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O Vereador Luiz Landim, acredita que para melhor gestão da 
saúde pública municipal seria necessário adotar a Gestão Plena, que ocorre 
quando a prefeitura se compromete a prestar todos esses serviços em sua 
rede. Para isso, os repasses financeiros para a saúde vão todos para um 
fundo único municipal, administrado pelo município. É algo complexo, 
porém com grandes benefícios.  Página 04

Com a presença da primeira dama do Estado, Virgínia Mendes, do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi e da Secretária 
da SETASC, Rosamaria Carvalho, acontece hoje em Cáceres a entrega dos 
cartões do programa Ser Família Emergencial. A solenidade está marcada 
para as 12h, no auditório da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 
                 Página 03 

 O Rotary Club de 
Cáceres em parceria com a 
Força Tática da Polícia Militar e 
a Justiça Comunitária estão 
realizando “Ação Solidária em 
Prol das Famílias Atingidas 
pela Pandemia do COVID-19”, 
que prevê a distribuição de 
alimentos a famílias carentes. 
Com o slogan “O que se 
compartilha se Multiplica”, a 
campanha já arrecadou cerca de 
400 cestas básicas, com apoio 
da sociedade e da 1ª Dama do 
Estado. A doação desta vez foi 
entregue na comunidade do 
Empa, na Igreja Jesus Cristo 
Verdadeira Videira. 

O Ministério Público Federal de Cáceres e a Polícia Federal deram 
início na manhã de ontem (06) à Operação Grão Branco, com o objetivo de 
desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico internacional de 
drogas. Ao todo, foram expedidos 249 mandados pela Justiça Federal em 
Cáceres.  Página 05

SOLENIDADE

Solenidade está marcada para as 12 horas   

Foto: Divulgação

SOLIDARIEDADE

Rotary e parceiros entregam mais  
47 cestas básicas e kits de limpeza  

Quarenta e sete famílias foram beneficiadas   

Foto: O.S. Imagens Aéreas

FOME NÃO É FAKE

Atletas suarão camisa em Live Solidária  
 nesta sexta-feira e sábado em Cáceres 

Dentre os diversos efeitos da 
pandemia de covid-19 e a necessidade de 
isolamento social, o aumento no número de 
pessoas que ficam expostas à fome é um dos 
que mais assolam a nossa sociedade. Diante 
deste cenário, a psicóloga Ale Barroso 
realiza nesta sexta-feira e sábado a Live 
Solidária - Fome Não é Fake, o evento será 
transmitido pelo Yotube. 
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Landim defende a Gestão Plena do município e  
fala da situação dos repasses ao Hospital São Luiz 

SAÚDE

GRÃO BRANCO

Vereador defende Gestão Plena no município  

Foto: JCC

MPF e PF desencadeiam operação contra  
organização criminosa do tráfico de droga 

CIDADANIA

Em Cáceres, Justiça 
Comunitária continua  

com atendimento mesmo 
durante pandemia 
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ESPECIAL DIA DAS MÃES

BOLAS BRANCAS

Para a Câmara que aprovou e prefeita Eliene que 
sancionou, o Projeto de Lei, de autoria do vereador 
Cézare Pastorello, que instituiu no calendário oficial do 
município o dia 5 de maio como “Dia Municipal da 
Parteira e Contra à Violência Obstétrica – Dona 
Margarida Boss”. Apesar de não ser uma data 
comemorativa, será um lembrete anual em respeito a 
todas as mulheres, que infelizmente, já sofreram a 
violência obstétrica, e também as que tem o dom de 
trazer mais uma vida ao mundo.  

BOLAS PRETAS

Ao grande movimento de clientes nas filas das agências 
bancárias que vem desrespeitando as medidas restritivas 
causando aglomerações em meio à pandemia de 
coronavírus, que já matou 280 pessoas no município. A 
espera excessiva em filas de estabelecimentos bancários 
é algo vivenciado corriqueiramente por muitas pessoas e 
nesse período de pandemia o desrespeito aos decretos 
tem sido observado diariamente. Respeitar o 
espaçamento cabe a cada um. Pense nisso.  

BOLAS BRANCAS

Neste momento de combate ao novo coronavírus, a 
solidariedade se tornou uma das principais armas contra 
a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para 
ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade. 
Distribuição de alimentos, doação de produtos de 
higiene pessoal são algumas das ações solidárias que se 
espalham pela cidade, organizadas por instituições ou 
grupo de pessoas que se unem em prol do outro. Nosso 
reconhecimento e aplausos pelas ações. 

BOLAS PRETAS

Vai para alguns entregadores de conta de energia e água. 
Que infelizmente não tomam o cuidado devido na hora 
de deixar as faturas.  Sendo muitas vezes encontradas 
jogadas na rua ou calçadas. Inclusive reclamações de 
pessoas que possuem caixa de correio.  Alô minha gente, 
o consumidor merece respeito e caixa de correio é pra se 
colocar as correspondências. Recado dado. 

X
DA REPORTAGEM

“Aquele que permanece em mim, e eu nele, 
esse produz muito fruto; porque sem mim 
nada podeis fazer” (João 15,5). 

Que beleza é permanecermos em 
Jesus! Que graça é Jesus permanecer em 
nós! Precisamos permitir que a Palavra de 
Deus permaneça em nosso coração, 
precisamos permitir que Jesus permaneça 
dentro de nós, por isso temos de levar uma 
vida honesta, correta e santa. 

