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grejas católicas e evangélicas de ICáceres alteraram horários das 
celebrações durante a vigência 

do decreto estadual que prevê a 
suspensão de diversas atividades 
c o m  l i m i t e  d e  h o r á r i o s  
diferenciados.  Pelo decreto,  
atividades religiosas só podem 
ocorrer até 12h no sábado e 
domingo, e até 19h nos demais dias 
da semana. 

Os templos devem obedecer 
o limite máximo de 50 pessoas por 
ce lebração ou 30% de sua  
capacidade, medida que coube uma 
outra estruturação a ser cumprida, o 
agendamento para participar da 
celebração. 

Para as missas de sábado e 
domingo na catedral e todas as 
missas da Perpétuo Socorro é 
preciso se inscrever na secretaria 
paroquial (3223-4443) ou pelo 
WhatsApp (65) 99933-5242. Já para 
as missas das comunidades a 
inscrição deverá ser efetuada nas 
próprias comunidades. 

De acordo com Padre 
Evandro Stefanello, todas essas 
medidas são necessárias para o 
cumprimento do Decreto, de acordo 
com ele todos devem colaborar para 
a contenção da transmissão do vírus 
e a Igreja tem feito sua parte.  

Para está semana de 9 a 12, 
as missas na  catedral acontecem  às 
18 horas, obedecendo a capacidade 

F ranc i sco  e  ence r r ando  a s  
celebrações de domingo com duas 
missas na Catedral com Padre Tiago, 
uma as 9h e outra as 11horas, nessa 
última a celebração acontece sem os 
cantos, em virtude do término que 
deverá ser até ao 12h.  

De acordo com o Pastor 
Oseas Rodrigues da Silva, na AD 
Cáceres e filiais, acontecerão 4 
celebrações semanais: na terça e 
quinta-feira às 18h e no sábado e 
domingo às 9h.  

O pastor, informou que o 
controle de presença se dará por 

máxima de 50 pessoas,  já na Igreja 
Perpétuo Socorro, no mesmo horário 
nos dias 11 e 12, obedecendo a 
capacidade máxima de 36 pessoas.  

Aos fins de semana a 
Diocese de São Luis realizará 4 
celebrações no sábado e 7 no 
domingo.  No sábado (13) missas as 
7h na Catedral, São Gonçalo e São 
José; e as 8h 30 na Perpétuo Socorro. 
No domingo (14), as celebrações das 
7h será na Catedral, Nossa Senhora 
das Graças e Nossa Senhora de 
Fátima; às 8h 30 nas Paróquias 
Nossa Senhora de Nazaré e São 

Rosane Michelis, Drª Natiene, 
Presidente do Conselho Municipal 
da Mulher, as professoras Filomena 
Silva e Samira Bisinoto,  a  
empresária Carol Giraldelli, as 
advogadas Raquel e Marly Ferreira, 
Crislaine Leopoldo, do Conselho 
Municipal do Direito da Mulher, a 
educadora física Leda Manzoli, a 
psicóloga Elisa, a secretária do lar, 
Catarina e Maria Eduarda de 10 anos 
representando a futura Mulher.  

E n t r e  t r o c a s  d e  
experiências, relato de vida, cada 
uma das convidadas expôs sua 
opinião,  falando do seu papel na 
sociedade e deixando ao final uma 
mensagem as mulheres de Cáceres.  

A programação contou 
ainda com um delicioso café da 
manhã, e cada convidada recebeu 
flores .

e hoje as mulheres atuam no Smercado de trabalho, votam e 
têm direitos assegurados é 

porque outras tantas, corajosas, 
reivindicaram nas ruas e em seus 
espaços de presença, a igualdade de 
gênero. As lutas femininas se 
destacaram a partir do final do século 
XIX, e conquistaram muitas vitórias 
que ecoam até os dias de hoje. 

Contudo, quase dois séculos 
se passaram e a participação da 
mulher nas tomadas de decisão 
política ainda é pequena. A 
representatividade feminina em 
cargos de alta gestão poderia ser 
muito maior. A valorização de suas 
habilidades socioemocionais é quase 
inexistente. E a necessidade de 
impor respeito às questões inerentes 

ao gênero, indicam que ainda há um 
abismo que separa mulheres e 
homens quando o assunto é 
igualdade.  

E s s e s  f o r a m  t e m a s  
abordados durante Roda de 
Conversa promovida ontem pela 
Rádio Difusora em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher.   A 
iniciativa foi da Diretora do Grupo 
Difusora, Maridalva Vignardi, com 
mediação da locutora Kelly Paula, 
onde o principal objetivo foi discutir 
sobre valorização da mulher nos dias 
atuais. 

P a r a  t a n t o ,  f o r a m  
convidadas a Doutora Olga 
Castrillon da Academia Mato-
grossense  de Letras, a Presidente do 
Rotary Club de Cáceres e empresária 

celebrações estarão em prática o 
cumpr imento  de  todos  os  
protocolos de segurança, onde o 
uso da máscara é obrigatório.  

As celebrações como já 
v e e m  a c o n t e c e n d o  s e r ã o  
transmitidas virtualmente para que 
mais fiéis possam participar.

confirmação on-line através de link 
encaminhado toda semana, ou pelo 
whatsapp da AD-CÁCERES e que 
há o cuidado de fazer as transmissões 
dos cultos, respeitar o protocolo e de 
orientar os que estão sob risco maior 
de contágio a ficar em casa. 

Lembrando que durante as 

A Prefeita Eliene elenca 
como prioridade do seu governo a 
saúde e o bem-estar da população. 
“Jamais poderia me furtar de uma ação 
tão significativa como essa de 
participar do consórcio para uma 
possível aquisição da vacina contra o 
coronavírus, essa terrível doença que 
tem ceifado a vida de milhões de 
pessoas. Assim que disponibilizado, 
vamos enviar o Projeto de Lei, que é 
bem simples, autorizativo e que 
referenda a decisão dos prefeitos, para 
aprovação da Câmara Municipal de 
Cáceres”, afirmou. 

A C â m a r a  M u n i c i p a l  
manifestou apoio à aquisição da 
vac ina ,  a t r avés  da  suges t ão  
apresentada pelo vereador Vereador 
Franco Valério (PROS). A Câmara que 
tem se mostrado parceiro nas ações de 
interesse do município, já se 
manifestou de maneira positiva pela 
autorização da compra da vacina, 
inclusive com apoio de todos os 
vereadores da casa.  Estão sendo 
avaliadas formas de financiar a 
aquisição dos imunizantes. Há três 
possibilidades principais: recursos do 
governo federal; financiamento por 
organismos internacionais e doações 
de investidores privados brasileiros. 

A adesão ao Consórcio, além 
da vacina para combate ao novo 
coronavírus, também possibilitará a 
aqu i s i ção  de  med icamen tos ,  
equipamentos e outros insumos de 
interesse dos municípios. 

