
SOCIAL 08
Cáceres-MT, 06 a 08 de abril de 2022 www.jornalcorreiocacerense.com.br

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto 
de Vênus, Marte e Saturno 
em Aquário indicando dias 
de boas negociações e 
a c o r d o s  q u e  p o d e m  

envolver projetos e contratos. O período é 
ótimo para os estudos e tudo o que envolve 
a comunicação. Uma viagem rápida pode 
ser renovadora.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto 
de Vênus, Marte e Saturno 
em Aquário indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de intimidade, 

silêncio e solitude. Você vai preferir o 
distanciamento do barulho social a qualquer 
conversa vazia. Sua energia vital pode estar 
mais baixa, portanto, cuide de sua saúde.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
maior envolvimento com sua 
vida social e os amigos. Novas 

amizades podem ser feitas com pessoas mais 
sérias que chegam para ficar. O período pode 
envolver também os resultados positivos de 
um projeto em equipe.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto 
de Vênus, Marte e Saturno 
em Aquário indicando dias 
de maior envolvimento com 

seus projetos profissionais e planos de 
negócios. O período é ótimo para colocar 
em prática todos os projetos que estão no 
computador. Período de melhora na 
comunicação.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento em seus projetos 
de médio prazo que podem 

envolver pessoas e empresas estrangeiras. O 
período pode estar relacionado com a 
decisão de começar ou retomar estudos 
universitários.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos, 

novos e antigos. O período pode estar 
relacionado com a chegada de um novo 
projeto que vai resultar com facilidade em 
um novo contrato.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento agradável na vida 
social, que vai beneficiar 

diretamente seus relacionamentos pessoais 
e de trabalho. O período pode envolver a 
negociação e concretização de uma 
sociedade comercial.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto 
de Vênus, Marte e Saturno 
em Aquário indicando dias 
em que sua rotina se torna 
ma i s  ag radáve l ,  com 

atividades variadas na vida pessoal e no 
trabalho.  O período pode estar  
relacionado com o surgimento de um novo 
projeto ou emprego.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento agradável na vida 
d o m é s t i c a  e  n o s  

relacionamentos em família. Sua casa pode 
se tornar um gostoso ponto de encontros 
com amigos e parentes queridos. Você pode 
se envolver na compra de um imóvel.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento positivo nas suas 
finanças. O dia é ótimo para 

envolver-se com novos investimentos ou 
pedir um aumento de salário. Um novo 
contrato envolvendo o aumento de seus 
rendimentos pode ser assinado.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto de 
Vênus, Marte e Saturno em 
Aquário indicando dias de 
movimento positivo nas 
finanças, especialmente se 

estiver envolvido com parceiros financeiros 
ou investidores. O período é ótimo para 
novos investimentos, financiamentos e 
pedidos de empréstimos.

Mercúrio e Sol em Áries 
recebem um ótimo aspecto 
de Vênus, Marte e Saturno 
em Aquário indicando dias 
de movimento agradável na 

v ida  socia l  que  benef ic ia  seus  
relacionamentos afetivos. Uma pessoa 
especial pode cruzar o seu caminho; um 
romance pode começar. Um projeto 
criativo dá um passo à frente. 

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Um alô mais que especial ao médico oftalmologista Dr. 
Odenilson José da Silva, leitor assíduo que acompanha há 
anos as notícias da city no JCC. Um forte abraço extensivo a 
toda equipe do COC.  

Quem festejou mais um natalício foi a 
jornalista Marcia Pache, que recebeu 
uma infinidade de abraços virtuais em 
suas redes sociais. Mulher guerreira, 
mãe exemplar e profissional do mais puro 
gabarito, que faz o jornalismo com 
responsabilidade e verdade. A você 
desejamos: Paz, amor, felicidade e 
muitos anos de vida. Feliz Aniversário! 

******************************************************

Abraço especial ao casal apaixonado Kinko e Tammy Alvares 
que sabem muito bem aproveitar os bons momentos da vida a 
dois. Nesta semana comemoraram 28 anos de vida conjugal. 
Esta coluna deseja felicidades e muito mais anos para 
celebrarem o Amor. 

Em tom maior, familiares e amigos 
entoaram o tradicional Parabéns a 
querida aniversariante Leonice 
Menacho, que celebrou 81 primaveras. 
Irmanados com a mesma felicidade pela 
sua vida, nós da família do JCC 
desejamos que esse novo ano seja repleto 
de saúde e muitas alegrias. Feliz ano! 

Os parabéns de hoje é 
endereçado ao amigo 
Ricardo Vanini, que 
m a rc o u  m a i s  u m  
golaço no placar da 
vida recebendo os 
abraços calorosos dos 
familiares e amigos. 
Felicidades e muitos 
anos de vida. Tim, Tim. 

***********

***********

A proprietária autorizou a 
PM entrar na casa para realizar 
buscas, onde foi encontrada uma 
motocicleta Honda vermelha, que 
em checagem, constatou-se tratar 
de um veículo com registro de 
furto em dias anteriores.  

um “cofre” de uma organização 
criminosa, onde eram guardados 
produtos recolhidos das bocas de 
fumo da cidade. Os policiais se 
deslocaram para a região e não 
encontraram nenhum suspeito 
dentro da casa.  

Em seguida, uma mulher 
se apresentou como proprietária da 
residência e disse que alugava o 
imóvel  para  um homem.  A 
testemunha disse que o morador da 
casa ficava por pouco tempo na 
residência e que sempre havia um 
caminhão descarregando objetos.

Dentro da casa, os policiais 
encontraram diversos objetos com 
características de roubos e furtos, 
sendo duas motocicletas, 22 
bicicletas, mais de 20 celulares, 
diversos materiais eletrônicos e 
e l e t r o d o m é s t i c o s  c o m o 
notebooks, televisores, caixas de 
som, ar condicionado, além de 
ferramentas, entre outros objetos 
de valor. 

Diante do flagrante, os três 
suspeitos localizados no bairro 
Maracanãzinho receberam voz de 
prisão e foram encaminhados para 
a Delegacia da cidade para registro 
d a  o c o r r ê n c i a  e  d e m a i s 
providências cabíveis. Os diversos 
produtos furtados também foram 
encaminhados para o local, para 
fazer contato com as vítimas e 
providenciar a recuperação. 
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rês pessoas suspeitas de Ttráfico foram presas com 
arma e veículo roubado em 

plena Avenida Talhamares.  De 
acordo com a polícia, a ação se deu 
após denúncia que um veículo gol 
produto de furto estaria trafegando 
na cidade. Em ação conjunta, 
Força Tática, Raio e 6º BPM 
intensificaram o patrulhamento, 
quando na Rua Floriano Peixoto, 
visualizaram o veículo com as 
mesmas características e com 3 
ocupantes, saindo de dentro de 
uma residência. 

Ao tentar  proceder  a 
a b o r d a g e m ,  o  c o n d u t o r 
e m p r e e n d e u  f u g a ,  s e n d o 
necessário o acompanhamento 
tático, com sinais sonoros e 
luminosos, vindo o mesmo durante 
a fuga a avançar o sinal vermelho 
colocando em risco a vida de 
terceiros.  

D u r a n t e  o 
acompanhamento foi solicitado 
reforço de outras viaturas e na 
Avenida Talhamares, próximo ao 

Posto Pedro Neca, foi realizado a 
abordagem.   Nas buscas pessoais 
e veicular, foi encontrado no 
interior do veículo duas armas de 
fogo sendo uma pistola cabibre 

.380 e um revólver calibre .38 em 
condições de uso (municiadas, 
alimentadas e carregadas) e duas 
munições sobressalentes de 
calibre 38. E 

Pela checagem da placa 
QCU 1614 não foi constatado 
nenhuma irregularidade, mas pelo 
chassi constatou ser produto de 
roubo/furto na cidade de Campo 
Verde.  

