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Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron em Áries indicando 
um período em que você 
pode mergulhar mais  
profundamente em sua 

mente, em busca de um sentido e 
significado para alguns padrões, que, 
n e s t e  m o m e n t o ,  p o d e m  s e r  
transformados e curados.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
i n t e n s i d a d e  e  
aprofundamento emocional, 

seguido de mergulho e transformação. O 
período pode indicar uma espécie de cura 
emocional, envolvendo uma viagem a 
sentimentos antigos.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
período de movimento 
agradável na vida social, que 
beneficia diretamente seus 

relacionamentos, especialmente os 
afetivos. Os romances e namoros passam 
por um processo de cura de emoções e 
sentimentos.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron em Áries indicando 
um período em que você 
pode estar mais voltado 

para sua rotina, tanto na vida pessoal 
quanto no trabalho. O período pode estar 
relacionado com uma forte necessidade 
de dedicar-se mais à saúde e à cura 
integral.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
período de cura nos assuntos 
do coração. Neste período, 
existe facilidade em entrar 

em contato com emoções e sentimentos 
mais difíceis, que você preferiu colocar em 
uma gaveta ou jogar debaixo do tapete. É 
hora de encará-los.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
per íodo de movimento 
positivo na vida social, com 
oportunidades de trazer 

equilíbrio e cura às suas amizades. É hora de 
buscar a paz entre você e todos em seu 
entorno. O dia é ótimo para fazer novas 
amizades.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
período de cura,  que 
a c o n t e c e  c o m  m a i s  
facilidade através das 

palavras e da comunicação. O período 
pode estar relacionado com uma série de 
DRs construtivas, que trarão mudanças 
positivas nos relacionamentos.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
período de busca e encontro 
d o  e q u i l í b r i o  e  d a  
estabilidade nas finanças e 
trabalho. O período pode 

envolver um montante de dinheiro já 
esperado, que trará equilíbrio à sua vida 
financeira.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron em Áries indicando 
u m  p e r í o d o  d e  
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de distanciamento, silêncio e 
soli tude.  O período pode estar  
relacionado com uma forte necessidade 
de cura emocional, que só acontece 
através do contato com sua interioridade.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com seus 
talentos, que passam por um 

período de reconhecimento. Nesta fase, 
você estará mais seguro, melhorando 
assim sua performance e competência. 
Dia ótimo para pedir uma promoção.

Vênus em Sagitário recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
período de cura e benefícios 
nas energias domésticas e nos 
relacionamentos em família, 

que passam por um bom momento. O 
período pode também estar relacionado 
com a retomada de visitas em sua casa, 
depois dos processos da pandemia.

Vênus em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Quíron 
em Áries indicando um 
p e r í o d o  e m  q u e  a  
necessidade de cura e 

equilíbrio aumenta, assim como a 
poss ib i l idade  de  sucesso  nessa  
empreitada. Você pode estar mais voltado 
para suas emoções e sentimentos, a fim de 
abrir espaços para a paz.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Bodas de Ouro Pedro e Maria 

Sempre em tempo porque todos os dias são deles que cuidam da nossa saúde, as sinceras 
homenagens aos discípulos de Hipócrates pela efeméride registrada no dia de ontem.  Que Deus 
abençoe tuas mãos, que amenizam a dor e curam as feridas. Que Deus abençoe tua vida e que 

continue a guiar tuas mãos e a encher de amor teu 
coração, para que sejas o caminho da bondade e 
da esperança, para aqueles que depositam suas 
vidas em tuas mãos. Pela dedicação, amor e 
carinho nosso reconhecimento. 

Feliz Dia do Médico... 

Dra Monyke Mendes Gouveia 

Dr. Jones e Dra Marcia Bisinela 

Dr. Odenilson Silva 

Dr. Dalbém e Dra Catarina 

Dr. Olga Alvares 

Dra. Joizeanne Pires 

Outubro vai caminhando pro fim 
sem muitas novidades, exceto, os novos 
aumentos dos combustíveis, da cesta 
básica e similares, que comem no dia a 
dia nosso suado caraminguá, de 
assalariado, a saudosa classe média, 
desempregados e desempresários, que 
de teimosos, sobrevivem aos efeitos da 
borrasca tupiniquim. Já dizia aquele 
filósofo pantaneiro de porta de 
botequim, que o Brasil não tem 
tsunamis, ciclones, terremotos e guerras, 
mas tem uma cambada de políticos 
empoderados, que supera estas e outras 
mazelas de estranja. 

O diferencial aqui, e as vítimas 
destes mau-caráter, é a maioria do povo, 
nós, honrados trabalhadores, inclusive, 
que banca o luxo, as mordomias, os 
nababos e gastos perdulários desta 
minoria palaciana governamental. Sem 
lamúrias, gente, os terremotos em 
escalas percentuais (leia-se custo de 
vida, inflação), como lavas vulcânicas 
nos bolsos das vítimas do sistema, 
devora via impostos e aumentos 
generalizados, o poder de compra do 
povo, encurralado neste meandro. 

Só pra ilustrar, a dona de casa vai 
ao supermercado off-chora, o chuchu tá 
caro pra xuxu; a laranja, com preço 
azedo; a banana comendo o macaco no 
quilo; a carne de segunda a domingo, no 
osso; o frango dá pena soletrar o preço; o 
feijão (sonho) virou pesadelo; o tomate, 
só-mate o gosto no molho e por aí vai o 
ciclone de carestia. Causas? Fácil 
concluir, os combustíveis dos veículos 
que transportam os gêneros da cesta 
básica, que no efeito cascata, teve um 
aumento de 22,18% só neste ano. 

O diesel, no mesmo período foi 
majorado em 23%, dos quais, 8% no mês 
de setembro; a gasosa que não é soda, 
mas é cáustica, 38,16%; o GLP, famoso 
gás de cozinha, faz o cara perder o gás, 
no reajuste de 34,67% de janeiro a 
outubro deste ano, custando 3 dias do 
salário mínimo.