Não podemos cair na desculpa de 
dizer sempre: “Eu sou pecador”, “Eu peco”. 
Não permaneçamos no pecado. Temos que 
sair do pecado, temos que combatê-lo, 
porque a Palavra de Deus liberta-nos, 
limpa-nos e purifica-nos. 

Assim como todo ramo é podado 
para que produza mais frutos, para que o 
fruto seja mais vigoroso, nós também somos 
podados. A Palavra de Deus nos poda, corta-
nos, liberta-nos e restaura-nos, mas é 
p e r m a n e c e n d o  n a  P a l a v r a  q u e  
permaneceremos no Senhor. 

Não podemos querer permanecer no 
pecado, no ressentimento, no rancor, na 
mágoa nem no ódio. Não podemos querer 
permanecer na vida velha, nos erros de 
sempre. Temos que permitir que a Palavra 
de Jesus nos liberte do poder do mal, para 
permanecermos n'Ele e Ele permanecer em 
nós pelo poder e pela autoridade da Sua 
Palavra.  Precisamos permitir que a Palavra 
de Deus permaneça em nosso coração 

Estamos deixando que as forças do 
mal nos arranquem da presença de Deus, 
mas não há força nem tentação que seja 
maior do que a presença d'Ele em nós. A 
escolha é sempre nossa, a opção é sempre 
nossa: ou escolhemos permanecer em Jesus 
ou escolhemos permanecer no mundo. 
Quando falo “mundo”, é toda a sua 
devassidão, todas as tentações e tribulações. 
Ou permanecemos no nosso mundo 
machucado e ferido, tomado pelo 
ressentimento, pelo rancor, pela rivalidade, 
pela competição e pela maldade, ou saímos 
dele para permanecer em Jesus. 

Podemos até nos machucar, mas não 
podemos ficar caídos para sempre onde nos 
machucamos. Temos que nos levantar, 
temos que permanecer no amor que Deus 
tem por nós.  Eu creio em Jesus, creio nas 
Palavras d'Ele; creio que Jesus tem o poder 
de nos transformar, de libertar-nos e 
restaurar-nos, mas precisamos permanecer 
n'Ele, permitir e trabalhar para que nossos 
pensamentos, sentimentos e nossas 
intenções estejam em Jesus. 

E s t a m o s  o  t e m p o  i n t e i r o  
trabalhando com o mundo, mas sejamos no 
mundo a presença de Jesus, e permitamos 
que em tudo aquilo que fizermos Jesus 
esteja no meio de nós. 

Existe um erro terrível em que a 
pessoa acha que permanece em Deus só 
quando está na igreja, quando para para 
rezar. De forma alguma! Quer acordado, 
dormindo, trabalhando, labutando, 
comendo,  passando por  af l ições ,  
permaneçamos em Jesus, porque Ele deseja 
permanecer em nós. Deus abençoe você!
 ___*** Padre Roger Araújo, Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova.  
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Chegou o dia delas, segundo 
domingo de maio, Dia das Mães! Data 
para reunir a família ao lado da 
matriarca, paparicando e a enchendo de 
carinho e presentes. 

Alguns celebram com suas mães 
e avós juntas; outros somente com suas 
m ã e s ,  h á  a i n d a ,  a q u e l e s  q u e  
experimentam nessa data o sentimento 
da dor no coração gerada pela ausência, 
enquanto há quem sequer conheceu sua 
genitora ou simplesmente não pensa nela 
e a mantém no esquecimento. 

Não importa quão distintas e 
peculiares as relações entre mães e 
filhos, o importante não apenas nesse 
dia, mas nos 365 dias do ano, lembrar 
que sem elas, não existiríamos. Bom 
lembrar sempre que Mãe é a mulher que 
gera e dá à luz um filho, mas também 
pode ser aquela que cria um ente querido 
como se fosse sua geradora, dando-lhe 
carinho e proteção. A comemoração do 
Dia das Mães tem sua origem no início 
do Século XX, em virtude do sofrimento 
de uma americana que, após perder a 
mãe,  passou por  um processo 
depressivo. 

As amigas mais próximas dela, 
Anna Jarvis, para livrá-la de tal 
sofrimento, fizeram uma homenagem 
para sua mãe, que havia trabalhado na 
guerra civil do país. A festa fez tanto 
sucesso que em 1914, o presidente 
Thomas Woodrow Wilson oficializou a 
data, e a comemoração se difundiu pelo 
mundo afora. E quem pensa que foi 
ontem a moda de homenagear as mães, é 
bom saber que elas são homenageadas 
desde os tempos mais antigos. Os povos 
gregos faziam uma comemoração à mãe 
dos deuses, Reia. Na Idade Média os 
trabalhadores que moravam longe de 
suas famílias ganhavam um dia para 
visitar suas mães, que os ingleses 
chamavam de “mothering day”. Viram 

como o caso é mais complexo?
A  d a t a  n a  N o r u e g a  é  

comemorada no segundo domingo de 
fevereiro; na África do Sul e Portugal, no 
primeiro domingo de maio; na Suécia, no 
quarto domingo de maio; no México é 
uma data fixa, dia 10 de maio. 

Na Tailândia, no dia 12 de agosto, 
em comemoração ao aniversário da 
rainha Mom Rajawongse Sirikit. Em 
Israel não existe um dia próprio para as 
mães, mas sim um dia para a família. 

No Brasil, assim como nos 
Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália, a 
data é comemorada no segundo domingo 
de maio. Aqui, a data foi instituída pela 
associação cristã de moços, em maio de 
1918, sendo oficializada pelo presidente 
Getúlio Vargas, no ano de 1932. 