áceres foi um dos quinze Cmunicípios que entraram no 
c o n s ó r c i o  f o r m a d o  p o r  

prefeituras de todo o país, com a 
intenção de adquirir vacinas contra o 
novo coronavírus. Em reunião remota 
ocorrida na tarde da última segunda feira 
(1°), organizada pela Frente Nacional de 
Prefeitos – FNP, a Prefeita Eliene 
Liberato e o Secretário Municipal de 
Saúde, Dr. Sérgio Arruda, já haviam 
manifestado interesse de adesão ao 
Consórcio Público para aquisição de 
vacinas para enfrentamento à pandemia 
da COVID – 19. 

O consórcio é coordenado pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
batizado de Conectar (Consórcio 
Nacional de Vacinas das Cidades 
Brasileiras), que reúne as cidades com 
mais de 80 mil habitantes. Os 
municípios que preenchem estes 
parâmetros tiveram até às 12h da última 
sexta feira (05), para se inscrever. O 
grupo firmado representa 30,5% das 
cidades brasileiras e 60% da população 
(125 milhões). 

A ideia é comprar vacinas caso 
o Programa Nacional de Imunização 
(PNI) não consiga suprir a demanda 
nacional.  Os municípios mato-
grossenses que participam do consórcio 
são Alto Araguaia, Barra do Garças, 
Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, 
Cuiabá, Diamantino, Nortelândia, Nova 
Lacerda, Nova Xavantina, Pontes e 
Lacerda ,  Pr imavera  do  Les te ,  
Querência, Sapezal e Sorriso. 

NOVOS HORÁRIOS

Igrejas católicas e evangélicas de Cáceres mudam  
horário de celebrações em cumprimento a decreto 

Os templos devem obedecer o limite máximo de 50  pessoas por celebração ou 30% de sua capacidade 

Da Redação 

Igreja Perpétuo Socorro poderá receber apenas 36 pessoas por celebração    

Foto: JCC

VALORIZAÇÃO DA MULHER

Rádio Difusora realiza roda de conversa em  
comemoração ao Dia Internacional da Mulher 
Da Redação 

Encontro proporcionou muita troca de experiência   

Foto: JCC

CONSÓRCIO PÚBLICO

Prefeita Eliene formaliza adesão para 
compra de vacinas contra o coronavírus 
Assessoria 

Eleine e Sérgio participaram de reunião online do consórcio 

 Foto: Assessoria
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Valdeníria Dutra, a proposição esclarece 
que a Prefeitura possui um estoque de 
dívida de mais de R$ 86 milhões, devido 
a atrasos nos pagamentos por conta de 
dificuldades financeiras da população 
contribuinte.  

Segundo a indicação, a criação 
de um REFINS municipal permitiria ao 
contribuinte o pagamento de seu débito 
em prestações, parcelando o montante 
devido; por outro lado, também daria à 
Secretaria de Fazenda uma previsão 
mais concreta da arrecadação destas 
dívidas que, mesmo sendo executadas 
na justiça, dificilmente seriam recebidas 
tão cedo sob o atual modelo de cobrança.

A propositura de Valdeníria 
ainda indica que, se estabelecido, o 
programa deverá ser destinado tanto às 
pessoas físicas quanto a pessoas 
jurídicas em débito com a Fazenda 
Municipal, extensivo a todos os débitos, 
independentemente de sua natureza, 
inscritos ou não como Dívida Ativa, 
mesmo em fase de execução fiscal já 
ajuizada, além de débitos que já tenham 
sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que 
cancelado por falta de pagamento, 
observando as normas pertinentes 
referentes ao programa. 

m dispositivo para detecção de atividades Ude cupins subterrâneos desenvolvido, em 
2015, no Instituto Federal de Mato 

Grosso, IFMT, Campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo é a primeira invenção exclusiva do IFMT 
com registro de patente aprovada pelo Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O 
registro publicado na última semana na Revista da 
Propriedade Industrial assegura ao IFMT e aos 
inventores a proteção dos direitos de propriedade e 
abre a possibilidade de transferência da tecnologia 
com licenciamento para empresas interessadas em 
desenvolverem e comercializarem o produto. 

Baseado em uma reação química 
colorimétrica, o dispositivo inovador funciona 
como uma isca para detecção de cupins 
subterrâneos em gramados, jardins, áreas urbanas 
e cultivos agrícolas e florestais. De autoria do 
professor e pesquisador Alexandre Santos, doutor 
em entomologia, em conjunto com as egressas do 
curso de Engenharia Florestal Jessica dos Santos, 
Karyna da Silva, Nubia da Silva, Sarah Ladeia e o 
egresso Wezile Nunes, o invento denominado 
'Termiter' é fruto de pesquisa realizada no 
Laboratório de Fitossanidade do campus (FitLab).  

“Atualmente, não existe uma maneira 
prática, eficiente e de baixo custo para 
monitoramento da bioatividade de cupins 
subterrâneos, pois suas colônias se localizam de 
maneira irregular e profunda abaixo da superfície 
do solo ou sob o solo em construções e edificações 
urbanas. Então, o nosso invento traz solução para o 
problema com tecnologia para detecção não 
destrutiva da bioatividade de colônias de cupins 
subterrâneos e para verificação da eficiência 
técnica de produtos fitossanitários utilizados para 
o controle desses organismos”, explica o 
professor. Os protótipos de testes do dispositivo 
desenvolvidos pela equipe apresentam baixo custo 
e são de fácil manuseio e interpretação de 
resultados. De acordo com o professor, a 
expectativa agora é conseguir transferir a 
tecnologia para empresas produzirem e 
disponibilizarem o produto em larga escala e 
garantir, além do retorno financeiro para o IFMT 
com a licença de patente, a projeção da instituição 
no campo da inovação tecnológica. “o primeiro 
passo será a prospecção do interesse de empresas 
de produtos químicos ou biológicos para testar a 
tecnologia desenvolvida e em caso de interesse, 

 Dia Internacional da Mulher é 

Ocelebrado mundialmente no dia 08 de 
março. Há mais de dois séculos elas 

lutam contra a discriminação e todos os tipos 
de violência. E isso não foi em vão, pois ao 
longo desses anos, as mulheres vêm 
acumulando importantes avanços no mercado 
de trabalho, conquistando maior espaço e 
participando ativamente de diversos 
seguimentos profissionais e comerciais da 
sociedade. Esses exemplos podem ser 
facilmente encontrados no Grupo Juba. Dos 
536 colaboradores que prestam serviços às 
suas empresas, 221 são mulheres. Muitas delas 
exercem cargos de chefia e outras tantas, 
funções de destaque e liderança nas lojas e 
empresas Juba. Hoje, a Coordenadora de 
Projetos do Grupo é a jovem Eloá Ribeiro, 
formada em Administração de Empresas com 
foco em Estratégias e Gestão pela Fundação 
Getúlio Vargas em São Paulo. Antenada, Eloá 
está atenta às evoluções do mercado e já 
desenvolve diversas ações internas e nas 
mídias eletrônicas e redes sociais para divulgar 
cada vez mais os produtos e serviços da Rede 
Juba de Supermercados. Para ela, um time 
formado por mulheres é sinônimo de uma 
equipe resiliente, corajosa, determinada e 
unida, sempre pronta a novos desafios. “Hoje 
eu desempenho a função de Coordenadora de 
Projetos do Grupo Juba e vejo isso como uma 
oportunidade para abrir espaços no ambiente 
corporativo, onde mais mulheres possam se 
sentir confiantes a se sentarem à mesa e 
expressarem sua voz”, pontuou Eloá. 

