para
justificar a manobra brusca, ainda
tentando intimidar a equipe de
abordagem, dizendo que
chamaria seu advogado por ser a
segunda abordagem sofrida.
Os policiais sentiram um
odor característico de maconha
no interior do veículo e
questionaram o condutor, que

respondeu ser usuário e estaria
consumindo a droga durante a
viagem. Em busca minuciosa, a
equipe encontrou 62 invólucros
com substância análoga a
maconha e 2 invólucros de
haxixe, que estavam escondidos
no tanque de combustível do
veículo. A droga seria levada de
Ponta Porã para Porto Velho/RO.
Condutor foi autuado em
flagrante, a ocorrência foi
encaminhada a Polícia Civil de
Cáceres, juntamente com o
veículo.

HÓRUS/VIGIA

Dupla é presa por contrabando
de medicamentos da Bolívia
Da Redação

Foto: Gefron

Maconha foi encontrada dentro do tanque de combustível

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF), apreendeu
aproximadamente 24,3
kg de substância análoga à
maconha e 360g substância
análoga à haxixe (entorpecente

extraído da mesma folha da
maconha, porém mais
concentrado), que estavam
escondidos no veículo.
A apreensão aconteceu
por volta das 13:06h, de domingo,

quando a equipe que fiscalizava a
BR-070, visualizou que um
veículo ao avistar a PRF realizou
manobra brusca para evitar
fiscalização, entrando no pátio de
um posto de combustível. O

REDE MALDITA

Polícia Civil prende 7 e apreende
quase 200 kg de pescado irregular
Assessoria

C

erca de 200 quilos de
pescado irregular foram
apreendidos e sete homens
presos em Vila Bela da Santíssima
Trindade, durante a operação "Rede
Maldita" desencadeada pela Polícia
Civil do município.
A ação teve como objetivo o
combate ao crime ambiental, devida
a grande quantidade de redes de
pescas e outros materiais que
vinham sendo usados de forma ilegal
por pescadores nos rios Guaporé e
Sararé.
O trabalho operacional
resultou também na apreensão de
dois barcos de alumínio, dos
motores de popa, uma caminhonete
e aproximadamente sete bolos de
redes de pesca. Os sete suspeitos,
entre idades de 18 a 50 anos, foram
autuados em flagrante por crime
contra o meio ambiente (transportar,
comercializar, beneficiar ou
industrializar espécimes
provenientes da pesca proibida).
As investigações iniciaram
após denúncia anônima sobre um
grupo de pescadores que vinham
praticando ilegalmente a pesca
usando redes para capturá-los, modo
considerado como pesca predatória.
Diante das informações os
policiais civis foram até a região na

zona rural do município, quando
avistaram uma caminhonete F-400
transportando dois barcos e algumas
pessoas sobre o veículo.
Ato contínuo foi realizada a
abordagem veicular sendo
encontradas caixas térmicas
contendo diferentes espécies de
peixes, varas de pescar e redes
utilizadas para a pesca predatória.
Diante dos fatos os setes
suspeitos que estavam a bordo da
caminhonete foram detidos e junto
com os materiais foram conduzidos

para Delegacia de Vila Bela da
Santíssima Trindade, onde foram
interrogados e autuados em flagrante
pela prática de crimes contra a fauna
de transportar, comercializar,
beneficiar ou industrializar
espécimes provenientes da pesca
proibida.
O pescado irregular
apreendido foi doado para famílias
carentes através da Pastoral das
Crianças de Vila Bela, com a
anuência do Ministério Público
(MP).

