
Com menos de 3% de pessoas 
vacinadas na gentil pátria amarga Brasil, 
e bota amarga nisso, com a prévia 
anunciada por esta editoria acerca da 
s e g u n d a  o n d a  p a n d ê m i c a  d o  
Coronavírus, a tal 19, que assolou o 
planeta em 2020 e não está sendo 
diferente este ano, ainda tem gente que 
no lugar de agradecer a ciência, se arvora 
em criticar e condenar a única saída 
contra o flagelo da segunda década do 
século XXI. 

É tanta baixaria, fakes, mentiras, 
receitas de placebos, paliativos 
perigosos enganando trouxas que 
acreditam nas falácias, que vão de 
vermífugos veterinários à feijão 
milagroso de um dito líder de uma seita 
dita religiosa. É muito papo furado, 
quem vacinou vira jacaré, broxeia, cai o 
cabelo e outras cositas más, que remédio 
prá malária, prá gonorreia, supositório e 
os cambaus cura a virulenta covid e a 
cada dia mais mortes pela maldita se 
acumula nas estatísticas.

De forma estranha, quem deveria 
punir os farsantes, se cala, então, 
amigos, não é fácil ser imprensa neste 
país. Estamos na luta para informar com 
seriedade, orientar os incautos e 
denunciar os estelionatos placebos, mas 
não temos o poder de punir. Quem pode e 
deve, simplesmente se omite e depois da 
tempestade, sempre vem a ambulância, 
nem sempre com oxigênio, ufa. 

Nessa guerra desinformativa 
contra a saúde pública e o direito à vida, 
até poderíamos ignorar as besteiras dos 
analfaburros papagaios de pirata, que 
não enxergam um palmo adiante das 
fuças, claro, sem focinheira, porém o 

que mais intriga é quando graduados e 
até discípulos de Hipócrates, mas para 
hipócritas, assumem o combate ao 
distanciamento social, o uso de máscara 
e do álcool gel, condenando as vacinas. 
Aí, pela Santíssima Trindade, e o 
cumulo do absurdo, é violar e infringir o 
disposto no Art. 122 do Código Penal 
vigente, que qualifica punível induzir e 
ou instigar alguém ao suicídio.

No mínimo na forma tentada, 
estes agentes deveriam ser enquadrados 
pelas autoridades. Concluindo, que 
nosso espaço opinativo é curto como o 
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A primeira imagem que vem à cabeça 
quando o tema são os mutirões fiscais 
realizados pelos entes públicos, 
basicamente é a dos números envolvidos. 
Inicialmente se busca averiguar o 
montante total arrecadado, a quantidade 
de acordos, execuções fiscais arquivadas 
e desafogamento do Judiciário, estoque da 
dívida ativa recuperada, dentre outros 
aspectos de suma relevância que 
permeiam as associações comumente 
realizadas por quem se debruça a 
enfrentar o tema. 

Todavia, os programas de 
conciliação extrajudicial desenvolvidos 
vão muito além da simples questão 
a r i t m é t i c a ,  d a d o  q u e  p o s s u e m  
s ign i f i ca t iva  cono tação  soc ia l ,  
representando um importante mecanismo 
para o amplo exercício da cidadania. 
Pagar tributos, dentro de uma concepção 
purista e ideológica, nada mais é do que 
contribuir para que o Estado possa carrear 
recursos para atender as necessidades 
primárias de sua população mais carente, 

tais como, saúde, educação, moradia e 
segurança. 

É nesse interim que repousa um 
dos maiores dilemas inerentes ao tema. 
Frequentemente nos deparamos com 
questionamentos de contribuintes 
irresignados em conciliar seus débitos de 
IPTU ou IPVA, por exemplo, sob a 
justificativa de que o valor arrecadado 
pelo ente federado não será reaplicado na 
pavimentação de sua rua ou para tapar os 
buracos ali existentes. 

Em que pese a pertinência do 
silogismo, inclusive ao senso comum, que 
jamais poderá ser ignorado por qualquer 
intérprete do direito, fato é que a 
Constituição Federal veda a vinculação da 
receita de impostos a qualquer órgão, 
fundo ou despesa, salvo algumas poucas e 
específicas exceções. Trata-se de 
verdadeira expressão do princípio da 
justiça distributiva. 