Chega de história que o 
importante, é que Deus criou a mulher e a 
fez Mãe, para que pudéssemos ter razão 
de viver e neste domingo de Dia das 
Mães, é dia de reconhecer, é dia de 
celebrar e agradecer. Queremos aqui 
homenagear as mães em seu dia, 
iniciamos pelas mães médicas,  
enfermeiras e outras profissionais da 
área da saúde, que neste domingo, 
estarão longe dos seus filhos e da sua 
mãe, cuidando dos doentes. Nosso 
abraço as mães com filhos internados, 
em severo isolamento. 

É muito difícil para uma mãe não 
estar junto dos filhos quanto mais 
necess i tam.  Nossa  homenagem 
extensiva as mães contaminadas pelo 
vírus, que se encontram internadas ou 
totalmente isoladas em unidades de 
tratamento intensivo. Mas, apesar das 
restrições de contato físico, diante da 
pandemia, a linguagem do carinho e do 
amor transcende todas as barreiras. 

A todas as mães por maternidade 
ou por adoção, o nosso reconhecimento e 
um Feliz Dia das Mães! 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Editorial

Permanecendo na Palavra de 
Deus, permanecemos n'Ele 

Dia das Mães 
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 om a presença da primeira Cdama do Estado, Virgínia 
Mendes, do presidente da 

Assembleia Legislativa, deputado 
Max Russi e da Secretária da 
SETASC, Rosamaria Carvalho, 
acontece hoje em Cáceres a entrega 
dos cartões do programa Ser Família 
Emergencial. A solenidade está 
marcada para as 12h, no auditório da 
Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura.  

O Ser Família Emergencial 
é um programa estadual que 
a tenderá  5 .023 famíl ias  no 
município que foram selecionadas 
por meio do Cadastro Único do 
Ministério da Cidadania. O valor é 
de R$ 150 reais e poderá ser utilizado 
para a compra de alimentos em 
diversos segmentos já credenciados 
e autorizados, pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso, à receberem 
o cartão dos beneficiários. 

A agenda de entrega dos 
cartões será organizada por ordem 
alfabética e em datas pré-definidas, 
pa ra  con t ro le ,  a t end imen to  
individual dos beneficiários, assim 
como, assegurar todas as medidas de 
precaução necessárias à prevenção 
contra o Covid-19.  

A prefeita Eliene Liberato, 
destaca que as informações inseridas 
no momento do atendimento para o 
cadastro de cada munícipe, são 

recurso financeiro significativo ao 
nosso município, para apoio e 
suporte à tantas famílias que passam 
dificuldades, e ainda, foram 
agravadas por conta da pandemia da 
Covid-19, mesmo com um tempo de 
duração específico. A cidade de 
Cáceres, agradece todo empenho e 
compromisso da agenda política, do 
Governador Mauro Mendes e da 
primeira-dama, Virgínia Mendes, 
assim como, a atuação do deputado 
federal Max Russi na defesa das 

autodeclaradas, e também, não quer 
dizer que automaticamente você será 
contemplado por todas os programas 
que ele é vinculado, mas sim, que 
você está entre as pessoas que 
podem receber os auxílios, por isso, 
é importante o compromisso de cada 
um em manter os dados sempre 
atualizados, mesmo que não haja 
mudança nas características das 
famílias. 

O Ser Família Emergencial 
é um auxílio que trará um aporte de 

continua com a entrega das cestas as 
famílias carentes. "Estamos sempre 
trabalhando com vários projetos sociais 
e mais uma vez através desta campanha 
o Rotary Abre Oportunidades, para 
servir e para fazer a diferença na 
comunidade, concluiu.  

Você também pode colaborar 
depositando alimento não perecível no 
ponto de coleta que está no Juba 
Supermercados  da  Rua  Padre  
Cassemiro, ou através da Conta 
ROTARY CLUB DE CÁCERES - 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  
AG. 0870  -  OP- 003  - CC 1717-0 ou 
PIX CNPJ: 05.963.589/0001-47.  “, 
porque não há ninguém que não tenha 
algo que possa compartilhar com 
alguém que não tem nada. Esta causa 
não é de partido político ou da religião a, 
b ou c. 

É uma causa humanitária. 
Então participe conosco!”, convida a 
presidente. 

 Rotary Club de Cáceres em Oparceria com a Força Tática da 
Polícia Militar e a Justiça 

Comunitária estão realizando “Ação 
Solidária em Prol das Famílias 
Atingidas pela Pandemia do COVID-
19”, que prevê a distribuição de 
alimentos a famílias carentes. 

Com o slogan “O que se 
compartilha se Multiplica”, a campanha 
já arrecadou cerca de 400 cestas básicas, 
com apoio da sociedade e da 1ª Dama do 
Estado. A doação desta vez foi entregue 
na comunidade do Empa, na Igreja Jesus 
Cristo Verdadeira Videira, para 47 
famílias assistidas pelo ministério. 

A entrega foi realizada aos 
dirigentes da instituição religiosa, com a 
presença da presidente do Rotary Club 
de Cáceres, associados, integrantes da 
Força Tática e Justiça Comunitária.  

A Campanha lançada a menos 

de um mês, já realizou três entregas, as 
primeiras foram para as famílias 
assistidas pela APAE e pela Assembleia 
de Deus Madureira. Destacando que 
todos os protocolos de segurança estão 
sendo empregados durante as ações. 

O Sub Comandante da Força 
Tática, Ten Garcia, destaca que a união 
das instituições só fortalece o trabalho, 
multiplicando os resultados.  “Somos 
apenas instrumentos que tem a 
satisfação de poder estar realizando essa 
ação", afirmou.  

