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Confira a Programação: 

Quariterê do dia 16 até o dia 
1 9  d e  m a r ç o 
( ). https://quaritere.com.br/site/
Hoje 16 de março, acontece uma 
roda de conversa de abertura virtual 
n o  I n s t a g r a m  d o  c o l e t i v o 
(https://www.instagram.com/quarit
ere/) com a Zaika dos Santos que é 
m u l t i - a r t i s t a ,  c u r a d o r a , 
cientista/divulgadora científica do 
Afrofuturismo, África Futurismo, 
Afropresentismo, NFT e Ciência de 
Dados. Fundadora das iniciativas 
c i e n t í f i c a / e d u c a c i o n a l 
Afrofuturismo: Arte e STEM. 

A 6° Mostra de Cinema 
Negro faz parte da programação do 
Agitando a Resistência Negra 2ª 
Edição abordando a temática 
Afrofuturista. Foram 18 filmes 
selecionados que abordam essa 
temática e que estarão disponíveis 
no site do coletivo

O projeto Agitando a Resistência 
Negra é promovido pelo Instituto de 
Mulheres Negras de Mato Mato 
Grosso  com o pat rocín io  da 
Secretária de Estado de Cultura, 
Esporte e Lazer (SECEL-MT). 

O projeto “Agitando a Resistência 
Negra” tem por objetivo celebrar a 
resistência, a cultura, a experiência, 
os modos de vida, as artes e as lutas 
negras no Estado de Mato Grosso 
com a realização de Rodas de 
Conversas, Mostra de Cinema e 
Festival de Hip Hop. 

Após a 6° Mostra de Cinema 
Negro, no dia 20 de março ocorre o 
festival de Hip Hop do Coletivo 
Favelativa e no dia 21 de março o 
encerramento do projeto Agitando a 
Resistência Negra 2ª Edição que 
ocorrerá no Cine Teatro de Cuiabá e 
em torno de 50 pessoas serão 
p r e m i a d a s  c o m  o  t r o f é u 
“Personalidades que Agitam a 
Resistência Negra”, essa premiação 
t ra ta -se  de  uma homenagem 
dedicada às pessoas consideradas 
ativistas no âmbito de sua atuação 
que propõem e defendem as políticas 
públicas e ações afirmativas para a 
diversidade, o empoderamento e 
inclusão da população negra em 
todas as áreas e segmentos da 
sociedade, especialmente, na cultura 
e no fazer artístico. 

Dia 16 de março - Live de abertura 

Dia 18 de março - Exibição dos 
f i lmes  no  s i t e  do  Quar i t e re  
( ) https://quaritere.com.br/site/

- Exibição dos filmes no site do 
Q u a r i t e r e  
( ) https://quaritere.com.br/site/

Acervo ZUMVI (BA, 2020) . 
Direção: Iris de Oliveira. 36 min. 

Dia 17 de março - Exibição dos 
f i lmes  no  s i t e  do  Quar i t e re  
( ) https://quaritere.com.br/site/

Às Vezes Que Não Estou Lá (PE, 
2020). Direção: Dandara de Morais. 
25 min. 

Um transe de dez milésimos de 
segundos (BA, 2021). Direção: 
Jamile Cazumbá. 8 min 

Pachamama - A Black Z (RO, 2021). 
Direção: Édier William. 3 min 

De um Lado do Atlântico (RJ, 2020). 
Direção: Milena Manfredini. 7 min. 

Tesouro Quilombola (PB, 2021). 
Direção: Coletiva. 22 min. 

Guto -  Os Poetas  Náufragos 
Melancólicos e as Bruxas de 
Pur i tana  Salém (MT,  2021) . 
Direção: Rapense. 3 min 

Dádiva (SP, 2020). Direção: Evelyn 
Santos. 6 min. 

com a Zaika dos Santos as 19 horas 
(horario de Mato Grosso) no 
instagram do coletivo Quaritere 
(https://www.instagram.com/quarit
ere/) 

Pacha Ana - Orgulho (MT, 2021). 
Direção: Isa Ferreira. 3 min. 

5 Fitas (BA, 2020). Direção: 
Heraldo de Deus e Vilma Martins. 15 
min. 
Rã (SP, 2019). Direção: Julia Zakia e 
Ana Flavia Cavalcanti. 15 min. 

Amarração (GO, 2020). Direção: 
Hariel Revignet. 7 min. 

Te Guardo No Bolso (RN,2021). 
Direção: Rosy Nascimento. 11 min 

Tranças - 50 Tons de Preta (RS, 
2020). Direção: Cassio Machado 
Henrique. 3 min. 

23 Minutos (MG, 2020) Direção: 
Rodrigo Beetz e Wesley Figueiredo. 
16 min. 

Dia 19 de março - Exibição dos 
f i lmes  no  s i t e  do  Quar i t e re  
( ) https://quaritere.com.br/site/

Invazão Brasil (RS, 2021). Direção: 
Laryssa Machada. 10 min. 

Pulso - Dessa Ferreira (RS, 2020). 
Direção: Kaya Rodrigues. 5min. 

EGUM (RJ, 2020). Direção: Yuri 
Costa. 23 min 

 Colegiado Estadual de OGestores Municipais de 
A s s i s t ê n c i a  S o c i a l 

( C o e g e m a s )  p r o m o v e  u m a 
capacitação sobre o Sistema Único 
de Assistência Social-SUAS na 
Prática, destinado aos gestores e 
técnicos que atuam na política de 
Assistência Social, principalmente 
na gestão pública municipal. A 
capacitação, que teve início nesta 
terça-feira (15) prossegue até hoje 
no auditório da Associação Mato-
grossense dos Municípios - AMM, 
com orientações sobre benefícios, 
serviços, programas e projetos a 
serem implantados nos municípios. 