Ora, se os impostos são, por 
definição, espécie de tributo não 
vinculado a uma atividade estatal, com 

02020202020202020202

SOLIDARIEDADE
Em Cáceres um grupo de amigos se uniram 
em prol de ajudar dona Graziela, que teve 
sua casa roubada, onde praticamente 
levaram tudo o que tinha, fogão, geladeira, 
cama, bicicleta, etc. Dona Graziela que faz 
tratamento de saúde em Cuiabá, quando 
retornou encontrou a casa saqueada. De 
acordo com a postagem da vaquinha, Dona 
Graziela que leva uma vida muito simples, 
é descrita como uma mulher esforçada e 
trabalhadora. Você pode ajudar com 
qualquer quantia basta acessar o link e 
f a z e r  a  d o a ç ã o :  
www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-
para-dona-graziela

RECEITA E DESPESA COVID-19
A vereadora Valdeníria Dutra requereu do 
Executivo Municipal informações oficiais 
referentes ao repasse do COVID-19 ao 
Município em 2020. Qual foi a quantia 
recebida pelo Município para o Covid-19 
(extrato bancário); Quais os gastos 
relacionados desse repasse a saúde (com 
todas as notas referentes aos pagamentos). 
A parlamentar requereu ainda informações 
oficiais referentes as contas bancarias do 
Município em 2020. 

OBRAS NAS RUAS
A Secretaria de Infraestrutura e urbanismo 
do município, vem realizando trabalhos de 
patrolamento e tapa buracos nas ruas da 
cidade. O serviço solicitado pelos 
moradores já foi realizado nos bairros 12 de 
agosto, Cidade Nova, Cristo Rei. Também 
está sendo realizado o pavimento asfáltico 
em algumas ruas, bem como a operação 
tapa-buracos que será contínua durante o 
ano todo. Com certeza um trabalho 
importantíssimo uma vez que a maioria das 
nossas ruas estão intrafegáveis. Atenção 
secretário, seria importante um olhar para 
as nossas ruas de paralelepípedos que estão 
um verdadeiro caos com os blocos 
totalmente soltos, precisando de reparo 
urgente. Recado dado. 

GA$OLINA
Anunciado ontem (8) pela Petrobras 
aumento dos preços médios de venda à 
distribuidores da gasolina, diesel e GLP. 
Segundo a Estatal, o aumento deve entrar 
em vigor a partir de hoje (9). Desde o início 
do ano, a Petrobras já elevou em 22% o 
preço da gasolina, já o diesel subiu 10,9%. 
O preço médio de venda de gasolina nas 
refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 
2,24 por litro, refletindo aumento médio de 
R$ 0,13 por litro. Essa é a terceira alta do 
ano nos preços da gasolina e a segunda no 
diesel.  

COVID-19/NOVOS LEITOS
O Hospital Estadual Santa Casa desde 
ontem está com 10 novos leitos de Terapia 
Intensiva para o tratamento da Covid-19 
em Mato Grosso. O anúncio foi feito pelo 
secretário estadual de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, em reunião do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde 
Pública (COE-MT). Com a ampliação, a 
unidade hospitalar passa a contar com o 
total de 30 leitos de UTI e 65 leitos de 
enfermaria para o atendimento de 
pacientes com coronavírus. 

hipótese normativa atrelada à capacidade 
econômica do contribuinte, com muito 
mais razão deve ser franqueado aos 
gestores a aplicação do produto de sua 
arrecadação para custear as despesas em 
geral, sob pena de engessar em demasia as 
políticas públicas desenvolvidas, 
eventualmente prejudicando setores mais 
sensíveis da sociedade. 

Em suma, o que se deve cobrar das 
autoridades envolvidas é a eficiência no 
trato dos gastos públicos e não 
necessariamente a destinação específica 
de um dado recurso. A adesão aos 
mutirões promovidos pelo poder público 
é, pois, instrumento fundamental para que 
se possa reduzir as desigualdades sociais e 
garantir a tão sonhada dignidade da 
pessoa humana para todos. 

___***Ricardo Alves dos Santos Júnior 
é procurador do Município de Cuiabá e 
ex-presidente da União dos Procuradores 
do Município de Cuiabá  
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Conciliação Fiscal além dos números 

Covid & Art. 122 do C.P 
estoque de vacina prá 200 milhões de 
brasileiros, o negócio é ficar de molho, 
usar, abusar e lambuzar de álcool gel 70 
graus, manter distância, usar máscara e 
isolamento social, abraços on-line, até 
chegar a nossa hora num dia D e na hora 
agá de levar aquela picada, em dois 
tempos, claro. 

Agora, já que existe o tal livre 
arbítrio, nunca é demais lembrar aos 
pacóvios, que carona de rabecão em 
pijama de madeira e vaga em funerária, 
continuam disponíveis aos que não 
acreditam no azar, passem bem. 
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 roca de informações entre a Polícia TCivil de Mato Grosso, por meio da 
Gerência de Polinter e Capturas, 

Ministério da Justiça e Agência Brasileira de 
Inteligência levou à prisão de um brasileiro, 
na Colômbia, que era procurado pela Justiça 
mato-grossense. Ele foi preso nesta manhã 
de sexta-feira (05) em cumprimento a um 

amandado de prisão expedido pela 3  Vara 
Criminal da Comarca de Cáceres. 