O juiz coordenador da Justiça 
Comunitária em Cáceres, José Eduardo 
Mariano agradeceu a união e os esforços 
de todos.   Em sua fala, a Presidente do 
Rotary, Rosane Michelis Saravy, 
agradeceu a todos os parceiros que no 
chamado da instituição estão sempre 
prontos a ajudar. 

E adiantou que o trabalho 

eletrodomésticos, alimentos não 
perecíveis, bicicletas, cestas básicas, 
podendo ser novos ou usados desde 
que esteja em perfeito estado de 
conservação, porque há muitas 
famílias necessitadas de tudo.  

As doações serão distribuídas 
para instituições e projetos sérios e 
com credibilidade que atendem 
pessoas que estão em vulnerabilidade 
social.  Para doar, basta ir até o local e 
fazer sua doação no sistema drive thru 
e ainda conferir os atletas pedalando 
durante horas.  

A live acontece nesta sexta-
feira, 7, com início às 16h e término as 
21h, já no sábado será das 9h às 13h. 
T r a n s m i s s ã o :  
http://bit.ly/YouTubeAleBarrosoPsic
oMT As doações deverão ser 
entregues na Clínica Ideale, sito a Rua 
Riachuelo, nº 715, Bairro Cavalhada I. 

entre os diversos efeitos da Dpandemia de covid-19 e a 
necessidade de isolamento 

social, o aumento no número de pessoas 
que ficam expostas à fome é um dos que 
mais assolam a nossa sociedade. Diante 
deste cenário, a psicóloga Ale Barroso 
realiza nesta sexta-feira e sábado a Live 
Solidária - Fome Não é Fake, o evento 
será transmitido pelo Yotube e contará 
com a presença de diversos atletas e 
esportistas que estarão pedalando ao 
vivo no rolo de bike, suando a camisa em 
prol de doações.  Ale Barroso, idealista 
do projeto, explicou a reportagem que a 
iniciativa partiu em virtude da crise 
econômica, agravada pela pandemia, 
que impactou diretamente as famílias 
carentes.  

De acordo com Ale, serão 
aceitos qualquer doação, desde roupas, 
br inquedos ,  móveis  em gera l ,  

Cristal, Mercadorama, Mila, Casa 
de Carnes Pantanal, Mercado 
Ponto Bom, Padarias Tulipa e 
Joaquim Murtinho, Peixaria do 
alemão, Comercial Simprão, 
Mercearia do Joaquim, Mercado e 
Açougue Moreira.  O cartão será 
entregue somente para o titular que 
deverá no dia do atendimento 
apresentar um documento de 
identificação com foto e CPF; estar 
usando máscara e não deverá levar 
acompanhantes ou crianças.  

Os beneficiários que 
estiverem entre o grupo de risco 
para Covid-19, acamados, ou que 
não puderem comparecer no dia 
definido da sequência alfabética da 
lista nominal, deverá entrar em 
contato pelo telefone (65) 98464-
0045, para orientação de retirada. 

políticas sociais, finaliza Eliene. 
Estarão recebendo o cartão 

nesta sexta, das 12h às 17h, na 
Sematur, somente os beneficiários 
com nomes iniciados com a letra A. 
Na segunda-feira 10, das 11h às 17h, 
será entregue aos beneficiários com 
nomes iniciados com as letras B, C e 
D; no mesmo horário na terça, 
receberão as letras E,F e G, na quarta 
12, as letras H, I, J e K; na quinta será 
a vez dos nomes iniciados com as 
letras L e M; na sexta-feira, 14, as 
letras N, O, P, Q e R; encerrando as 
entregas na segunda-feira, 17, as 
pessoas com iniciais S, T, U, V, W, Y 
e Z. 

Em Cáceres o cartão Ser 
F a m í l i a  s e r á  a c e i t o  n o s  
estabelecimentos comerciais, Rede 
Juba, Capixaba, Super Amélia, 

AUXÍLIO EMERGÊNCIA

Cartão Ser Família começará ser entregue hoje  
em Cáceres com presença da 1ª dama do Estado 

O Ser Família Emergencial atenderá 5.023 pessoas em Cáceres 

Redação c/ Assessoria 

Receberão o cartão hoje as pessoas com nomes iniciados com a letra A  

Foto: Divulgação

SOLIDARIEDADE

Rotary e parceiros entregam mais  
47 cestas básicas e kits de limpeza  
Da Redação 

Entrega foi no Bairro do Empa 
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FOME NÃO É FAKE

Atletas suarão camisa em Live Solidária  
 nesta sexta-feira e sábado em Cáceres 

Da Redação 

Ale Barroso, idealista do projeto   

Foto: Divulgação
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conforme a portaria, que somados tem valor 
aproximado de R$ 3,4 milhões de reais. Este 
recurso irá ajudar o hospital sanar em partes 
as dívidas. 

O Deputado Federal Dr. Leonardo 
destinou ao Hospital São Luiz, por meio da 
emenda n° 71120015 – Bancada Federal – 
LOA 2020, o valor de R$ 2.659.288,00 via a 
Secretaria Estadual de Saúde visando o 
incremento temporário ao custeio de 
serviços de assistência hospitalar e 
ambulatorial com a finalidade de minimizar 
a grave crise na saúde gerada pela COVID-
19, onde até a presente data essa emenda não 
foi paga. Tanto o Deputado Federal quanto o 
Hospital São Luiz precisam agilizar o tramite 
para que a população tenha direito a essa 
emenda. 