Medicamentos apreendidos na ação

D

upla é presa por volta das
11h deste sábado por
contrabando de
medicamentos usados no combate
do novo coronavírus. A ação faz
parte da Operação Hórus/Vigia.
Os dois homens no
momento da abordagem estavam
num veículo Toyota FJ Cruiser,
placa 2509-KIY, próximo a
comunidade Nova Fortuna sentido
Bolívia/Brasil. O contrabando foi
localizado durante revista veicular.
Os policiais encontraram no interior
do veículo uma grande quantidade
de medicamentos, sendo 250 caixas

Foto: PJC

de Ivermectina, 25 caixas de
levofloxacino hemi-hidrato, 09
caixas de Paracetamol e 14 caixas de
Ibuprofeno.
Aos policiais, um dos
suspeitos relatou que adquiriu os
medicamentos em San Inácio
Velasco na Bolívia e que a
mercadoria seria entregue a um
amigo na cidade de Pontes e
Lacerda, mas não revelou o nome.
Os suspeitos bem como os
medicamentos foram encaminhados
a Delegacia de Polícia Civil de Vila
Bela, onde foi registrada a
ocorrência.

Pescado foi apreendido após denúncia anônima
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190 VAGAS

Em Cáceres, o IEL oferta duas vagas para Jovem Aprendiz, com carga horária de segunda a sexta-feira com horário a combinar

IEL MT disponibiliza vagas de emprego
em Cáceres e várias cidades do Estado

Assessoria

Foto: Ilustrativa

com rotinas administrativas e
arquivo de documentos.
Tem oportunidades,
ainda, para as cidades de Barra
do Bugres, Sinop, Ipiranga do
Norte, Jaciara, Lucas do Rio
Verde, Nobres, Primavera do
Leste, Sorriso, Araputanga,
Aripuanã, Campo Grande,
Campos de Júlio, Feliz Natal,
Jangada, Juruena, Juína, Rio
Branco, Rondonópolis e
Tabaporã.
“O IEL Empregos é um
canal online que visa conectar
vagas disponíveis no mercado
com pessoas que estão
procurando emprego. É bom

para as empresas, porque vão
receber currículos triados e
adequados ao perfil da vaga, e
é bom socialmente por ser mais
um canal de acesso ao mercado
de trabalho.
Atendemos todo o
estado de Mato Grosso, tanto
para empresas divulgarem
vagas abertas e receberem
currículos triados quanto para
candidatos encontrem uma
nova oportunidade”, destaca o
superintendente do IEL MT,
Mauro Santos.
Mais informações pelo
site www.ielmt.ind.br.

SOLIDARIEDADE
Oportunidades de emprego

O

Instituto Euvaldo
Lodi (IEL MT) está
com 190 vagas de
emprego abertas para diversas
cidades de Mato Grosso.
Somente para Rosário Oeste
são 32 oportunidades, com
salários que variam entre R$
1.331,00 até R$ 3 mil reais.
Para participar da seleção,
basta cadastrar o currículo
gratuitamente no site
www.ielmt.ind.br.
Em Rosário Oeste, as

vagas são para analista
financeiro (1 vaga), atendente
de conveniência (4 vagas),
auxiliar de cozinha (4 vagas),
auxiliar financeiro (1 vaga),
frentista (4 vagas), motorista
carreteiro estadual (1 vaga),
operador de caixa (4 vagas),
serviços gerais (2 vagas) e
supervisor (1 vaga).
Em Várzea Grande são
15 vagas, uma delas é para
contador com salário que varia
entre R$ 4.500 a R$ 7 mil. Em

Cuiabá há 88 vagas em
distintas profissões como
eletricista automotivo,
consultor técnico (auxiliar de
sinistros), técnico de suporte,
assistente de logística, entre
outras.
Em Cáceres, o IEL
oferta duas vagas para Jovem
Aprendiz, com carga horária
de segunda a sexta-feira com
horário a combinar.
O candidato tem que ter
de 14 a 24 anos e trabalhará

Redação c/ Assessoria

O

grupo JBS entregou a
Prefeitura de Cáceres,
d o a ç õ e s d e
equipamentos básicos para
todos os profissionais da
saúde, principalmente aqueles
que estão na linha de frente
para combater o avanço do
novo coronavírus.
Cáceres é um dos mais
de 200 municípios que estão
sendo beneficiados pelo
programa no Brasil.
Em Mato Grosso, a JBS
fará a doação de R$ 26,7
milhões, sendo R$ 10 milhões
para o Estado e R$ 16,7
milhões para 18 municípios
mato-grossenses, beneficiando
cerca de 1,5 milhão de pessoas.
Foram doados 11 mil
equipamentos de proteção
individual, entre eles, 10 mil

