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FIPE POPULAR

Pesca de Canoa no 36° FIPe de Cáceres vai 
dar um barco e um motor aos campeões

 Com uma taxa de inscrição de R$ 120, uma dupla pode levar um 
conjunto náutico de Barco de Alumínio de 6 metros e um Motor de Popa 15 
HP, no torneio de Pesca de Canoa do 36º Festival Internacional de Pesca 
Esportiva de Cáceres (FIPe), que acontece de 7 a 11 de junho. A prova será 
no dia 10, pela manhã. A premiação é patrocinada pelo Juba 
Supermercados. Página 03

Prefeitura deu ordem de serviço para 
construção da UBS no Distrito do Caramujo 

AVANÇOS
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BOLAS BRANCAS

Para a Secretaria de Ação Social, que na tarde de ontem 
sexta-feira, no serviu um delicioso Chá da tarde, para 
todas as mães que participam dos serviços de 
convivência oferecidos pela Secretaria. O evento teve 
inicio às 15h, e foi realizado no Centro de Eventos Maria 
Sophia Leite, localizado na SICMATUR- Secretaria de 
Indústria Comércio, Meio Ambiente e Turismo. 

BOLAS PRETAS

Para os motoristas que andam em seu veiculo infringindo 
as leis de transito de nossa cidade. São inúmeras as 
infrações vistas como por exemplo; furar sinal vermelho, 
falar ao celular com veiculo em movimento etc. Normas 
tem que ser respeitadas igual as leis. A população só 
reclama das multas , mas não fazem nada para não 
infringirem as leis.

BOLAS BRANCAS

Para a realização do Bazar da Pechincha de roupas, 
calçados e acessórios a partir de 1 real no bairro São 
Luís.A Associação de Ajuda aos Animais de Cáceres 
(AAAC) aguarda os moradores do bairro e das 
redondezas no sobrado amarelo na Avenida 31 de março, 
marginal da BR-070, próximo ao Posto Bandeirantes. O 
Bazar da Pechincha, deste sábado, funcionará das 15h às 
17h30. A arrecadação será toda revertida para o 
pagamento de despesas com tratamentos médico 
veterinários dos animais resgatados das ruas pela 
AAAC.

BOLAS PRETAS

Para os donos dos animais que andam soltos pelas ruas de 
Cáceres principalmente no período noturno, Está sendo 
comum a cena em diversos pontos da cidade ver cavalos, 
cabritos entre outros soltos perambulando e podendo 
ocasionar um acidente grave. Antes que alguém venha a 
se machucar gravemente o órgão competente poderia 
atuar contra a ação dos proprietários desses animais.

 Cada dia a vida nos oferece um 
prêmio e às vezes um castigo, por isso 
devemos comemorar as conquistas e 
aprender com as derrotas, como é bom 
dizer: não tenho nada a aprender hoje, 
porque o meu dia foi vitorioso. 
 Mas ,  nem tudo acontece  
seguindo pelos caminhos da nossa 
vontade, por isso, temos que estar 
preparados para aceitar os resultados das 
metas planejadas, pois ela vem sempre 
com a possibilidade de dois resultados, e 
são eles que nos darão o prazer de estar 
vivos, por isso não devemos assumir por 
antecipação os compromissos apenas 
com exclusividade do êxito, mas 
também, aceitar as coisas como elas 
precisam acontecer, só assim você terá 
os dias aceitáveis, acatando a realidade e 
as verdades da sua vida, sabendo que 
nem tudo que esperamos acontece como 
queremos. 
 Devemos entender que o que 
mais nos perturba, não são os fatos e os 
atores dos fatos, mas sim o julgamento 
que fazemos deles, temos que entender 
que em nossas vidas existem fatos que 
surgem e nos surpreendem, mas que não 
temos poder de interferir, porque somos 
surpreendidos o tempo todo, por isso é 
interessante, que em nosso viver, 
possamos saber usar as coisas que estão 
aos nossos alcances, porque muitas 
outras não estão. 
 Não devemos esquecer, que no 
mundo em que vivemos está cheio de 
surpresas e que às vezes nos inspiram e 
outras vezes nos desanimam pelas 
etapas da vida, que estão cheias de 
obstáculos.
 O importante é entender a vida 
como ela, é, deixá-la seguir em frente, 
por isso, temos que usar os nossos 
pensamentos e nossos impulsos para 
decidir pela vontade do "querer ou não 
querer" a nosso favor, e saber usar as 
sequências dos nossos passos em busca 
dos objetivos propostos, e usando as 
experiências que são necessárias e 
indispensáveis para o entendimento dos 
mistérios da vida, e são eles que nos 
ensinam que acima de nós existe Deus.
 Somos ancorados em nossas 
crenças, e por isso, devemos estar 
conscientes que existe uma força 
suprema e inteligente disposta a nos 
auxiliar através da fé, e que é 
infinitamente superior aos nossos 
medos, dúvidas e inseguranças, pois na 
verdade esta vida é apenas uma estação 
das muitas moradas.
 