Desde o dia 04/01/2021, foram 
feitas diversas reuniões para resolver sobre 
leitos de clínica médica, leitos de UTI – 
Unidade de Tratamento Intensivo, e até hoje 
não houve resolução. Agora o governo do 
Estado faz novo aditivo no valor R$ 
2.551.640,10 mensais, mas se não houver 
uma negociação de pessoas técnicas entre os 
três órgãos: Pró-saúde, Município e Governo 
do Estado, para rever essa situação de 
prestação de contas e impasses, acredita-se 
que esse novo aditivo de contrato não irá 
resolver a situação.

O que nós precisamos é de 
agilidade e comprometimento, pois quem 
vem sofrendo com isso tudo é a população 
cacerense, os próprios funcionários do 
hospital e os prestadores de serviços, onde 
estão com seus contratos atrasados e os 
próprios funcionários sem receber seus 
direitos. 

O vereador Landim tem um 
carinho muito grande por este hospital, pois 
foi onde iniciou sua vida profissional e 
conhece muito bem sua história, por isso vem 

 programa Justiça Comunitária, do OTribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), está presente em Cáceres 

desde 2019 oferecendo diversas ações de 
cidadania e inclusão social à população de 
baixa renda, por meio de orientações 
jurídicas.  

O  p rograma  impl i ca  uma  
transformação do modo de ação institucional 
por incorporar as dimensões e problemáticas 
comunitárias em suas ações. 

O reconhecimento do papel 
principal da comunidade na construção da 
justiça promove a responsabilidade ativa e 
cidadã, e proporciona a apropriação por parte 
da própria comunidade do processo de 
transformação e superação de estigmas, 
combatendo, a exclusão social. 

Sob a coordenação do juiz Dr. José 
Eduardo Mariano, a Justiça Comunitária 
vem promovendo ao longo de quase dois 
anos, um trabalho de exercício da cidadania, 
orientando o cidadão, no sentido de 
conscientizá-lo acerca de seus direitos e onde 
busca-los de forma independente e 
autônima. Dentre os serviços prestados 
merecem destaque encaminhamentos para 
mediações judiciárias como guarda de 
menores, pensão alimentícia, divórcio, 
aposentadoria ,  reconhecimento de 
paternidade, benefícios do Governo e 
Previdenciário, acordos extrajudiciais, 
reconhecimento e dissolução de sociedade 
de fato, tarifas sociais, entre outros.  

nstalado na unidade do Ganha Tempo Idesde o ano de 2018, o Procon vem 
realizando os atendimentos, audiências 

e demais atribuições dentro da estrutura 
oferecida pela concessionária do local. 
Porém, em virtude do afastamento da 
empresa administradora do Ganha Tempo 
em Setembro/2020, foi determinado que o 
Governo do Estado assumisse a gestão das 
unidades em Mato Grosso, assim no final de 
abril, a SEPLAG informou a suspenção 
temporária dos atendimentos presenciais, 
como medida de prevenção à disseminação 
da Covid-19. 

Diante desse cenário, em reunião, 
o diretor do Procon Cáceres, o advogado 
Alexandre Quidá, protocolou pedido de uma 
nova sede para o órgão no município.  
 Quidá, assevera que tem cumprido 
todos os Decretos, no tocante à redução no 
número dos atendimentos, evitando 
aglomerações, dentre outras medidas 
preventivas, no entanto, com a flexibilização 
e retorno das atividades no município, é 
dever do Procon a continuidade plena de sua 
atuação – “a proteção e defesa do 
consumidor é direito fundamental, cláusula 
pétrea consagrada na Constituição Federal, e 
os serviços prestados pelo órgão são de 
natureza essencial, portanto devem ser 
ininterruptos”. 

Ele entende que a população 
precisa desse amparo num momento em que 
há grande instabilidade econômica, evitando 
abusos, sendo o Procon fundamental na 
fiscalização e equilíbrio nas relações de 
consumo, “entendo que há um impasse 
quanto a reabertura do Ganha Tempo não só 
com relação à questão da pandemia, mas 
também da futura gestão das unidades, 
sabemos que os trâmites legais são 
burocráticos, e essa eventual transição pode 
levar certo tempo, por tal razão faz-se 
necessária uma nova sede para o Procon em 
Cáceres, para atendermos aos consumidores, 
com espaço e estrutura adequada, inclusive 
com a implantação da fiscalização, que é o 
nosso desejo, a administração tem sido 
receptiva quanto às nossas demandas, e 
i n f o r m o u  q u e  d a r á  o  d e v i d o  
encaminhamento para que os procedimentos 
tenham celeridade”. 

A prefeita Eliene Liberato entende 
que o pleito do órgão é legítimo, e que os 
c o n s u m i d o r e s  n ã o  p o d e m  f i c a r  
desamparados mesmo que temporariamente, 
– “as atribuições do Procon são de suma 
importância, a defesa e proteção dos 
consumidores devem ser tratadas com 
prioridade, especialmente no momento 
delicado pelo qual passamos”, pontuou a 
chefe do executivo municipal. 

Mesmo diante da pandemia, o 
trabalho desenvolvido por voluntários não 
parou, somente no mês de abril em Cáceres 
foram realizados 28 atendimentos. 
Lembrando que os serviços são totalmente 
gratuitos.  O agente de Justiça e Cidadania 
realiza o atendimento, por meio de uma 
conversa informal, e, depois de ouvir o relato 
do cidadão, orienta-o acerca da existência de 
um possível direito, encaminhando-o para a 
instituição que efetivamente lhe auxilie a 

resolver o problema. 
Em Cáceres, os atendimentos 

devem ser solicitados via WhatsApp ou 
através de ligação diretamente com as 
Agentes Comunitárias de Justiça e 
Cidadania.  
 Mais informações podem ser 
obtidas com as agentes: Nicolly – (65) 
99995-7266; Lívia – (65) 99676-7602 e 
Jéssica – (65) 99690-8746. 