Quer mais terremoto, ciclone, 
borrasca, tsunamis que isso? Quando o 
palhaço deputado Tiririca dizia em 
deboche, "pior doque tá não fica", ele 
estava enganado e o próprio presidente 
tupiniquim já admite que a coisa vai 
piorar. Que ninguém duvide, pois a casa 
está desgovernada, tudo pode acontecer, 
afinal, quem paga a conta é o inquilino, 
nunca o senhorio. E, vem um tal ministro 
dizer que nossa economia tá bombando, 
só se for no lombo da gente. Esperanças 
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Nas próximas semanas acontecerá, 
em Glasgow/Escócia, um dos eventos 
mundiais mais aguardados do ano, a COP-
26. Governos, iniciativa privada e terceiro 
setor aguardam ansiosos para saber o que o 
mundo decidirá nesse importante encontro 
que trata, dentre outros assuntos, das 
mudanças climáticas. 

Quando analisadas as páginas, as 
n o t í c i a s  o f i c i a i s  d o  e v e n t o  e ,  
principalmente, as redes sociais do 
presidente da COP o espírito é: colaboração 
e cooperação. O mundo só encontrará uma 
solução se todos cooperarem.  Na 
contramão desse espírito, o Brasil viveu 
nessa semana a invasão da sede de uma das 
mais importantes entidades representativas 
do país, a Aprosoja, associação que reúne 
milhares de produtores rurais. 

Interessante observar que, uma das 
agressões à entidade foi que a soja não era 
alimento. Então para o que ela é produzida? 
Seja o farelo de soja ou o milho, ou mesmo 
seus substitutos, são a base da ração que 
alimenta suínos, aves, peixes e bovinos para 
produção de carne ou de leite. 

  E mesmo quem é vegetariano, esses 
insumos são a base da produção de ovos, por 
exemplo, ou ainda fontes alternativas de 
proteína. São produtos do agro chaves para 
garantir comida a milhões de famílias em 
praticamente todos os continentes do 
mundo. Ao exportar o excedente produzido, 
o Brasil contribui para um desafio global: 
segurança alimentar. 
  A intransigência e a dificuldade de 
encontrar soluções colaborativas, que leva à 
invasão covarde de instituições, seja da 
Aprosoja ou qualquer outra, só geram 
desagregação. E não é disso que o mundo 
precisa nesse momento. O mundo precisa de 
colaboração, cooperação e diálogo. A busca 
por ações conjuntas é que vai apresentar a 
solução de problemas complexos. 
  Infelizmente ainda hoje, 118 
milhões de pessoas e crianças, de acordo 
com a FAO, sequer conseguem atingir o 
mínimo de calorias necessárias por dia. 
Falar em proteína de qualidade então se 
torna outro desafio maior. 

Ainda há a percepção de que o 
agronegócio é a larga escala. E não é, de 
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Todas as unidades do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso retomam o trabalho 
presencial, em sua integralidade, a partir do 
dia 03 de novembro. Apenas os membros, 
servidores, estagiários e prestadores de 
serviços que compõem o grupo de risco e 
que não tenham completado o ciclo de 
vacinação poderão permanecer em 
trabalho remoto até o 21º dia após a 
segunda dose. 

MPMT ATENDIMENTO

Na segunda-feira,25, acontece a 1ª Mesa 
Redonda sobre atendimento das pessoas 
surdas pelo Corpo de Bombeiros Militar. O 
evento será realizado as 18h, no quartel da 
2ª Companhia Independente de Bombeiros 
Militar de Cáceres. Na oportunidade será 
lançado um canal de atendimento de 
pessoas surdas. O aplicativo permite que as 
pessoas com deficiência auditiva acionem 
as equipes de plantão 

O levantamento aponta que no Brasil,  ao 
menos 12.211 crianças de até seis anos de 
idade ficaram órfãs de um dos pais vítimas 
da Covid-19. Segundo os dados levantados 
pela Arpen-Brasil, 25,6% das crianças de 
até seis anos que perderam um dos pais na 
pandemia não tinham completado um ano. 
Já 18,2% tinham um ano de idade, 18,2% 
dois anos de idade, 14,5% três anos, 11,4% 
quatro anos, 7,8% tinham cinco anos e 
2,5%, seis anos. São Paulo, Goiás, Rio de 
Janeiro, Ceará e Paraná foram os estados 
que mais registraram óbitos de pais com 
filhos nesta faixa etária. 

ATENDIMENTO A SURDOS

Os números obtidos mostram que nove 
pais faleceram antes do nascimento de seus 
filhos, enquanto que, pelo menos uma 
criança, de até seis anos, perdeu pai e mãe 
vítimas da Covid-19. Os números revelam 
uma parte da pandemia que muitas vezes 
esquecemos de mensurar. Quando um 
adulto perde a vida, dependentes podem 
ficar sem assistência. Os impactos 
econômicos e sociais envolvidos nessa 
realidade são enormes.  

COVID ÓRFÃOS BRASIL

FEIRA DO EMPREENDEDOR
Inicia dia 23 de outubro, a edição da Feira 
do Empreendedor 2021. Serão cinco dias 
de programação diversificada, com muita 
informação e oportunidades de negócio. 
Considerado o maior  evento de 
empreendedor i smo do  Bras i l ,  a  
expectativa é reunir de forma totalmente 
online cerca de 100 mil pessoas de todas as 
regiões do país. Este ano, a Feira do 
Empreendedor terá novidades: o evento 
online será realizado em uma plataforma 
exclusiva, a Sebrae Experience, de fácil 
navegação. Para participar do evento, basta 
a c e s s a r  o  
www.feiradoempreenedor21.com.br e 
fazer a inscrição gratuitamente. Até 27 de 
outubro, os inscritos poderão participar de 
palestras, consultorias, feiras de negócios e 
muito mais. 

COVID ÓRFÃOS MT
Ao menos 378 crianças de até seis anos de 
idade em Mato Grosso ficaram órfãos de 
um dos pais vítimas da Covid-19 entre 16 
de março de 2020 e 24 de setembro deste 
ano. Os dados foram levantados com base 
no cruzamento entre os CPFs dos pais nos 
registros de nascimentos e de óbitos feitos 
nos 268 Cartórios de Registro Civil do 
Mato Grosso. 

___***Luciano Vacari é gestor de 
agronegócios. 

acordo com o último Censo Agropecuário 
do IBGE, 70% dos estabelecimentos rurais 
do país têm até 50 hectares. 