Já a Psicóloga Katia Deyse é a 
responsável pela análise de currículos e 
entrevistas de pretendentes às vagas nos 
supermercados e pelo setor de Recursos 
Humanos. Pelos currículos que analisa e pelas 
entrevistas que aplica, Kátia ressalta que hoje 
as mulheres tem se qualificado mais, e que 
chegam mais preparadas ao mercado. “Elas 

apresentam curr ículos r icos e  bem 
qualificados. Isto é uma exigência e 
competitividade do mercado de trabalho”, 
avaliou a psicóloga. Outro exemplo claro da 
valorização da mulher no Grupo Juba é da 
colaboradora Girlaine Matos, hoje na função 
de Gerente do Atacado Pantanal. Ela está há 
mais de oito anos no Grupo Juba e já exerceu 
diversas funções, entre elas Fiscal de Caixa. 
“Entrei como atendente e sempre fui muito 
dedicada e responsável em todas as funções 
que exerci. 

O reconhecimento veio através do 
meu trabalho e com ele o convite para ser a 
gerente do Atacado Pantanal. Não hesitei, 
aceitei porque sei que tenho competência. Sou 
muito grata por esta oportunidade e pela 
confiança na mulher para este cargo de 
gerência”, destacou Girlaine. Para o Diretor 
Marcelo Ribeiro, a mulher é imprescindível 
para o sucesso das empresas do grupo Juba. “O 
cenário nunca foi tão equilibrado e promissor 
no que diz respeito à presença das mulheres 
neste ambiente. De fato, além do compromisso 
com uma gestão humanizada de pessoas, 
também buscamos a qualif icação e 
competência de nossos colaboradores. E 
destacamos tantas mulheres exercendo a 
liderança em vários postos de trabalho de 
nossas empresas. Elas são imprescindíveis”, 
observou Marcelo. Finalizando, o diretor 
Mirko Ribeiro revela que a mulher passou a ser 
mais valorizada e conquistou um lugar 
extremamente importante no mercado de 
trabalho e na sociedade.  “É cada vez mais clara 
a participação delas em diferentes áreas da 
sociedade, principalmente  nas nossas 
empresas onde empregamos 221 mulheres. As 
mulheres tem conseguido transmitir a 
importante e árdua tarefa de modificar hábitos 
com a delicadeza e a clareza necessária para 
despertar o envolvimento de cada indivíduo ", 
finaliza Mirko. 

realizar a transferência tecnológica da patente, 
garantindo recursos financeiros para o IFMT e o 
aumento da visibilidade da instituição como 
desenvolvedora de soluções tecnológicas para a 
sociedade”, pontua Alexandre. No IFMT, o setor 
responsável pela gestão da política de Propriedade 
Intelectual, desde o processo de execução do 
depósito de pedido de patente até a transferência da 
tecnologia, é a Agência de Inovação Tecnológica, 
ligada à Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação 
(Propes).  

Segundo a coordenadora, Silvana 
Santos da Cruz, a agência criada em 2008, trabalha 
nos últimos três anos, na institucionalização de 
normas, protocolos e política de inovação, com o 
incentivo e fomento à Propriedade Intelectual (PI).  
Hoje, o IFMT conta com mais de 10 depósitos com 
pedidos de registros, incluindo patentes de 
invenções e programas de computador. A 
instituição também trabalha em conjunto com 
outros centros de pesquisa, a exemplo da 
Universidade Estadual de Campinas com o 
depósito internacional de patente de uma válvula 
hidráulica que garantiu a proteção da invenção em 
mais de 150 países, por meio do Tratado 

Internacional de Cooperação em matéria de 
Patentes. “A agência vem trabalhando de forma 
efetiva, desde 2018, nas normatizações e 
processos para proteger as nossas PI, com a criação 
da política, manuais, fluxos de processos 
eletrônicos. Diante disso, tivemos um grande 
aumento no depósito de patentes e programas de 
computador. A patente de autoria de Alexandre e 
equipe é o resultado desse trabalho que vem sendo 
realizado”, destaca Silvana. O pró-reitor de 
Pesquisa e Inovação do IFMT, Erineudo de Lima 
Canuto destacou a relevância da patente que se 
constitui como marco histórico para a instituição e 
agradeceu o esforço coletivo e o trabalho realizado 
pelas pesquisadoras e pesquisadores do IFMT. 

“Com muita alegria e orgulho, 
divulgamos esta primeira patente de invenção 
obtida pelo IFMT, cuja petição fora registrada em 
outubro de 2015. Sabemos dos imensos desafios 
que enfrentamos nas atividades de pesquisa e 
inovação, mas o IFMT, através de sua Agência de 
Inovação e esforço conjunto de nossos 
pesquisadores, tem ampliado significativamente o 
número de registro de pedido de patentes nos 
últimos três anos”, comemora o pró-reitor. 

ma indicação aprovada por Utodos os vereadores na 4ª 
Sessão Ordinária do ano, na 

semana passada, solicita do Executivo 
Municipal a implantação de um 
Programa de Recuperação Fiscal 

Municipal (REFINS), que abrangeria 
todos os impostos e tributos municipais, 
para que o contribuinte possa saldar sua 
dívida junto à Secretaria de Fazenda de 
Cáceres através de parcelas mensais. 

De autoria da vereadora 

LEGISLATIVO

Vereadora Valdeníria indica criação de programa  
para refinanciamento de dívidas dos contribuintes  

A proposição esclarece que a Prefeitura tem para  receber uma de dívida de mais de R$ 86 milhões 

Assessoria 

Propositura foi aprovado por unanimidade    

Foto: Assessoria

INOVAÇÃO

IFMT obtém registro de primeira patente com 
invenção desenvolvida no Campus em Cáceres 
Assessoria 

Patente é marco histórico para o IFMT   

Foto: Assessoria

VALORIZAÇÃO

Atuação e importância da 
 Mulher no Grupo Juba 

Assessoria/Esdras Crepaldi 

Mulheres que fazem a diferença no Grupo Juba  

 Foto: Assessoria

Enfrentando diversas discriminações 
e adaptações em relação aos afazeres 
puramente femininos, como cuidar de casa e 
da família, a mulher conseguiu superar suas 
dificuldades e ainda administrar seu tempo a 
favor de suas atividades, para que as questões 
familiares não entrem em conflito com 
questões profissionais e sociais. Neste 8 de 
março de 2021, passados 111 anos que uma 
conferência na Dinamarca decidiu que o dia 
seria consagrado ao Dia Internacional da 
Mulher e apenas 46, que um decreto da OBU 
oficializasse a data, nunca é tarde para com 
ênfase especial, a gente render justas 
homenagens à estas rainhas do mundo. 