A presidente do Coegemas e 
secretária de Assistência Social de 
Sorriso, Jucélia Ferro, destacou a 
Proposta de Emenda Constitucional 
- PEC 383, que vai destinar 1% do 
o r ç a m e n t o  d a  U n i ã o  p a r a  a 
Assistencial Social. Ela frisou que 
para a aprovação é necessário 
mobilizar os senadores e deputados 
para que votem a PEC em favor da 
assistência social.  “Precisamos 
muito dos recursos e quem vai 
g a n h a r  s ã o  o s  u s u á r i o s . 
Necessitamos também de recursos 
para a capacitação em todos os 

O presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios-
AMM, Neurilan Fraga, afirmou que 
os gestores municipais têm uma 
grande preocupação com as obras e 
com a infraestrutura, mas sabem que 
a assistência social é uma das 
maiores prioridades da gestão. 
“Quando se discute o planejamento 
da gestão, é necessário ver com 
atenção a área da assistência social. 
O setor deve cobrar os parlamentares 
da bancada federal para que votem 
os projetos em tramitação no 
Congresso Nacional voltados para a 
Assistência Social para que os 
municípios recebam mais recursos”, 
disse ele, lembrando que este é um 
ano político e decisivo para as áreas 
que necessitam de atenção do 
Governo Federal e do Congresso. 

municípios de Mato Grosso. A 
Assistência Social não é apenas uma 
ação social”, ressaltou. 

Na ocasião, Fraga anunciou 
que a AMM, junto com o Tribunal de 
Contas, está viabilizando a criação 
de uma plataforma de treinamento e 
cursos para os municípios, em ações 
que vão até dezembro do próximo 
ano. Ele destacou que a capacitação 
será essencial na prestação de contas 

e em outras áreas. Ele recomendou 
que a diretoria do Coegemas aponte 
os cursos necessários para os 
gestores da Assistência Social. 

O prefeito de Itanhangá, 
Edu Pascoski, disse que a gestão 
municipal tem muitos desafios, 
sendo a assistência social um dos 
maiores .  “Temos que buscar 
soluções e construir políticas 
públicas nos municípios com o 
suporte do estado e da União”, 
frisou.   

O deputado estadual Max 
Russi disse que a Assembleia 
Legislativa aprovou a Lei Nº 
11.664/2022 que institui a Política 
Estadual de Assistência Social e 
dispõe sobre as normas operacionais 
e gerenciais do Sistema Único de 
Assistência Social em Mato Grosso. 
O parlamentar ressaltou que a lei 
representa um sonho concretizado e 
o fortalecimento da área em todo o 
estado, especialmente no período da 
pandemia. Na sua avaliação, o 
governo federal não vem cumprindo 
o seu papel fundamental com a 
assistência social. “Aqui em Mato 
Grosso há uma grande desigualdade 
regional, com muitas pessoas 
carentes necessitando de apoio do 
poder público e morando em um 
estado campeão do agronegócio, 
com concentração de riqueza“, disse 
ele. 

A secretária de Assistência 
Social de Cuiabá, Hellen Janaina de 
Jesus, que representou a presidente 
da APDM, Sheila Pedroso, afirmou 
que a pandemia deixou muito 
desemprego e carência financeira. 
“ A p a n d e m i a  g e r o u  m u i t o s 
problemas de saúde e desencadeou 
principalmente a depressão. A 
assistência social continua agindo 
em todas as frentes”, frisou. 

Participaram também da 
abertura do evento o presidente do 
Conselho Estadual de Assistência 
Social, Rondenelly César de Arruda, 
a ex-presidente do Coegemas, 
Marcia Rotili, entre outros. 

 Prefeitura de Araputanga Aestá com vagas de estágio 
disponíveis para estudantes 

de Direito, Engenharia Civil, 
Administração, Ciências Contábeis, 
Farmácia, Arquitetura, Gestão de 
T e c n o l o g i a ,  T é c n i c o  e m 
Enfermagem, Psicologia, Educação 
Física e Enfermagem. 

Para participar é necessário 
q u e  o s  c a n d i d a t o s  e s t e j a m 
regularmente matriculados em 
instituições de ensino públicas ou 
privadas, com frequência efetiva nos 
c u r s o s  d e  n í v e l  s u p e r i o r 

reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. 

A o s  e s t a g i á r i o s 
selecionados, a bolsa-auxílio a ser 
recebida corresponde ao valor de R$ 
550, acrescido de auxílio-transporte 
mensal de R$ 50, referente a carga 
horária semanal  de 30 horas 
distribuídas em 6 horas diárias para o 
exercício de suas funções. 

O s  i n t e r e s s a d o s  e m 
participar podem se inscrever pelo 
l i n k : 
https://forms.gle/CNdf14EiPTWY
Nsft6 

ON LINE E GRATUITA

6° Mostra de Cinema Negro de Mato 
Grosso começa nesta quarta-feira,16 

A mostra faz parte da programação do evento Agitando a Resistência Negra  

Por Carol Damasceno  

OPORTUNIDADE

Foto: Divulgação

Prefeitura de Araputanga oferta  
vagas de estágio em diversas áreas 

Assessoria 

NA PRÁTICA

Capacitação sobre o SUAS reúne gestores e  
técnicos municipais que atuam na área social 
Assessoria AMM 

Deputado Max Russi participou da abertura do evento  

Foto: AMM

KITS ESCOLARES

DE OLHO NA ÁGUA

Uma indicação aprovada pela Câmara 
Municipal, solicita da Autarquia Águas do 
Pantanal a análise físico-química e 
microbiológica da água do município e 
ampla divulgação dos resultados à 
população. De autoria da vereadora 
Mazéh Silva, a intenção da proposição é 
dar ciência quanto à qualidade da água 
que chega nas casas dos munícipes e a 
melhor forma de armazenar, utilizar e 
consumir o líquido. A parlamentar chama 
atenção para o aumento de agrotóxicos 
liberados e adotados por produtores rurais 
nos últimos anos, e menciona relatos de 
contaminação da água em outras cidades 
mato-grossenses. A população agradece e 
aguarda a divulgação do resultado.  

Visando melhorar a educação do 
munic íp io ,  fornecendo mater ia l  
necessário para o aluno estar mais 
motivado para as aulas e uniformes 
completos, além é claro de proporcionar 
economia as famílias cacerenses, 
continua sendo entregue pela prefeitura os 
Kits escolares.  No pacote de itens, alunos 
da educação infantil recebem camiseta, 
shorts ou shorts saias, um par de tênis, um 
par de meias e uma mochila com materiais 
escolares. Já os alunos do ensino 
fundamental recebem estojo, garrafinha 
para água, caderno, régua, lápis de cor, 
borracha, apontador, mochila e kit de 
uniforme. As meninas maiores de 14 anos 
recebem calças leg. Sem dúvida a 
comunidade escolar merece essa atenção 
especial. Bem como um espaço propício 
para o aprendizado.  