O agronegócio representa todos os 
setores envolvidos com a produção de 
alimentos, fibra e bioenergia. Nesse ano de 
2021, o Cepea espera que o agronegócio seja 
responsável por quase 30% do PIB do País, 
gerando 18 milhões de empregos. Isso não é 
apenas dentro da porteira. O Agronegócio 
envolve a produção dentro da porteira, seja 
qual for a escala produtiva, o setor de 
insumos, de serviços e a agroindústria. São 
famílias, algumas que moram no meio rural, 
outras que já moram no meio urbano, mas 
todas envolvidas e empenhadas em garantir 
que o alimento chegue na mesa, não apenas 
dos brasileiros, mas de outros lugares do 
mundo. 

Isso é cooperação. É uma ilusão 
pensar que o confronto acaba com a fome, 
precisamos de união para produzir. Juntos 
somos mais fortes, separados todos perdem. 
Inclusive a democracia. 

EDITORIAL

Todos nós esperamos que em 
outubro de 2022, os eleitores façam uma 
faxina, a começar pelos maus políticos, 
impichando-os nas urnas, mesmo 
porque paciência, tem limites. 

de uma luz no fim do túnel, apesar da 
bandeira vermelha da Anatel? Claro, que 
a  gente al imenta pelo menos,  
expectativas futuras melhores. 

Que os responsáveis por este 
tsunami tropical caiam na real, pois a 
nota fiscal da registradora dos mercados, 
é o panfleto mortal em suas pretensões 
de reeleição. Tudo vai depender da 
consciência de quem tem, nós, os 
eleitores. E para os masoquistas que 
d i z e m  n ã o  e s t a r  n e m  a í ,  
complementamos, é por isso, que eles, 
os maus políticos estão lá, pouco se 
lixando pra gente. 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: (65) 3222 – 2533 ou 9 9665-9799 

Administração, Redação e Oficina
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Bombou 

Faca na mão ou comida no prato? 
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 mês de outubro traz com ele Ouma das campanhas mais 
discutidas em todo mundo, o 

Outubro Rosa, que tem por objetivo 
alertar sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama. O movimento teve início no 
ano de 1990 em um evento chamado 
“Corrida pela Cura”, que aconteceu 
em Nova Iorque. No Brasil, a 
primeira ação ocorreu em 2002, no 
parque Ibirapuera, em São Paulo, e 
de lá pra cá, o mês ganha a cor de 
rosa e muitos eventos para 
sensibil izar  as mulheres da 
importância da prevenção.  

Em Cáceres,  diversas 
instituições e empresas abordam o 
tema para encorajar mulheres a 
realizarem seus exames. Entre as 
ações, neste domingo, mais de 120 

Durante o percurso foram realizadas 
três paradas, uma na Praça da Feira, 
Hospital São Luiz e Hospital 
Regional, onde as integrantes do 
Cáceres Mama expuseram faixa com 
os dizeres: OUTUBRO ROSA – 
Campanha de conscientização sobre 
o câncer de mama – “Não basta saber 
que existe, tem que se tocar”. 

“A iniciativa do evento 
ciclístico foi interessante porque 
possibilitou a divulgação da 
campanha do OUTUBRO ROSA e a 
conscientização do auto exame, 
chamando a atenção das mulheres 
para a importância do diagnóstico 
precoce e, com isso, melhor eficácia 
do tratamento. Foi lindo ver a 
integração dos grupos de pedal e a 
união de todos em prol de uma única 
causa!”, destaca Selma Gattass, uma 

mulheres pedalaram um percurso de 
12 quilômetros pelas ruas e avenidas 
da cidade, com o propósito de alertar 
sobre a importância do autoexame.  

O evento intitulado “Pedal 
Rosa” foi realizado pelo Grupo 
Pedal Feliz, sob a coordenação das 
irmãs Sirlene Conceição de Souza e 
Cleonice Helena de Souza, que pelo 
segundo ano consecutivo realizam o 
passeio ciclístico com o intuito de 
chamar a atenção das mulheres sobre 
a importância da realização de 
exames regularmente.  

O evento ganhou a adesão 
de mulheres integrantes de outros 
grupos de ciclistas, bem como da 
sociedade, formando uma nuvem 
rosa de conscientização por onde 
passavam e realizavam uma parada 
para a divulgação do objetivo.   

Apresentador do Programa 
Empreender - Rede Globo em 
Minas, SP, Rio e Mato Grosso do 
Sul. 

Um dos pioneiros no e-
commerce no Brasil, Autor do livro 
“ManUAU do Novo Varejista”, com 
mais de 140 mil downloads, 
recentemente durante a Pandemia 
criou o Pede por Perto, iniciativa 
pioneira de vendas pelos WhatsApp 
que já acumula quase 30.000 
negócios. 

currículo. 

O evento é gratuito e as 
vagas são limitadas. Inscrições e 
informações pelo telefone (65) 
3211-6700. 

 om objetivo de trazer Cinformações importantes 
para que os empresários se 

adaptem a este novo cenário e 
reinventem as formas de realizar as 
vendas, o Sebrae Cáceres, realiza na 
próxima segunda-feira, 25, palestra 
com Fred Rocha, que utilizando uma 
metodologia própria e prática, vai 
mostrar que o mundo mudou, e por 
isso, é preciso mudar também a 
forma de vender.  

A palestra acontece no 
auditório da Fapan das 19h as 21h. A 

p a l e s t r a  t r a r á  i n f o r m a ç õ e s  
importantes para que os empresários 
se adaptem a este novo cenário e 
reinventem as formas de realizar as 
vendas”, 

Pesquisador, Consultor e 
Palestrante foi reconhecido 4 vezes 
Profissional de Marketing do Brasil 
em 2016 e em 2019. 

Fred Rocha, é o mais 
contratado especialista de varejo no 
Brasil. Com mais de 26 anos de 
experiência acumula 16 negócios de 
diversos segmentos em seu 

A secretária de Turismo e 
Cultura Alessandra Castilho 
finaliza dizendo que todo homem é 
eterno quando seu trabalho 
permanece. "A obra de Sebastião 
Mendes está viva e eterniza seu 
nome nas artes plásticas. Venham 
prestigiar este evento", concluiu 
Alessandra.

Brasileira de Belas Artes (ABBA) 
com a cadeira número três. 