Ao retornarem a residência 
onde o veículo havia saído antes da 
fuga,  a  mulher  de  25 anos 
acompanhou a entrada e as buscas, 
sendo localizado uma mala preta 
com 18 tabletes de substância 
análoga a maconha, onde ela 

Os três foram autuados em 
flagrante por receptação, direção 
perigosa, adulteração de veículo, 
desobediência, tráfico ilícito de 
drogas, quadrilha e  porte ilegal de 
arma de fogo. 

assumiu ser de sua propriedade. 
No interior da residência 

encontrava duas crianças, uma de 
7 e outra de 6, que foram entregues 
aos cuidados da avó paterna, na 
presença de representante do 
Conselho Tutelar.   

Conforme o boletim de 
ocorrência, por volta de 14h30, no 
bairro Maracanãzinho, a PM 
encontrou um homem em suspeita, 
entrando em uma residência 
conhecida por ser “boca de fumo” 
com uma cabeceira de cama em 
mãos. Em revista pessoal, uma 
porção de cocaína foi encontrada 
com o criminoso. Questionado 
sobre a procedência da cabeceira, 
o suspeito confessou que teria 
furtado o objeto de uma residência, 
no mesmo bairro. 

 o l ic ia is  mil i tares  de PCáceres prenderam dois 
homens e uma mulher em 

f l a g r a n t e  p e l o s  c r i m e s  d e 
formação de quadrilha, tráfico de 
drogas, furto e receptação, neste 
sábado (02). Na ação, uma grande 
q u a n t i d a d e  d e  b i c i c l e t a s , 
motocicletas, celulares e outros 
produtos de valor, furtados pelos 
criminosos, foram recuperados. 

Em seguida, os policiais 
e n t r a r a m  n a  r e s i d ê n c i a  e 
encontraram os outros dois 

suspeitos. A mulher revelou que o 
dono da casa seria seu namorado, 
que não estava presente no 
m o m e n t o .  B u s c a s  f o r a m 
realizadas e, em um cômodo, 
diversos objetos sem procedência 
foram vistos. A vítima do furto, 
que mora no mesmo bairro, foi 
acionada e identificou que a 
maioria dos objetos localizados 
haviam sido furtados de sua casa, 
sendo eles uma cama de madeira, 
uma escada de alumínio, cadeiras 
de fio e botijão de gás.  

A PM continuou as buscas 
e encontrou em um guarda-roupas 
duas armas de fogo, sendo um 
revólver calibre .38 com quatro 
munições e um revólver .32. Além 
disso, também foram localizadas 
uma sacola com quantidade de 
substância análoga à maconha e 
uma balança de precisão. 

A suspeita ainda revelou a 
localização de uma residência, no 
bairro Jardim Cidade Nova, onde 
haveria outros produtos furtados. 
Segundo a suspeita, o local seria 

FLAGRANTE

Trio é preso com veículo roubado,  
drogas e arma na Av. Talhamares 

Suspeitos foram autuados por receptação, direção   perigosa, tráfico, porte ilegal de arma de fogo 

Da Redação 

Perseguição acaba com três pessoas presas   

Foto: Redes Sociais

Na abordagem da suspeita 

oliciais da Força Tática Pdurante patrulhamento pela 
Rua Joaquim Murtinho, 

flagraram mulher entregando algo 
aparentando ser droga para dois 
homens. De acordo com a polícia 
militar, no local funcionava uma 
boca de fumo, conhecida como 
Boca do Zé da Égua. 

Diante do fato, os policiais 
deram voz de abordagem para os 
t r ê s  s u s p e i t o s ,  q u e  n ã o 
obedeceram e empreenderam fuga 
a pé para região de mata, sendo 
feito acompanhamento pelos 
policiais, momento que a mulher 
se enroscou em um arame farpado 
caindo ao solo, momento em que a 
suspeita tentou se desfazer de algo.  

foi verificado que o objeto 
arremessado se tratava de uma 
sacola plástica contendo uma 
porção grande de substancia 
análoga maconha e uma grande 
quantidade de dinheiro em notas 
trocadas. Questionada a suspeita 
relatou que o local funciona como 
ponto de venda de drogas, que seu 
esposo era responsável pelo 
comércio de drogas no local, mas 
foi preso dias atras e ela ficou com 
a missão de continuar a venda de 
drogas.  

A suspeita que já tem 
passagens anteriores pelo mesmo 
crime, foi encaminhada ao CISC 
para as devidas providências. Já, 
os  dois  homens  não  foram 
localizados pela equipe policial.  

TRÁFICO

Força Tática prende mulher passando  
entorpecente a usuários na Cavalhada 
Da Redação 

Dinheiro recuperado com a venda de drogas   

Foto: PMMT

EM CÁCERES

PM prende quadrilha e recupera centenas de 
produtos furtados por organização criminosa  
Assessoria 

Bicicletas encontradas no depósito da organização criminosa  
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Câmara Municipal de Cáceres. Legislativo atuante, população participante. 

Câmara Açãoem

- Solicitação de implantação de um ponto de embarque e desembarque de ônibus no distrito do 

Caramujo, além de manutenção e reforma da escola municipal da região; 

- Pedido de implementação de duas linhas de ônibus para a Escola Municipal Soteco. 

- Indicação solicitando a criação de uma creche em tempo integral para crianças até dois anos de idade 

na rede municipal; 

- Indicação de aquisição de materiais de consumo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 

- Projeto de Lei que autoriza abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria 

de Saúde, no valor de 102 mil reais, para pagamentos aos Agentes de Combate às Endemias; 

- Indicação sugerindo a realização de campanha interna do Executivo com os servidores 

municipais para destinação de parte do Imposto de Renda aos Fundos Municipais da Criança e 

Adolescente e do Idoso; 

- Solicitação de revezamento dos agentes de trânsito da Prefeitura nas portas das escolas do município 

no horário de saída dos alunos; 

- Indicação pedindo, ao Executivo, o desenvolvimento de parceria com o Governo do Estado 

para realização de cursos sobre processos licitatórios aos comerciantes, empresários e 

empreendedores de Cáceres, com o objetivo de capacitá-los a concorrer aos processos e 

c o n t r a t o s  d a  

a d m i n i s t r a ç ã o  

pública; 

Cidadão Cacerense, na Sessão Ordinária desta segunda-feira os vereadores da Câmara 
Municipal de Cáceres votaram cerca 35 proposições. Entre as matérias aprovadas, destacamos: 

Antes da Sessão, a Câmara sediou uma solenidade para a posse da Vereadora Marílsi da Saúde, suplente do Vereador Flávio Negação, que se 
licenciou do cargo até o dia 30 de maio. 

Acompanhe as Sessões todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, presencialmente ou online nas páginas oficiais da Câmara no 
YouTube e Facebook.  Fiscalize, sugira, cobre e dialogue com seu vereador. Faça valer seu voto!  Para mais informações, entre em contato pelo 
número 3223-1707. 

O Hospital São Luiz mantinha contrato para atender pacientes de diversas 
operadoras privadas que atuam na região como, por exemplo, UNIMED Cáceres, 
GEAP – Auto Gestão em Saúde, AMIL, Caixa de Assistência aos funcionários do 
Banco do Brasil – CASSI, Camil Cáceres Mineração, Caixa de Assistência e Saúde 
dos Empregados dos Correios – CASEC, MAFRE Assistência LTDA, dentre outras 
instituições de renome no mercado.    