são máscaras respiratórias N95
e mil protetores faciais de
plástico. Nesta semana, a JBS
deverá encaminhar monitores
e respiradores, para equipar os
hospitais que atendem a
população de Cáceres e região.
A ação faz parte do
programa da JBS “Fazer o bem
faz bem - Alimentando o
mundo com solidariedade”.
Após inúmeros e-mails
enviado pela prefeitura, para
diversas empresas, Cáceres
começa a receber essa ajuda.
Francis agradece a
todos que estão ajudando, seja
doando equipamentos ou
ficando em casa, e pede um
pouco mais de paciência e
calma, para que em seguida
tudo possa voltar ao normal.
Foto: Assessoria

Doações foram entregues no domingo
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COMBATE COVID-19

Em Cáceres, o HR recebeu camas, aparelhos de ultrassonografia poltronas, bisturis elétricos, mesas de curativo, mesas de cabeceira

Governo contempla Hospital Regional
de Cáceres com móveis e equipamentos
Assessoria

Foto: Reprodução

A

Secretaria Estadual de
Saúde (SES-MT) realiza a
entrega gradativa de novos
equipamentos e mobiliários para os
Hospitais Regionais, como parte do
programa de reestruturação e
modernização da rede de saúde
estadual. Durante a última semana,
entregas foram efetivadas aos
Hospitais de Alta Floresta, Cáceres,
Colíder e Sinop.
Em Cáceres, o Hospital

Regional recebeu camas, suportes de
soro, aparelhos de ultrassonografia,
poltronas, bisturis elétricos, mesas
de curativo, mesas de cabeceira,
EPIs, lixeiras, entre outros produtos.
O diretor do Hospital, Onair
Nogueira destaca que o
planejamento de aquisição é
executado pela gestão estadual
desde 2019, ou seja, mesmo antes da
chegada da pandemia da COVID-19
no mundo. “A equipe gestora está de

parabéns e os produtos chegaram
num momento oportuno,
possibilitando modernizarmos e
ampliarmos os serviços aos usuários
do SUS”, avaliou.
No Hospital de Alta Floresta
foram entregues materiais
permanentes como camas, macas
móveis para obeso, válvulas
reguladoras de ar comprimido e de ar
de oxigênio e mesas de cabeceira. “A
SES e o Governo cumprem o

PRECARIEDADE

Falta de condições de trabalho aos profissionais da
saúde é denunciada pelos sindicatos e conselhos
Entrega de equipamentos e móveis

Assessoria

A

Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social
da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso recebeu, nesta segundafeira (29), denúncias que apontam a
precariedade das condições de trabalho
ofertadas a profissionais da saúde que
estão na linha de frente do combate ao
novo coronavírus (Covid-19), a baixa
qualidade e quantidade dos
Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) disponibilizados e até mesmo
casos de coação e ameaças a
trabalhadores.
As denúncias foram
apresentadas por representantes do
Conselho Regional de Medicina
(CRM), Sindicato dos Médicos
(Sindimed), Conselho Regional de
Enfermagem (Coren), Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Crefito) e Sindicato dos
Servidores Públicos da Saúde do Estado
de Mato Grosso (Sisma), durante
reunião extraordinária da comissão.
Presidente interina do SismaMT, Ana Cláudia de Oliveira afirmou
que os profissionais da saúde estão
enfrentando inúmeras dificuldades e que
o sindicato já apresentou 24 notificações
administrativas à Secretaria de Estado
de Saúde (SES), 10 denúncias ao
Ministério Público Estadual (MPE) e
Ministério Público do Trabalho (MPT) e
13 ações civis públicas. Segundo ela,
estão sendo disponibilizados poucos
EPIs e de qualidade ruim em todo o
estado, o que acaba facilitando a
contaminação de profissionais de saúde.
Cada trabalhador está recebendo dois
kits para um turno de 12 horas. “Não
estamos sendo heróis, estamos sendo
mártires. É isso o que está acontecendo”,
relatou. A representante do Sisma