Wilson Carlos Fuáh é economista e 
especialista em Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas.
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 Há muitos anos, tenho dito que 
algumas investigações nasceram de forma 
ilegal. Podia parecer que, no afã de 
defender algum cliente, o advogado 
signatário tivesse interesse em anular um 
inquérito ou ação penal. A opinião 
pública, geralmente manipulada pela 
força do escândalo vazado pelos 
acusadores, não consegue perceber que a 
função do advogado, além de defender o 
acusado, é também fiscalizar a correta 
aplicação da lei. Daí que o criminalista 
sempre foi um incompreendido porque 
dificilmente alguém do povo separa o 
interesse particular do causídico em atuar 
em favor deste ou daquele, da missão 
constitucional do advogado que é 
essencial para a justiça.
 Tudo leva a crer que o advogado 
só está apontando as ilegalidades em 
desfavor de uma única pessoa que o 
contratou e não como forma de corrigir 
procedimentos ilegais que, afinal de 
contas, atingem a sociedade. Ledo 
engano. Essa é uma visão estreita da 
advocacia.
Como começa uma investigação 
fraudulenta? Comumente, com uma 
interceptação ilegítima.
 A autoridade toma conhecimento 
de uma ilegalidade. Mas de forma 
oficiosa, sem provas, forma que não os 
autoriza a iniciar uma investigação 
formal. O que fazem? No bojo de outra 
investigação, em cara criminal distante, 
pedem a quebra do sigilo telefônico de 
uma quadrilha de traficantes de drogas, 
assaltantes de bancos, sequestradores etc, 
mas incluem alguns números de terminais 
completamente estranhos ao caso.
 O  m a g i s t r a d o ,  d i a n t e  d o  
requerimento, com dezenas de números, 
não tem como se certificar se os alvos são 
mesmo os titulares das linhas e acaba por 
autorizar a escuta de cambulhada, às 
dúzias. A autoridade começa a gravar a 
quadrilha formalmente, transcrevendo 
diálogos, requerendo renovação de 
prazos, ao mesmo tempo em que ouve as 
conversas de terceiros de maneira 
informal.
 Havendo mínimos indícios de 
crimes, encerram o grampo ilegítimo e, 
coincidentemente, recebem “denúncias 
anônimas” para que possam abrir 
procedimentos formais de investigação e, 
daí então, solicitar a escuta legal ao juiz 
competente para o futuro caso.
 No jargão advocatício, chamamos 
essa manobra de “barriga de aluguel”. 
Noutras palavras, uma investigação 
paralela e não autorizada é plantada dentro 
de um inquérito já oficializado, colhendo-
se resultados espúrios para serem 
transladados a uma investigação legítima 
por meio de “denúncias anônimas” que 
aparecem um belo dia num envelope 
destinado a delegados e promotores. Não é 
coincidência. Já se sabe o que vai se 
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investigar, já é do conhecimento das 
autoridades públicas que determinada 
pessoa falará ao telefone e será apanhada.
 É um procedimento covarde, 
digno de esquemas ditatoriais, travestido 
de constitucionalidade. Essas denúncias 
anônimas que dão início a megaoperações 
são, na verdade, resultado de grampos, de 
provas ilícitas que são 'esquentadas' por 
decisões judiciais supervenientes. Como o 
resultado das escutas é impactante, a 
opinião pública não se interessa em saber 
qual o meio pelo qual a prova foi obtida, 
por mais que os advogados bradem, 
esperneiem, denunciem, demonstrem. 
 Aqui em Mato Grosso, aconteceu 
uma picaretagem dessas, ao que tudo 
indica. Políticos, jornalistas e advogados 
foram grampeados sabe-se lá por quem, 
por quais objetivos, a pedido de que 
pessoas, por quanto tempo. Num processo 
onde se apurava tráfico de drogas, 
números de terminais telefones de 
terceiros (alvos estranhos à investigação 
originária) foram incluídos com o claro 
objetivo de acompanhar informalmente as 
atividades e as conversas privadas.
 Pelo que a mídia noticiou, o caso 
foi encaminhado pelo Governador do 
Estado ao Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado e lá foi 
arquivado. Por que foi arquivado? Ora, 
mesmo que o mérito das investigações 
estivesse vazio, havia necessidade de se 
investigar como os telefones de terceiros 
foram parar num requerimento, num 
processo, numa escuta. Na minha opinião, 
é essencial que alguns dados se tornem 
transparentes: 1) quem foi o delegado que 
solicitou a quebra de sigilos? 2) quem foi o 
promotor que deu parecer? 3) quem foi o 
juiz que decidiu? 4) quem foram os alvos 
que eram alheios à investigação 
originária? 5) onde está o material 
gravado? 6) para quem foi mostrado esse 
material? 7) com quais objetivos essas 
pessoas foram grampeadas?
 O caso pode ser pedagógico. Os 
jornalistas devem desconfiar muito de 
“denúncias anônimas” como fonte de 
i n q u é r i t o s  e  p r o c e d i m e n t o s  
investigativos. Os advogados já estão 
cansados de peticionar sobre a ilicitude de 
provas, a invalidade de inquéritos cuja 
fonte é anônima. Agora que essa 
arapongagem foi  desnudada,  os  
comunicadores sabem as agruras por que 
passam quem tenta em vão defender um 
cliente que já está sendo “alvo” do 
aparelho investigativo mesmo sem 
por t a r i a  a lguma .  Esse  t i po  de  
procedimento é, noutras palavras, 
espionagem.
 É preciso responsabilizar os 
autores da papagaiada que nos atinge a 
todos, porque estamos a descoberto diante 
dessa gente que acha ter mais poder do 
que, de fato, tem.
Eduardo Mahon é advogado.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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MãeMãe
Princípio de tudo é
sinônimo de Amor!