O homem de 49 anos é ex-militar 
paulista e após ser excluído da corporação 
passou a integrar a organização criminosa 
que atua em São Paulo e outros estados da 
federação e é um dos membros mais antigos 
do grupo. Piloto de aeronaves, ele foi 
interceptado dias atrás pela Força Aérea 

mês de setembro de 2020, quando houve a 
perda do sinal de monitoramento. 

Conforme o  levantamento  
produzido pela Polinter, o foragido já foi 
investigado pela Polícia Federal sobre 
roubos de aeronaves e preso em novembro de 
2018. Ele era encarregado de levar aeronaves 
até a Bolívia e outros países vizinhos ao 
Brasil e, além do roubo, também agia pela 
organização criminosa no sequestro de 
tripulantes das aeronaves, os mantendo em 
cativeiro. 

Um dos casos foi registrado com a 
aeronave de uma candidata ao governo 
estadual pelo pleito de 2014, cujo piloto 
passou 40 dias em cárcere privado sob o 
domínio dos sequestradores. Os aviões 

Colombiana durante abordagem a um avião 
que trazia indícios de transporte de cocaína. 
Com base nestas informações, a Polícia 
Nacional da Colômbia entrou em contato 
com o Ministério da Justiça no Brasil, que 
acionou a Polinter de Mato Grosso para 
averiguar se havia ordem judicial de prisão 
em aberto. 

A equipe da Polinter realizou 
diversas checagens e constatou que o homem 
detido na Colômbia se tratava de um foragido 
da Justiça de Mato Grosso com extensa ficha 
criminal, com diversas passagens pelas 
Polícias do Estado. Ele havia recebido 
progressão de pena e estava no regime 
semiaberto, com medida cautelar de 
tornozeleira eletrônica, que foi desativada no 

roubados eram usados no transporte de 
grandes quantidades de entorpecentes. 

Em janeiro de 2007, ele foi preso 
em flagrante pela Polícia Militar, no bairro 
Baú, na Capital, após tentar uma fuga 
cinematográfica depois de roubar uma 
camionete Hillux. Durante a perseguição, os 

policiais observaram que o assaltante 
contava com o apoio de um outro veículo. 
Além destes crimes, ele ainda possui 
condenações por roubo majorado e 
indiciamentos pelos crimes de disparo de 
arma de fogo, porte de arma de fogo, entre 
outros.

enúncia anônima em conjunto com Dtrabalho de monitoramento local 
realizado pela Polícia Civil de 

P o n t e s  e  L a c e r d a ,  c u l m i n o u  n a  
desarticulação de um ponto de venda de 
drogas que era comandando por uma mulher. 
Na ação além da prisão da suspeita, de 43 
anos, a diligência resultou na apreensão de 
porções de entorpecentes e de mais de R$ 3 
mil em dinheiro. 

Durante os trabalhos, foi possível 
verificar a rápida entrada e saída de pessoas 
que iam até a casa possivelmente para 
adquirir entorpecentes. 

Com base nas fundadas suspeitas, 
foi realizada a abordagem da proprietária da 
residência, sendo realizadas buscas no local, 
onde foram encontradas porções de 
maconha, pasta de cocaína e mais de R$ 3 mil 
em dinheiro em notas diversas. 

Diante das evidências, a suspeita 
foi conduzida à Delegacia onde após ser 
interrogada pela delegada Bruna Caroline 
Fernandes de Laet foi autuada em flagrante 
por tráfico de drogas. 

m continuidade à Força Tarefa de Ec o m b a t e  a o s  c r i m e s  
transfronteiriços, na fronteira do 

Brasil com Bolívia. As equipes policiais do 
GEFRON e os policiais do 6°EAFRON 
realizaram um bloqueio policial na zona 
rural de Porto Espiridião onde visualizaram 
um indivíduo em fundada suspeita 
trafegando em uma motocicleta Honda Broz 
125 de cor preta, momento em que 

realizaram à abordagem policial.  
A p ó s  c h e c a g e m  v i a  b a s e  

GEFRON constou um mandado de prisão 
pendente de cumprimento n° 0004280-
47.2013.8.11.0011 em desfavor do suspeito. 
Em ato contínuo o suspeito foi cientificado 
do motivo da prisão e posteriormente 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
Judiciária Civil de Porto Esperidião/MT para 
providências. 