também contou que os profissionais não
estão recebendo qualquer tipo de
atendimento psicossocial e muitos que
integram o grupo de risco não estão
sendo afastados. Há ainda denúncias de
ameaças aos se manifestam contrários às
condições impostas. O presidente do
Coren, Antonio César Ribeiro, salientou
que o número reduzido de profissionais
para atender uma grande quantidade de
pacientes durante uma extensa jornada
de trabalho acarreta mais cansaço e
maior risco de acidentes e
contaminação. Apontou ainda as
dificuldades enfrentadas pelos
profissionais de enfermagem devido à
disponibilização de apenas dois kits de
EPIs por plantão de 12 horas.
“Se eu tiver que ir ao banheiro,
tomar água, se tiver que me alimentar eu
tenho que me trocar. Eu não posso sair
do ambiente onde o paciente está e
depois voltar com a mesma proteção.
Como há apenas dois kits, os
trabalhadores têm se obrigado a tomar
água da torneira dentro das unidades,
porque não podem sair dali. Há
recomendação, inclusive, de uso de
fraldão para urinar na roupa porque não
tem EPI. Isso é desumano”, declarou
Ribeiro.
Ribeiro afirmou que a
categoria foi alvo de acusações levianas
por parte da administração municipal e
não teve direito ao contraditório e à
ampla defesa. Denunciou ainda a
ocorrência de ameaças e coação de
profissionais que atuam principalmente
no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
Hildenete Fortes, presidente do
CRM, apontou a quantidade insuficiente
de profissionais, a falta de equipamentos
nas UTIs e os EPIs de má qualidade
distribuídos aos médicos como algumas
Foto: Fablicio Rodrigues / ALMT

A pressão é grande e com a demanda aumenta o risco de contaminação

das questões que preocupam o
Conselho.
O presidente do Sindimed,
Adeildo Lucena, destacou a falta de
condições de trabalho e de qualidade dos
equipamentos disponíveis e o número
insuficiente de profissionais para os
atendimentos. Em Várzea Grande,
segundo ele, as escalas contam com um
ou, no máximo, dois médicos.
“Os médicos trabalham
sobrecarregados. A pressão é muito
grande e o aumento da demanda
aumenta o risco de contaminação, além
da questão psicológica. Tem colegas
com transtorno do pânico na policlínica
tendo que segurar plantão sozinho”,
relatou.
Lucena também atribuiu parte
das dificuldades enfrentadas à falta de
entendimento entre os gestores
estaduais e municipais. Sobre o assunto,
o presidente da Comissão de Saúde,
deputado estadual Dr. Eugênio (PSB),
afirmou que a comissão está atuando no
sentido de intermediar o diálogo entre as
duas esferas.
Presidente do Crefito, Ingrid
Farina da Silva informou que o conselho
vistoriou todas as UTIs de referência ao
tratamento da Covid-19 do estado e
elaborou relatórios que apontam
condições “bastante complicadas” de
trabalho aos fisioterapeutas e reforçam
as situações denunciadas pelas demais
categorias de profissionais da saúde.
O vice-presidente da Comissão
de Saúde, deputado Dr. João (MDB),
chamou atenção para o risco de haver
um colapso de profissionais da saúde.
“Esse vai ser o próximo colapso grave.
Daqui a pouco não vamos ter
profissionais”.
Protocolo – A presidente do CRM-MT,
Hildenete Fortes, reforçou a autonomia
de cada médico para prescrição de
tratamentos precoces à Covid-19 e
informou que não é função do CRM
emitir protocolo com relação a isso.
Acerca da questão, o deputado Dr.
Eugênio lembrou que há um grupo de
trabalho, do qual participa, que irá
apresentar protocolos orientativos para
os atendimentos.
Projetos de lei – Foram aprovados
pareceres favoráveis ao Projeto de
Decreto Legislativo 5/2020 e aos
Projetos de Lei 461/2020, 13/2019,
398/2020, 38/2020, 390/2020,
401/2020, 237/2019, 509/2020,
414/2020, 459/2020, 436/2020,
441/2020, 444/2020, 99/2020, 81/2020,
489/2020 e 428/2020.
Por decisão dos deputados que
compõem a comissão, os PLs 327/2020,
340/2020, 461/2020, 471/2020,
544/2020 e 545/2020 serão apreciados
em reunião extraordinária na próxima
segunda-feira (06).