São os votos do Tabelião Substituto 
Túlio Fontes e colaboradores do 

Cartório do 1º Ofício à todas as Mães

Que a beleza das flores, a doçura do
mel, o brilho das estrelas, lhe

envolvam hoje, e que você continue
irradiando este amor e esta alegria

que sempre nos ofereceu!

ESPECIAL DIA DAS MÃES - MENSAGENS
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CRÔNICAS (conforme listagem 
definida pelo Ministério da Saúde 
em conjunto com sociedades 
c ien t í f i cas )  –  é  necessár io  
apresentação de prescrição médica 
no ato da vacinação. Posto de Saúde 
Horizonte do Oeste; Unidade Básica 
de Saúde Santa Izabel; Unidade da 
Saúde da Família CAIC; Unidade da 
Saúde da Família Caramujo; 
Unidade da Saúde da Família Cohab 
Nova; Unidade da Saúde da Família 
Jardim Guanabara; Unidade da 
Saúde da Família Jardim Paraíso; 
Unidade da Saúde da Família 
Rodeio; Unidade da Saúde da 
Família Vila Irene; Unidade da 
Saúde da Família Vila Real; Unidade 
da Saúde da Família Vista Alegre; 
Unidade da Saúde da Família Vitória 
R é g i a ;  U n i d a d e  d e  S a ú d e  
Ambulatório da Criança e Centro 
Referencial de Saúde (Postão).