Para se ter uma ideia da situação, na última semana, havia 11 pacientes 
particulares internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, 
além de inúmeros pacientes em atendimento na clínica médica ou aguardando a 
realização de procedimentos cirúrgicos. Por isso, a entidade solicita ao órgão 
regulador que avalie a restrição dos direitos das operadoras de planos de saúde de 
atuarem junto ao Hospital São Luiz, no que diz respeito ao atendimento dos pacientes 
privados/particulares, de modo a garantir atendimento a todos os necessitados de 
forma digna.  

No documento enviado à ANS, órgão que regula o mercado de planos 
privados, a Pró-Saúde destaca a violação de direitos e princípios básicos, com o uso 
legítimo de sua propriedade, além de outros relativos à ordem econômica, financeira 
e da livre iniciativa.  

Gravidade   - A ação orquestrada pelo Governo do Estado impede não só a Pró-
Saúde de prestar assistência privada a milhares pacientes da região, mas também as 
operadoras de planos de saúde de cumprir seu compromisso com seus clientes, 
ferindo em especial, os interesses dos pacientes que estão desassistidos. 

 Pró-Saúde, proprietária e gestora do Hospital São Luiz, de Cáceres (MT), Aregistrou junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão 
vinculado ao Ministério da Saúde, denúncia sobre a impossibilidade de 

atendimento a pacientes particulares na unidade, em decorrência do decreto nº 1.320 
de 28/03/2022, onde o Governo do Estado do Mato Grosso determinou a requisição 
de bens e serviços da unidade.  Após a iniciativa do Estado, considerada arbitrária, a 
administração da unidade, que é privada, está impedida de cumprir seu compromisso 
com a sociedade, de atender não somente pacientes públicos, do SUS, como também 
particulares, oriundos de planos de saúde e convênios firmados com instituições 
privadas.  

SAÚDE
Hospital São Luiz denúncia à ANS intervenção 
arbitrária que prejudica pacientes particulares 
Assessoria 

Pacientes particulares, planos de saúde e convênios não estão sendo atendidos  

Foto: JCC

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Visando a imunização para a primeira fase 
da Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza e Sarampo, foram distribuídas 
397.800 doses das vacinas em Mato Grosso.  
De acordo com a Secretaria Estadual de 
Saúde, a Campanha nos 141 municípios terá 
início na próxima segunda-feira (11), com 
dia D marcado para 30 de abril. Embora o 
início da vacinação no Estado tenha atrasado 
em uma semana de acordo com o calendário 
nacional, a data de término está prevista para 
03 de junho, quando também se encerra a 
campanha nacional. Atenção pais e 
responsáveis, agenda a data, para manter o 
cartão de vacinação em dia e garantir a saúde 
de seus filhos.  

INFLUENZA E SARAMPO

UNEMAT SISU

De autoria da vereadora Mazéh Silva, 
indicação solicita à Secretaria de Saúde 
ampliação do atendimento odontológico nas 
UBS de Cáceres, com horário estendido de 
atendimento e disponibilização de 
consultório e equipe em todas as UBS. A 
proposição ainda pede que os distritos 
distantes do perímetro urbano sejam 
colocados como prioridade. A parlamentar, 
contextualiza que a saúde bucal vai além da 
aparência causada pelo sorriso ou o hálito e 
pode estar diretamente ligada a outros 
problemas de saúde, podendo uma infecção 
na boca evoluir e afetar gravemente outros 
órgãos, o que torna imprescindível o cuidado 
odontológico.  

IR PRORROGADO

Publicada no DO, a Instrução Normativa nº 
2.077 da Receita Federal que prorroga para 
dia 31 de maio, o prazo final para a entrega 
da declaração do Imposto de Renda. O prazo 
previsto anteriormente era 29 de abril. O 
objetivo da prorrogação é diminuir eventuais 
efeitos da pandemia da covid-19 que possam 
dificultar o preenchimento e envio das 
declarações, em vista que alguns órgãos e 
empresas ainda não estão com seus serviços 
de atendimento totalmente normalizados. 
Estão obrigadas a apresentar a Declaração os 
cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos 
tributáveis com valor acima de R$ 
28.559,70. 

IR RESTITUIÇÃO

Até o final de março, a Receita Federal 
contabilizava quase 6 milhões de 
declarações de Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IPRF) entregues. A expectativa é de 
que 34,1 milhões sejam enviadas até o final 
do prazo. De acordo com a Instrução 
Normativa, o cronograma para a restituição 
dos lotes aos contribuintes permanece o 
mesmo. O primeiro está previsto para 31 de 
maio. Os segundo e terceiro lotes serão 
restituídos no dia 30 de junho e de julho. O 
quarto lote está previsto para 31 de agosto; e 
o quinto, para 30 de setembro. 

Publicado nesta terça-feira (5) o resultado da 
3ª Chamada e a lista de espera pelo Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU) para ingresso 
no período letivo 2022/1 da Unemat. Os 
aprovados devem realizar a matrícula hoje, 6 
de abril, sem falta.  Os candidatos deverão se 
matricular comparecendo presencialmente 
na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) 
do seu câmpus, com originais e fotocópias de 
toda a documentação exigida no edital, 
incluindo do comprovante de vacinação. A 
confirmação de matrícula também será 
presencial, na SAA, e deve ser feita entre os 
dias 7 e 20 de abril. Porém, vamos nos ater hoje ao Dia do 

Jornalismo e consequentemente, do jornalista, 
profissão quase em extinção, sobretudo, da 
mídia impressa, após o advento da internet 
com seus sites e blogs.

Mas, a gente vai sobrevivendo, 
mesmo sendo uma lida meio desgastante, cuja 
responsabilidade exige de quem se propõe a ser 
honesto consigo e com a verdade na formação 
de opinião aos leitores, jamais fugir à ética. 

Pra ser justo à classe, importante 
destacar que jornalista é aquela pessoa que 
exerce atividade como redator, repórter, 
fotógrafo, editor, apresentador, entre outras. 
Criado em 7 de abril de 1931, pela Associação 
Brasileira de Imprensa, a data foi instituída por 
alguns motivos. Um deles é que, no dia 7 de 
abril de 1908, foi criada a própria ABI. 
Idealizada pelo jornalista Gustavo Lacerda. 

Nesta quinta-feira, o calendário 
registra a comemoração de quatro datas,  Dia 
do Corretor (profissional que se dedica em 
ajudar as pessoas durante os processos de 
aquisições e negociações de determinados 
bens e serviços), Dia do Jornalismo 
(profissionais da mídia, responsáveis por 
apurar fatos e levar as informações sobre os 
acontecimentos locais, regionais, nacionais e 
internacionais para as pessoas, de maneira 
imparcial e ética), Dia do Médico Legista 
(profissionais responsáveis em realizar a 
necrópsia em corpos humanos, com o objetivo 
de analisar a estrutura orgânica do corpo, na 
tentativa de encontrar e explicar o motivo que 
teria levado aquela pessoa a morrer) e Dia 
Mundial da Saúde (a data homenageia a 
criação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) durante a primeira Assembleia 
Mundial da Saúde, em 1948).