Para a prefeita Eliene 
Liberato Dias, essa é uma 
homenagem justa, a um cacerense 
que amava sua terra e a divulgou 
através da sua arte, onde ganhou o 
mundo. “As obras de Sebastião 
Mendes têm a cor, o tempero e a 
poesia de Mato Grosso, essa 
exposição é alma eternizada deste 
grande artista”, enalteceu Eliene. 

Autodidata, Sebastião 
ficou mundialmente conhecido 
com seu estilo expressionista, e 
fazia questão de divulgar Cáceres e 
Mato Grosso, retratando seu 
cotidiano nas muitas exposições 
realizadas no Brasil e no exterior. 
Mendes expôs em diversos países, 
entre eles Finlândia, Noruega, 
Suíça, França, Alemanha, Bélgica, 
Espanha, Portugal e Cuba. 

A vernissage de abertura 
está marcada para domingo, 24, às 
20 horas, no centro de eventos Maria 
Sophia Leite (Sematur). 

Sebastião Mendes, morreu 
aos 54 anos, no dia 08 de outubro de 
2020, ao sofrer um infarto e deixou 
como legado obras marcantes e 
evidentes, através da sua principal 
característica, um estilo com 
traçados inconfundíveis nas telas. 

O artista cacerense era 
membro titular da Academia 

ando continuidade nas Datividades alusivas aos 243 
de fundação de Cáceres, a 

prefeitura municipal, através da 
secretaria de Turismo e Cultura e 
parceiros promovem de 24 a 31 de 
outubro, a exposição “SEBASTIAO 
MENDES - o lugar e a gente do 
artista cacerense”. 

A visitação acontece de 
segunda a sexta-feira, das 13 às 18 
horas e no sábado e domingo, das 14 
às 18 horas. O evento tem como 
curador o artista plástico Salvio 
Júnior, projeto expo gráfico de 
Edson Flávio, com organização de 
amigos e amigas do Sebastião 
Mendes e apoio da pró reitoria de 
extensão e cultura da Unemat. 

Participaram da ação além 
d o  g r u p o  i d e a l i z a d o r,  a s  
integrantes das Madrugadeiras da 
Bike, Bike Terapia, Cross bike, 
Pebas de Aço e Sem Limites. 

e presta relevantes serviços de 
apoio a mulheres com câncer em 
Cáceres. 

d a s  i n t e g r a n t e s  d o  G r u p o  
Madrugadeiras da Bike. 

D e  a c o r d o  c o m  a s  
organizadoras, a exemplo da edição 
anterior, toda a renda, arrecadada 
com as vendas de camisetas e 
macaquinhos serão revertidos ao 
Cáceres Mama, entidade que acolhe 

PEDALADA DA CONSCIENTIZAÇÃO

Pedal Rosa em Cáceres chama atenção  
para a prevenção do câncer de mama  

Da Redação 

Evento ganhou a adesão de mulheres integrantes de outros grupos de ciclistas 

Parada para orientações de prevenção 

 Foto: Facebook

RE EMPRENDER

“Pare de vender do jeito velho” será tema 
 de palestra gratuita do Sebrae em Cáceres 

Da Redação    

Palestrante Fred Rocha   

Foto: Polo Palestrantes

ARTE E CULTURA

Prefeitura e parceiros promovem vernissage 
 e exposição do artista Sebastião Mendes 

Assessoria 

Artista Sebastião Mendes é eternizado em suas obras 

 Foto: Arquivo/JCC
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ensinar as mulheres em situação 
de prisão a se conhecer melhor, 
f a z e n d o  o  a u t o e x a m e  e 
enfatizando cuidados que fazem a 
diferença.  A psicóloga Cristina, 
voluntária na ação, explica que a 
p rogramação  demons t ra  o 
c o m p r o m e t i m e n t o  e  a 
preocupação da direção com a 

 Na ocasião, os produtores 
do segmento terão a oportunidade 
de trocar experiência e adquirir 

 Empresa Mato-grossense Ade Pesquisa, Assistência e 
E x t e n s ã o  R u r a l 

(Empaer), em parceria com a 
Prefeitura de Araputanga e 
Sec re t a r i a  de  Agr i cu l t u r a 
Familiar (Seaf), promovem no 
dia 22 de outubro o “Dia de 
Campo Projeto Mais Leite”. 

p ó s  s u a  c r i a ç ã o  n o ALegislativo e aprovação 
em Sessão Ordinária, o 

Projeto de Lei nº 61/2021, que 
regulamenta a exigência de 
certidão negativa de antecedentes 
criminais para profissionais 
terceirizados que trabalhem com 
crianças e adolescentes em 
Cáceres, foi sancionado neste 
mês pelo Executivo Municipal e 
já está em vigor. 

De autoria do vereador 
Luiz Landim, o Projeto torna 
obrigatória a verificação da 
certidão no ato de contratação do 
profissional e também torna 
compulsória sua apresentação 
para os profissionais já exercendo 
o cargo antes da sanção desta lei, 
como complemento. 

Segundo Landim, a lei 
tem como objetivo garantir a 
segurança de vulneráveis.  

c o n h e c i m e n t o  s o b r e 
melhoramento genético e suas 
características. 

O Dia de Campo começa 
às 8h30 e será realizado no sítio 
Nossa Senhora de Fát ima, 
localizado no Assentamento São 
Benedito, em Araputanga. 

Os técnicos da Empaer 
junto  com veter inár ios  da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 
Agricultura e Meio Ambiente, 

A técnica da Empaer, 
Patricia Luciane Santos de 
Campo, explica que a prefeitura 
fez a aquisição de sêmen que 
serão distribuídos aos produtores 
da agricultura familiar da cidade 
para o melhoramento genético do 
seu rebanho.  

O Dia de Campo é mais 
um processo desse circuito que 
está em andamento”, disse. 

Lacbom e Sicredi irão conduzir a 
programação com as visitas 
guiadas e palestras sobre nutrição 
de bezerros, nutrição na seca e 
nas águas, pastejo rotacionado, 
acasalamento, melhoramento 
genético, melhoramento na 
ordenha mecanizadas ou manual, 
além da doação de sêmen e linhas 
de crédito.  

“O nosso trabalho é uma 
cadeia de afazeres. Logo que o 
sêmen é introduzido produzimos 
um relatório do período de 
g e s t a ç ã o  n a s c i m e n t o , 
alimentação e sanidade do animal 
j u n t o  c o m  a  e q u i p e  d e 
veterinários acompanhando 
diariamente. 