 Prefeitura de Cáceres, Aa t ravés  da  Secre ta r i a  
Municipal de Saúde, por 

meio  da  Coordenador ia  de  
Vigilância Sanitaria, comunica aos 
cacerenses que  amanhã, sábado (13) 
d e  m a i o ,  é  o  “ D ”  D E  
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, de 
vacinação  contra gripe. 
As unidades de saúde do municipio 
de cáceres, vão estar abertas para 
atender a população, respeitando os 
grupos prioritarios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, no horário 
das 8h da manhã até ás 4h da tarde.
 É necessário comparecer 
com o cartão ou caderneta  de 
vacinação, cartão do SUS- Sistema 
Único de Saúde, aos professores, 
uma declaração da escola, ou algo 
que comprovem que estão ativos na 

função.
 Acompanhe abaixo os 
grupos prioritarios e os locais 
disponiveis para a vacinação, 
neste Sábado: Durante a Campanha 
serão vacinados os seguintes grupos 
prioritários: CRIANÇAS NA 
FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 
M E N O R E S  D E  5  A N O S ;  
GESTANTES – em qualquer idade 
gestacional; PUÉRPERAS – até 45 
dias após o parto. Deverão 
apresentar documento (cartão de 
g e s t a n t e ,  c e r t i d ã o  
nascimento/declaração de nascido 
vivo);  TRABALHADOR DE 
SAÚDE; INDIVÍDUOS COM 60 
ANOS OU MAIS DE IDADE; 
PROFESSORES – que declararem 
v í n c u l o  p r o f i s s i o n a l .  
PORTADORES DE DOENÇAS 

 om uma taxa de inscrição de CR$ 120, uma dupla pode 
levar um conjunto náutico de 

Barco de Alumínio de 6 metros e um 
Motor de Popa 15 HP, no torneio de 
Pesca de Canoa do 36º Festival 
Internacional de Pesca Esportiva de 
Cáceres (FIPe), que acontece de 7 a 
11 de junho. A prova será no dia 10, 
pela manhã. A premiação é 
p a t r o c i n a d a  p e l o  J u b a  
Supermercados.
 Este ano, até o quinto 
colocado será premiado. As 
inscrições são limitadas e podem ser 
f e i t a s  n o  s i t e  
www.fipecaceres.com.br
 Também estão abertas ao 
custo de R$ 300 as inscrições para a 
Pesca Embarcada Motorizada que 
será no domingo 11, para a Pesca 
Infanto Juvenil que será no sábado, 
10, e para o torneio Sênior que será 
na sexta-feira, 9. Também se 
encontram abertas na Secretaria de 
Esportes, inscrições para os diversos 
torneios esportivos inseridos na 
programação.
 Este ano a premiação do 
evento ultrapassa os R$ 200 mil. O 
principal prêmio será um Saveiro 
com Motor, Barco e Carreta, 
conjunto avaliado em quase R$ 90 
mil.
Premiação:
Sênior Masculino: 1º lugar 01 Ap. 

Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar 
01 Skate.
Torneio de Pesca Masculino 
Juvenil : 1º lugar 01 Play Station; 2º 
lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01 
Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar 
01 Skate.
Torneio de Pesca  Feminino 
Juvenil : 1º lugar 01 Play Station; 2º 
lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01 
Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar 
01 Skate.
Torneio de Pesca de Canoa: 1º 
lugar 01 Barco 6m, 01 Motor 15 HP; 
2º 01 lugar Motor 15 HP, 01 Gerador 
de Energia; 3º 01 lugar Barco de 6m; 
4º lugar 01 Motor Rabeta, 01 

Ar Condicionado; 2º lugar 01 
Geladeira; 3º lugar 01 TV de Led 
32”; 4º lugar 01 Ventilador de 
Coluna; 5º Lugar 01 Liquidificador.
Sênior Feminino: 1º lugar 01 Ap. Ar 
Condic ionado;  2 º  lugar  01  
Geladeira; 3º lugar 01 TV de Led 
32”; 4º lugar 01 Ventilador de 
Coluna; 5º Lugar 01 Liquidificador.
Torneio  de  Pesca Infant i l  
Masculino Juvenil : 1º lugar 01 
Play Station; 2º lugar 01 Bicicleta; 3º 
lugar 01 Celular; 4º lugar 01 Tablete; 
5º lugar 01 Skate.
Torneio  de  Pesca Infant i l  
Feminino: 1º lugar 01 Play Station; 
2º lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01 

Paiaguas, Solare Condominio 
Fechado, Juba Supermercado, 
Náutica Campo Verde Yamaha, Loc 
Service, Unopar, Tutu Restaurante 
& Pizzaria, Equilíbrio Engenharia e 
C o n s t r u ç õ e s ,  C o n s t r u t o r a  
Providencia, Esquinão Auto Center, 
R L Z  I n f o r m á t i c a ,  P l a c ã o  
Comunicação Visual, Água Mineral 
Cristalina, Movéis Martinello.
Apoiadores: Governo de Mato 
Grosso, Assembleia Legislativa Do 
Estado De Mato Grosso, Secretaria 
de Esporte e Cultura, Secretaria De 
Desenvolvimento Econômico.