Voltando na história, no Dia 8 de 
março de 1857, operárias de uma fábrica de 
tecidos na cidade norte americana de Nova 
Iorque, fizeram uma grande greve, ocupando a 
mesma para reivindicar melhores condições 
de trabalho, tais como, redução na carga diária 
de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 
16 horas de trabalho diário), equiparação de 
salários com os homens (as mulheres 
chegavam a receber até um terço do salário de 
um homem, para executar o mesmo tipo de 
trabalho) e tratamento digno dentro do 
ambiente de trabalho. 

A manifestação foi reprimida com 
total violência, as mulheres foram trancadas 
dentro da fábrica, que foi incendiada e cerca de 
130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato 
totalmente desumano. O dia 8 de março ficou 
como símbolo da garra feminina e um réquiem 
àquelas vítimas, mas passados 157 asnos desta 
tragédia, as mulheres ainda são alvo de grande 
discriminação por aqueles que ainda 
acreditam que lugar de mulher é no fogão. 

Por isso enfrentam o grande desafio 
de mostrar que apesar de tida como frágil é 
ainda forte, ousada e firme na tomada de 
decisões, quando necessário. Prova disso é 
que as mulheres têm marcado as últimas 
décadas mostrando que competência no 
trabalho, o bastante para encarar os desafios 
propostos pelo mercado de trabalho com 
convicção e disposição. A fragilidade da 

mulher, ou melhor, a sensibilidade da mulher, 
tem grande colaboração nas influências 
humanas que se tenta propagar na atualidade, 
pois, como se sabe, o mundo passa por 
transformações rápidas e desastrosas que 
precisam de mudanças imediatas. 

A mulher consegue transmitir a 
importante e dura tarefa de mudar hábitos com 
a clareza e a delicadeza necessária para 
despertar o envolvimento de cada indivíduo e 
a importância da mudança de cada um. O 
avanço feminino frente à política e à economia 
mostra a força da mulher em perceber e 
apontar os problemas tendo sempre boas 
formas de resolvê-los assim como os 
indivíduos do sexo masculino, o que evidencia 
o erro de descriminar e diminuir o sexo 
feminino privando-o a apenas poucas tarefas 
domésticas.

Podemos citar fatos marcantes para a 
ascensão da mulher como a revolta do sutiã, a 
institucionalização da delegacia da mulher, a 
Lei Maria da Penha, figuras como Leila Diniz, 
Simone de Beauvoir e mulheres que 
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Admiro os escritores que dedicam boa 
parte de seu tempo a discorrer sobre temas 
motivacionais. Tenho exímios amigos 
detentores dessa nobre arte e por isso não me 
atrevo a competir com eles. 

No entanto, nas linhas a seguir dedico 
este texto a todas Maria, Ursula, Lorena, Helena, 
Eva, Rebeca, que juntas formam o acrônimo 
MULHER. Mulheres bíblicas.  Mulher, que por 
um erro não se sabe qual - em que pese muitos 
dizem que foi por lutas por melhores condições 
de vida e trabalho - foi dedicado apenas o dia 08 
de março para elas. Erro crasso! Pois deveria ser 
o contrário, ou seja, serem lembradas durante os 
364 e as vezes os 365 dias do ano. 

Mulher, que carrega consigo a centelha 
divina cujas características são o amor, a 
bondade, a caridade, a benignidade e a 
compaixão, e é delas a responsabilidade por 
perpetuar a vida.  O livro da Gênesis 2: 21-23, 
diz que Deus fez descer sobre o homem um sono 
profundo, e ele adormeceu; tirou-lhe uma das 
costelas e fechou a carne em seu lugar. Com a 
costela que havia tirado do homem, Deus formou 
a mulher e a conduziu ao homem. 

Desde a passagem bíblica a mulher foi 
idealizada para viver ao lado do homem, prova 
disso é que foi gerada da costela dele e por ser 
assim Deus concebeu a ambos os mesmos 
poderes, faculdades e direitos iguais. 

Um grande líder espiritual disse, assim 
como a passagem bíblica, que o homem e mulher 
guardam idênticos direitos perante as leis da 
vida. E ambos, análogas características de 
imortalidade; nos dois, os mesmos atributos da 
centelha. Entretanto, a criação divina entregou à 
mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição 
do berço, nos prodígios do renascimento.  Dizem 
que o homem dominará a natureza, erguerá 
impérios, influenciará povos ou marcará época; 
no entanto a humanização de tudo isso pertence à 
mulher que o embala nos vínculos da geração da 
vida. 

Mulher, saiba que ante os impositivos 
da evolução humana, é natural te compreendas 
no mesmo nível do homem relativamente à 
cultura, ao poder e à inteligência, com a mesma 
segurança de competência. Mas para a 
demonstração disso, não busques os pontos de 
vivência em que a maioria dos homens falhou e 
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ATENDIMENTO SUSPENSO
Câmara Municipal de Cáceres emite 
comunicado que no período de 8 a 17 do 
corrente mês o atendimento presencial está 
suspenso devido ao surgimento de casos de 
Covid-19 dentro do quadro de servidores e 
vereadores. De acordo com a nota, esse 
período visa zelar pela saúde dos servidores e 
representantes públicos, e, prevenção da 
proliferação do vírus. O atendimento será 
entre 7h e 13 horas por telefone e/ou e-mail. 
Telefones podem ser acessados pelo link 
https://www.caceres.mt.leg.br/ 

CAPACITAÇÃO
O Senar-MT prevê para o mês de março 719 
ações educacionais em parceria com os 
Sindicatos Rurais. Entre os municípios que 
mais ofertam capacitação estão: Sapezal, 
Mirassol D'Oeste, Campo Novo do Parecis, 
Diamantino e Lambari D'Oeste. Entre os 
cursos com maior número de procura estão o 
de Atendimento ao Cliente; Operação de 
Máquinas Agrícolas e as Normais 
Regulamentares que regem a segurança no 
trabalho nas atividades rurais. Para conhecer 
os cursos disponíveis em cada município, os 
interessados devem entrar em contato com o 
Sindicato Rural local. O Sistema Famato 
disponibiliza um portal de acesso com o 
contato de todos os Sindicato Rurais de Mato 
Grosso. Para conferir basta clicar no link:  
https://sistemafamato.org.br/portal/sindicato
s/index.php. 