O outro,  e  o principal  está  
intimamente ligado a um episódio da História 
do Brasil, quando da morte misteriosa do 
jornalista e médico Giovanni Battista Líbero 
Badaró, no dia 22 de novembro de 1830. Ele 
participou de diversas lutas a favor da 
Independência do Brasil, além de ser 

É lutar contra as Fake News da vida, o 
que ficou muito em evidência durante a 
pandemia, onde além de enfrentar o vírus na 
caça diária pelas notícias, teve que resistir e 
trabalhar incansavelmente para conter a 
enxurrada de notícias falsas, para levar a 
milhares de pessoas o acesso a informações de 
qualidade. 

Neste dia 7, o sexagenário JCC, mais 
que parabenizar a todos os profissionais do 
jornalismo, gostaríamos de destacar a 
impor t ânc ia  da  comunicação ,  mas  

propr ie tá r io  do  Jorna l  Observador  
Constitucional e um dos principais 
motivadores da liberdade de imprensa. 
Histórias a parte, mas ser jornalista é antes de 
mais nada encarar de frente notícias boas e 
ruins tendo o dever de comunicar com 
qualidade, responsabilidade e principalmente 
ética, essas informações para milhares de 
pessoas. 
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principalmente enaltecer o nosso papel de 
jornalistas de fazer com que a informação 
correta e completa chegue as pessoas de forma 
responsável e ética, pois fazer jornalismo é 
escrever e contar histórias reais e cotidianas, 
assim se faz necessário um segundo, terceiro e 
quarto olhar, afinal, toda história tem diversos  
lados, cabendo ao jornalista ter o faro de um 
perdigueiro quando se trata de apurar todos os 
lados possíveis, dando a possibilidade para que 
seu público possa formar a sua opinião sobre o 
assunto. 

Passados 192 anos, a pequena grande 
imprensa do interior, sobrevivendo aos 
tsunamis da modernidade, comemora no 
batente este 7 de abril, ciente de sua missão na 
defesa dos interesses coletivos da sociedade, 
rogando à São Francisco Sales, o nosso 
padroeiro, saúde, paz e harmonia a todos os 
jornalistas de Cáceres, da região e de Mato 
Grosso, Bom Dia! 
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Em 2021, o agro no Brasil importou 
85% dos 43 milhões de toneladas de fertilizantes 
consumidos, mesmo considerando que o setor 
representa mais de 25% do PIB nacional. 

Em Mato Grosso, que é o maior 
produtor de soja e milho no país, a guerra já alerta 
produtores rurais quanto ao fornecimento de 
fertilizantes. De acordo com dados do Instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuária 
(IMEA) só em 2021, o Estado importou 1,61 
milhão de toneladas de fertilizantes da Rússia, 
somando 20,02% do total importado de 7,42 
milhões de toneladas até novembro do ano 
passado. Soja, milho, cana-de-açúcar e algodão 
consomem mais de 75% do adubo importado. 
Sabe-se que 50% do potássio importado pelo 
Brasil são provenientes da Rússia e de Belarus. 

Trata-se de uma dependência que 
precisa ser superada, na medida em que o Brasil é 
uma das maiores potências agroambientais e 
biodiversas do mundo, além de grande 
exportador de alimentos, nutrindo mais de 800 

A guerra na Ucrânia que ultrapassa um 
mês, já afeta o mundo todo. Não há setor da 
cadeia global de alimentos que não tenha se 
ressentido e visto os preços subirem. 
Fertilizantes e outros produtos agrícolas têm 
sofrido consequências diretas desde a produção 
até o embarque. Rússia e Ucrânia, juntas, 
garantem 1/3 do trigo exportado no mundo. O 
Brasil é o sétimo importador mundial de trigo e, 
anualmente, compra quase 6 milhões de 
toneladas. 

milhões de pessoas.  Grande produtor de soja, 
milho, etanol, biodiesel, suco de laranja e 
proteína animal, dentre outros produtos, o Brasil 
ainda importa trigo em abundância, ingrediente 
fundamental na produção de pães, massas, 
biscoitos, bolos, cereais, dentre outros. O trigo é 
a maior fonte de calorias em quase 100 países. 
Diferentemente do milho e da soja, mais de 70% 
do trigo é destinado à alimentação humana, 
ficando atrás apenas do arroz. 

O trigo tropical, produzido no Brasil, 
graças aos esforços do setor, chega a ter 15% de 
proteína e representa, sem dúvida, alternativa 
viável aos graves problemas decorrentes da 
desnutrição no mundo. 

Graças à dedicação, empenho e 
tecnologia desenvolvida pela indústria moageira 
nacional, dos desenvolvedores e obtentores de 
cultivares, assim como das cooperativas e da 
Embrapa, diferentes tipos de farinha vêm sendo 
produzidos no Brasil, cuja qualidade é 
reconhecida em boa parte do mundo. 

A necess idade  de  superar  as  
deficiências das políticas públicas tem servido 
de estímulo, não obstante, os inúmeros entraves 
ao desenvolvimento de pesquisas, cada vez mais 
aprofundadas e atualizadas com os mais 
modernos desenvolvimentos da triticultura, 
ademais do manejo sempre aprimorado, da 
genética competitiva, da constante busca de 
redução de custos e da superação dos crônicos 
gargalos logísticos. Todos esses fatores fazem o 
país despontar pela qualidade tecnológica 

industrial. 
Contudo, essa realidade está ameaçada 

pela guerra entre Rússia e Ucrânia e a alternativa 
parece ser apenas uma: reduzir e paulatinamente 
acabar com a dependência perigosa das 
importações, especialmente da Rússia, Ucrânia e 
Belarus. 

O que está em jogo é o bem maior, ou 
seja, a segurança alimentar, a indústria da vida.  
O Brasil é capaz de aumentar e expandir sua 
produção.  São evidentes e ilustrativos os 
exemplos da competência dos brasileiros. 

Na última década, Minas Gerais e 
Goiás aumentaram em mais de três vezes a área 
cultivada, ultrapassando mais de 100 mil 
hectares. Se em 1990 o Brasil colhia 1,5 
toneladas de grãos por hectare, em 2020, 
aumentou para mais de 4 toneladas. Um produtor 
brasileiro já alimenta 800 pessoas. 

A situação atual imposta pela guerra e 
pela “realpolitik” geopolítica internacional 
alerta para que o Brasil procure alternativas 
frente às exigências globais. É imperiosa a busca 
de independência soberana, especialmente nos 
setores da agricultura e de fertilizantes, porque 
terras devastadas, êxodo de pessoas, destruição, 
fome e doenças têm consequências imediatas 
sobre o comércio, e o potencial do Brasil para 
abrir caminhos e apontar soluções é inestimável. 
___***Maristela Basso é professora Livre 
Docente de Direito Internacional da USP e Sócia 
do escritório Nelson Wilians Advogados. 

São dados impressionantes. 
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A guerra na Ucrânia e o agro 
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ma sessão que deveria ser serena e Ude solenidade festiva em virtude da 
posse da vereadora suplente Marilsi 

Queiroz, acabou sendo suspensa, após sessão 
de total desrespeito.  

O fato foi registrado logo após a 
solenidade de posse e juramento da nobre 
parlamentar, quando o espaço da Tribuna 
Livre foi aberto aos representantes do IFMT 
que compareceram à sessão com cartazes e 
faixas cobrando a iluminação pública da 
Avenida que dá acesso ao instituto, bem 
como melhorias na mobilidade urbana.  

Cartazes esses, que trouxeram 
certo desconforto a alguns vereadores, a 
exemplo: “Chega de corrupção, traga nossa 
iluminação”. “Chega de promessas, 
queremos resultados”, que levaram o 
presidente da casa a questionar em sua fala, 
mas que foi apaziguado com a fala 
mediadora de outros vereadores.  