 Vereador Luiz Landim, acredita que Opara melhor gestão da saúde pública 
municipal seria necessário adotar a 

Gestão Plena, que ocorre quando a prefeitura 
se compromete a prestar todos esses serviços 
em sua rede. Para isso, os repasses 
financeiros para a saúde vão todos para um 
fundo único municipal, administrado pelo 
município. É algo complexo, porém com 
grandes benefícios. 

Devido aos grandes impasses 
dentro do Hospital São Luiz e com a 
Secretaria de Saúde do Estado de Mato 
Grosso, fica evidente o quanto a gestão plena 
é necessária, pois o município irá ter a 
competência de fazer o gerenciamento das 
t r ê s  e s f e r a s  d a  s a ú d e :  
primária/secundária/terciária. Segundo o 
vereador “não adianta fazer contratos sem 

conhecer realmente os prestadores de 
serviços e as condições”. 

A situação que o Hospital São Luiz 
vem passando, onde não conseguiu cumprir 
metas quantitativas e qualitativas nos meses 
de OUT/NOV/DEZ de 2020, que segundo à 
diretoria, foi devido a COVID19 e 
dificuldades em receber a sua prestação de 
contas a qual leva 90 dias, mas é bom deixar 
claro que este é o processo dentro da 
legalidade. O valor do contrato número 
112/2018 - R$ 2.047.043,81 mensais, onde 
teve a prestação de contas os seguintes 
valores referentes aos seguintes meses: 
(VER TABELA)

Conforme devido a portaria lei 
14.123 de 10 de março de 2021. O Hospital 
tem o direito de receber a diferença do 
contrato mesmo não cumprindo metas, 

SAÚDE

Landim defende a Gestão Plena do município e  
fala da situação dos repasses ao Hospital São Luiz 
Assessoria 

Com Gestão Plena o município gerenciará as três esferas da saúde 

sempre mostrando a importância de haver 
um diálogo. E teme o fechamento do 
hospital, caso não haja essa negociação entre 
os poderes, pois a situação está instalada e 
estamos encaminhando para um desfecho 
nada agradável. O hospital é de grande 
importância para este município e os 

municípios vizinhos, inclusive para Bolívia 
(país de fronteira). Além de atender pacientes 
oriundo do SUS – Sistema Único de Saúde, 
ele tem responsabilidade também na questão 
dos convênios particulares e acreditamos que 
o hospital é uma das empresas que mais gera 
empregos no município.Gestão Plena é defendida por Landim 

Foto: Assessoria

CIDADANIA

Em Cáceres, Justiça Comunitária continua  
com atendimento mesmo durante pandemia 
Da Redação 

Agentes Comunitárias, Nicolly, Lívia e Jéssica   

Foto: Divulgação

Tabela prestação de contas 

PROTOCOLADO

Suspenção de atendimento no Ganha Tempo, leva direção 
do Procon Cáceres protocolar pedido para uma nova sede 
Redação c/ Assessoria 

Ganha Tempo Cáceres  

Foto: Arquivo
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 Ministério Público Federal, Ounidade no município de 
Cáceres, e a Polícia Federal 

deram início na manhã de ontem (06) à 
Operação Grão Branco, com o objetivo 
de desarticular uma organização 
c r i m i n o s a  a t u a n t e  n o  t r á f i c o  
internacional de drogas. 

Ao todo, foram expedidos 249 
mandados pela Justiça Federal em 
Cáceres, sendo 24 mandados de prisão 
preventiva, 14 de temporária, 102 de 
busca e apreensão, sendo 10 de 
aeronaves, 108 sequestros de bens 
móveis, imóveis, valores e ativos 
financeiros, 1 sequestro e gestão de 
estabelecimento empresarial e 7 
cancelamentos de CPFs falsos, em Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande 
do Sul, Paraná e São Paulo. 

Os pedidos iniciais foram 
feitos pela PF de Cáceres, sendo 
complementados e ampliados pelo 
Procurador da República atuante no 

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
possibi l i taram a apreensão de 
aproximadamente 3,8 toneladas de 
cocaína, além da identificação de 
diversos associados, suas tarefas, bem 
como os veículos e aeronaves utilizados 
no tráfico. Além da apreensão da droga, 
t a m b é m  f o i  r e a l i z a d o  o  
acompanhamento de cargas que 
efetivamente chegaram ao destinatário, 
sendo possível, assim, identificar 12 
aeronaves utilizadas na traficância. 

Foi apurado que as aeronaves 
eram compradas à vista, com pagamento 
em dinheiro, e depois licenciadas em 
nome de “laranjas”. O perfil dessas 
pessoas foi identificado como sendo, em 
geral, pessoas pobres, residentes na 
periferia da cidade de São Paulo, interior 
de São Paulo, Porto Velho (RO) e 
Teresina (PI). Foi constatado que, após o 
licenciamento, os 'laranjas” não tinham, 
aparentemente, nenhuma interferência 
na movimentação das aeronaves, 
embora constassem oficialmente como 
proprietários, operadores e beneficiários 
das apólices de seguros dos aviões. 