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VOLTAS AS AULAS

Após dois anos com as atividades 
suspensas em virtude da pandemia da 
Covid-19, a Universidade do Estado de 
Mato Grosso retomou na segunda-feira 
(14), as aulas presenciais em todos os 
cursos. Nesta primeira semana somente os 
veteranos estão em sala, mas a partir da 
próxima semana (21) os calouros serão 
recebidos pela comunidade acadêmica. 

Com investimento de R$ 165,8 milhões, 
foi assinado na terça-feira, o contrato do 
Programa MT Iluminado que visa 
modernizar o Parque de Iluminação 
estadual, com a substituição de 385.489 
lâmpadas de LED. Dos 141 município, 
136 aderiram ao programa e terão as 
luminárias trocadas. O Pregão Eletrônico 
Internacional realizado pelo Governo 
obteve uma economia de 38,7% em 
relação ao valor de referência para os 
produtos. O valor total dos quatro lotes 
ficou em R$ 165,8 milhões, sendo que a 
previsão inicial era de R$ 270 milhões. O 
programa é realizado em uma parceria 
entra a Sinfra-MT e o MT PAR. 

Vídeo de moradores da Ucrânia 
enfrentando a infantaria russa, data de 2012 
numa manifestação contra o então 
presidente daquele país Viktor Yanukovich, 
e, por aí vai a guerra de mentiras 
convenientes a quem vive delas. O pior das 
fakes massificados é que muitas delas são 

É pau, é pedra, é o fim do caminho, 
pensando bem, é mesmo o fim do caminho, 
ainda que as águas de março fechando o 
verão, não repita, felizmente, as inundações 
da COHAB velha e demais bairros baixos da 
city. E a Pandemia que continua desafiando 
os imbecis desmascarados do MSV, 
Movimento dos Sem Vacina; a praticamente 
volta dos reajustes dos combustíveis, na 
cascata da alta do barril de petróleo em 
quase 20% no rastilho de pólvora da idiota 
guerra Rússia/Ucrânia; no vácuo, os preços 
reajustados da cesta básica, refém dos fretes 
o diesel, o açúcar amargando o também caro 
café com alta de quase 100% de ágio nos 
últimos 90 dias. 

É pau, é pedra, pedreira, amigos, o 
fim do caminho, ou quase isso, para quem 
trabalha honestamente, na terra dos fora da 
lei. Falando em guerra, a das fake news 
inundam as telinhas, mutilando o jornalismo 
sério, senão vejamos: vídeo da explosão de 
um prédio residencial em Chuchuiv no leste 
da Ucrânia no dia 24 de fevereiro último, 
refere-se a uma explosão de gás em 2018 
ocorrida em Magnilohonsk na Rússia. A foto 
de uma menina ucraniana confortando um 
soldado russo, na realidade é da menina 
Palestina Ahed Taunium, com um soldado 
parisiense em 2012.  

divulgadas pela dita grande imprensa, que 
tanto combate as outras fakes e caem no 
mesmo vício nefasto ao sério jornalismo, 
como o que praticamos há mais de 60 anos. 
E o pau, a pedra, o fim do caminho das 
Águas de Março que a gente não vê nas 
mídias ditas grandes, é o reflexo negativo da 
tal guerra da Otan, travestida em Rússia e 
Ucrânia, o preço que nós já estamos 
pagando por tamanha estupidez das grandes 
potências. 

O trigo que custava 113 dólares o 
bushell, subiu 40% de preço e lá vai o pão 
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nosso de cada dia mais longe da mesa; o 
petróleo que estava em 85 dólares o barril 
em janeiro último, entrou em março a116 
dólares; o alumínio teve um reajuste de 
quase 3% em uma semana e, lá se vão mais 
verdinhas do JCC aos fornecedores da 
matéria prima do jornal, e, haja guerra, haja 
fakes, haja aumentos, afinal, quem paga é a 
gente mesmo, né? Concluindo, não são as 
Águas de Março fechando o verão, é 
mesmo, o fim do caminho se aproximando e, 
salve se quem puder, só Jesus na causa 
mesmo. 
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A princípio, nossos ouvidos estarão 
verdadeiramente desobstruídos só a partir 
de junho, visto que será naquele mês que a 
medida também valerá para ligações de 
telemarketing originadas de linhas fixas. 
Esperaremos para ouvir. Ou não. 

Isso porque nos termos do artigo 2º, 
do mencionado Ato os prazos para 
implementação do prefixo 0303 foi de 90 

Coincidência ou não, fato é que foi a 
partir da última quinta-feira (10/03), que 
todas as ligações de telemarketing devem 
ser identificadas pelo código 0303. 

Na verdade, é apenas um “meio” 
alívio para nossos ouvidos, isso porque a 
regra vai valer apenas para as chamadas que 
sejam originadas de números de telefone 
celular. 

Eu disse todas ligações? Cometi um 
equívoco. Seria muito bom para ser verdade. 
Tal medida havia sido anunciada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações no 
ano passado, por meio do Ato Anatel nº 
10.413/2021. A partir de agora, qualquer 
ligação para a oferta de produtos e serviços 
precisa necessariamente ter o referido 
código.

O dia 10 de março foi escolhido para 
ser celebrado como o Dia do Telefone no 
Brasil. Pois foi nesse dia do ano de 1876, que 
Alexander Graham Bell conseguiu fazer a 
primeira transmissão da fala que foi 
perfeitamente inteligível, a partir do seu 
telefone, que estava no porão de sua casa, 
para seu assistente, que estava em outro 
cômodo do mesmo imóvel. 

dias para as prestadoras de telefonia móvel e 
de 180 dias para as operadoras de telefonia 
fixa, ou seja, 08 de junho. 

Desse modo, a partir do meio do ano 
todas as ligações para oferta de produtos ou 
serviços deverão ser realizadas com essa 
numeração padronizada. Mas, será que as 
empresas de telemarketing não farão 
ligações com números ocultos? É aguardar 
para ouvir. 

A Anatel garante que vai ser 
necessário que o código identificador de 
chamadas de telemarketing apareça de 
forma clara no visor, não podendo realizar 
ligações ocultando o remetente. Tenho lá 
minhas dúvidas quanto a isso. 