Já no uso da Tribuna, o professor 
Matheus de Mesquita e Pontes, presidente do 
Sinasefe, agradeceu aos vereadores pelo 
espaço cedido, destacou o apoio do 
presidente da casa, vereador Domingos em 
outros projetos e por aproximadamente 5 
minutos explanou sobre as necessidades 
urgentes de melhoria na referida avenida, 
como duplicação, iluminação, sinalização, já 
que há anos recursos foram garantidos, mas 
as obras nunca foram executadas, 
destacando que a via oferece riscos aos 
estudantes e que acidentes são registrados 
frequentemente, além de que é comum 
muitos animais soltos na pista. 

Após sua fala muito bem colocada, 
passou a palavra ao estudante de Química, 
Tiago Brandão, que iniciou a fala relatando 
ter socorrido no mês de março, uma aluna 
que se acidentou e por pouco não perdeu a 
vida.  Na sequência criticou o legislativo por 
não cobrar do Executivo essas obras e 
sugeriu que os parlamentares fizessem uso 
de “óleo de peroba”, o que gerou a confusão, 
em virtude que alguns parlamentares se 
ofenderam com o desrespeito, sendo cortado 
o áudio do microfone e minutos depois a 
sessão foi suspensa. 

No mesmo instante os vídeos 
ganharam as redes sociais, mas a confusão 
entre parlamentares e estudantes, só foi 
sanada, quando a Polícia Militar foi 

(...) 

Art. 148-A. A Tribuna Livre será regida da 
seguinte forma: (Resolução nº 04 de 
10/04/2017) 

VI – O orador deverá usar a "Tribuna Livre" 
somente para abordar o assunto ao qual se 
inscreveu, sendo obrigatório a interferência 
da Mesa Diretora, no caso de desvio do 
assunto registrado; (Resolução nº 04 de 
10/04/2017) 

informações ditas pelo Professor Matheus de 
Mesquita e Pontes, o que foi aquiescido pelo 
Plenário e pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Cáceres. 

Portanto, verificou-se que o Sr. 
Thiago Brandão, violou regras previstas no 
artigo 148-A, § 1º, incisos VI, VII, XI e XII, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
que prevê expressamente que: 

§ 1º A Tribuna Livre da Câmara Municipal 
de Cáceres poderá ser utilizada por pessoas 
do povo, representantes credenciados de 
partidos políticos, de entidades ou 
movimentos devidamente registrados, 
observados os requisitos e condições 
estabelecidas nas disposições seguintes: 
(Resolução nº 04 de 10/04/2017) 

Por outro lado, ao iniciar seu 
discurso o Sr. Thiago Brandão começou a 
dizer palavras ofensivas aos Vereadores, o 
que foi repelido de plano, por vários 
Membros deste Poder Legislativo, conforme 
se verificou nos vídeos disponibilizados na 
internet. 

acionada. 
Muito triste num mundo com tanta violência 
o cidadão ter que assistir a cenas como essa. 
Para os parlamentares a colocação do 
estudante foi um desacato e desrespeito ao 
espaço da Tribuna Livre, da mesma forma os 
estudantes classificaram a reação dos 
vereadores.  
Nota de Esclarecimento 

D e  a c o r d o  c o m  a  p a u t a  
encaminhada à Mesa Diretora, a SINASEFE 
tinha como objetivo discorrer sobre a 
mobilidade urbana e segurança pública nas 
vias que dão acesso ao Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT), Campus Cáceres. 

Após a primeira manifestação 
sobre o tema, feito pelo Professor Matheus 
de Mesquita e Pontes, ele solicitou que fosse 
deferido alguns minutos para a fala do senhor 
Thiago Brandão, o qual iria complementar as 

O  P r e s i d e n t e  d a  C â m a r a  
Municipal de Cáceres, Vereador Domingos 
Oliveira dos Santos, vem por meio deste 
esclarecer quanto aos fatos ocorridos na 53ª 
Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-
feira (04/04/2022). Durante a Tribuna Livre, 
que é o espaço aberto para pronunciamentos 
da sociedade civil, endereçados aos 
Vereadores antes do início dos trabalhos 
regimentais, representantes do SINASEFE 
(Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica) tiveram a oportunidade de se 
manifestar. 

O Projeto “Balanço da Dança: 
Cultura e Socialização”, teve início em 
fevereiro e termino definido para o mês de 
maio.  As aulas acontecem na sede da 
Sicmatur, às terças e quartas-feiras, das 19 
às 20h30. A secretária de Turismo e 
Cultura de Cáceres, Alessandra Castilho, 
enalteceu a importância de apoiar um 
projeto cultural tão relevante.  Para 
Alessandra, o projeto de dança de salão do 
professor Lucas fomenta a cultura através 
do ensino desta arte tão importante. 
“Parabenizo o Lucas por trazer esta 
experiência para dentro da secretaria 
oportunizando as pessoas de diferentes 
faixas etárias se integrarem através da 
dança de salão”, concluiu Alessandra 
Castilho. 

ressaltou Lucas. 
O professor ainda observou que 

restam 40 vagas e os interessados jovens, 
adultos, idosos, pessoas em recuperação de 
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) e 
deficientes visuais podem entrar em 
contato diretamente pelo número (65) 
99981-7324. 

 Prefeitura de Cáceres, por meio da ASecretaria Municipal de Turismo e 
Cultura, apoia o Projeto “Balanço da 

Dança: Cultura e Socialização”, financiado 
pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer de Mato Grosso e promovido pelo 
Contador com Mestrado em Educação e 
instrutor de dança, Lucas dos Reis Carvalho. 

Lucas explicou que a atividade que 
desenvolve é uma forma de levar a dança de 
salão para a sociedade como uma atividade 
artística, física e de comunicação, com 
benefícios físicos, mentais e sociais aos 
participantes. “São aulas dinâmicas e 
interativas em diferentes ritmos, xote, 
vaneira, vaneirão, rasqueado, bolero, samba 
de gafieira e chamamé”, anunciou Lucas 
Carvalho. Ele declarou que a execução do 
projeto acontece por meio de um curso 
gratuito   com carga horária de 40 horas e 
está aberto a toda sociedade. “Este projeto 
traz, de forma segura, a ação transformadora 
da dança para a sociedade, atacando 
problemas que a assolam, como o 
preconceito cultural, sedentarismo, 
obesidade, entre tantos outros benefícios”, 

 corrida eleitoral na Universidade do AEstado de Mato Grosso começou a 
esquentar. Nesta segunda-feira, 04, 

iniciou o período para registro de 
candidatura as funções de reitor e vice-reitor, 
em chapa única.  

De acordo com o Edital para 
concorrer as funções de reitor e vice-reitor é 

Em clima de grande expectativa 
pela consolidação de um processo eleitoral, 
membros da comunidade acadêmica e os 
pré-candidatos à reitoria, professores 
Roberto Arruda e Rinalda Bezerra Carlos, 
protocolaram a chapa "Mais Coragem, Mais 
Unemat", saindo na frente como primeira 
chapa inscrita no processo.  

O período de inscrição segue até 
dia 13 de abril das 8h às 11h e das 14h às 17h, 
junto à Comissão Eleitoral, em Cáceres e 
pelas perspectivas, mais duas chapas devem 
registrar a candidatura.  

Já os servidores que estejam em 
gozo de licença para interesse particular, 
atividade política e os aposentados, não terão 
direito a voto. Cada eleitor terá direito a 
apenas um voto, independentemente da 
quantidade de vínculos com a Unemat. Não é 
permitido voto em trânsito, exceto nos casos 
previstos no artigo 24 do Edital. Voto por 
procuração também não será admitido.  