CASTRAMÓVEL
O vereador Marcos Ribeiro, em requerimento 
ao executivo, questiona qual função foi dada 
ao veículo Castramóvel. Em virtude que a 
população tem reportado uma quantidade 
crescente de cães e gatos sem domicílio nas 
ruas da cidade, sugerindo que sequer o 
veículo entrou em operação desde sua 
aquisição. Na proposição, o vereador afirma 
ter recebido informações de que o veículo 
estaria sendo usado para atender pessoas 
infectadas com a Covid-19; embora concorde 
com a necessidade de controlar a pandemia, 
Marcos Ribeiro enfatiza que o veículo precisa 
ser utilizado para sua devida finalidade, que é 
fazer a regulagem da natalidade dos animais 
de rua de Cáceres, dada a falta de um Centro 
de Controle de Zoonoses. 

UNEMAT SISU
A Unemat oferece 2.520 vagas para ingresso 
no período letivo 2021/1 para quem realizou o 
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 
deste ano. São 60 cursos de graduação 
presencial da Instituição e a seleção é feita por 
meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
do Ministério da Educação, que utiliza as 
notas do Enem. As inscrições no SiSU 
ocorrerão de 6 a 9 de abril. O resultado da 1ª 
Chamada será publicado no dia 13 de abril, e 
os aprovados devem realizar a matrícula nos 
dias 14, 15 e 16 de abril e no dia 19 de abril. O 
procedimento de verificação para estudantes 
negros e estudantes com deficiência será nos 
dias 14 e 15 de abril, com divulgação do 
resultado do procedimento já no dia 19. A 2ª 
Chamada ocorrerá no dia 23 de abril. 

MANIFESTO
Um ofício assinado por todos os vereadores 
da Câmara Municipal de Cáceres e 
encaminhado ao Deputado Estadual Max 
Russi solicita explicações quanto à não-
inclusão do município em um pacote do 
Governo Estadual avaliado em R$ 606 
milhões para obras de pavimentação e 
construção de pontes. Idealizado pelo 
vereador Franco Valério, o manifesto justifica 
que Cáceres deveria ter sido contemplada no 
projeto por possuir estrutura de estradas e 
p o n t e s  n o t o r i a m e n t e  d e f i c i t á r i a ,  
principalmente em sua extensa zona rural.  

continuam falhando. 
O líder espiritual prossegue dizendo 

que para a mulher ser tão eficiente quanto os 
melhores homens, não é necessário que desças 
aos precipícios a que tantos se arrojaram na 
própria imprevidência. 

E finaliza encorajando a mulher a 
lembrar que podes igualar com todos os homens 
em matéria de trabalho e habilitação, 
entendimento e responsabilidade, mas acima de 
tudo é preciso pensar que Deus não confiou aos 
homens os dons que te concedeu na perpetuação 
da vida e no sustento do amor. 

Enfim, como dito na passagem bíblica e 
nas palavras de Chico Xavier a mulher é o que há 
de mais sagrado desde sua criação até o término 
de sua passagem terrena, visto ser você (mulher) 
fonte de inspiração, ternura e detentora do poder 
sagrado de gerar a gênese. 

E para as guerreiras de todos os dias 
saibam que “vós sois um rio de luz sagrada onde, 
sonhando, passa embalada minha esperança de 
mágoas nua…”, assim escreveu a poetisa Auta 
de Souza. Feliz todos os Dias da Mulher! 
___***Claiton Cavalcante, é Contador 
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bravamente administram seus lares e trabalho, 
sendo mães e pais, trazendo igualdade entre os 
gêneros. Infelizmente diante de tantas e justas 
conquistas, o ranço machista ainda persiste e 
uma triste realidade, estampa no cotidiano, as 
marcas da violência atual contra as mulheres. 

Dados constrangedores apontam que 
muitas mulheres morrem no Brasil pelo 
simples fato de ser mulher. O feminicídio, 
como é chamado o assassinato decorrente de 
conflitos de gênero, apresentou em 2019, um 
crescimento de 7,1% em relação a 2018, sendo 
registrado 1.326 novas vítimas. Desse 
número, 66,6% eram mulheres negras, 56,2% 
tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% foram 
mortas pelo companheiro ou ex-companheiro.  

Na santa paz delas, queremos 
concluindo nossas considerações, externar 
nossas sinceras homenagens a todas as 
mulheres cacerenses. Parabéns, hoje e sempre, 
pois no dia após dia, com pequenos gestos, 
palavras e atenções que nascem do coração, 
vocês traçam sendas de esperança para um 
hoje superior ao ontem e inferior ao amanhã. 

Mulher, delicada e fonte de poder 

Guerreiras do Cotidiano 
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magens que circularam no Iaplicativo de WhatsApp  em 
Cáceres, levaram a Polícia 

Militar prenderem duas mulheres 
por furto de loja na área central da 
cidade.  A ação aconteceu no 
sábado, durante ronda pelo bairro 
São Luis, quando a polícia tomou 
conhecimento das imagens e 

elas confessaram que tinham 
furtado na loja localizada na Rua 
General Osório, na quinta-feira 
(04). Todas as peças levadas 
foram recuperadas. As duas 
mulheres de 28 anos, foram 
encaminhadas ao CISC para 
registro do BO e providências 
que o caso requer.  

realizaram a abordagem de duas 
mulheres que estavam em uma 
motocicleta Honda Biz. 

Durante o procedimento, 
a dupla apresentou nervosismo e 
em revista foi encontrado dentro 
do bagageiro da moto várias 
peças de roupas com etiquetas. 

Ao serem questionadas, 

m  a t e n d i m e n t o  a  Edenúncia anônima de um 
roubo de veículo na 

comunidade Boa Esperança, 
Zona Rural de Cáceres, dando 
conta que a família estaria sobre 
cárcere privado, equipe do 
Gefron saiu em patrullhamento 
pela MT 265 quando avistou um 
veículo que apresentava as 
mesmas características relatadas. 

O fato aconteceu na 
manhã de domingo, por volta das 
10h,  quando os pol iciais  
realizaram a abordagem emitindo 

sinais sonoros e luminosos, 
porém o condutor do veículo 
ignorou a ordem de parada, e 
abandonou o veículo adentrando 
na mata. Foi realizado buscas no 
local, mas não foi localizado o 
condutor.  Após checagem via 
base operacional Gefron, foi 
constatado que o veículo possuía 
queixa de roubo na comunidade 
Boa Esperança conforme registro 
de boletim de occorrência na 1DP 
de Cáceres.  O veículo foi 
encaminhado para a Delegacia 
Especial de Fronteira de Cáceres.  

NA TELINHA

Polícia Militar prende mulheres por furto de 
 roupas após imagem circular em aplicativo 

Ao serem questionadas, elas confessaram que tinham furtado na loja localizada na Rua General Osório, na quinta-feira (04)

Da Redação 

Produto do furto apreendido pela PM    

Foto: PMMT

 corpo do idoso João OZago, 69, foi encontrado 
na tarde deste domingo 

(7), no Rio Jauru, em Indiavaí. 
Ele estava desaparecido desde a 
noite de sábado (6), após cair do 
barco em que estava com um 
amigo. 