Gerador de Energia; 5º lugar 01 
Motor Rabeta.
Pesca Embarcada: 1º lugar Saveiro 
Robust Completa, 01 Carretinha, 01 
Motor 15 HP, 01 Barco 6m; 2º lugar 
01 Motor 25 HP, 01 Barco 6m; 3º 
lugar 01 Motor 15 HP, 01 Barco 6m; 
4º lugar 01 Motor 15 HP 5º lugar 01 
Baco 6m.
Prêmio maior Peixe: 01 Motor 25 
HP, 01 Barco 6m. 
Patrocinadores: Grendene Nelore, 
Caixa Econômica, Governo Federal, 
Consórcio Nacional Honda, Grupo 
Cometa, Construtora& Imobiliaria 

habitantes. 
 C o m  c o n s u l t ó r i o s  
específ icos para atender as  
especialidades médicas, consultório 
odontológico, vários leitos para 
observação, sala de vacinas, 
farmácia. No final da consulta o 
usuário já retira a sua medicação.
 Q u e r o  a g r a d e c e r  a o  
pecuarista Wilson Pereira da Silva, 
proprietário da Fazenda Santa Maria 
do Caramujo, fez a doação de 3 lotes, 
para  const rução do prédio ,  
oportunizando uma saúde digna.
 A construtora responsável 
pela obra é a WP Construtora LTDA- 
ME, o valor total da obra é de R$ 
985.128,47 mil, a Prefeitura entrou 
com o valor de aproximadamente R$ 
600 mil e de convênio recebemos R$ 
408.000,00, o valor investido de 
recursos próprios do cofre do 
município é muito maior, isso prova 
que estamos aplicando a nossa 
arrecadação em obras de qualidade 
para população.” Finalizou o 
Prefeito de Cáceres Francis Maris 
Cruz.

 Prefeito de Cáceres, Francis OMaris Cruz, assinou a ordem 
de serviço de inicio da 

construção da UBS- Unidade Básica 
de Saúde da Família, no Distrito de 
Santo Antônio do Caramujo, na 
última sexta-feira, (12) de maio, às 
8h da manhã, no local a onde será o 
prédio, ao lado da Escola Estadual 
João Florentino Silva Neto.
 A Gerente de Convênio 
Suely Maria explica “Esse é um 
projeto da arquiteta Michela Márcia 
C a m a r g o ,  é  u m a  e m e n d a  
parlamentar do ex - deputado Pedro 
Henry e que com a sua saída fez 
questão de passar para o deputado 
federal Ezequiel Fonseca, que não 
m e d i u  e s f o r ç o s  p a r a  q u e  
conseguíssemos realizar mais essa 
obra para população de Cáceres.”
 “A população do Caramujo 
vai receber a mais completa UBS, já 
construída em toda a nossa região, é 
u m a  o b r a  m u i t o  e s p e c i a l ,  
considerando a distancia da cidade, 
que não existe um hospital e por ser 
já um distrito com mais de 3.000 

Assessoria

Ascom/Thais Sabino

Pesca de Canoa no 36° FIPe de Cáceres vai 
dar um barco e um motor aos campeões

Este ano, até o quinto colocado será premiado. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site www.fipecaceres.com.br
FIPE POPULAR

Pesca de canoa, valorizada no 36º FIPE

Foto: WEB

É neste sábado (13) o dia
VACINA CONTRA GRIPE

Foto: Ilustração

Prefeitura deu ordem de serviço para 
construção da UBS no Distrito do Caramujo 
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advogados e empresários. O esquema 
funcionaria por meio da chamada 
"barriga de aluguel", quando números 
de telefones de cidadãos comuns, sem 
conexão com uma investigação, são 
inseridos em um pedido de quebra de 
sigilo telefônico à Justiça.
 No caso da denúncia, teria sido 
usado um inquérito que investigava uma 
quadrilha de traficantes de cocaína. Ao 
pedir a quebra dos telefones dos 
supostos membros da quadrilha, teriam 
sido inseridos, ilegalmente, na lista 
encaminhada à Justiça, os telefones que 
interessariam ao Executivo monitorar. A 
decisão que autorizou as escutas contra a 