A apuração indicou que os 
“gerentes do tráfico” situados no Brasil 
atuariam, sobretudo, nas seguintes 
atividades: recepção de aeronaves, 
armazenamento da droga em fazendas 
arrendadas e posterior remessa da droga 
por meio de caminhões, junto a cargas 
lícitas, de Mato Grosso para São Paulo, 
além de outras atividades que 
demandam alto grau de confiança e 
fidelidade à Organização Criminosa. 
Apreensões – A quebra do sigilo 
telefônico dos investigados possibilitou 
a interceptação de cargas de drogas da 
referida organização criminosa, sendo 
que em alguns casos foi necessário o 
apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), 
tanto para a localização de aeronaves 
s u s p e i t a s ,  q u a n t o  p a r a  o  
acompanhamento destas até seu pouso, 
e,  em um caso, até mesmo a 
interceptação da aeronave, como o 
ocorrido em agosto de 2020, em Três 

caso, Valdir Monteiro Oliveira Júnior. 
No total, estão sendo investigadas 140 
pessoas físicas e jurídicas no âmbito da 
Operação Grão Branco.
Investigações – As investigações 
tiveram início em janeiro de 2019, 
ocasião em que a Polícia Federal e o 
Grupo Especial de Fronteira (Gefron) 
prenderam seis pessoas, no município de 
Nova Lacerda (MT), que estavam 
transportando 495 quilos de cocaína. A 
partir de então, o Núcleo de Inteligência 
da Polícia Federal apurou que os detidos 
faziam parte de uma organização 
criminosa internacional responsável 
pela importação de grande quantidade 
de entorpecente da Bolívia para o Brasil, 
com o objetivo de mandar a droga para o 
exterior. 

Com a instauração do inquérito 
para dar sequência às investigações, o 
sigilo telefônico e de dados de diversos 
i n v e s t i g a d o s  f o i  q u e b r a d o ,  
possibilitando o desmantelamento de 
uma parte da organização criminosa. 

 o d o s  n ó s  e n f r e n t a m o s  Tdificuldades no dia a dia, 
empresários então nem se fala. A 

grande maioria, especialmente os de 
pequenos negócios, muitas vezes 
precisa “matar um leão por dia”. 

Para tornar essa missão menos 
árdua, o Sebrae desenvolveu uma série 
de consultorias, gratuitas e online, nas 
áreas que a grande maioria tem 
problemas – finanças, crédito, mercado, 
marketing digital e pessoas. Os 
empresários podem escolher apenas 
uma das áreas de interesse para realizar 
as consultorias, com 2h de atendimento 
(exceto a de crédito que tem a duração de 
4h). Trata-se de um trabalho individual e 
personalizado 
Liliane Moreira, da gerência de 
Relacionamento & Comunicação do 
Sebrae MT, explica que a estratégia visa 
atender o cliente de maneira ativa (ou 
seja), sem a necessidade do empresário 
se deslocar até uma unidade do Sebrae. 

E acrescenta que, este ano, o 
atendimento se fundiu ao “Vamos 
Juntos” para levar aos clientes 
atendimentos especializados que podem 
ser feitos em dois momentos: o cliente 
pode receber a visita/contato de um 
consultor que fará um diagnóstico e 
indicará a área que ele poderá se 
especializar; ou pode se inscrever na 
área que acredita ser seu principal 
“desafio” no momento. 

“A previsão é atender em 2021 
cerca de 25.000 empresas em todo o 
Estado. Nosso objetivo nesse momento 
é estar ao lado do empresário e nos 
colocar à disposição para ajudar nos 
problemas emergenciais”, enfatiza a 
técnica. 
Consultorias disponíveis  - Os canais 
eletrônicos e mídias sociais são 

essenciais para as empresas ganharem 
visibilidade, criar relacionamento com 
os clientes e vender mais. Na consultoria 
de marketing digital o empresário 
recebe orientações para tirar o maior 
proveito desse universo virtual para 
alavancar seus negócios. 

Outra grande questão no 
mundo empresarial passa pelo novo 
comportamento do consumidor. A 
consultoria Estratégia de Mercado e 
Vendas foi pensada para ajudar a aplicar 
novas estratégias de vendas nesse novo 
cenário. 

Muito se diz que as pessoas são 
a alma de uma empresa. Ter uma equipe 
coesa, comprometida, proativa e 
empenhada é o sonho de todo gestor. É 
possível potencializar o desempenho da 
equipe usando ferramentas de gestão de 
pessoas. 

Finanças e crédito são também 
motivos de grandes preocupações e de 
dor de cabeça para muitos empresários, 
s o b r e tu d o  n e s s e  mo men to  d e  
dificuldades que atravessamos. Mais do 
que nunca é preciso ter clareza sobre a 
situação econômica e 

financeira da empresa para 
tomar decisões acertadas e que 
realmente tragam resultados positivos. 
Esse é o foco da consultoria Gestão 
Financeira da Empresa.  

E, se realmente for necessário 
lançar mão de linhas de crédito, o 
consultor ajuda a levantar informações 
sobre as possibilidades de crédito da 
empresa e ensina formas de reduzir os 
custos financeiros.  
As inscrições podem ser feitas no 
https://relacionamento.mt.sebrae.com.b
r/sebrae-na-sua-empresa-21. Após as 
inscrições, os consultores entram em 
contato para agendar o atendimento. 

Lagoas (MS).  
Naquela data, um avião foi 

interceptado pela FAB por volta das 8h 
do dia dois de agosto do ano passado e 
teve ordenado o pouso obrigatório para 
inspeção, o que não foi obedecido. Com 
isso, a aeronave foi classificada como 
hostil, já que fazia manobras arriscadas 
em áreas habitadas e colocava em risco o 
tráfego aéreo. 