Será eleita a chapa que obtiver o 
maior percentual de votos válidos, 
considerando a paridade nos três segmentos 
da comunidade universitária. Os votos 
brancos e nulos não serão considerados votos 
válidos. Em caso de empate entre as chapas, 
será considerado eleita a que contar com o 
candidato à função de Reitor(a) com mais 
tempo de serviço efetivamente prestado à 
Unemat.  

ativos. necessário ser efetivo no cargo do Magistério 
Superior da Unemat, possuir pelo menos 
quatro anos ininterruptos de serviço e 
pertencer a uma das duas classes mais 
elevadas da carreira que esteja provida de 
docente efetivo.  

A eleição adotará a modalidade de 
votação presencial, por meio de cédula 
impressa e está marcada para 1º de junho, das 
9h às 22h.   O voto é paritário, direto, livre e 
secreto. Estão aptos a votar os servidores 
docentes e os profissionais técnicos da 
Educação Superior efetivos e os discentes de 
graduação e pós-graduação, matriculados e 

O documento assegura ainda, que 
a campanha e a propaganda eleitoral das 
chapas somente poderão acontecer depois da 
publicação da homologação dos registros de 
candidatura definitivos até às 22 horas do dia 
que antecede ao pleito eleitoral, pelo horário 
oficial de Mato Grosso.  

Sob  condução  do  Vice -
Presidente da Câmara Municipal de 
Cáceres, Vereador Isaías Bezerra, a Sessão 
Ordinária foi retomada após cerca de 40 
minutos e conduzida dentro dos trâmites 
regimentais, com o encerramento dos 
trabalhos por volta das 21h45. 

A Câmara Municipal de Cáceres 
entende que uma política pública precisa 
ser implementada com a participação 
efetiva de todos os entes envolvidos, 
porém,  essa  pa r t i c ipação  ex ige  
primeiramente educação e respeito em 
primeiro lugar. 

o senhor Thiago Brandão se recusou em 
deixar a Tribuna, começando a provocar e 
querer agredir diretamente os Vereadores, 
oportunidade em que o mesmo foi 
conduzido para fora do Plenário, sendo 
posteriormente encaminhado pela Polícia 
Militar ao CISC (Centro Integrado de 
Segurança e Cidadania), para onde 
também se dirigiram o Presidente da 
Câmara Municipal de Cáceres, Domingos 
Oliveira dos Santos e o Vereador Rubens 
Macedo, que registraram Boletins de 
Ocorrência contra o mesmo. 

A Câmara Municipal repudia a 
conduta do senhor Thiago Brandão, pois, 
embora não tivesse sido inscrito para uso 
da Tribuna Livre, foi autorizado a se 
manifestar, porém, proferiu ofensas contra 
os Membros desta Câmara Municipal de 
Cáceres, o que não pode ser tolerado. 

Assim, constata-se que o senhor 
Thiago Brandão não estava entre os 
registrados previamente para falar na 
Tribuna Livre, dentro do prazo regimental, 
nem mencionou o assunto a qual iria falar, 
relatando uma situação pessoal, desviando 
do assunto que estava sendo abordado pelo 
seu antecessor, razão pela qual obrigou a 
interferência imediata da Mesa Diretora. 

XII – O Presidente da Câmara poderá 
indeferir o uso da "Tribuna Livre", quando a 
matéria não disser respeito direta ou 
indiretamente ao Município do Cáceres ou 
tiver nítido propósito de causar tumulto nas 
sessões da Câmara Municipal. 

XI – O orador não poderá ofender a 
instituição Câmara Municipal e nenhum de 
seus membros, sendo que, se isso ocorrer o 
microfone será cortado e o orador perderá o 
direito de voltar à 'Tribuna Livre", no caso 
de descumprimento deste dispositivo; 

(...) 

Finalmente, ao utilizar uma 
linguagem não compatível com a Câmara 
Municipal, ofendendo os Parlamentares 
desta Casa de Leis, seu microfone foi cortado 
e a continuidade de sua fala foi indeferida, 
conforme manda o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Cáceres. Em seguida, 
de forma totalmente desnecessária e gratuita, 

VII – O orador deverá usar linguagem 
compatível com a Câmara Municipal e sob a 
direção da Presidência da Mesa Diretora; 
(Resolução nº 04 de 10/04/2017) 

DESRESPEITO

Sessão da Câmara é interrompida após estudante  
sugerir que vereadores usassem óleo de peroba 

Tribuna Livre é o espaço aberto para pronunciamentos da sociedade civil 

Da Redação 

Professor Matheus e estudante Tiago na Tribuna Livre  

Foto: Vídeo

ELEIÇÃO 2022

Candidatos a reitoria da Unemat tem até  
dia 13 de abril para registrar suas chapas 
Da Redação 

Primeira chapa registrada   

Foto: Assessoria

AULAS GRATUITAS
Projeto Balanço da Dança: Cultura e Socialização oferta  
dança de salão para comunidade cacerense na Sicmatur 
Assessoria 

Totalmente gratuito, projeto leva dança de salão a comunidade  

Foto: Assessoria
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Nós estamos trabalhando 
para que, quando esse indivíduo 
sair, ele seja acolhido e reinserido 
na comunidade”, destacou a juíza 
Helícia Vitti Lourenço, da 1ªVara 
Criminal de Cáceres e integrante 
do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização Carcerária (GMF). 

Os  mag i s t r ados  que 
c o n d u z e m  o  g r u p o , 
desembargador Orlando Perri 
(supervisor) e o juiz Geraldo 
F i d e l i s  ( c o o r d e n a d o r ) 

“ É ,  d e  f a t o ,  u m a 
transformação do indivíduo, algo 
mais profundo, é oportunizar e 
preparar, acompanhar tanto ele 
quanto sua família para que ele 
possa ser reinserido no seio da 
comunidade e da família. 

É  i m p o r t a n t e  q u e 
tenhamos  a  consc iênc ia  e 
saibamos que, de fato, toda 
pessoa presa vai sair para o meio 
aberto, mais dias ou menos dias. 

A tua lmen te ,  há  374 
homens detidos na Cadeia 
Pública de Cáceres, sendo que 42 
trabalham extramuros e 15 
intramuros. 

“É um projeto muito 
importante que foi apresentado 
para todos nessa comit iva 
especial, que vem fortalecer e 
potencializar nossas políticas. 
Sabemos do quanto é importante 
dar oportunidade para os pré-
egressos e egressos do sistema 
prisional.

participaram da reunião de 
a l inhamento ,  bem como a 
prefeita de Cáceres, Eliene 
Liberato. 

Precisamos qualificar na 
própria rede e inseri-los, dando 
oportunidade para esse pai de 
família, esse jovem ou a essa 
mulher para que voltem para a 
sociedade e sua família”, pontuou 
a prefeita. 

 Prefeitura de Cáceres, Ar e p r e s e n t a d a  p e l o s 
secretários municipais 

Claudio Henrique Donatoni, de 
Assuntos Estratégicos, Jerônimo 
Gonçalves, de Planejamento, 
L i a m a r a  R o d r i g u e s ,  d e 
Educação, Fabíola Campos, de 
Ass i s t ênc i a  Soc ia l  e  E l i s 
Fernanda, de Saúde, receberam 
na manhã desta terça-feira (05), 
in tegrantes  da  Associação 
Filantrópica Nova Vida e o 
vereador Isaias Bezerra para 
tratar da permissão de “Uso de 
Bem Público” entre as partes. 