POLINTER

Piloto de aeronaves, criminoso que responde a  
processos em Mato Grosso é preso na Colômbia 

aMandado de prisão expedido pela 3  Vara Criminal da Comarca de Cáceres 

Assessoria PJC 

Foragido possui extensa ficha criminal     

Foto: Divulgação

HÓRUS VIGIA

Homem com mandado de prisão por furto 
 é preso pelo Gefron em Porto Esperidião 

Redação c/ Assessoria 

Homem foi preso em Porto Esperidião   

Foto: Gefron

ais uma vítima de roubo em MCáceres, desta vez o cidadão 
identificado pelas iniciais A.S. de 

23 anos, relatou aos policiais que no sábado 
por volta das 3h 30 estava transitando pela 
Avenida São Luiz em sua bike, e nas 
proximidades do Estádio Geraldão foi 
atacado por um casal armado com faca que 
anunciou o roubo.  

Ainda segundo relatos da vítima, 
os meliantes o derrubaram da bicicleta e 
partiram para agressão com pontapés e 
socos. Que após as agressões, o casal fugiu 
levando sua bicicleta (modelo masculino, de 
cor preta), seu telefone celular e sua carteira 
contendo seus documentos pessoais e cartões 
bancários.  

DEU B.O

Dupla ameaça vítima com faca e  
rouba sua bicicleta e seu celular  

Da Redação 

FLAGRANTE

Vítima registrou B.O    

Dona de boca de fumo é presa com drogas 
 e mais de R$ 3 mil em Pontes e Lacerda 

Redação c/ Assessoria 

Drogas e dinheiro apreendidos na ação    

Foto: PJC

Foto: Arquivo
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a última sexta-feira (5), o NHospital São Luiz, em 
C á c e r e s ,  r e a l i z o u  

cerimônia para a implantação do 
Comitê de Ética de Enfermagem. 
A unidade foi a primeira da cidade 
a realizar a implementação desta 
comissão.  

O evento contou com a 
participação de representantes do 

ensino e pesquisa, com funções 
educa t ivas ,  consu l t ivas  e  
fiscalizadoras do exercício 
profissional.    

De acordo com Ligia 
Arfeli, conselheira Secretária 
Coren, o comitê terá um impacto 
muito positivo no HSL. “Os 
p r o f i s s i o n a i s  s e  s e n t e m  
valorizados quando estão sendo 

C o n s e l h o  R e g i o n a l  d e  
Enfermagem do Mato Grosso 
(Coren-MT) e do hospital. Na 
o c a s i ã o  t a m b é m  f o r a m  
apresentados os membros do 
comitê.  

A Comissão de Ética de 
Enfe rmagem é  um ó rgão  
representativo dos Conselhos 
junto às instituições de saúde, 

assistidos pelo conselho de classe, 
isso mostra um reconhecimento 
do bom trabalho da assistência, 
principalmente,  porque os 
empodera dentro da instituição”, 
explica.   

A comissão não tem 
autonomia para tomar decisões 
finais, mas atua no cuidado para 
apurar melhor os fatos ocorridos 
nas unidades, como a conciliação 
entre as partes e orientações, além 
de emitir os relatórios ao Coren.  

Para Diego Pes, diretor 
Assistencial do São Luiz, foi de 
suma importância instaurar o 
comitê. “Acredito que isso 
refletirá de uma forma muito 
favorável, não só para os 

colaboradores, mas também aos 
nossos pacientes, pois, isso 
s i g n i f i c a  q u e  e s t a m o s  
desenvolvendo de forma contínua 
a  q u a l i d a d e  e  s e g u r a n ç a  
assistencial”, afirma.   

Gerenciado pela entidade 
filantrópica Pró-Saúde, o HSL 
possui cerca de 300 profissionais 
de enfermagem e, é referência no 
atendimento em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, 
Ginecologia e Pediatria, para 22 
municípios da região Oeste do 
estado, e alguns municípios do 
país vizinho, a Bolívia, atendendo 
g e s t a n t e s  d e  a l t o  r i s c o  
encaminhadas pelos serviços 
municipais.  

 deputado federal Dr. OLeonardo (Solidariedade-
MT) anunciou que serão 

entregues tratores e carretinhas 
para beneficiar produtores rurais 
familiares da bacia leiteira da 
região Sudoeste/Oeste de Mato 
Grosso. 
 A cerimônia será realizada 
na próxima sexta-feira (12), em 
Araputanga. O equipamento tem 
como objetivo melhorar a 
qualidade de vida do morador do 
campo, além de reduzir o custo da 
produção. 

" A p r o d u ç ã o  r u r a l  
familiar, seja a agricultura, 
criação de animais e produção de 
leite, tem um papel fundamental 
na economia da Região Oeste e 
tenho trabalhado para trazer 
benefícios,  para buscar  a  
valorização da pessoa do campo. 
Esses equipamentos vão baratear 
o custo de produção e ainda vão 
dar qualidade de vida ao produtor, 
que trabalha de sol a sol, não tem 
final de semana e nem feriado", 
afirmou Dr. Leonardo.