 Campanha de prevenção Ae combate ao câncer de 
mama, “Outubro Rosa”, 

também está sendo realizada na 
Unidade prisional de Cáceres.  As 
ações são coordenadas pela 
diretora da unidade, Franciskely 
Campos Moreira, em parceria 
com a psicóloga Cristina Ferreira 

da Silva, enfermeira Deuzuite 
Barbosa Medeiros e estagiárias 
de medicina da Unemat. 

P a r a  a  d i r e t o r a  d a 
Unidade, a campanha vem ao 
encontro do que é praticado no 
l o c a l ,  s e r v i n d o  c o m o  u m 
complemento para as ações de 
rotina. Essa iniciativa visou 

PREVENÇÃO

Palestras e orientações integram programação do 
 Outubro Rosa na Unidade prisional de Cáceres 

Reeducandas aprenderam na prática como funciona o autoexame 

Da Redação 

Reeducandas participando da palestra com a psicóloga Cristina  

Foto: Divulgação

TROCA DE EXPERIÊNCIA

Produtores de Araputanga participam  
 de "Dia de Campo Projeto Mais Leite" 

Assessoria 

Dia de Campo será sobre bovinocultura e melhoramento genético 

AGORA É LEI

Executivo sanciona PL que exige certidão negativa criminal 
aos profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes  
Assessoria 

Landim afirma que a Lei garante mais segurança ao público alvo   

Foto: Assessoria

saúde das detentas. “Estamos 
falando de algo muito importante 
que é a prevenção. Existem várias 
fases: a prevenção, o diagnóstico 
e o tratamento. Aqui realizamos a 
fase primária que é a prevenção, o 
que ajudará essas mulheres a não 
chegarem nas demais fases”, 
destacou. Depois de receberem as 
orientações, as reeducandas 
passaram pelo exame de mama.  
Visando humanizar a acolhida e 
tornar o dia mais alegre, as 
internas participaram de sorteio 
de brindes e de um café da manhã, 
proporcionando um momento de 
descontração.  

“Ter esse momento de 
integração as faz sentirem 
pertencentes e acolhidas pela  
sociedade.A ressocialização 
apesar de enfrentar duras críticas 
e pouco apoio demostra sua 
efetividade com os casos de vidas 
transformadas pelo olhar de 
e d u c a d o r e s ,  p s i c ó l o g o  e 
sociedade”, conclui Fransciskely. 

Ela, agradece a todos os 
colaboradores e voluntários, ao 
Conselho Municipal de Cáceres, 
a  Ju í za  Dra  He l í c i a  Vi t t i 
Lourenço e aos que direta ou 
indiretamente auxiliam nas ações 
desenvolvidas pela Unidade. 
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“Este ano o 33º mutirão 
teve uma estratégia diferenciada 
dos anos anteriores, em virtude de 
si tuações adversas como a 
pandemia da Covid-19 e a 
dificuldade de navegação das 
embarcações de grande porte 
(barcos hotéis e chalanas) pelo 
baixo nível de água do Rio 
Paraguai. Em detrimento a essas 
condições foram reduzidas a 
extensão e o tempo de coleta do 
lixo”, observou Claudionor. 

 Prefeitura de Cáceres, uma Ad a s  p a r c e i r a s  n a  
organização do 33º Mutirão 

de Limpeza do rio Paraguai, 
reconheceu o sucesso do evento e 
infelizmente, a necessidade dele 
ainda  ser  real izado,  pela 
quantidade de lixo retirado em toda 
sua extensão. 

O s  o r g a n i z a d o r e s  
informaram que aproximadamente 
3,5 toneladas foram retiradas na 
ação e a maior quantidade de lixo 
recolhido foi de material plástico e 
ferragens. 

O acontecimento é uma 
ação coletiva que envolve toda a 
população cacerense e teve como o 
seu idealizador e fomentador o 
Capitão Tenente Renato Thomas, 
militar aposentado da Marinha do 
Brasil e empresário do segmento 
turístico. 

Nesta edição do mutirão 
foram disponibilizadas uma 
embarcação de grande porte 
(lancha com 1 uma chata de apoio), 
39 embarcações motorizadas de 
pequeno porte e com piloteiros e 
aproximadamente 180 pessoas 
voluntárias, distribuídas nos barcos 
menores  para a coleta do lixo. 

Segundo o servidor público e guia 
turístico Claudionor Duarte Correa, 
um dos organizadores do mutirão, o 
principal objetivo dessa ação foi 
coletar e retirar todo material 
considerado lixo deixado nas 
praias, barrancos e margens do Rio 
Paraguai em uma extensão de 
aproximadamente 50 quilômetros 
rio abaixo e acima - da Ximbuva à 
Passagem Velha - de margem a 
margem. 

Ele ainda ponderou que 

Para a prefeita Eliene 
Liberato Dias, que ao lado do vice-
prefeito Dr. Odenilson Silva, 
acompanhou pelo rio a ação e 
também participou da coletagem e 
retirada dos resíduos, essa limpeza 
é necessária nesta época do ano 
porque se aproxima o  ciclo das 
águas, período que chove muito na 
região, e estes detritos iriam ser 
carregados  para o rio Paraguai. 

ficou definido que o destino de todo 
material retirado fica sob a 
responsabilidade da Autarquia 
Águas do Pantanal e da Associação 
de Catadores. 

“Esperamos que chegue um 
dia que este evento não seja mais 
necessário. Quem polui deixando 
todo tipo de lixo, deve se 
conscientizar sobre a importância 
da preservação do rio Paraguai e 
seus afluentes, pois as gerações 
futuras se aproximam e precisam da 
mesma oportunidade de ter esses 
recursos naturais preservados “, 
avaliou Eliene. 