Recentemente o vereador 
Isaías Bezerra, propôs uma 
I n d i c a ç ã o  a o  E x e c u t i v o 
solicitando a permissão de uso de 
área da Escola Municipal Vera 
Lígia Baldo, no Assentamento 
Facão, para que a Associação 

No encontro foi lido o 
Decreto Municipal nº 163 de 18 
de março de 2022, que permitiu a 
cessão em caráter gratuito e 
precário pelo prazo de 10 anos, 
vedando a área para outra 
especificação, senão a apontada, 
sob pena de imediata reversão da 
posse à administração. 

A comitiva da Associação 

Filantrópica Nova Vida pudesse 
desenvolver suas atividades na 
recuperação de dependentes 
químicos. 

A l g u m a s  c o n d i ç õ e s 
foram estabelecidas no Decreto 
como o zelo, a manutenção e 
todos reparos necessários, bem 
c o m o  a  o b s e r v â n c i a  d o 
f u n c i o n a m e n t o  t é c n i c o  e 
operacional, cumprindo o cunho 
social que a área se destina, e o 
uso idôneo do bem.    

Filantrópica Nova Vida foi 
composta por Fábio Deluqui, 
pelo Diácono Ronei da Igreja 
Assembleia de Deus e pela 
voluntária Edinéia Estevão. 

Para o secretário Cláudio 
H e n r i q u e  D o n a t o n i ,  q u e 
representou a prefeita Eliene 
Liberato Dias na reunião, a área 
destinada vai contribuir na 
reinserção social e na promoção 
h u m a n a  d e  d e p e n d e n t e s 
químicos. 

Fábio Deluqui disse que 
há muito tempo a associação vem 
lutando por esta causa. Que a 
dependência química se liberta 
com Deus e o amor. “Quero 
agradecer a prefeita Eliene pela 
sensibilidade nesta causa social 
tão importante. Esta área cedida 
va i  s a lva r  mu i t a s  v idas” , 
reconheceu Fábio. 

“Sabemos da importância 
desses centros de recuperação 
para a ressocialização de usuários 
e dependentes químicos”, avaliou 
Cláudio Henrique. 

Cláudio ressaltou os 
esforços da Associação na busca 
de tratamento e assistência para 
estas pessoas e enalteceu o 
compromisso da prefeita em 
atender esta solicitação que 
o fe r ece  opo r tun idades  de 
cuidados em diversos aspectos da 
saúde f ís ica  e  menta l  dos 
dependentes. 

Finalizando a secretária 
de Educação Liamara Rodrigues 
disse que ceder uma área de uma 
e sco la  mun ic ipa l  t ambém 
contribui com a formação e a 
dignidade dessas pessoas ao 
oferecerem uma rede de cuidados 
e atenção voltada à recuperação. 

 Comarca de Cáceres será Aa próxima a contar com o 
equipamento público de 

apoio às pessoas que recebem 
liberdade do sistema prisional, o 
Escritório Social. 

N a  o c a s i ã o ,  f o r a m 
destacadas as diretrizes do 
projeto, a importância de dar 
atenção a quem sai de presídios e 
cadeias e oferecer suporte do 
Estado em termos de trabalho, 
educação, assistência social, 
cidadania e saúde. 

O principal objetivo é 
implantar o Escritório Social na 
comunidade de Cáceres, onde 
serão oferecidos toda a rede de 

 As t ra ta t ivas  para  a 
criação física e organizacional do 
órgão foram feitas em uma 
reunião realizada no Fórum de 
Cáceres no dia 1º de abril (sexta-
feira). 

apoio e acompanhamento ao pré-
egresso e ao egresso, no intuito de 
que essas pessoas possam sair 
para o regime semiaberto com 

todo um apoio em amplitude, 
diante de todas as necessidades 
que todo ser humano possui para 
ter uma vida digna. 

 governador  Mauro OMendes entrega, nesta 
quarta-feira (06), 150 

u n i d a d e s  d e  ó c u l o s  c o m 
dispositivo de leitura (OrCam 
MyEye) para estudantes cegos da 
rede estadual de 14 municípios. O 
evento vai ser realizado às 15h, 
no Salão Nobre Cloves Vettorato, 
no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. 

Foram investidos R$ 2,5 
m i l h õ e s  n a  a q u i s i ç ã o  d o 
equipamento que permite aos 
alunos cegos ler e reconhecer 
rostos, produtos e cores. A 
entrega será feita simbolicamente 
para as Diretorias Regionais de 
Ensino (DREs) da Seduc, que 
repassarão às escolas. Esse 
dispositivo é uma evolução de 
sensores que alimentam carros 
autônomos criados pelo startup 
israelense Mobileye. Com o uso 
do OrCam MyEye, é possível 
identificar produtos por meio de 
códigos de barras, reconhecer 
cores com um simples toque e, 

A l é m  d i s s o ,  p o s s u i 
reconhecimento automático de 
notas de dinheiro, informa a hora 
e a data ao girar o punho como se 
estivesse com um relógio; tem 
câmera intuitiva acoplada à 
a r m a ç ã o  d o s  ó c u l o s  q u e 
fotografa, escaneia e transforma 
textos em português, inglês e 
espanhol de qualquer superfície 
em áudio instantaneamente. 

O  a p a r e l h o  p o s s u i 
c o n t r o l e  d e  v e l o c i d a d e , 
possibilitando a leitura de 100 a 
250 palavras por minuto, permite 
escolher entre voz masculina e 
feminina, pausar, adiantar ou 
retroceder a leitura. Tudo isso 
modo off-line.

Os  e s tudan tes  t e r ão 
acesso a uma tecnologia de última 
geração que reconhece até 200 
produtos cadastrados e que 
retransmite a informação no 
ouvido do usuário. 

por ser dotado de leds, opera 
também no escuro. 

ESCRITÓRIO SOCIAL

Órgão de apoio a egressos do sistema  
prisional será instalado em Cáceres 

Escritório Social, fortalece política de atenção à pessoa egressa do sistema prisional 

Assessoria 

Juíza Helícia Vitti, da 1ª Vara Criminal  

 Foto: TJMT 

ASSISTÊNCIA

Prefeitura de Cáceres permite uso de área para Associação
 Filantrópica Nova Vida recuperar dependentes químicos 

Assessoria 

Prefeitura atende indicação do vereador Isaias  

Foto: Assessoria

Os estudantes terão acesso a uma tecnologia de última geração  

Foto: Divulgação

MATO GROSSO

Governo entrega 150 óculos com dispositivo 
de leitura para alunos cegos da rede estadual 
Assessoria 

Cáceres-MT, 06 a 08 de abril de 2022

Rodada 3 – Luverdense 2 x 1 Cuiabá

Rodada 5 – Operário-VG 0 x 1 
Cuiabá

Rodada 4 – Cuiabá 3 x 2 Nova 
Mutum 

Rodada 6 – Cuiabá 4 x 0 Academia

Cuiabá na temporada 2022 

Rodada 2 – União 1 x 2 Cuiabá

Rodada 7 – Cuiabá 4 x 0 Dom Bosco 
Rodada 8 – Sport Sinop 1 x 1 Cuiabá
Rodada 9 – Cuiabá 4 x 0 Sorriso 

Rodada 1 – Cuiabá 3 x 0 Ação

Semifinal 

Final 
Ida – União 2 x 3 Cuiabá

Volta – Cuiabá 3 x 0 Dom Bosco 
Ida – Dom Bosco 0 x 1 Cuiabá

Volta – Cuiabá 4 x 0 União 

aproveitamento, o Cuiabá encerrou o 
Estadual 2022 de forma brilhante, 
em 13 jogos, obteve 11 vitórias, um 
empate e apenas uma derrota. A 
equipe teve o melhor ataque (34 
gols), o melhor aproveitamento 
(87,01%), o maior número de 
vitórias (11), o menor número de 
derrotas (1), o melhor saldo de gols 
(26) e, por fim, ainda teve o artilheiro 
da competição, Rodriguinho, com 
oito gols (ao lado de Peu, do Sinop). 