Segundo informações do 
C o r p o  d e  B o m b e i r o s ,  o  
comunicado do sumiço foi feito 
pela testemunha, na noite de 
s á b a d o .  A m b o s  e s t a v a m  
pescando, quando o barco bateu 
em uma pedra e o idoso caiu na 

água. 
A Polícia Militar foi 

comunicada do fato. O Corpo de 
B o m b e i r o s  t a m b é m  f o i  
comunicado e começou as buscas 
na manhã deste domingo. A 
vítima foi achada a cerca de 3 
quilômetros do local em que caiu 
na água. A Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec) 
foi chamada para realizar os 
procedimentos no local e liberar o 
corpo para enterro. 

O caso será investigado 
pela Polícia Civil.   

AÇÃO RÁPIDA

Gefron recupera S10 tomada em assalto 
 na comunidade rural Boa Esperança 

Da Redação 

Suspeito fugiu na região de mata e abandonou a S10    

Foto: Gefron

FIM DAS BUSCAS

Corpo de idoso desaparecido no Rio Jauru  
foi localizado pelos Bombeiro no domingo 

Popular Online c/ Hipernotícias 

O idoso caiu na água na noite de sábado durante pescaria  

Foto: Bombeiros
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por descumprir o horário de 
fechamento de comércio. 

Desde a última quarta-

feira (03.03), quando começou a 
Operação Dispersão IV, a PM já 
desfez 1.300 aglomerações, 
dispersando mais de 6.200 
pessoas .  Essas  s i tuações  
resultaram em 130 conduções 
para delegacias em Mato Grosso. 
Os policiais também orientaram 
16.100 pessoas sobre esse o que 
estabelece o decreto 836/2021. 

Ainda conforme a Spoe-
MT, 5.500 pessoas e 450 
estabelecimentos comerciais 
receberam orientações sobre as 
novas medidas. A PM também 
notif icou 60 pessoas que 
circulavam fora do horário 
permitido e orientou 1.750 por 
não estarem usando máscara de 
proteção facial. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
subchefe de Estado Maior Geral e 
diretor Operacional da PM, 
coronel Carlos Eduardo Pinheiro 
da Silva, a PM não vem 
enfrentando grandes problemas 
para fazer cumprir as medidas do 
decreto. 

“A população mato-
grossense é ordeira, apenas uma 
pequena parcela descumpre as 
medidas e, para essa, a PM está 
presente nas ruas”, observa. 

Todavia, assinala Pinheiro, a 
prioridade é a orientar, informar 
sobre as determinações do 
decreto e fazer com que a 
população entenda que a Covid-
19, com altos índices de 
contaminação e de internações 
hospitalares, exige restrições e o 
cuidado de todos. 

O comandante geral da 
PM, coronel Jonildo José de 
Assis, lembra que o papel da 
Polícia Militar, instituição que 
este ano completará 186 anos, é a 
segurança da população, portanto 
salvaguardar vidas. 

No caso da pandemia, 
com o número de casos da Covid-
19 aumentando e os hospitais 
lotados, a PM está nas ruas 
trabalhando para ajudar a 
derrubar a curva de contaminação 
e morte pela doença o mais rápido 
possível para que vidas possam 
ser preservadas. 

N o s  c a s o s  d e  
a g l o m e r a ç õ e s ,  f e s t a s  
clandestinas, descumprimento do 
decreto, entre outros, a população 
pode acionar o 190 ou denunciar 
pelo disque-denúncia: 08000.65 
3939.  

circulação nas ruas, 22 por 
resistirem à orientação para não 
permanecer aglomeradas e quatro 

urante o final de semana Da Operação Dispersão 
IV, da Polícia Militar, 

levou às ruas um reforço de cerca 
de 700 policiais e 300 viaturas na 
fiscalização do cumprimento das 
medidas de restrição à circulação 
d e  p e s s o a s  n a s  r u a s ,  
f u n c i o n a m e n t o  d e  
estabelecimentos comerciais, 
entre outras previstas no decreto 
estadual 836/2021. 

De acordo com dados da 
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e  
Planejamento Operacional e 
Estatísticas (Spoe-MT), entre a 
noite de sexta-feira (05.08) e a 
madrugada desta segunda-feira 
(08.03), foram desfeitas 507 
aglomerações e 40 pessoas 
tiveram que ser conduzidas à 
delegacias. 

Quatorze  de las  por  
descumprir a restrição de 

(SES), em virtude do aumento de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus em Mato Grosso. 
Dados divulgados neste domingo 
(7) pela SES, apontam que 
2 6 1 . 1 1 6  p e s s o a s  f o r a m  
infectadas, desse total 1.589 estão 
internadas, 10.053 cumprem 
isolamento domiciliar e 6.016 
morreram. 

“A gratificação é uma 
forma de conferir o devido 
reconhecimento aos profissionais 
de saúde que desempenham suas 
atividades diuturnamente à frente 
das ações de atenção direta à 
população, arriscando as próprias 
vidas no combate ao coronavírus, 
durante o estado de calamidade 
pública decretado no dia 25 de 

rocurado pelo Sindicato Pdos Servidores Públicos 
da Saúde de Mato Grosso 

(Sisma-MT), o presidente da 
Assembleia, deputado Max Russi 
(PSB) solicitou ao estado que 
atenda o pedido da categoria e 
prorrogue o pagamento da 
gratificação extraordinária aos 
profissionais da área que 
trabalham na linha de frente do 
combate à covid-19, inclusive 
efetuando o pagamento retroativo 
desde o mês de janeiro deste ano. 

E s s e  p a g a m e n t o  
solicitado pelo parlamentar, 
também envolve os profissionais 
contratados temporariamente em 
regime de plantão, lotados na 
Secretaria de Estado de Saúde 

março do ano passado e 
prorrogado em julho de 2020”, 
observou Max Russi ao defender 
que o benefício perdure até o final 
da pandemia. 

Da mesma forma, o 
deputado quer que o Poder 
Executivo estadual inclua os 
profissionais da saúde que atuam 
no Centro de Triagem – Arena 
Pantanal – e no Hospital 
Metropolitano, no pagamento da 
gratificação extraordinária. 

É o que diz a Lei 
Complementar nº 667 de 2020, 
que dispõe sobre o recurso extra e 
a indenização excepcional dos 
p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  
contratados temporariamente em 
regime de plantão quando 
afastados do serviço em razão de 
c o n t a m i n a ç ã o  c o m  o  
coronavírus. 

“Infelizmente, ainda, 
esses profissionais não estão 
recebendo tal benefício, o que 
parece um grande contrassenso, 
já que esses trabalhadores lutam 
diariamente no combate à 
pandemia. 