 "A denúncia, supostamente 
recebida por eles anonimamente, foi 
feita pelo ex-secretário ao governador.
 Ato contínuo, o governador 
remeteu o caso ao Ministério Público 
Estadual, por meio do Gaeco para 
investigação. No mesmo mês de outubro 
de 2015, porém, o Gaeco fez a Promoção 
do Arquivamento das investigações por 
insuficiência de evidências do 
denunciado", diz a nota.
 Segundo o Palácio Paiaguás, 
na ocasião, o promotor de Justiça Marco 
Aurélio de Castro, que comandava o 
Gaeco, escreveu: “Não verifico 
qualquer outro elemento que justifique 
falar-se em interceptação telefônica 
clandestina, razão pela qual determino o 
arquivo do PRO, com as respectivas 
baixas”.

quadrilha seria da Comarca de Cáceres, 
na fronteira do Brasil com a Bolívia.
 O inquérito sobre o caso está na 
Procuradoria Geral da República, sob 
comando do procurador Rodrigo Janot. 
O governador Pedro Taques seria um 
dos acusados de participar do esquema, 
juntamente com mais três coronéis da 
Polícia Militar.
Saída de Paulo Taques e atuação no 
caso - Por meio de nota, o Palácio 
Paiaguás disse que o advogado Paulo 
Taques, que deixou a Casa Civil do 
Estado na tarde de quinta-feira (11), irá 
defender o Governo nesta investigação.
 O Gabinete de Comunicação 
emitiu nota afirmando que a denúncia 
foi feita por Zaque e seu então adjunto, o 
também promotor de Justiça Fábio 
Galindo. 

 deputada estadual Janaína Riva, Ao deputado federal Carlos 
Bezerra, ambos do PMDB, e o 

jornalista José Marcondes Muvuca 
seriam três dos alvos de escutas ilegais 
feitas pela Polícia Militar de Mato 
Grosso. Além deles, deputados 
estaduais da própria bancada de 
sustentação do Governo estariam entre 
os que teriam tido seus celulares 
grampeados.
 Segundo apurou a reportagem, 
o promotor de Justiça Mauro Zaque, do 
Ministério Público Estadual, fez uma 
denúncia sobre a ocorrência de uma rede 
clandestina de "grampos", ligada ao 

Executivo Estadual. Zaque levou o 
assunto ao governador Pedro Taques 
(PSDB), em novembro de 2015, quando 
ocupava a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. Em seguida, Taques 
enviou o assunto ao Gaeco que, na 
sequência, segundo o Governo, o 
arquivou por falta de elementos.
 Depois de alguns meses, Zaque 
teria feito a denúncia ao Ministério 
Público Federal.
"Barriga de aluguel" - Coronéis da 
Polícia Militar, mais assessores do 
primeiro escalão do Palácio Paiaguás, se 
utilizariam do esquema para monitorar 
adversários políticos, jornalistas, 

ARAPONGAGEM

Deputados e jornalista seriam 
alvos de escutas ilegais

MPF investiga denúncia de que Polícia Militar grampeou adversários políticos do Governo

MIDIAJUR

O chefe do Gaeco, Marcos Bulhões: não houve investigação envolvendo autoridades de MT

Foto: Midia News
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onge de ser um problema Lapenas de hábitos, apesar da 
importância de se manter um 

estilo de vida saudável, muitos 
obesos optam pela  cirurgia  
bariátrica, popularmente conhecida 
como redução de estômago. O 
Hospital Metropolitano, em Várzea 
Grande faz os atendimentos 
cirúrgicos às pessoas obesas. A 
unidade realiza, em média, seis 
cirurgias bariátricas por semana, e 
ainda oferece todo atendimento pré e 
pós-cirúrgico, sendo referência em 
Mato Grosso.
 A  ú l t i m a  e t a p a  d o  
tratamento envolve a cirurgia 
plástica para a retirada do excesso de 
pele,  resultante do extremo 