A prefeita distinguiu o 
empenho e a participação de todos 
os envolvidos no 33º Mutirão de 
limpeza do rio Paraguai.  Eliene 

A prefeita reconheceu que 
apesar das constantes e insistentes 
campanhas de conscientização e 
ações de educação ambiental, 
muitas pessoas que utilizam este 
manancial ,  ainda o agride,  
deixando nas suas margens e praias 
um rastro de muito lixo.

finalizou agradecendo o Capitão 
Renato,  Lanchas Araés,  as  
secretarias municipais de Meio 
Ambiente ,  Inf raes t ru tura  e  
Assuntos Estratégicos, ASATEC, 
ASPATUR e Autarquia Águas do 
P a n t a n a l ,  e n v o l v i d o s  n a  
organização. A prefeita valorizou 
ainda os diversos parceiros entre 
eles Marinha do Brasil, Policia 
Ambiental, SEMA, Corpo de 
Bombeiros Militar, Juvam, DNIT- 
Progaia, ACRIMAT, Instituto 
Ecológico Sócio Cultural Bacia 
Platina, Associação Diamantinense 
de Ecologia, deputado federal Dr. 
Leonardo, deputado  estadual Tulio 
Fontes, vereadores Luís Landim e 
Franco Valério, TV Descalvados 
(SBT), Rádio Centro América, 
Rádio Difusora, Placão Arts 
Visuais, Areeira Proeste, Areeira 
Monte Verde, Agropecuária 
Grendene, Francisco Tavares - 
Fazenda Rio Sepotuba, Fazenda 
Barra Mansa, Fazenda Promissão, 
Barco Hotel Manduvi, Chalana 
Xoney, Bar Academia do Gaúcho, 
Barco Amicy Verde, Programa 
Roteiros de CÁ, Colônia dos 
Pescadores Z2, Grupo Lobo Guara, 
Grupo Desbravadores, Guarda 
Mirim, Rotary Club Cáceres, 
Guardas Municipais, além de 
diversas embarcações e pessoas que 
não se inscreveram, mas se fizeram 
presentes e doaram um dia de 
serviço em benefício do rio 
Paraguai.     

Além da motocicleta, estão 
envolvidos na colisão uma 
camionete Amarok e um Mitsubishi 
Lancer.  

O condutor do Mitsubishi 
Lancer contou aos policiais que 
seguia no sentido Mirassol D'Oeste 
a São José Dos Quatro Marcos 
quando o veículo Amarok que 
estava dando sinal de luz alta e lhe 
u l t rapassou,  em seguida  a  

ma colisão entre dois Ucarros e uma moto, no 
início da madrugada desta 

segunda-feira (18), deixou uma 
pessoa morta, na MT-175, em 
Mirassol D'Oeste. De acordo com a 
Policia Militar a colisão aconteceu 
na frente a entrada da fazenda 
Urutal. 

O condutor da motocicleta 
Jairo Wesley Lima de Almeida (27 
anos), não resistiu ao impacto e 
morreu ainda no local do fato.  Os 
policiais militares preservaram o 
local e acionaram a Polícia 
Judiciária Civil, além da Perícia 
Oficial e Identificação Técnica - 
POLITEC de Cáceres. 

camionete veio a colidir com um 
motoqueiro que estava vindo 
sentido contrário. 

Em seguida a camionete 
veio a abalroar no veículo 
Mitsubishi Lancer, o condutor 
perdeu o controle, vindo a sair da 
pista e bater em uma cerca e 
adentrando a propriedade rural 
onde parou. 

O caso  segue  sendo 
apurado pela equipe da Delegacia 
de Polícia Civil de Mirassol 
D´Oeste e que passa a apurar o caso. 

O motociclista só foi 
identificado devido a ter sido 
achado no local a tornozeleira 
eletrônica que lhe pertencia, já a 
motocicleta biz, não foi possível 
identificar a placa nem o modelo, 
pois o veículo estava totalmente 
destruído devido forte impacto.  
Segundo os policiais militares 
r e l a t a r a m  e m  b o l e t i m  d e  
ocorrênc ia ,  o  condutor  da  
camionete Amarok estava em 
visível estado de embriaguez 
alcoólica e exalando forte odor 
etílico. 

33ª EDIÇÃO

Mutirão limpa rio Paraguai  
e retira 3,5 toneladas de lixo  

Devido a pandemia o 33º mutirão teve estratégia diferenciada dos anos anteriores 

Assessoria 

IMPRUDÊNCIA

Prefeita Eliene e vice Dr. Odenilson participam do Mutirão  

Foto: Ronivon Barros

Colisão entre carros e moto deixa uma 
pessoa morta, na MT-175, em Mirassol 
Joner Campos/CN 