Depois de ter o veículo 
alvejado, o piloto do alvo suspeito 
declarou que obedeceria ao comando e 
pousaria em Três Lagoas, mas 
novamente fez manobras evasivas, 
rumando para a divisa Brasil/Paraguai. 
Por volta das 10h30, o piloto fez um 
pouso forçado numa área de lavoura. 

Com a aproximação das equipes de 
Medidas de Controle de Solo, composta 
por Policiais Militares de Mato Grosso 
do Sul e depois por Policiais Federais, 
foi localizado a aeronave danificada, na 
qual havia 517,7 quilos de cocaína. 

Os pilotos foram capturados 
escondidos próximo a uma reserva 
florestal, nas proximidades do local da 
aterrissagem.

O processo tramita sob segredo 
de justiça. 

O nome da Operação “GRÃO 
BRANCO” deve-se ao transporte de 
grãos (soja, milho) do Estado de Mato 
Grosso para São Paulo para justificar as 
viagens das carretas que transportavam 
a cocaína. 

GRÃO BRANCO

MPF e PF desencadeiam operação contra  
organização criminosa do tráfico de drogas 

Operação cumpre 249 mandados de prisão preventiva,   temporária, de busca e apreensão e sequestro de bens  

Assessoria 

Prisão efetuada em Mato Grosso  

Foto: PF 

SEBRAE NA SUA EMPRESA

Consultoria gratuita ajuda empresários de  
Mato Grosso a se livrarem de dificuldades 
Assessoria  

Sebrae Cáceres  

Foto: Arquivo
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Campeonato Mato-grossense, 
Cuiabá e Ação voltarão a se 
enfrentar no domingo, às 9h, na 
Arena Pantanal.  O Cuiabá largou 
na frente na busca pela vaga na 
finalíssima do Campeonato 
Mato-grossense Martinello 
Sicredi 2021. O Dourado venceu 
o Ação por 2 a 0, e abriu boa  

Agora,  em caso de 
empates, o finalista será definido 
nos pênaltis. 

as 9h, no Estádio dito Souza.  
No jogo de ida, os dois 

t i m e s  c r i a r a m  m u i t a s  
oportunidades, mas não foram 
eficientes para marcar gols. 
Mesmo com a expulsão de Lucas 
Evangelista, aos 45 do primeiro 
tempo, o Nova Mutum não 
conseguiu aproveitar a vantagem, 
apesar de criar mais chances a 
bola não entrou.  

Valendo vaga na final do 

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 
confirmou que já foram 

d e f i n i d a s  a s  e q u i p e s  d e  

arbitragem para jogos de volta 
das semifinais do Campeonato 
Mato-grossense. 
 A escala foi divulgada 

pela entidade. 
Para o confronto entre 

Operário Várzea-grandense e 
Nova Mutum, no Dito Souza, no 
sábado, às 9h, quem apita é 
Danilo Alves de Campos, de 
Cuiabá. 

Na assistência estão Paulo 
César Farias, também da capital, e 
Fernanda Kruger, enquanto o 4º 
árbitro será Eleniel Benedito da 
Silva (ambos de Várzea Grande). 

Já para o jogo entre 
Cuiabá e Ação, no domingo, às 
9h, na Arena Pantanal, quem 
comanda a arbitragem é Silvio 
André Loureiro, de Campo Verde. 
Gislan Antônio Garcia, de 
Cuiabá, e Adilson Rodrigo dos 
Santos, de Várzea Grande, são os 
assistentes. Adilson Martins 
Rodrigues, de Cuiabá, 4º árbitro.
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 Campeonato Mato-Ogrossense Martinello 
S i c r e d i  2 0 2 1  e s t á  

chegando na reta final. No fim de 

semana, quatro equipes duelam 
por uma vaga na final do 
Estadual.   Após empate em 0 a 0, 
pela partida de ida das semifinais 

do Campeonato Mato-grossense, 
Nova Mutum e Operário Várzea-
grandense duelam neste sábado, 
em partida de volta marcada para 

JOGO DECISIVO

Nova Mutum, Operário, Cuiabá e Ação jogam  
no fim de semana por vaga na final do Estadual 

Em caso de empates, o finalista será definido nos pênaltis

Da Redação 

FUTEBOL

Primeiro jogo entre Nova Mutum e Operário será no sábado  

Foto: Assessoria

Definidas arbitragens para jogos de  
volta das semifinais do Mato-grossense 
Luan Cordeiro/SN 

Diretoria anunciou a equipe de arbitragem das semifinais  

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

Em cada Mãe há um coração poderoso, uma força de guerreira, um amor que 
perdura além da vida. Em cada mãe se reproduz o milagre da vida, a grandeza da criação, e 
a cada uma devemos um agradecimento e muita reverência.  

Para todas as mulheres que um dia aceitaram a nobre missão que é ser Mãe: um 
Feliz Dia das Mães! Para todas sem exceção, com sincero amor e muita alegria, desejo um 

feliz dia. Que possam ser homenageadas como 
merecem, não apenas nesta data, mas durante 
todo o ano, por toda a vida.  

Mãe...

Alexandra Martins de Souza 

Márcia Pache 

Alzira Lindote Salete Carvalho 

Eliene Liberato Dias  

Dalva Campesato 

Mari Fidelis 

Janaína Takei Marques Mariano 

Adriana Maciel Mendes 

Maridalva Vignardi
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Especial dia das Mães!!!
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