Pacientes bariátricos ganham 
aliado na luta por cirurgia plástica
Lis Ramalho

A última etapa do tratamento envolve a cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele, resultante do extremo emagrecimento
SAÚDE

emagrecimento. Contudo, o hospital 
não tem um médico disponível e a 
fila de pessoas que precisam passar 
por este procedimento, só aumenta. 
O deputado Dr. Leonardo (PSD) 
iniciou uma luta em defesa desses 
pacientes.
 O parlamentar se reuniu 
com o Grupo Nova Chance Para 
Vida. O grupo, formado por mais de 
800 pacientes ,  reivindica a  
disponibilidade de um médico 
cardiovascular geral, um cirurgião 
plástico e também, técnico para 
realização de exames de ultrassom. 
Atualmente, o hospital conta com o 
aparelho, mas não tem especialista 
para conduzi-lo.
 Dr. Leonardo, juntamente 

com o Grupo levaram a demanda ao 
então secretário-chefe da Casa Civil, 
Paulo Taques.  Segundo Dr.  
Leonardo, que é médico por 
profissão, a cirurgia plástica é um 
complemento importante  ao 
t r a t amen to  da  obes idade  e  
fundamental para a qualidade de 
vida e autoestima.
 “ O  M e t r o p o l i t a n o  é  
excelência no estado na questão do 
atendimento bariátrico. Ajustando 
esses detalhes, podemos torná-lo o 
melhor hospital do país. Estamos 
aguardando uma agenda com o 
secretário de Saúde, Luiz Soares que 
deverá acontecer na próxima 
semana”, disse.

Foto: GCom/MT - Chico Valdiner
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experiente e com passagens por 
grandes clubes. Nada disso surtiu 
efeito dentro de campo, a equipe 
não engrenou e passou a ser 
coadjuvante. O rebaixamento 
veio após escalar o volante Lê de 
forma irregular, o caso foi 
denunciado ao TJD-MT, que 
puniu a equipe com a perda de 
seis pontos e decretou o 
rebaixamento do clube.
 Ironia ou não, o caminho 
do Operário Ltda teve o mesmo 

desfecho, mas dentro das quatro 
linhas. Com apenas uma vitória 
em oito jogos, o Tricolor ficou na 
lanterna do Grupo B e foi 
rebaixado.
Copa Verde e Copa do Brasil 
2018 - Com a conquista do título 
estadual, o Cuiabá garantiu vaga 
para a Copa Verde e Copa do 
Brasil do ano que vem. Com o 
vice, o Sinop está na Copa do 
Brasil e Série D do Brasileirão 
2018.

Globo Esporte

 hegou ao fim a 38ª edição Cdo Campeonato Mato-
Grossense. Este ano, a 

competição contou com 10 clubes 
- Cuiabá, Sinop, Luverdense, 
Dom Bosco, União, Mixto, 
Cacerense, Araguaia, Operário 
Ltda e Operário VG. Cuiabá e 
Sinop chegaram na final do Mato-
Grossense com méritos e 
r ea l i za ram duas  pa r t idas  
equilibradas com uma vitória 
para cada lado. A decisão nos 
pênaltis foi vencida pelo Dourado 
por 5 a 4. A equipe terminou a 
primeira fase na liderança do 
Grupo B com 20 pontos. Na 
s e m i f i n a l  d e s p a c h o u  o  
Luverdense nos pênaltis e 
avançou à final para conquistar o 
heptacampeonato.
 O Sinop teve a melhor 
campanha geral do Mato-
Grossense e chegou na decisão 
invicto. O primeiro e único revés 
na competição foi na partida de 
ida da decisão - 2 a 1 para o 
Cuiabá, na Arena Pantanal. O 
Galo do Norte tinha como 
objetivo acabar com o jejum de 
18 anos sem conquistar o 
estadual, e novamente bateu trave 
já que no ano passado foi 
derrotado pelo Luverdense na 
final. As campanhas dos finalistas 
foram tão parecidas que até o 
número de gols foram os mesmos 
- 25 gols marcados. A defesa do 
Dourado foi mais consistente, 
sofreu sete gols em toda 
competição. A defesa do Galo do 
Norte levou 10.
 O Cuiabá tem 16 anos de 
fundação e chegou à sua oitava 
final de Campeonato Mato-
Grossense, das sete disputadas 
seis  foram vencidas pelo 
Dourado. Os títulos vieram em: 
2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 
2015 e 2017. Com a conquista do 
sétimo título, o Cuiabá se tornou o 
te rce i ro  c lube  com mais  
conquistas no Mato-Grossense.
Campeões Estaduais - 1º Mixto 
– 24 títulos; 2º Operário VG – 13 
títulos; 3º Cuiabá – 7 títulos; 4º 
Dom Bosco – 6 títulos; 5º Atlético 
MT – 5 títulos; 6º Sinop – 3 
Títulos; 6º Luverdense – 3 Títulos
Confira as campanhas de 
Cuiabá e Sinop
Cuiabá Esporte Clube