Lancer saiu da pista e adentrou numa propriedade rural 

 Foto: Reprodução CN
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ROBERTO 
BARROS DE CAMPOS - COMARCA DE CUIABÁ - 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 
AGRÁRIO DE CUIABÁ RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, 
TELEFONE: (65) 3648- 6001/ 6002 - FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 PROCESSO n. 1004283-
19.2021.8.11.0006 - Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça]-
>REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) - POLO ATIVO: Nome: WESLLEY 
BARBOSA DOS SANTOS Endereço: RUA GUILHERME FAREL, 1200, apt 1604, GLEBA 
FAZENDA PALHANO, LONDRINA - PR - CEP: 86055-650 Nome: JOB TERRIN JUNIOR 
Endereço: RUA LUIZ LERCO, 150, TERRA BONITA, LONDRINA - PR - CEP: 86047-610. 
POLO PASSIVO: Nome: CHICÃO Endereço: Área Rural, Fazenda Bom Sucesso, Área 
Rural de Cáceres, CÁCERES - MT - CEP: 78219-899 Nome: DRAQUISON ou DRAITI 
Endereço: Área Rural, Fazenda Bom Sucesso, Área Rural de Cáceres, CÁCERES - MT - 
CEP: 78219-899 Nome: DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS Endereço: Área Rural, 
Fazenda Bom Sucesso, Área Rural de Cáceres, CÁCERES - MT - CEP: 78219-899. 
FINALIDADE: EFETUAR edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e 
desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, 
nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 
caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 
inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 
RESUMO DA INICIAL: nos autos do processo nº 1004283-19.2021.8.11.0006, 
DESTINADOS AO MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM 
DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ/MT, os autores JOB TERRIN JUNIOR, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade com RG n. 14177303-0/SSP-SP e 
inscrito no CPF/MF sob n. 066.586.088-90, residente e domiciliado na cidade de Londrina, 
Estado do Paraná, na Rua Luiz Lerco, n. 150, casa 313, condomínio residencial Catuaí 
Parque, Jardim Terra Bonita, CEP: 86.047-610; e WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, agropecuarista e empresário, portadora da Carteira Nacional de 
Habilitação/CNH n. 02968973109/DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob n. 308.719.198-18, 
residente e domiciliado na Rua Guilherme Farel número 1200 apto 1604 - Gleba Fazenda 
Palhano, CEP 86055-650, Londrina/PR; devidamente representados pelo advogado DAVI 
MISKO DA SILVA ROSA, inscrito na OAB/PR sob n. 93.063, ajuizaram AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c Pedido De Tutela Antecipada de Urgência, em face de 
DESCONHECIDOS, DESCONHECIDOS, uma vez que os Requerentes só conseguiram 
identificar o primeiro nome e/ou apelido de alguns dos invasores, sendo que os dois líderes 
atendem pelas alcunhas de “Chicão” e “Draquison” (este último também conhecido como 
“Draiti”), mas se negam a se identificar formalmente. A ação tem por CAUSA DE PEDIR o 
fato de os DESCONHECIDOS terem invadido ilegalmente o imóvel rural denominado 
"Fazenda Bom Sucesso", situado no município de Cáceres/MT, com suas características e 
confrontações devidamente descritas nas matrículas de n. 27.202; 27.203; 27.204; 27.205; 
27.439; 27.440; 27.441; 27.442; 27.443 e 27.444; violando o direito de posse legítima que até 
então era exercido pelos autores, uma vez que o autor JOB TERRIN JUNIOR é 
coproprietário e exerce a administração da área há mais de vinte anos e o autor WESLLEY 
BARBOSA DOS SANTOS é arrendatário de fração da área e realiza movimentações de gado 
devidamente comprovadas. O PEDIDO feito pelos autores foi pela REINTEGRAÇÃO 
LIMINAR DA POSSE da fazenda BOM SUCESSO, em razão da probabilidade do direito e 
do perigo de dano devidamente comprovados, e que ao final do processo a demanda fosse 
julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para se confirmar a decisão liminar e declarar por 
definitivo o direito de os autores serem reintegrados na posse do imóvel rural. Atribuiu-se 
como VALOR DA CAUSA o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Foi postulado pela 
PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS admitidas em juízo, especialmente por prova 
documental; prova oral; e diligência de Oficial de Justiça no local do imóvel. Em razão da 
urgência e do fato de os réus serem desconhecidos, os Autores requereram que o feito seguisse 
SEM AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. Em anexo à Inicial, os Autores juntaram 
os seguintes DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS: 1) Procuração Ad Judicia; 2) 
Documentos pessoais dos Autores; 3) Documentos de comprovação da invasão dos réus sobre 
o imóvel rural; 4) Documentos de comprovação da posse legítima que os autores exerciam 
sobre o imóvel rural antes da invasão. DECISÃO: Diante do exposto, não havendo fundamento 
que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em 
cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da 
função social ,  DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a f im de  DETERMINAR A 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área esbulhada descrita na inicial.1. Expeça-se 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus desta 
decisão. 1.a- O mandado deverá ser encaminhado por Carta Precatória à Comarca de Cáceres/MT, 
ressaltando-se que o seu cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública 
- SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 
regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê 
Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de 
agosto de 2019. 1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de 
Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção 
e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas 
constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 
3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. 1.c - 
DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR 
OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de 
seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. 
Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo cumprimento dos 
mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento 
prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de 
pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 
grávidas, idosos e enfermos.” 2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de 
reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos 
juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus. 3. 
DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e 
seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do 
conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do 
CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão . 4. 
CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, 
CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão 
(art. 564, parágrafo único, CPC). 5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil 
reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão. 6. Dê ciência à Defensoria Pública, 
posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 
economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC. 7. EXPEÇA-SE 
edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, 
§1°, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 
defesa dativa. 8. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na 
defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada. 9. Dê 
ciência ao Ministério Público desta decisão. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 
prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A 
contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em 
dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda 
Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDRE 
CONCEICAO COUTINHO DE AQUINO, digitei. CUIABÁ, 28 de setembro de 2021; (Assinado 
Digitalmente) Paola Regina Pouso Gracioli Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 
9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 
vinculados a este documento, acesse o endereço:> https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador 
de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a câmera habilitada, aponte para o 
QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 
lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso 
V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 
(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, 
exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento 
dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba 
“Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a 
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
i n f o r m a ç õ e s ,  f a v o r  c o n s u l t a r  o  M a n u a l  d o  P J e  p a r a  A d v o g a d o s  e m 
https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Cáceres-MT, 19 e 20 de outubro de 2021

Flamengo voltou a ameaçar, aos 11, em 
jogada individual de Michael, que 
arriscou o chute forte e exigiu boa defesa 
de Walter. Aos 19, o atacante fez outra 
boa jogada, limpou a marcação no lado 
esquerdo e finalizou para fora. 

O Flamengo ainda teve um 
possível pênalti revisado pelo VAR, aos 
47. O lance foi considerado normal e a 
penalidade não foi marcada. 

Aos 27, Michael foi mais 
“solidário” e, após limpar a marcação, 
acionou Gabigol, que foi travado na hora 
do chute. Aos 34, Kenedy tabelou com 
Arão e bateu cruzado, mas Walter evitou 
o gol. Pouco depois, Michael foi lançado 
e bateu rasteiro. O goleiro do Cuiabá fez 
a defesa tranquilo. 

quando Pepê lançou Clayson. Arão 
conseguiu bloquear o avanço do 
atacante e mandou a bola para o 
escanteio. Aos 34, o Flamengo chegou 
novamente, com Gabigol. O atacante 
acabou chutando para fora. 

N o  s e g u n d o  t e m p o ,  o  

O Rubro Negro ainda teve 
outra oportunidade, já no final do 
primeiro tempo. Thiago Maia acionou 
Everton Ribeiro, que lançou Michael. O 
atacante tentou resolver sozinho e 
chutou para fora. O Cuiabá respondeu 
aos 50. Após cruzamento na área, 
Camilo e Jenison dividiram com Léo 
Pereira. A bola quase encobriu Diego 
Alves, que se recuperou a tempo e fez a 
defesa. 
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 Cuiabá conseguiu segurar o Oímpeto ofensivo do time que 
mais marcou gols no Brasil em 

2021. A equipe comandada por Jorginho 
empatou em 0 a 0 com o Flamengo, no 
estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 

Apostando em uma estratégia 
reativa, Jorginho armou o Cuiabá bem 
postado na defesa e apostando nos 
contra-ataques. Já o Flamengo teve 
maior posse de bola e criou as melhores 
chances, mas não conseguiu converter 

Aos 27, Gabigol cruzou e 
Andreas não conseguiu alcançar. 
Michael ainda tentou finalizar, mas 
pegou mal na bola. O Cuiabá chegou 
pela primeira vez com perigo aos 31, 

estratégia do Cuiabá de se defender deu 
certo e o Flamengo pouco conseguiu 
criar. Em uma das poucas chances, logo 
aos 8, Michael recebeu na área, chutou 
cruzado e venceu Walter. O árbitro, 
porém, anulou o gol, após checagem do 
VAR. 