compromisso nesse momento tão
delicado. Esse material vem para
suprir nossa demanda e melhorar
ainda mais o atendimento aos
moradores da região”, disse a
diretora Sônia Marques.
Em Colíder, o Hospital
Regional recebeu macas para
obesos, caixas organizadoras,
válvulas de oxigênio, poltronas,
suportes de soro, escadinhas, lixeiras
de vários tamanhos, biombos,
cadeiras de rodas, monitor
multiparâmetro, cadeiras para
banho, carro de parada, carro para
curativo, cardiotocografo, EPIs,
macas simples e cardioversores. “Os
gestores da SES-MT e o governo
estadual investindo para fortalecer a
saúde no nortão de Mato Grosso”,
destacou a diretora, Mirian Moreira.
O Hospital Regional de
Sinop recebeu mais de 200 produtos
entre móveis e equipamentos que
compõem o processo de aquisição
do planejamento de ampliação da
oferta de serviços, elaborado em
2019.
Outras remessas de produtos
devem chegar semanalmente, na
medida em que forem entregues
pelos fornecedores, salientou o
diretor Jean Alencar. São macas,
mesas de cabeceira, válvulas,
reguladores de pressão para
oxigênio, entre outros. Os
equipamentos e mobiliários são para
todos os leitos clínicos, para a área
de emergência e UTIs e fazem parte
do programa de revitalização e
modernização do hospital – iniciado
ainda em 2019. De acordo com o
diretor do hospital, a gestão tem se

pautado na melhora da oferta de
serviços para a população: “Um
investimento sério e com
transparência para a sociedade”.
Entregas - O encaminhamento dos
itens passou a ser feito pelos
fornecedores e uma parte dos
materiais – que inclui somente os
itens de mobiliário – são
armazenados no Ginásio Aecim
Tocantins, em Cuiabá. A secretária
adjunta de Gestão Hospitalar,
Caroline Dobes, explica que os
Hospitais Regionais recebem
materiais e equipamentos desde
fevereiro deste ano e informa que
todas as unidades estaduais já foram
contempladas com entregas.
“Mesmo em meio à pandemia, mas
com muito planejamento,
conseguimos colocar em prática o
programa de reestruturação dos
Hospitais do Estado.
Com a entrega desses
equipamentos e mobiliários, foi
possível fazer o reordenamento de
leitos para o atendimento de
demandas da Covid-19, por
exemplo, e modernizar a estrutura
para melhor atender aos pacientes”,
declarou a secretária adjunta.]
A gestora ainda pontua que,
além de garantir um melhor
atendimento ao usuário do Sistema
Único de Saúde (SUS), os novos
itens otimizam o trabalho das
equipes assistenciais; são materiais
de ponta, que oferecem mais
qualidade de trabalho aos
profissionais. “Há todo um valor
agregado a esse projeto, que vamos
sentir na rotina de cada hospital”,
concluiu.

URGÊNCIA

Câmara realiza Sessão Extraordinária
nesta terça-feira (30), assista online
Assessoria

A

Câmara Municipal de Cáceres
realizará, às 10 horas da manhã
desta terça-feira (30), uma
Sessão Extraordinária para a apreciação
e votação de Projeto de Lei de extrema
urgência e necessidade pública.
De autoria do Executivo
Municipal, o Projeto de Lei nº 44, de 24
de junho de 2020, dispõe sobre
autorização para abertura de Crédito
Adicional Especial em favor da
Secretaria Municipal de Assistência
Social e dá outras providências.
O Projeto em questão visa a
destinação de um recurso de cerca de R$