Confira o resultado dos jogos do 

Agora, o Dourado foca as 
atenções na estreia na Copa Sul-
Americana, contra o Melgar-PER, 
quinta-feira, às 18h15, na Arena 
Pantanal. 
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Anteriormente a FMF havia 
agendado para o dia 17 de abril, 
agora foi remarcada para o dia 
próximo dia 24. Outra situação 
ajustada na reunião foi a igualdade 
nos números de clubes participantes 
de cada grupo. 

 C a m p e o n a t o  M a t o -Ogrossense da 2ª divisão – 
Edição 2022, sofreu uma 

nova mudança. Após reunião os 
representantes das dez equipes 
participantes da competição e a 
diretoria da Federação Mato-
grossense de Futebol, definiram pelo 
adiamento da abertura oficial da 
competição. 

Com a desistência do 
Atlético-MT, o grupo B que era 
composto por cinco equipes, ficou 
com apenas quatro, e a chave A com 
seis. Com isso, o Paulistano (que 
estava no grupo A), foi realocado 
para a outra chave, ficando assim, 
dois grupos com 5 equipes cada. 

de ida e volta. A final será decidida 
em jogo único com mando de estádio 
do clube com a melhor campanha. 

O campeão e o vice, terão 
acesso a elite do futebol mato-
grossense em 2023.  A FMF 
divulgará em breve, a nova tabela 
detalhada, com as alterações dos 
confrontos, datas e locais das 
partidas.

A r a g u a i a ,  C á c e r e s ,  
Cacerense, Primavera e Poconé 
integram o Grupo A. Já o Grupo B é 
composto pelos times de Campo 
Novo do Parecis, Mixto, Operário 
F.C Ltda, Paulistano e Sinop.  

As equipes disputarão, a 1ª 
fase da competição em turno único. 
Os dois primeiros colocados de cada 
chave, farão as semifinais em jogos 

 bola rolou mais uma vez Ap e l a  3 ª  r o d a d a  d o  
Campeonato de Futebol 

Amador Princesinha do Paraguai. O 
Estádio Luiz Geraldo da Silva 
“Geraldão”, foi palco dos três jogos, 

sendo disputadas Sub 11, Sub 13, 
Sub 15, Aberto, Quarentinha e 
Cinquentinha no masculino e 
Futebol Feminino Aberto. 

As três partidas disputadas 
foi um festival de gols,  WR Futebol 
Clube goleou Campo Verde, por 5 a 
0. 

Também ganhou de goleada 
o time Chácara do Wander, que 
duelou com o Caramujo, vencendo 
com o placar de 5 a 2. Já as equipes 
Paróquia Agro e Amigos do Tião, 
fizeram uma partida equilibrada, 
Paróquia levou a melhor e venceu 
por 2 a 1. 

A competição tem sequência 
neste final de semana com mais 
quatro partidas válidas pela 4ª 
rodada.

no fim de semana.  
Promovido pela prefeitura, 

através da Secretaria de Esporte e 
Lazer, a edição do campeonato é a 
maior de todos os tempos e reúne 70 
equipes, nas sete categoriais. Estão 

 omo se esperava, o Cuiabá, Cfavorito da temporada 2022 
d o  M a t o - G r o s s e n s e ,  

levantou a taça pela 11ª vez no 
sábado, na Arena Pantanal. O 

que garantiram o troféu ao Auriverde 
da Baixada. 
 Com o título, o Cuiabá 
conquis tou  o  b icampeona to  
consecutivo. Com mais de 85% de 

D o u r a d o  g o l e o u  U n i ã o  d e  
Rondonópolis por 4 a 0, no jogo de 
volta da decisão, somando 7 a 2 no 
placar agregado.  Pepê, Alesson, 
Marllon e Valdivia marcaram os gols 

UNDECACAMPEONATO

Cuiabá goleia o União e conquista 
 seu 11º título no Mato-grossense 

Dourado teve o melhor ataque, o maior número de vitórias e o melhor saldo de gols 

Da Redação 

Cuiabá conquista seu 11º Mato-grossense  

Foto: Assessoria

OFICIAL

Campeonato Mato-grossense da 2ª  
divisão tem nova data de abertura 
Da Redação 

FESTIVAL DE GOLS

Reunião definiu nova data de início do Mato-grossense 

 Foto: FMF

De goleada WR e Chácara do Wander venceram o jogo 
pela 3ª rodada do Campeonato Princesinha do Paraguai 
Da Redação 

Campeonato movimenta a cidade nos fins de semana  

Foto: Assessoria

CÁCERES-MT,  06 A 08 DE ABRIL DE 2022

ANO 60 - Nº 10.782

Diretora Emérita: Orfélia Michelis

Diretora Administrativa: Rosane Michelis

SAÚDE 

Hospital São Luiz denúncia à ANS intervenção 
arbitrária que prejudica pacientes particulares 

Foto: JCC 

DESRESPEITO

A Pró-Saúde, proprietária e gestora do Hospital 
São Luiz, de Cáceres (MT), registrou junto à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão 
vinculado ao Ministério da Saúde, denúncia sobre a 
impossibilidade de atendimento a pacientes 
particulares na unidade, em decorrência do decreto nº 
1.320 de 28/03/2022, onde o Governo do Estado do 
Mato Grosso determinou a requisição de bens e 
serviços da unidade. Página 05 

O governador Mauro Mendes entrega, nesta 
quarta-feira (06), 150 unidades de óculos com 
dispositivo de leitura (OrCam MyEye) para estudantes 
cegos da rede estadual de 14 municípios. Página 06 

Sessão da Câmara é interrompida após estudante  
sugerir que vereadores usassem óleo de peroba 

Uma sessão que 
deveria ser serena e de 
solenidade festiva em 
v i r t u d e  d a  p o s s e  d a  
vereadora suplente Marilsi 
Queiroz, acabou sendo 
suspensa, após sessão de 
total desrespeito. Página 03 
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FLAGRANTE

Trio é preso com veículo roubado,  
drogas e arma na Av. Talhamares 

TRÁFICO
Foto: Vídeo 

Suspeitos foram autuados por 
receptação, direção  perigosa, tráfico, 
porte ilegal de arma de fogo 

Força Tática prende 
mulher vendendo  

entorpecente a usuários
 na Cavalhada 

EM CÁCERES
 Foto: PMMT

PM prende quadrilha e recupera centenas de 
produtos furtados por organização criminosa  

Foto: PMMT

Página 04 

Na ação, uma grande quantidade 
de bicicletas, motocicletas, 
celulares e outros produtos de 
valor, furtados pelos criminosos, 
foram recuperados. 

ELEIÇÃO 2022

Candidatos a reitoria da Unemat tem até  
dia 13 de abril para registrar suas chapas 

A corrida eleitoral na Universidade do Estado 
de Mato Grosso começou a esquentar. Nesta segunda-
feira, 04, iniciou o período para registro de candidatura 
as funções de reitor e vice-reitor, em chapa única.  
   Página 03 

Foto: Arquivo 

MATO GROSSO
Governo entrega 150 óculos com dispositivo 
de leitura para alunos cegos da rede estadual 

Foto: Mayke Toscano
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CÂMARA EM AÇÃO
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