A intenção é válida, até porque o uso 
padronizado com o novo código é de certa 
forma uma ferramenta importante para o 
consumidor na identificação das chamadas 
indesejadas. 

Ainda bem, porque assim os maus 
pagadores não terão sossego. 

Com essa medida, talvez teremos 
um pouco menos de importunação e quiçá 
deixaremos de receber ligações nos mais 
inconvenientes horários, seja do dia ou da 

Segundo o Ato expedido pela 
Anatel, as chamadas com o código 0303 vão 
ser apenas para as ligações do chamado 
telemarketing ativo, que é quando as 
empresas de call center ligam para os 
clientes. Já as chamadas com solicitação de 
doações para instituições de caridade ou de 
cobrança, não vão precisar do código, 
independentemente da fonte.

Vale lembrar também que esse excesso de 
ligações já ensejou o pagamento de multas 
pomposas a determinados clientes de 
empresas de telefonia. Um dos casos mais 
notórios ocorreu na cidade de Franca, no 
interior de São Paulo, onde um cliente 
recebia mais de 10 ligações de propaganda 
diárias. 

Convenhamos, é chato receber 
diariamente “trocentas” ligações de tudo e 
de todos os tipos, não é mesmo? Mas, além 
da nova regra que tem como objetivo 
diminuir as ligações de telemarketing, há 
outros meios que podem atenuar nossos 
ouvidos, dentre eles podemos acessar o site 
naoperturbe.com.br e registrar a solicitação 
do bloqueio de recebimento de chamadas. 
Enfim, vamos ficar na torcida para quando 
chegar o dia 08 de junho os nossos ouvidos 
esquecerem de uma vez por todas o 
incessante barulho da importunação vinda 
na maioria das vezes de máquinas que não 
possuem noção do ridículo. 

noite. 

___***Claiton Cavalcante é Contador. 

O cliente recorreu à justiça por esta 
importunação e recebeu uma boa grana. O 
leitor pode obter mais informações sobre 
esta decisão, consultando o processo nº 
1020418-43.2017.8.26.0196 no site do TJ-
SP. 

EDITORIAL
Águas de Março 

Xô importunação! 
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D e  a c o r d o  c o m  a  

o r t e  d e  c a b e l o ,  Chidratação, designer de 
sobrancelhas, manicure e 

muito amor foram alguns dos 
ingredientes que tornaram mais 
feliz a semana das internas da 
Cadeia Pública de Cáceres.  
 A inicia t iva foi  da 
psicóloga Cristina Ferreira da 
Silva, juntamente com a direção 
da cadeia, que promoveram uma 
tarde de embelezamento, com a 
parceria dos cabeleireiros Wilton 
da Silva Deluque e Joy que deram 
um trato todo especial nas 
madeixas de todas elas. Também 
as internas passaram pelos 
cuidados de manicure tendo as 
unhas esmaltadas e hidratadas 
por Claudia Patrícia Rodrigues de 
O l i v e i r a ,  a c a d ê m i c a  d e  
psicologia. As ações aconteceram 
n a  t a r d e  d o  d i a  9 ,  e m  
comemoração ao Dia da Mulher.  As ações tiveram como 

foco o resgate da autoestima, 

escolheu e que acredita ser seu 
maior dom.  

psicóloga Cristina, 
com a restrição da 
liberdade, muitas 
dessas mulheres 
perdem o contato 
com a família, com 
os amigos, o que 
acaba por causar 
baixa autoestima e 
m u i t o s  o u t r o s  
problemas físicos 
e mentais. 

Ela destaca 
que iniciou esse 
t r a b a l h o  
v o l u n t á r i o  d e  
a t e n d i m e n t o  
psicológico com as 
detentas através do 
C o n s e l h o  d a  
Comunidade, quando ainda 
cursava psicologia e após 
formada deu continuidade como 
forma de agradecimento pela 
realização da profissão que 

Ela observou ainda, que 
a redução significativa de casos 
ativos e o avanço da vacinação 
no município, permitiram essa 
decisão de facultar o uso em 
locais abertos. 

Elis recomendou que 
pessoas com sintomas gripais e 
idosos, continuem a utilizar este 
equipamento de segurança 
sanitária. 

A secretária concluiu 
convocando a população para 
procurar postos de vacinação 
para a segunda dose e reforço da 
AstraZeneca. “Temos milhares 
de doses dessa vacina à 
disposição da população, 
vamos completar o ciclo 
vacinal, compareçam nos 
postos”. 

 uso de máscaras em OCáceres ,  se  tornou 
facultativo, em locais 

abertos.  
O Decreto Municipal nº 151, 
datado de 14 de março de 2022, 
dispõe sobre a utilização de 
máscara de proteção individual, 
tornando facultativo seu uso em 
ambientes externos, ficando 
mantida a obrigatoriedade do uso 
em lugares fechados, tanto 
públicos como privados. 

“A responsabil idade 
sobre a utilização de máscaras é 
individual e facultativa em locais 
abertos, porém em espaços 
fechados ela continua sendo 
o b r i g a t ó r i a ” ,  d e s t a c o u  a  
secretária de Saúde Elis Fernanda 
de Melo Silva. 

Psicóloga Cristina Ferreira. 
A Diretora da Cadeia 

Pública Feminina, Franciskely 
Moreira, revela que o resgate da 
autoestima das reeducandas é 
fundamental para que elas 
agreguem e transmitam bons 
valores sociais.  

“ E m b o r a  e s t e j a m  
cumprindo pena, a dignidade 
delas como pessoas e como 
mulher, não pode ser esquecida.

Trabalhamos para que 
elas voltem para sociedade mais 
preparadas e ressocializadas”, 
conclui Franciskely. 

buscando amenizar os traumas 
causados pelo cárcere e pelo 
próprio estilo de vida, oferecendo 
a elas uma forma de reinserção na 
sociedade,  bem como no 
mercado de trabalho. 