Com o resultado, o Cuiabá 
segue em 9º, com 35 pontos. Já o 
Flamengo permanece na vice-liderança, 
com 46 pontos, mas desperdiça a chance 
de diminuir a diferença para o líder 
Atlético-MG, que mais cedo foi 
derrotado pelo Atlético Goianiense. 

em gols. 

No próximo domingo (24), o 
Cuiabá vai ao estádio do Mineirão, em 
Belo Horizonte (MG), encarar o Atlético 
Mineiro.   No primeiro tempo, a 

inop e Sorriso fecharam a 3ª Srodada da Copa FMF 2021, no 
estádio Gigante do Norte. O 

Lobo do Norte superou o Sinop 
vencendo a partida por 2 a 1. 

Os gols da vitória foram 
marcados por GTA e Guilherme. Ivo 
marcou para o Galo.   Com o 
resultado, o Sorriso chega aos quatro 
pontos, em três jogos, e Galo do 
Norte se mantém com três, em dois 
jogos disputados. 

Na próxima rodada, o Sinop 
visita o Ação na segunda-feira, 25, 
no Dito Souza, com partida agendada 
para as 16h. Já o Sorriso recebe o 
Dom Bosco no estádio Egídio 
Preima, às 16h, de sábado, 23. 

Na classificação geral do 
campeonato o Mixto lidera com 7 

brindo a 3ª rodada do Mato-Agrossense Feminino, Cuiabá 
e Mixto empataram em 0 a 0, 

na tarde de sábado no estádio Dito 
Souza. Com o resultado, o Alvinegro 
chega aos 7 pontos na 1ª colocação, 
com o Dourado vindo na sequência 
com cinco. 

Também pela 3ª rodada do 
Feminino, o Ação ganhou de lavado 
do Cáceres, a partida foi disputada, 
no sábado no estádio Geraldão, o 
Ação goleou o Cáceres por 3 a 0. 
Com o resultado, o Ação chega a sua 
primeira vitória, somando três 
pontos na tabela; enquanto o Cáceres 
permanece com um ponto. 

e o Cáceres na lanterna com apenas 
um ponto marcado. 

pontos, seguido pelo Cuiabá com 5, 
em terceiro está o Ação com 3 pontos 

BRASILEIRO

Cuiabá suporta pressão e empata  
com o Flamengo no Rio de Janeiro 

Técnico armou o Cuiabá bem postado na defesa e apostando nos contra-ataques 

Herbert de Souza/SN 

Cuiabá armou estratégia e segurou o empate    

Foto: Assessoria

3ª RODADA

Sorriso vence por 2 a 1 
o Sinop pela Copa FMF 
Da Redação 

Com a vitória Sorriso marca 3 pontos  

Foto: Assessoria

FEMININO

Pela 3ª rodada, Cuiabá e Mixto ficam 
 no empate e Ação vence o Cáceres 

Da Redação 

Mixto é o líder da competição com 7 pontos   

Foto: Assessoria

CÁCERES-MT,  19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021

ANO 59 - Nº 10.752

 O mês de outubro traz 
com ele uma das campanhas 
mais discutidas em todo 
mundo, o Outubro Rosa, que 
tem por objetivo alertar sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama.  
E m  C á c e r e s ,  d i v e r s a s  
ins t i tu ições  e  empresas  
abordam o tema para encorajar 
mulheres a realizarem seus 
exames. Entre as ações, neste 
domingo, mais de 120 mulheres 
pedalaram com o propósito de 
alertar sobre a importância do 
autoexame. 

Página 03

A Prefeitura de Cáceres, uma das parceiras na organização do 33º 
Mutirão de Limpeza do rio Paraguai, reconheceu o sucesso do evento e 
infelizmente, a necessidade dele ainda ser realizado, pela quantidade de 
lixo retirado em toda sua extensão. Nesta edição, foram disponibilizadas 
uma embarcação de grande porte, 39 embarcações motorizadas de 
pequeno porte e aproximadamente a participação de 180 voluntários.  
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33ª EDIÇÃO

Mutirão limpa rio Paraguai  
e retira 3,5 toneladas de lixo  

Lixo foi retirado e separado e já colocado nos caminhões para destino final  

Foto: Ronivon Barros

PEDALADA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Pedal Rosa em Cáceres chama atenção  
para a prevenção do câncer de mama  

Pedal Rosa reuniu mais de 120 mulheres   

Foto: Facebook

 Dando continuidade nas 
atividades alusivas aos 243 de 
fundação de Cáceres, a prefeitura 
municipal, através da secretaria de 
Turismo e Cultura e parceiros 
promovem de 24 a 31 de outubro, a 
exposição “SEBASTIAO MENDES - 
o lugar e a gente do artista cacerense”. 
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Abertura será no domingo, as 20h   
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ARTE E CULTURA

Prefeitura e parceiros promovem vernissage 
 e exposição do artista Sebastião Mendes 

A Campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, 
“Outubro Rosa”, também está sendo realizada na Unidade prisional de 
Cáceres.  As ações são coordenadas pela diretora da unidade, Franciskely 
Campos Moreira, em parceria com a psicóloga Cristina Ferreira da Silva, 
enfermeira Deuzuite Barbosa Medeiros e estagiárias de medicina da 
Unemat. Página 04 

PREVENÇÃO

Palestras e orientações integram programação do 
 Outubro Rosa na Unidade prisional de Cáceres 

Reeducandas foram acolhidas com café da manhã  

Foto: Divulgação

RE EMPRENDER

“Pare de vender do jeito velho” será tema 
 de palestra gratuita do Sebrae em Cáceres 
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