Mato Grosso passa por 
um crescente número de casos de 
infecções, e grande parte dos 
pacientes passam pelo Centro de 
Triagem da Arena Pantanal e pelo 
Hospital Metropolitano, motivo 
pelo qual os profissionais de 
saúde que trabalham nesses 
lugares merecem fazer jus ao 
citado benefício”, argumentou o 
presidente da Assembleia. 

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso 
está  real izando um 

levantamento de todos os 
decretos municipais que tratam 
das medidas de prevenção à 
Covid-19 e adotará as medidas 
cabíveis em relação aos prefeitos 
que descumprirem as restrições 
es tabelec idas  no  Decre to  
Estadual 836/2021. Segundo o 
procurador-geral de Justiça, José 
Antônio Borges Pereira, eventual 
descumprimento da norma 
implicará em responsabilização 
cível e criminal. 

“O Judiciário foi claro e 
objetivo ao atender nossa Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), a liminar aplica-se a todos 
os municípios, inclusive a 
Cuiabá.  Os prefeitos que 
d e s c u m p r i r e m  s e r ã o  
responsabilizados por crime de 
desobediência e por eventual ato 
de improbidade administrativa. 
Não vamos aceitar desordem. 

Se não concordam com a 
decisão podem recorrer, mas 
jamais descumprir. Se insistir em 
d e s c u m p r i r  p e d i r e m o s  o  
afastamento do cargo”, enfatizou 
o procurador-geral de Justiça. 

Na quarta-feira passada, o 
desembargador Orlando de 
Almeida Perri concedeu liminar 
ao Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso determinando ao 
município de Cuiabá que 
revogasse os dispositivos do 
d e c r e t o  m u n i c i p a l  q u e  
cont ra r iavam as  medidas  
restritivas estabelecidas no 
decreto estadual. A principal 
divergência diz respeito às 
condições que devem ser 
observadas para o funcionamento 
de todas as atividades e serviços.  

No mesmo dia, o MP 
notificou o município de Várzea 
Grande para que fosse revogado 
parte do respectivo decreto 
municipal. 

Uma ação civil pública 
também foi proposta para 
garantir a uniformidade e 
harmonização das medidas de 
prevenção à Covid-19 na região 
metropolitana. 

O município de Várzea 
Grande assegurou ao MP a edição 
de um novo decreto. Na quinta-
feira, a administração municipal 
de Nova Mutum também foi 
notificada pelo MPMT sobre o 
mesmo assunto.  

OPERAÇÃO DISPERSÃO

Cerca de 700 policiais e 300 viaturas estão nas ruas fiscalizando as  medidas de prevenção à Covid-19, previstas no decreto 836/2021 

Assessoria 

Policiais estão nas ruas fiscalizando e orientando comercios e população   

Foto: PMMT

GRATIFICAÇÃO

Max Russi pede prorrogação de pagamento 
 aos profissionais 'linha de frente' da Covid 

Assessoria  

Deputado Max Russi  

 Foto: Assessoria

ATUAÇÃO DO MPMT

Prefeitos que descumprirem Decreto  
Estadual serão responsabilizados 

Assessoria 
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tempo.  
Isac, aos  38 minutos, 

marcou para o Luverdense e deixou 
o placar tudo igual. 

Com quatro pontos em dois 
jogos, o Nova Mutum se mantém 
entre os primeiros colocados no 
campeonato e neste sábado (13) 
enfrenta o Sorriso, no Estádio Egídio 
José Preima. 

rodada do Mato-grossense o Nova 
Mutum segue invicto. No jogo de 
domingo contra o Luverdense no 
Estádio Passo das Emas, o Azulão 
empatou em 1 a 1, numa partida 
marcada  por  mui tas  fa l tas ,  
reclamações e expulsões.  

O gol do Nova Mutum foi 
marcado por Alexandro que recebeu 
um passe de Wandinho e sacudiu a 
rede aos 20 minutos do segundo 

 Sinop teve a segunda derrota no OCampeonato Mato-grossense. 
Em jogo no Gigante do Norte, o 

time foi dominado pelo Cuiabá, que não 
sofreu e venceu, por 2 a 0. O Dourado 
confirmou o favoritismo, conseguiu se 
impor e o Galo do Norte teve muitas 
dificuldades para trocar passes e chegar no 
campo de ataque. Raul marcou duas vezes 
e ainda garantiu a artilharia do Estadual, 
até aqui. O primeiro tempo foi totalmente 
dominado pelo Cuiabá, que criou 
inúmeras chances perigosas e não deixava 
o Sinop jogar, nem trocar passes. Em 
manhã inspirada, o goleiro sinopense, 
Isael, fez defesas difíceis e evitou que o 
adversário construísse goleada, salvando 
o Galo do Norte. No apagar das luzes, no 
último lance, o Dourado abriu o placar e 
foi para o intervalo com a vantagem. 

Já na etapa final, o Sinop 
conseguiu certa evolução, principalmente 
nas tentativas de contra-ataque, mas sem 
incomodar o Cuiabá com tanta 
intensidade. O goleiro do Dourado, João 
Carlos também apareceu bem e fez 
defesas importantes, garantindo o 
resultado favorável. O time da capital 
ainda teve um gol anulado e em boa 
jogada, Raul sacramentou a vitória para os 
visitantes. 
O Jogo - O Cuiabá começou o jogo 
pressionando e não deixava o Sinop trocar 
passes. Logo aos 2, o Dourado chegou 
com perigo. Elvis alçou a bola na área, 
Riquelme escorou e Elton bateu de 
canhota. A bola subiu um pouco e passou 

por cima da trave. 
Aos 8, o Sinop conseguiu 

responder. Em troca rápida de passes, 
Alan Júnior tocou para Douglas, que 
ajeitou e bateu de fora da área. A bola 
explodiu na defesa do Cuiabá, que 
c o n s e g u i u  a f a s t a r  o  p e r i g o  
definitivamente. Na marca dos 13, o 
Dourado ficou perto de abrir o placar. 
Elvis dominou na área e cruzou. A zaga do 
Sinop tentou afastar e a bola sobrou para 
Elton, que emendou de primeira, de 
canhota, mas não pegou força e o goleiro 
do Galo do Norte fez a defesa fácil. 

Aos 20, outro ataque do 
Dourado. Em erro da defesa do Sinop na 
saída de jogo, o Cuiabá roubou a bola. 
Riquelme dominou,  dr iblou um 
adversário e tocou para Elvis, que 
dominou na entrada da área e bateu de 
direita. O chute saiu rasteiro e passou a 
esquerda do gol do Galo do Norte. Aos 22, 
nova chance. Elton dominou próximo a 
entrada da área, tirou um adversário, levou 
para a esquerda e bateu de canhota. A 
batida saiu mascada e passou pelo lado do 
gol defendido por Isael. Aos 34, Isael fez 
milagre e salvou o Sinop. Auremir cruzou 
a bola na área, Raul subiu mais alto que a 
defesa e cabeceou firme. O goleiro do 
Galo do Norte fez uma bela ponte e 
conseguiu espalmar para a linha de fundo. 
Na cobrança de escanteio, a defesa 
sinopense conseguiu tirar o perigo. 