“ E l a s  s e  s e n t e m  
valorizadas, mais confiantes e 
ganham o estímulo necessário, 
pois a autoestima é um conceito 
relacionado à saúde mental, que 
além de influenciar no bem-estar, 
também influencia na capacidade 
de socialização e na satisfação 
com a vida e cumprimento da 
sentença com mínimo de 
dignidade Humana, enfatiza a 

C r i a d o  e m  m e i o  à  
necessidade de se fazer um 
enfrentamento aos crimes típicos 
da região de fronteira, o Grupo 
Especial de Segurança de Fronteira 
(Gefron) completa duas décadas de 
excelência no desempenho de suas 
atividades de combate aos crimes 
de tráfico de drogas, contrabando e 
descaminho de bens e valores, 
roubo e furto de veículos, invasões 
de propriedades, entre outras 
práticas ilegais ao longo dos 983 
quilômetros de fronteira seca e 
alagada que separam Brasil e a 
Bolívia.  Instituído pelo Decreto 
Estadual nº 3.994/2002, o Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
teve como idealizador o coronel da 
reserva da Polícia Militar,  
Leovaldo Emanoel Sales da Silva.  
Ao longo desses 20 anos de atuação 
contínua nas barreiras móveis e 
f i x a s ,  o p e r a ç õ e s  e  n o  
patrulhamento nas estradas 

a r c a n d o  a s  Mcomemorações de 20 
anos do Grupo Especial 

de Segurança de Fronteira, 
acontece neste sábado (19) em 
Cáceres, o famoso torneio de tiro 
que reunirá diversos servidores que 
atuam não apenas no policiamento 
de fronteira, mas também fazem 
parte das forças de segurança 
estadual.  

N ã o  a d i a n t a  a p e n a s  
investimento e tecnologia se não 
h o u v e r  m i l i t a r e s  f o c a d o s ,  
preparados e capacitados para 
atuação da força militar. São 
quesitos fundamentais para um 
bom enfrentamento aos crimes 
transfronteiriços", finaliza Fábio. 

"Importante destacar que 
ao longo desses 20 anos, o Gefron 
conseguiu reunir uma tropa de 
policiais extremamente dedicados, 
capacitados e comprometidos no 
enfrentamento ao crime e garantia 
da segurança das pessoas na faixa 
de fronteira. 

espaço de alojamentos masculino e 
feminino, sala de exame, cozinha, 
banheiros, dentre outros cômodos, 
a nova sede contará também com 
posto de f iscal ização com 
atendimento 24 horas. 

Além do  pro je to  de  
ampliação da base operacional em 
Porto Esperidião, está sendo feita 
aquisição de 160 pistolas, que vai 
substituir todo o arsenal da 
unidade. Também está sendo 
a m p l i a d o  o s  p o n t o s  d e  
monitoramento por câmeras OCR 
com investimento de mais de R$ 1 
milhão. Esses recursos são 
oriundos do Governo de Mato 
Grosso e do Ministério da Justiça. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
coordenador do Gefron, tenente-
coronel PM Fábio Ricas, somente 
nos últimos quatro anos foram 
mensurados aproximadamente R$ 
800 milhões em prejuízos às 
organizações criminosas, quase 40 
toneladas de entorpecentes 
apreendidos e 1.198 veículos 
apreendidos na faixa de fronteira. 

vicinais, o Gefron acumula 
e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s  d e  
produtividade. 

Ele destaca que entre os 
principais investimentos que estão 
sendo feitos para o aprimoramento 
do combate à violência na região de 
fronteira é a modernização da rede 
de rádio na ordem de R$ 13 
milhões. Segundo Fábio, outros 
recursos estão sendo investidos na 
aquisição de fardamento com nova 
tecnologia no valor de R$ 2 
milhões e mais R$ 1 milhão para 
compra de fuzis. Ainda de acordo 
com coordenador, o grupo está 
fazendo a reforma de todos os 
postos policiais que somam hoje 
R$ 4 milhões. 

O Gefron investiu ainda na 
construção do Posto Limão, em 
Cáceres. A obra, de 355,95 m², 
custou cerca de R$ 820 mil e 
contempla uma melhor estrutura 
para o atendimento ao público e 
também aos profissionais, com 

BELEZA NO CÁRCERE

Com foco na autoestima da mulher encarcerada, Cadeia  
Pública de Cáceres realiza dia de embelezamento pessoal 

Ação buscou amenizar os traumas causados pelo cárcere e pelo próprio estilo de vida 

Da Redação 

Psicóloga Cristina Ferreira   

DUAS DÉCADAS

Torneio de Tiro em Cáceres reúne Servidores das Forças 
 de Segurança em comemoração aos 20 anos do Gefron 

Da Redação 

Várias atividades marcam a comemoração de 20 anos  

 Foto: Divulgação

NOVA ORIENTAÇÃO

Decreto torna facultativo uso de máscara em ambientes 
 externos, mas mantém obrigatório em locais fechados  

Assessoria 

Prefeita Eliene e Secretária de Saúde Elis Fernanda  

Foto: Ronivon Barros

Foto: Arquivo Pessoal

A  o c o r r ê n c i a  f o i 
encaminhada para a GCCO, que 
apura crimes de roubo de cargas.

Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o rapaz de 17 anos 
foi autuado em flagrante por ato 
infracional análogo ao crime de 
roubo mediante violência e com 
emprego de arma de fogo. 

A Polícia Militar foi 
comunicada e depois de coletar 
informações seguiu com o 
suspeito até a residência dele, no 
bairro Jardim Eldorado, em 
Várzea Grande, uma vez que ele 
não portava nenhum documento. 

O veículo localizado não 
e s t a v a  c o m  a  c a r r e t a .  A 
investigação prossegue para 
identificar os outros envolvidos 
no roubo. 
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os últimos dias uma onda Nde violência, com a 
prática de assassinatos  A morte de cinco pessoas 

vem deixando intranquilos os 
moradores de Cáceres. 

em menos de duas semanas, 
ganhou repercussão nas mídias e 
redes sociais. 

O  c r i m e  q u e  t e m 
características de execução, 
ganhou bastante repercussão na 
cidade, em virtude de que em 
menos de duas semanas, vários 
assassinatos foram registrados 
pelas forças policiais.  

O mais recente caso foi a 
do vendedor de espetinhos, José 
Carlos de Barros, assassinado 
friamente com três tiros, por um 
dos homens que ocupavam uma 
moto. O fato aconteceu na Rua 
dos Tuiuius no Bairro Cohab 
Velha, na noite de domingo.  

Segundo informações, a 
vítima foi executada minutos 
após iniciar seu trabalho. 

Uma guarnição do Corpo 
de Bombeiros foi acionada, mas 
nada pode fazer, pois a vítima de 
48 anos já estava sem sinais 
vitais.  