O equipamento é fruto de 

uma emenda parlamentar do ex-
deputado federal  Ezequiel  
Fonseca, que estava engavetada 
em Brasília desde o fim de 2018. A 
p e d i d o  d o  p r e s i d e n t e  d a  
Coopnoroeste - Lacbom, Mizael 
Barreto, o deputado Dr. Leonardo 
trabalhou na gestão junto ao 
Ministério da Agricultura,  
Pecuária  e  Abastecimento 
(MAPA) para recuperar o recurso, 
que já está sendo executado e irá 
beneficiar os produtores da 
região.

"Agradeço ao nosso 
deputado federal Dr. Leonardo, 
p e l a  l i b e r a ç ã o  d e s s e s  
maquinários. Estivemos reunidos, 
pedindo esse trabalho para 
m e l h o r a r  a  v i d a  d e s s e s  
produtores", afirmou Mizael. 

Os maquinários fruto da 
emenda serão cedidos aos 
produtores por intermédio da 
Coopnoroeste, em forma de 
c o m o d a t o  r e a l i z a d o  p e l o  
Consórcio Intermunicipal de 
Infraestrutura Nascentes do 
Pantanal, atualmente presidido 
pela prefeita Geiza Borgato.  

ÓRGÃO REPRESENTATIVO

São Luiz é o primeiro hospital de Cáceres a
 implantar Comitê de Ética de Enfermagem  

A unidade possui cerca de 300 profissionais de enfermagem  

Assessoria 

Reunião que celebrou a implantação do comitê    

Foto: Assessoria

POLÍTICA

Deputado Dr. Leonardo anuncia entrega 
de equipamentos para agricultura familiar  
Assessoria 

Dr Leonardo, Mizael Barreto e Geiza Borgato 

 Foto: Assessoria
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Marques, foi na linha de fundo e cruzou. 
Henan subiu sozinho e cabeceou para 
baixo, mas a bola passou ao lado da trave 
de João Carlos. 

Eder. 
Na marca dos 39, o Vila Nova 

ficou perto de ampliar. Em bela jogada, 
Pedro Bambu deu chapéu em Felipe 

Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta 
quarta-feira (10), às 18h horário 
de Mato Grosso. 

A competição reúne o 
F luminense ,  campeão  do  
Brasileirão Sub-17, e o São Paulo, 
que conquistou a Copa do Brasil 
da categoria. 

Os clubes voltarão a se 
enfrentar após medirem forças 
justamente na decisão da Copa do 
Brasil. 

A disputa pela taça se dará 
em jogo único, com transmissão 
ao vivo do Sportv e do site da 
CBF, pelo MyCujoo. 

Além da definição de 
local, data e horário, a CBF 
também publicou o Regulamento 
Específico da Competição. 

Aos 43, um balde de água fria na 
tentativa de reação do Dourado. Dudu 
roubou a bola, achou Alan Mineiro, que 
inspirado, lançou para João Pedro. A 
defesa cuiabana falhou no corte, e o 
atleta goiano dominou sozinho, dentro 
da área, e bateu rasteiro para ampliar o 
placar. Vila Nova 2 X 0 Cuiabá. 

Na etapa final, o Cuiabá tentou 
impor pressão e aos 9, Elton ficou perto 
de diminuir o marcador. Felipe Marques 
cruzou, o atacante dominou e finalizou 
de dentro da área. A bola saiu sem 
direção e foi para linha de fundo. 

A reação Dourada, no entanto, 
recebeu outro balde de água fria. Em 
outra jogada de qualidade do time de 
Goiás, Maurinho recebeu passe de 
calcanhar, passou por dois marcadores, 
invadiu a área, conseguiu tabelar com 
Alan Mineiro e saiu cara a cara com João 
Carlos, finalizando firme, sem chances 
de defesa. Vila Nova 3 X 0 Cuiabá. 

Aos 27, Gabriel Silva foi para 
cima, mas foi derrubado por Dudu e o 
juiz deu falta para o Cuiabá. Na 
cobrança, Elvis jogou na área e Elton 
cabeceou. A bola ia em direção a meta, 
mas bateu na defesa e facilitou a defesa 
do goleiro do Vila Nova. 

Já aos 34, em cobrança de 
escanteio de Elvis, a defesa do time de 
Goiás afastou no primeiro momento. A 
sobra ficou com Felipe Marques, que 
bateu de primeira, mas a bola desviou em 

 om uma atuação irreconhecível, Cpara não ficar na memória, o 
Cuiabá foi goleado por 3 a 0 pelo 

Vila Nova (GO) e está eliminado da 
Copa Verde. A partida, no estádio 
Onésio Brasileiro Alvarenga em 
Goiânia, era válida pelas quartas de final 
da competição. O Dourado até tinha 
vantagem do empate, já que na ida, na 
Arena Pantanal, venceu, por 1 a 0. 