Aos 48, outro milagre de Isael. 
Elvis cobrou escanteio e Anderson 
Conceição chegou livre para cabecear. O 

zagueiro cabeceou a bola para baixo, mas 
o goleiro do Sinop pulou no canto e fez 
grande defesa, mandando a bola para a 
linha de fundo. 

No último lance do jogo, aos 49, 
o Dourado abriu o placar. Alexandre Melo 
cruzou a bola na área e Raul chegou por 
trás, subindo mais alto que a defesa. O 
jogador do Cuiabá cabeceou bem, no 
contrapé do goleiro Isael, que nada pode 
fazer e a bola morreu nos fundos da rede. 
Sinop 0 X 1 Cuiabá. 

Logo no primeiro minuto do 
segundo tempo, o Cuiabá até ampliou o 
placar, mas foi marcado impedimento. 
Elvis cobrou falta na área e Anderson 
Conceição subiu sozinho e cabeceou para 
o gol, mas a bandeirinha viu posição 
irregular e anulou.  Aos 2, o Sinop 
respondeu. Em jogada rápida, o ataque 
lançou na área, mas Raul chegou bem e 
conseguiu mandar para a linha de fundo. 
Na cobrança de escanteio, Elber errou a 
batida e a defesa cuiabana afastou o 
perigo. 

Aos 6, o Dourado chegou de 
novo. Elvis dominou, levou e bateu de 
direita. A bola saiu rasteira, mas Isael caiu 
no canto direito e conseguiu fazer a defesa 
com tranquilidade. Na marca dos 12, o 
Galo do Norte ficou perto de empatar. 
Alan Júnior conseguiu fazer jogada 
individual e tocou para Douglas. O 
atacante dominou, levou para a direita e 
bateu forte. O goleiro João Carlos caiu e 
conseguiu fazer excelente defesa, de mão 
trocada, evitando o gol. Aos 30, o Cuiabá 
ampliou o placar. Em passe perfeito de 
Alremir, Raul entrou livre dentro da área, 
nas costas da defesa do Sinop. O jogador 
do Dourado dominou e bateu. Isael fez a 
defesa e no rebote, a bola voltou para Raul, 
que só empurrou para dentro do gol. Sinop 
0 X 2 Cuiabá. 

Na marca dos 34, o Galo do 
Norte quase diminuiu. Em contra-ataque 
rápido, Paulista meteu para Alan Júnior, 
que conseguiu invadir a área e tentou bater 
na saída de João Carlos, que fez boa defesa 
e evitou o tento. A defesa do Sinop ainda 
pediu pênalti, com muita reclamação, mas 
o juiz não marcou. 

O próximo compromisso do 
Sinop é diante do Ação, na sexta-feira 
(12), às 15h, diante do Ação, no Gigante do 
Norte. Já o Cuiabá, recebe o Operário 
Várzea-grandense, no domingo (14), às 
9h, na Arena Pantanal.

m jogo pela segunda rodada Edo Campeonato Mato-
grossense, o ação venceu o 

Dom Bosco por 3 a 2 na Arena 
Pantanal.  

Após o tropeço na primeira 

rodada, o Ação marcou os três gols 
no primeiro tempo, dois de Pedro 
Paulo e um de Paulinho Minguau. 

Na busca pela vitória 
Jeanzão e Anderson marcaram dois 
gols para o Dom Bosco, mas não 

superaram a marcação do Tuiuiú.   
Na classificação, o Ação soma os três 
primeiros pontos, enquanto o Dom 
Bosco ainda não pontuou na 
competição. 

Também pela segunda 

MATO-GROSSENSE

Ação derrota Dom Bosco e Nova  
Mutum empata com Luverdense 

Jogos no fim de semana pela segunda Rodada do Mato-grossense 

Da Redação 

Nova Mutum se mantém invicto no campeonato   

Foto: Felipe Nischor/Luverdense EC

ESTADUAL

Cuiabá domina e Sinop sofre  
2ª derrota no Mato-grossense 
Luan Cordeiro 

Cuiabá domina e vence por 2 a 0 o Sinop    

Foto: Guilherme Araújo
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By Rosane Michels

Ser mulher é sinônimo de luta, força e resistência. É se colocar em segundo plano por amor, mas 
também nunca esquecer do próprio. É ter uma rotina pesada e cansativa, mas ainda assim não esquecer de 
dar carinho a aqueles que ama. 

Mulher é um ser delicado, complexo e que conta dentro de si com um universo que ainda precisa ser 
desvendado, mas que sabemos ser lindo e encantador, com todos os traços delicados que uma mulher possui. 
Ser mulher é ser flor e, ao mesmo tempo, espinho. Ser mulher é uma luta constante, por afirmação e pelo bem 
de todos ao seu redor. Parabéns pelo seu dia, mulher! 

Neste dia em que lembramos as lutas históricas das mulheres, quero mandar um abraço especial a 
todas cacerenses de alma e coração. Mulheres guerreiras, trabalhadoras, dedicadas, dignas de nossos 
aplausos. 

Franciane Vieira

Eliene Liberato Dias

Judá Maali Pinheiro Marcondes

Maridalva Vignardi

Marília Campos Fontes

Creuza Ribeiro

Triana Campana Michelis LealAdriana Maciel Mendes Merotti
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Valorização da mulher e empoderamento feminino foi tema principal da 
roda de conversa realizada na manhã de ontem na Rádio Difusora em 
comemoração ao dia Internacional da Mulher.  Quinze mulheres de diversas áreas 
profissionais discutiram assuntos do universo feminino num bate papo 
descontraído mediado pela locutora Kelly Paula. Página 03 

Igrejas católicas e evangélicas de Cáceres mudam  
horário de celebrações em cumprimento a decreto 

Igrejas católicas e evangélicas de Cáceres alteraram horários das celebrações durante a vigência do decreto estadual que 
prevê a suspensão de diversas atividades com limite de horários diferenciados. Pelo decreto, atividades religiosas só podem ocorrer 
até 12h no sábado e domingo, e até 19h nos demais dias da semana. Os templos devem obedecer o limite máximo de 50 pessoas por 
celebração ou 30% de sua capacidade. Página 03 

NOVOS HORÁRIOS

Missa na Catedral poderá ser assistida por 50 pessoas   

Foto: Arquivo

Rádio Difusora realiza roda de conversa em  
comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

VALORIZAÇÃO DA MULHER

Locutora Kelly Paula em bate papo descontraído  

Foto: JCC

Prefeita Eliene formaliza adesão para 
compra de vacinas contra o coronavírus 

CONSÓRCIO PÚBLICO
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