O crime registrado por 
c â m e r a s  d e  s e g u r a n ç a  e 
presenciado por grande número 
de testemunhas, se deu quando 
uma moto com dois ocupantes, se 
aproximou e o carona desceu já 
efetuando os disparos contra o 
vendedor, que não teve chances 
de defesa. 

De posse de todas as 
informações e imagens, os 
investigadores da Polícia Civil, já 
trabalham no caso.

 bandidagem em Cáceres Aestá sem controle, na 
manhã de ontem, uma 

senhora de 33 anos, identificada 
pelas iniciais M.P.S. compareceu 
no CISC relatando que por volta 
das 06h30 seguia em sua bicicleta 
rumo ao trabalho, quando um 
indivíduo a atacou, segurando o 
guidão da bicicleta e com uma 
faca na mão ordenou que ela 
entregasse a bike.  

A vítima ainda informou 

N o  B o l e t i m  d e 
Ocorrência ela relatou que de 
posse da bicicleta o larápio saiu 
em disparada, tomando rumo 
ignorado.  

O fato foi registrado na 
Rua Comandante Balduíno, bem 
no centro da cidade.  

que diante do fato, desceu de sua 
bicicleta da marca Caloi Poti de 
cor vermelha e entregou ao 
ladrão, com medo de ser ferida 
pela arma branca. 

 oliciais da Gerência de PC o m b a t e  a o  C r i m e 
Organizado localizaram 

caminhão roubado na noite de 
quarta-feira (09), na BR-070. O 
veículo estava escondido sob 
galhos, dentro de uma mata, na 
região de Nossa Senhora do 
Livramento. 

A o  p a r a r ,  u m  d o s 
suspeitos apontou uma arma de 
fogo, ordenando que o motorista 
deitasse nos fundos do veículo e 
logo depois, os outros dois 
entraram na carreta. 

O roubo foi registrado 
quando o motorista da carreta 
Scania trafegava na rodovia 
transportando uma carga de 
madeira. Próximo ao município 
de Cáceres,  t rês  suspei tos 
subiram no caminhão e soltaram 
a mangueira, o que forçou o 
condutor a parar o veículo. 

Depois  de  percor rer 
alguns quilômetros, a vítima foi 
retirada do caminhão, com o rosto 
parcialmente coberto, e os 
suspeitos pararam para conversar 
com outros três criminosos que os 
aguardavam em um HB 20 sedan, 
branco. 

A vítima, de 53 anos, foi 
colocada no veículo pequeno, que 
seguiu por uma estrada de chão 
sentido a um matagal, onde o 
motorista foi deixado com dois 
dos suspeitos, que ficaram o 
vigiando sob a mira de uma arma 
de fogo. A todo o momento, a 
dupla receia ordens por meio de 
rádio comunicador, de uma 

Depois que o suspeito 
saiu do local, o motorista saiu do 
cativeiro e foi em busca da 
estrada e conseguiu chegar a uma 
mineradora da região. Depois de 
pedir  socorro no local ,  os 
seguranças realizaram buscas e 
conseguiram localizar um dos 
suspeitos que estava mantendo a 
vítima no cativeiro e com ele 
estava uma arma de fogo e o rádio 
comunicador. 

terceira pessoa. Quando o dia 
estava amanhecendo, um dos 
suspeitos saiu do local. O outro 
permaneceu vigiando a vítima e 
estava nervoso pelo fato de seus 
comparsas não aparecerem. A 
vítima o convenceu a sair também 
e permaneceria no local por duas 
horas, até que ele fosse embora. 

TRISTE REALIDADE

Cáceres registra mais um crime de execução,  
onda de violência deixa população insegura 

O crime que tem características de execução, ganhou repercussão na cidade

Da Redação 

Vítima não teve chance de defesa  

Foto: Divulgação

RECUPERADO

Caminhão roubado em Cáceres é encontrado  
escondido em mata na região de Livramento 

Redação c/ Assessoria 

Caminhão estava coberto com galhos  

Foto: PJC

ROUBO
Armado de faca, bandido ataca e rouba  

bike de trabalhadora no centro da cidade 
Da Redação 

BO registrado no CISC   

Foto: Arquivo
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PROCON FISCALIZA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM CÁCERES
Objetivando restringir o repasse dos novos 
aumentos de preços sobre o estoque de 
combustíveis adquiridos antes do reajuste 
autorizado pela Petrobrás, o Procon de Cáceres 
realizou fiscalização nos postos de 
combustíveis da cidade. Durante a fiscalização 
os fornecedores foram orientados em 
referência que o aumento só deverá ser 
praticado nas cargas adquiridas com o novo 
aumento.   De acordo com a coordenadora do 
Procon, Kamila Abreu, os preços no Brasil são livres e, portanto, o Procon não pode 
estabelecer e tabelar preços dos combustíveis, mas cabe ao órgão fiscalizar 
possíveis abusos. Por isso o Procon em Cáceres está fazendo visitas in loco para 
proteger o consumidor. Se ficar constatado que o posto aumentou o preço do 
combustível em estoque, ele será multado por aumento abusivo no preço, com base 
no artigo 39, incisos V e X do Código de Defesa do Consumidor.  Ela informou que 
foi dado o prazo de 10 dias úteis para manifestação dos fornecedores e apresentação 
da nota fiscal de compra dos últimos 15 dias. 

MEGA-SENA ACUMULADA
A Mega-Sena acumulada pode pagar R＄165 
milhões no sorteio desta quarta-feira (16), pelo 
concurso 2.463. O prêmio já é o quinto maior da 
modalidade em concursos regulares, sem 
considerar a Mega da Virada. O sorteio será 
realizado a partir das 20h (horário de Brasília), 
com transmissão ao vivo pelas redes sociais das 
Loterias CAIXA no  e canal CAIXA Facebook
no . Caso apenas um apostador leve o YouTube
prêmio de R＄ 165 milhões e aplique todo o 

valor na Poupança da CAIXA, receberá R＄ 825 mil de rendimento no primeiro 
mês. Se preferir investir no setor imobiliário, o valor é suficiente para comprar 33 
prédios comerciais de R＄ 5 milhões cada. As apostas podem ser feitas até as 19h.  