A g o r a ,  o  t i m e  g o i a n o  
enfrentará o Brasiliense pela semifinal, 
que eliminou o Atlético Goianiense, no 
domingo. Os jogos serão nos dias 13 e 
17, em horários ainda não definidos. O 
campeão da competição regional, 
garante vaga direta para a 3ª fase Copa 
do Brasil. 

O Vila Nova não teve muitas 
dificuldades para vencer o Dourado e 
dominou o confronto durante os 90 
minutos. Com diversas caras novas, o 
Cuiabá não conseguiu criar muito, com 
o time bastante apático dentro das quatro 
linhas. Esta foi a quarta vitória da equipe 
goiana em cima do Cuiabá, em oito 
jogos disputados. 
O jogo – aos três, o time goiano chegou 
no ataque. João Pedro apareceu na linha 
de fundo, fez o cruzamento e Anderson 
Conceição afastou para longe. Em 
seguida o Dourado tentou dar a resposta. 
Elvis buscou Felipe Marques, mas a 
defesa do Vila Nova foi mais rápida e 
conseguiu interceptar. 

Na marca dos cinco, Yuri 
avançou sozinho, chutou de fora da área, 
mas a bola bateu na defesa cuiabana. Aos 
13, outra boa chance para o Vila Nova. 
Maurinho cruzou para Henan, que 
dominou sem marcação, mas se 
atrapalhou na hora de completar e 
perdeu. 

O time goiano não deixava o 
Dourado respirar. Quando o cronômetro 
marcava 19, Dudu recebeu na entrada da 
área e arriscou para o gol. O chute veio 
com perigo, mas saiu pela linha de 
fundo, assustando o goleiro João Carlos.  
Aos 33, o Vila Nova inaugurou o 
marcador, com um golaço. Alan Mineiro 
recebeu, avançou e ninguém do Cuiabá 
chegou.

O camisa 10 teve tempo para se 
ajeitar, trazer para a perna boa e soltar 
uma bomba no ângulo de João Carlos, 
que nada pode fazer. Vila Nova 1 X 0 
Cuiabá. 

Já aos 38, outra chegada dos 
goianos. Alan Mineiro tocou para João 
Pedro que cruzou na área. Henan 
apareceu de surpresa entre os 
marcadores e cabeceou para o gol. A 
bola foi forte, subiu demais e passou por 
cima da trave. 

Aos 41, em cobrança de 
escanteio o Dourado conseguiu chegar. 
Elvis bateu e Elton tentou cabecear, mas 
a bola bateu em Maurinho, sem tanto 
perigo para o Vila Nova. 

FORA DA COPA

Cuiabá é goleado pelo Vila Nova  
e está eliminado da Copa Verde 

O Vila Nova não teve dificuldades para vencer o Dourado e dominou o confronto  

Luan Cordeiro/SN 

Derrotado Cuiabá está fora da Copa Verde    

JOGO ÚNICO 

Arena Pantanal é palco da final  
da Supercopa do Brasil Sub-17  

Redação c/ Assessoria 

Jogo será as 18 horas de Mato Grosso   

Foto: Mailson Santana

 Supercopa do Brasil Sub-A17 já tem data, hora e 
local para ser disputada. A 

Diretoria de Competições da CBF 
anunciou que o duelo entre 
Fluminense e São Paulo será na 

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um d ia  de  mudanças  
positivas e construtivas em 
sua vida profissional e 

planos de negócios. Você está mais aberto 
ao novo e bastante inventivo e pode 
chamar a atenção de superiores por duas 
ideias e talentos. 

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com projetos 
de médio prazo e mudanças 

importantes e benéficas naqueles que 
envolvem publicações na internet. Você 
pode estar ansioso para fazer uma viagem, 
que tem sido detalhadamente planejada. 

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com acordos 
e negociações que envolvem 

uma parceria financeira. O período pode 
estar relacionado com um novo e 
promissor investimento, que envolve um 
projeto inovador.

A Lua em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia de 
g o s t o s o  m o v i m e n t o  e  
mudanças agradáveis nos 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O dia pode estar relacionado 
com uma pessoa especial, que cruza seu 
caminho e mexe com seu coração. Um 
romance pode começar. 

A Lua em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia de 
boas novidades no trabalho, 
depois de alguns anos de 
dificuldades e obstáculos. Um 

projeto ou emprego pode ser aprovado e 
apontar para uma nova rotina e direção 
profissional. Por outro lado, o dia é ótimo 
para cuidar da saúde. 

A Lua em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de distanciamento, de maior 
envolvimento com seu mundo 

emocional, que passa por um momento de 
libertação equilibrada. Você já sabe o que 
quer e o que deve fazer, agora só falta dar o 
primeiro passo. 