8 vitórias; 2 empates;2 derrotas
1ª fase
Dom Bosco 0 x 1 Cuiabá; União 0 
x 3 Cuiabá; Cuiabá 4 x 0 Operário 
Ltda ; Cuiabá 3 x 0 Araguaia; 
Araguaia 0 x 2 Cuiabá; Operário 
Ltda 0 x 5 Cuiabá; Cuiabá 1 x 1 
União ; Cuiabá 3 x 3 Dom Bosco
Semifinal 
Luverdense 1 x 0 Cuiabá; Cuiabá 
1 (4) x (2) 0 Luverdense
Final
Cuiabá 2 x 1 Sinop 
Sinop 1 (4) x (5) 0 Cuiabá
Sinop Futebol Clube
8 vitórias; 3 empates; 1 derrota
1ª fase
Sinop 1 x 1 Luverdense; 
Cacerense 0 x 3 Sinop; Sinop 3 x 
0 Mixto; Operário VG 1 x 2 
Sinop; Sinop 1 x 0 Operário VG; 
Mixto 2 x 2 Sinop; Sinop 3 x 1 
Cacerense; Luverdense 1 x 1 
Sinop
Semifinal
Dom Bosco 2 x 3 Sinop; Sinop 4 x 
0 Dom Bosco
Final
Cuiabá 2 x 1 Sinop; Sinop 1 (4) x 
(5) 0 Cuiabá
Artilharia do Mato-Grossense - 
A boa campanha do Sinop 
resultou na artilharia do Mato-
G r o s s e n s e .  O  a t a c a n t e  
Andrezinho foi o artilheiro da 
competição com oito marcados e 
o atacante Cabralzinho também 
do Sinop foi o vice-artilheiro com 

seis. No total, foram marcados 
133 gols com média de 2,89 por 
partida.
8 GOLS
Andrezinho - Sinop
6 GOLS
Cabralzinho - Sinop
5 GOLS
Macena - Luverdense
Público e jogos - Em 46 jogos 
disputados apenas um não teve 
público pagante. O jogo entre 
Operário Ltda e Araguaia válido 
pela 10ª rodada foi de portões 
fechados. Ao todo foram 35.256 
torcedores pagantes, uma média 
de 766,43 torcedores por jogo do 
Mato-Grossense. A renda bruta 
foi de R$ 557.565,00.
 O Sinop teve a melhor 
média de público do Campeonato 
Mato-Grossense. Em seis jogos 
como mandante, o Galo do Norte 
c o n s e g u i u  l e v a r  11 . 5 8 3  
torcedores pagantes ao Gigante 
do Norte, tendo uma média de 
1.930 torcedores por partida com 
renda de bruta de R$ 227.060,00.
Trico lores  reba ixados  -  
Operário VG e Operário Ltda não 
estavam no mesmo grupo durante 
a primeira fase do Mato-
Grossense, porém ambos foram 
lanternas e foram rebaixados à 
segunda divisão em 2018.
 O Ope VG investiu 
pesado e trouxe atletas com 
bagagem além do treinador 

Cuiabá é o campeão da Copa Verde  

Foto: Pedro Lima/Assessoria Cuiabá Esporte Clube

Estadual chega ao fim com heptacampeonato do Cuiabá com a vitória nos pênaltis 
sobre o Sinop, que chegou ao vice-campeonato pelo segundo ano seguido

Mato-Grossense 2017: balanço geral, e 
números das campanhas dos finalistas

BALANÇANDO AS REDES

Andrezinho, Sinop, Cuiabá, final Mato-grossense  

Foto: Júlio Tabile/SinopFC
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