Na oportunidade, Allan 
Kardec reforçou que dará sequência 
aos trabalhos da Comissão, 
principalmente com três assuntos 
que estão sendo analisados pelo 
grupo desde o ano passado: o gás 
natural da Bolívia, o novo porto de 
Cáceres, e as obras da Zona de 
Processamento de Exportação 
(ZPE). 

A Comissão terá ainda os 
trabalhos dos deputados titulares, 
Dr. Gimenez, Faissal Calil e Xuxu 
Dal Molin. Membros suplentes, 
deputados Wilson Santos, Dilmar 
Dal Bosco, Walmir Moretto, Lúdio 
Cabral e Sebastião Rezende. 

“Foram assuntos que já 
estavam encaminhados desde 2021. 
Solicito, por encaminhamento, para 
que façamos uma sessão especial da 
comissão no munícipio de Cáceres, 
para prestigiar a região”, revelou 
Kardec. 

Segundo o deputado, a 
discussão será para debater 
especificamente a questão do gás em 

 Assembleia Legislativa Ainstalou na manhã de ontem 
( 1 5 )  a  C o m i s s ã o  d e  

Indústria, Comércio e Turismo. Na 
ocasião, o deputado Allan Kardec 
(PDT) foi empossado presidente da 
Comissão, que terá o vice-presidente 
Carlos Avallone (PSDB) compondo 
a chapa até ao final da legislatura. 

Renúncia e Sonegação Fiscal - 
Durante a reunião, o deputado citou 
ainda a entrega do relatório com 
resultados da CPI da Renúncia e 
Sonegação Fiscal, que terão muitos 
impactos no setor industrial. 

Mato Grosso e o progresso na região 
Oeste. “Precisamos saber como está 
a relação comercial e industrial 
bilateral com a Bolívia. E, ainda 
saber quais serão os próximos passos 
que precisamos tomar. Espero que 
possamos realizar essa sessão na 
primeira quinzena de abril, porque se 
trata do progresso para o Estado de 
Mato Grosso com geração de 
emprego e renda”, afirmou Kardec. 
Para o vice-presidente Carlos 
Avallone, além de outros assuntos 
que serão debatidos, a Comissão 
deverá centralizar nos três temas de 
Cáceres. O deputado entende que 
“temos muitos assuntos importantes 
para discutir esse ano. Quero estar ao 
lado do Allan, ajudando no que for 
necessário em vários temas 
importantes este ano”, explicou 
Avallone. 

“Pra mim o futuro é a região oeste, 
t e m o s  q u e  f a z e r  u m  
encaminhamento da fronteira no 
sentido para subir para Porto Velho, 
a questão da ferrovia. São três 
assuntos que estão acontecendo em 
Cáceres, que são sonhos antigos da 
população: o gás, o porto novo de 

“Essa iniciativa vai colocar 
em evidência a região Oeste. O 
traçado da ferrovia favorece as 

as opiniões de Avallone e Kardec 
sobre as pautas envolvendo a 
ferrovia, que ligará todo o Estado, o 
gás natural e a CPI da Renúncia 
Fiscal para os ajustes necessários na 
área industrial. 

regiões norte e sudeste do Estado de 
Mato Grosso. Espero que num futuro 
não distante possamos também ter 
uma ferrovia passando pelo Oeste, 
u m a  v e z  q u e  a  Z o n a  d e  
Processamento de Exportação (ZPE) 
está em Cáceres. Precisamos 
transformar Cáceres num polo 
industrial”, espera o parlamentar. 

 Depois de alguns anos, os 
projetos estão se concretizando”, 
destacou ele. Dr. Gimenez reforçou 

Cáceres situado no Barranco 
Vermelho, e visita às obras da ZPE. 
Estamos vivendo um momento 
muito importante em Mato Grosso, 
na região Oeste que ficou esquecida 
muito tempo. 

PARLAMENTO

Comissão Indústria e Comércio é instalada 
e programa sessão especial para Cáceres 

Gás natural da Bolívia, novo porto de Cáceres, e ZPE estarão em pauta 

Assessoria 

Deputados Avallone e Allan Kardec  

Foto: Ronaldo Mazza

Foto: JCC 

 Foto: Rafael Neddermeyer 
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A reação do União veio no 
segundo tempo com gol de Deivisson, 
deixando tudo igual logo no início da 
etapa. A pressão da equipe do 
Rondonópolis não parou e Peixinho 
assinou o golaço da vitória, garantindo a 
vantagem no jogo de volta, que acontece 
às 19h do próximo sábado, no estádio 
Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. 

terá a vantagem do empate no jogo de 
volta para chegar à decisão.  Com apoio 
da torcida, o Colorado tomou um susto 
no primeiro tempo, com golaço de 
pênalti do Verdão do Norte, com Ítalo 
que abriu a vantagem.  

Com o resultado, o Colorado 

segundo tempo. Enquanto o Dom Bosco 
tentava chegar em velocidade, o 
Dourado se armou bem na defesa e não 
deu espaço. A equipe auriverde ainda 
chegou bem em chute forte de 
Marquinhos  na  área ,  a lém de 
cruzamentos na área, mas não marcou.  

No próximo sábado, às15h30, 
as equipes voltam a se encontrar pela 
partida de volta na Arena Pantanal.  Já o 
União venceu de virada o Luverdense, 
em partida disputada no estádio Luthero 
Lopes.  O União venceu por 2 a 1, e saiu 
em vantagem pela vaga na final. 
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  isando em 2023 estar na Vprimeira divisão do Mato-
g r o s s e n s e ,  o  C a c e r e n s e  

segunda divisão do Campeonato.  
Com 25 anos de carreira como 

técnico, o experiente treinador, em seu 
currículo já esteve à frente de vários 
times a nível Brasil, e no cenário 
estadual já comandou o União, Dom 
Bosco, Sorriso, Poconé, além de uma 
passagem pelo Sinop. 

O novo técnico do Cacerense 
deve começar os trabalhos no próximo 
mês, uma vez que a disputa está prevista 
para iniciar no dia 17 de abril. O time 
integra o grupo A, juntamente com os 
times do Araguaia, Cáceres, Primavera, 
Poconé e Paulistano. 

Birigui tem pela frente o 
desafio de trabalhar para colocar o 
Cacerense na primeira divisão da 
competição.  