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia gostoso junto da 
família. Estar em casa junto 
dos seus, pode ser altamente 

renovador. Por outro lado, você pode 
começar a pensar em mudar de residência, 
em comprar uma nova casa para morar ou 
começar uma reforma. 

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de boa comunicação 
e necessidade de organizar 
seus processos mentais e 

intelectuais, que pode acontecer através 
da escrita ou de leituras. Por outro lado, o 
dia é ótimo para novos contatos pessoais e 
comerciais. 

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
em que você pode ser 
envolvido por um gostoso 

sentido de liberdade. O dia é ótimo para 
estar com os amigos ou junto de quem 
ama. Boas notícias podem chegar, 
relacionadas ao amor, à saúde ou ao 
trabalho. 

A Lua em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 
agradável na vida social, 
c o m  a p r o x i m a ç ã o  d e  

amigos, novos e antigos, mesmo que seja 
apenas através das redes. Por outro lado, o 
dia é ótimo para trazer novas ideias a um 
projeto em equipe. 

A Lua em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia de 
boas novidades ao seu 
coração. Se estiver só, um 
novo romance pode começar, 

com uma pessoa que mostra equilíbrio entre 
responsabilidade e liberdade. Se for 
comprometido, aproveite este dia junto de 
seu amor. 

A Lua em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
de maior envolvimento com 
suas finanças. Ganhos e 
g a s t o s  p o d e m  s e r  

equilibrados e organizados. O dia é ótimo 
para envolver-se com novos investimentos, 
lançamentos, financiamentos e pedidos de 
empréstimos. 

HORÓSCOPO********** **********

Um super, hiper ano a aniversariante Janaina Sedlacek Egreja 
Sousa que apagou velinha e festejou a data no aconchego do 
lar recebendo os familiares para o tradicional Parabéns. 
Chuvas de bênçãos e que seja um ano de conquistas e muitas 
vitórias. Feliz Niver!!!  Na foto com o maridão Vander. 

Em tempo registramos a 
passagem do natalício 
da querida Martha 
Faria, transcorrido no 
d o m i n g o .  N a  
o p o r t u n i d a d e  e l a  
recebeu o carinho dos 
familiares e amigos. 
Receba nosso abraço 
c o m  v o t o s  d e  
felicidades, rogando ao 
Criador um ano repleto 
de saúde recheado de 
coisas boas. 

Embelezando nossa 
High Society com esse 
seu sorriso puro, a 
princesinha Cecília 
Tavares Bodoni, que 
festeja mais um aninho 
cercada de amor e 
carinho pelos pais 
Geva e Michelline, pelo 
maninho Arthur, tios e 
avós.  Que papai do céu 
d e r r a m e  m u i t a s  
bênçãos de saúde e 
felicidades. Parabéns 
gatinha e muitos anos 
de vida!

Em tempo felicitamos o servidor público 
Silvio Mauro, que no fim de semana 
trocou de idade. Que a sabedoria 
conquistada com o passar dos anos seja 
apenas um incentivo para suas futuras 
vitórias. Parabéns e que Deus lhe 
conceda um ano iluminado. Na foto ao 
lado do filho Lucas.

Cuidando com muito amor e dedicação 
da saúde das crianças de nossa cidade 
Dra. Marcia Klein Bisinella a quem 
desejamos uma excelente semana. 

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

***********

***********

Destaque especial a escritora cacerense 
Fernanda Piva Salvi, que lançará nesse 
mês seu primeiro livro intitulado “Rede 
de Espiões”. Recheado de ações, 
suspense e romance, o livro conta a 
história de Jules e Keisuke, dois agentes 
selecionados pela KGB para servirem 
numa sede da empresa no Brasil. A 
escritora garante uma leitura envolvente 
e apaixonante. Esta coluna deseja 
Sucessos! 
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 Comissão de Saúde da ACâmara Municipal de 
Cáceres reúne nesta terça-

Saúde para debater questões 
financeiras e estratégicas para 
melhoria de atendimento ao 

feira (9), com autoridades, 
entidades de classe, profissionais 
de saúde e representantes da Pró-

visa, a médio prazo, impulsionar as 
atividades que preparam os eventos de 
comemoração do Centenário de seu 
nascimento, em 2024.   