680 mil à referida Secretaria. Ele foi
apreciado junto a outros Projetos em
Sessões Extraordinárias na última sextafeira (26), mas alguns vereadores
julgaram não estar clara a forma como se
daria sua aplicação.
O Projeto recebeu, então,
pedido de vista, estendendo seu prazo de
apreciação para até esta terça.
Acompanhe a sessão online - Seguindo
os protocolos de saúde, a Sessão se dará
a portas fechadas e terá transmissão ao
vivo na página oficial da Câmara no
Facebook. Acompanhe a partir das 10
horas da manhã.
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MATO-GROSSENSE 2020

Participaram da reunião o Dom Bosco, União, Cuiabá, Sinop, Luverdense, Nova Mutum e Poconé

FMF garante investimentos e clubes
concordam que vão finalizar Estadual
Redação c/ Assessoria
Foto: Divulgação

Clubes aguardam data para retomar competição

CONTRATAÇÃO

Cuiabá disputará Série B com reforço
de Romário, emprestado pelo Santos
Só Notícias

O

Cuiabá segue se
reforçando para a
continuidade da
temporada e, de acordo com
previsão da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF),
pode recomeçar em agosto com

os campeonatos brasileiros,
incluindo a Série B. A mais nova
contratação é do lateral esquerdo
Romário, que foi emprestado
pelo Santos. O jogador já está em
Mato Grosso e se juntou ao
elenco Dourado.
Foto: Arquivo/Assessoria

Lateral Romário já está em Mato Grosso
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Apesar de pertencer ao
Santos, o jogador estava
emprestado para o Mirassol e
disputou oito jogos do
Campeonato Paulista deste ano,
anotando um gol. O empréstimo
ao Cuiabá, informa a Gazeta
Esportiva, tem validade até
dezembro deste ano, mas pode ser
prorrogado se a Série B ou Copa
do Brasil se estenderem até
janeiro ou fevereiro do ano que
vem.
Romário é a sexta
contratação do Dourado para o
segundo semestre do ano.
Conforme informação, já
chegaram os atacantes Yago,
Fabrício Daniel, Jenison e Felipe
Marques, além do zagueiro
Everton Sena.
Este ano o Cuiabá ainda
tem pela frente o Campeonato
Mato-grossense, paralisado
desde março e que deve ser
retomado no último trimestre, a
Série B do Campeonato
Brasileiro, a Copa do Brasil e a
Copa Verde.

E

m reunião realizada
por videoconferência,
os clubes que estão nas
quartas de finais do
Campeonato Mato-grossense
Martinello Sicredi 2020
decidiram, de forma unânime,
pela retomada e finalização da
competição, em data ainda a
ser remarcada.
O campeonato está
paralisado a mais de 100 dias, e
foi interrompido ao término da
fase classificatória quando iria
iniciar o mata a mata.
Participaram da reunião
o Dom Bosco, União, Cuiabá,
Sinop, Luverdense, Nova
Mutum e Poconé. O Operário
Várzea-grandense não
participou.
Na ocasião, o presidente
da Federação Mato-grossense
de Futebol, Aron Dresch,
revelou aos clubes que a
instituição vai arcar com as
despesas de transporte,
logística, hotelaria, arbitragem
e delegados, e ainda pretende

apoiar os clubes
financeiramente para
contratarem jogadores para o
término do campeonato.
“Conseguimos isso
graças ao apoio do Governo do
Estado e também dos nossos
patrocinadores, e essa verba
será destinada aos clubes”,
afirmou Aron Dresch.
Embora sem data
definida, a Federação e clubes
concordam que enquanto não
tiver um posicionamento dos
órgãos competentes sobre a
pandemia no Estado, ainda não
há possibilidade de discussão
sobre as datas da competição,
apesar de que a maioria das
equipes demonstraram preferir
jogar no final do ano, para em
seguida iniciar a temporada
pensando no Estadual 2021.
Nas quartas de finais os
confrontos acontecerão entre:
Cuiabá x Luverdense;
Operário x Dom Bosco; União
x Poconé; e Sinop x Nova
Mutum.
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*********************
Aniversariando amanhã a socialite
Adriana Maciel Mendes Merotti que
comemora a data cercada de carinho do
maridão Amarildo Merotti, do filho
André e seleto grupo de amigos. Desejo
um feliz aniversário! Que a alegria
acompanhe você por todos os momentos
e que Deus continue guiando todos os
seus passos e iluminando cada vez mais
os seus pensamentos.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Libra recebe um tenso
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de enfrentamento de problemas
em um relacionamento
importante. É um bom
momento para aparar arestas e
colocar pingos nos is. No entanto, tome cuidado
com a agressividade. O período pode estar
relacionado com uma negociação intensa,
relacionada a uma parceria.