O campeonato assegura ao 
campeão e ao vice o acesso a elite do 
futebol mato-grossense em 2023. 

anunciou no início da semana a 
contratação do técnico Marcos Birigui 
para comandar a equipe na disputa da 

m partida equilibrada, pelo jogo Ede ida das semifinais do 
Campeonato Mato-grossense, o 

Cuiabá venceu o Dom Bosco com o 
placar de 1 a 0, largando em vantagem. O 
único gol do duelo, foi anotado por 
Rodriguinho. 

O duelo começou pegado e 
com forte marcação das duas equipes. O 

Dourado chegou pela primeira vez em 
chute forte de Camilo, logo no começo, 
que o goleiro defendeu. O gramado 
irregular prejudicou o Cuiabá que viu o 
rival chegar por duas vezes com perigo, 
mas ambos os chutes foram para fora. O 
único gol saiu aos 41 minutos após 
cobrança de escanteio de Everton na 
cabeça de Rodriguinho. O camisa 10 

Na segunda etapa, o Cuiabá 
teve a primeira chance aos nove minutos 
em linda jogada de André Luís, que 
dominou já driblando o adversário na 
área. O chute foi por cima do gol. Com o 
forte calor, o jogo caiu de produção no 

completou para o fundo da rede e marcou 
o oitavo dele na temporada. 

Com programação que vai de abril 
ao início de julho, a fase regional envolve 
equipes escolares dos municípios de todas as 
regiões de Mato Grosso que competem por 
vagas para a etapa estadual. Os estudantes de 
12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares 
e os da faixa etária de 15 a 17 anos disputam 
os Jogos Estudantis de Seleções. 

nze municípios de Mato Grosso Osediarão os Jogos Escolares e os 
Jogos Estudantis Mato-grossenses 

em 2022. Realizadas pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-
MT), as competições são os maiores eventos 
esportivos escolares do Estado.  

Os jogos serão realizados nos 
municípios de Campo Verde, Sorriso, 
Tangará da Serra, Alta Floresta, Juara, 
Canarana, Confresa, Várzea Grande, Pontes 
e Lacerda, Alto Garças e Lucas do Rio Verde. 

De 08 a 13 de abril, em Campo 
Verde, os estudantes de 12 a 14 anos das 
regiões sul e sudeste abrem a programação 
do evento esportivo. Já os atletas de 15 a 17 
anos dessas regiões finalizam a etapa 
regional no início de julho, em Alto Garças. 

representarão Mato Grosso nas fases 
nacionais correspondentes. Para participar 
das competições, cada município deve 
inscrever suas equipes e atletas. Os 
formulários para inscrição estão disponíveis 
no site da Secel. 

As demais disputas regionais, que acontecem 
de 15 de abril a 06 de julho, integram os 
Jogos Escolares e os Jogos Estudantis num 
mesmo período e município.  

Os campeões estaduais das 
modalidades coletivas e individuais 

RESULTADO

Cuiabá e União largam na frente  
pelas semifinais do Mato-grossense 

O duelo começou pegado e com forte marcação das equipes

Da Redação 

Cuiabá vence Dom Boscio e abre vantagem  

NOVO TÉCNICO

Cacerense contrata Marcos Birigui para  
disputa da 2ª divisão do Mato-grossense 
Da Redação 

Marcos Birigui no Cacerense  

Foto: Luiz Ornaghi

Foto: Assessoria

ESPORTE ESTUDANTIL

Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses  
iniciam em abril com as etapas regionais e estaduais  
Redação c/ Assessoria 

Competição inicia dia 8 de abril 

Foto: COB
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By Rosane Michels

Em mais uma edição, a High Society é exclusiva delas, Mulheres de fibras, guerreiras, que carregam 
o dom de cuidar, zelar e amar incondicionalmente, sem deixar de lutar pelo seu espaço no campo 
profissional. São elas mães, empresárias, educadoras, do lar, não importa o cargo que ocupa, elas 
conseguem abraçar o mundo com delicadeza e doçura. Hoje nossos aplausos são pra vocês:  

Parabéns Mulher...

Mayza Thomaz 

Gilda Mendes Moreira Assunção 

Adriana Maciel Mendes Merotti 

Fidelmaria Reis

Carminda Rodrigues Costa 

Ivana Fanaia 

Sueli Vieira Mattiello 

Olga Alvares 

Fabíola Campos Lucas 

Nilza Helena Rodrigues 
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BELEZA NO CÁRCERE

Com foco na autoestima da mulher encarcerada, Cadeia  
Pública de Cáceres realiza dia de embelezamento pessoal 

Corte de cabelo, hidratação, designer de sobrancelhas, 
manicure, pedicure e muito amor foram alguns dos ingredientes que 
tornaram mais feliz a semana das internas da Cadeia Pública de 
Cáceres.  Página 03 
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 ON LINE E GRATUITA

6ª Mostra de Cinema Negro de Mato 
Grosso começa nesta quarta-feira,16 

      Página 06

A mostra faz parte da programação do evento 
Agitando a Resistência Negra – 2ª Edição.

Decreto torna facultativo uso de máscara em ambientes 
 externos, mas mantém obrigatório em locais fechados  

Página 03 

Foto: Divulgação 

DUAS DÉCADAS

Torneio de Tiro em Cáceres reúne Servidores das Forças 
 de Segurança em comemoração aos 20 anos do Gefron 

Marcando as comemorações de 20 anos do Grupo Especial de Segurança de Fronteira, acontece neste sábado (19) em Cáceres, o 
famoso torneio de tiro que reunirá diversos servidores que atuam não apenas no policiamento de fronteira, mas também fazem parte das 
forças de segurança estadual. Página 03 

Foto: Gefron/Arquivo 

TRISTE REALIDADE
Cáceres registra mais um 

crime de execução,  onda de 
violência deixa população insegura 

Nos últimos dias uma onda de 
violência, com a prática de assassinatos 
vem deixando intranquilos os moradores de 
Cáceres. A morte de cinco pessoas em 
menos de duas semanas,  ganhou 
repercussão nas mídias e redes sociais.  
  Página 04 

Foto: Reprodução  

PARLAMENTO
Comissão Indústria e Comércio é instalada 
 e programa sessão especial para Cáceres 

Gás natural da Bolívia, novo porto de 
Cáceres, e ZPE estarão em pauta. Página 05 


	Página 1