A Lua em seu signo recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia
emocionalmente tenso, que
apontam para algumas
mudanças que devem ser feitas, especialmente
em sua casa e na relação com a família.
Procure prestar atenção em sua forma de agir e
reagir. Na maioria das vezes, a agressividade
mora na forma e não no conteúdo.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia intenso,
especialmente no trabalho.
Um projeto pode apresentar
problemas ou você pode sentir dificuldades
em cumprir prazos. Procure respirar, fazer
uma coisa de cada vez, que tudo se
resolverá, pois essa energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia
emocionalmente difícil, de
tensão e pressão, que podem
levá-lo a mudanças importantes em alguns
sentimentos. Você estará mais fechado e
reflexivo, pensando em quais caminhos
deve seguir para conseguir realizá-las.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia importante
para a negociação de um
projeto ou contrato, que
envolve uma parceria financeira e uma grande
soma de dinheiro. Procure deixar claras as
possibilidades de mudanças que podem
surgir. O período pode envolver pessoas de
poder.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
distanciamento das redes
sociais e necessidade de
reflexão, pois algumas mudanças já
começam a ser desenhadas, em amizades,
em equipes e grupos de trabalho e também
em projetos e contratos. Não é um bom
momento para contatar clientes.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia
emocionalmente tenso, de
mudanças importantes, que
p o d e m e n v o l v e r a v i d a f a m i l i a r,
especialmente seus pais. Não leve tudo a ferro
e fogo e resolva uma coisa de cada vez, pois
essa energia é passageira. Procure relaxar.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em seu signo
indicando um dia de
enfrentamento de problemas
em projetos profissionais e
planos de negócios que, certamente,
precisam de uma séria reavaliação. Não é
um bom momento para começar um novo
negócio ou projeto, nem para pedir
promoção ou aumento.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
comunicação difícil, que pode
envolver mal entendidos.
Tome cuidados redobrados com as palavras
e procure deixar claro tudo o que fala. O dia
pode envolver também, a intensa
negociação de um projeto ou contrato.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia em que você
vai aprofundar-se na busca de
um sentido para tudo o que
você tem vivido, sejam coisas boas ou ruins.
Se puder, tire este dia para colocar as leituras
em dia, para dedicar-se ao planejamento de
uma palestra ou reunião importante.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia em que
você deve manter os olhos
abertos e tomar todo cuidado
possível com seu dinheiro; não se envolva
em novos investimentos, não corra nenhum
risco. É um bom momento para organizar
ganhos e buscar equilíbrio entre eles.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Júpiter e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e mergulho em
seu mundo emocional, que
passa por um momento de maior intensidade.
É hora de fazer uma limpeza e deixar para
trás, pessoas e situações tóxicas. Este pode
ser um momento de grande crescimento e
expansão de consciência.

Nossas felicitações a João Pedro da Silva que completou mais
um ano de vida e na oportunidade recebeu os calorosos
abraços dos familiares. Que essa data se reproduza por muitos
anos sendo sempre celebrada com saúde e vitórias são os
nossos votos.

Brinde especial ao aniversariante Sidney
Garcia que festejou data nova ao lado da
esposa (foto) e companheiros do Rotary.
Que esse novo ano seja pleno de alegrias
e saúde. Feliz Aniversário!!!

Marcando golaço no placar da vida o colega de jornalismo
Pedro Miguel, que recebe os parabéns dos amigos e familiares.
Que sua vida seja uma soma de bênçãos e de vitórias são os
nossos votos.

Feliz Aniversário a querida Jucyara
Costa Sortica de Souza. Que seu dia seja
recheado de boas surpresas e que Deus
ilumine seus caminhos. Tim Tim!!!