O Mestre homenageado  - 
Natalino Ferreira Mendes é cacerense e 
escreve a cidade em prosa e em verso, 
além de possuir uma folha de serviço 
prestado à educação, ao poder público e 
à comunidade. O conjunto de sua obra 
constrói um panorama histórico e 
sociocultural de significativo valor 
documenta l  e  memor ia l í s t i co ,  
colocando Cáceres no macrossistema de 
representação nacional e internacional. 
Participam deste projeto, escritores, 
p r o f e s s o r e s  e  r e p r e s e n t a n t e s  
institucionais: Eduardo Mahon (Escritor 
e PPGEL/UNEMAT), Edson Flávio 
Santos (PMC/Núcleo Wlademir Dias-
Pino/PPGEL/UNEMAT),  Linnet  
M e n d e s  D a n t a s  
(FAPAN/UNEMAT/IHGC), Paulo S. 
Fanaia Teixeira (IHGC), Maria do 
S o c o r r o  S .  A r a ú j o  
(ProfHistória/UNEMAT/IHGC), Neuza 
Zattar (IHGC), Maria Elisabete N. de 
Oliveira (CEFAPRO), Jocineide C. M. 
de Sousa (UNEMAT/CEFAPRO), 
Acybe de Souza Coutinho (Escola 
“Natalino Ferreira Mendes”) e Maria do 
Carmo Silva (Escola Municipal/PNE).

s iniciativas contempladas pela ALei Aldir Blanc já estão sendo 
executadas na cidade.  Foi 

aprovado pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer do Estado, dois projetos 
que objetivam preservar e divulgar a 
produção histórica e literária do 
professor Natalino Ferreira Mendes. 

Os projetos serão executados 
em 120 dias a contar do mês de janeiro 
de 2021. E para que alcancem os 
objetivos desejados, espera-se adesão da 
comunidade no processo de divulgação 
e de participação nos eventos 
programados.  

O projeto “Letras cacerenses” 
prevê a edição de uma Coletânea de 
textos que reúne três gerações de 
escritores, que escrevem, com diferentes 
olhares, sobre a cidade de Cáceres, das 
primeiras décadas do século XX até o 
contemporâneo. As ações que darão 
origem à obra, que tem a coaAutoria da 
Profa. Olga Maria Castrillon-Mendes, 
estão baseadas em eventos de natureza 
presencial e/ou online e envolvem o 
lançamento com sessões de palestras e 
debates capitaneadas pela Professora 
Maria Elisabete Nascimento de 

O l i v e i r a ,  r e p r e s e n t a n t e  d o  
CEFAPRO/Cáceres.    

A equipe envolvida na sua 
execução é composta por Olga Maria 
Castrillon-Mendes (proponente – 
IHGC/AML), Maria do Socorro de 
Sousa Araújo (ProfHistória/UNEMAT), 
Maristela Cury Sarian (ProfLetras-
UNEMAT), Neuza Benedita da Silva 
Zattar (IHGC), Walnice Aparecida 
Vilalva (PPGEL-UNEMAT), Maria 
Elisabete Nascimento de Oliveira 
(CEFAPRO). O projeto “Natalino 
Ferreira Mendes: um mestre da cultura 
mato-grossense”, está voltado para a 
seleção dos inéditos, a pesquisa e o 
registro histórico da vida e obra do 
escritor, em diferentes plataformas 
midiáticas. Para isso serão criados um 
Documentário e um Site que, juntos 
contarão a história do professor 
Natalino, cuja trajetória pessoal e 
profissional, leva a marca de “mestre”. 

A l é m  d o s  s u p o r t e s  d e  
divulgação, toda a sua obra publicada e 
já esgotada será digitalizada e colocada 
à disposição do público leitor através do 
Site, além da edição de uma obra inédita, 
em dois volumes. Esse procedimento 

Covid-19.  
Landim destaca que é 

preciso unir forças e buscar 
estratégias para ajudar a 
resolver a situação do Hospital 
São Luiz, que por muitos anos 
foi referência em atendimento. 

O parlamentar  solicitou 
também que a reunião seja  
transmitida vivo por meio da 
página oficial da Câmara 
Municipal no Facebook, para 
que todo cidadão tenha acesso 
as discussões e possíveis 
estratégias que serão adotadas.  

usuário do Hospital São Luiz. 
A reunião está marcada 

para as 8h no plenário da Casa de 
Leis. De acordo com o presidente 
da Comissão de Saúde, vereador 
Luiz Landim, foram convidados a 
participar da reunião o Secretário 
Municipal de Saúde Sérgio 
Arruda, a Prefeita Eliene Liberato 
e deputados estaduais e Deputado 
Federal Dr. Leonardo.  

Será debatido também a 
demora para contratualização de 
leitos de UTI e enfermarias para 
tratar pacientes do SUS com 

Bombeiros e encaminhada ao 
Hospital Regional para tratamento 
médico, porém de acordo com a 
equipe de resgate ainda na viatura a 
vítima sofreu uma parada cardíaca, 
sendo realizado manobras para 
mantê-lo vivo até o hospital. 
Porém no hospital a vítima não 
resistiu aos ferimentos, vindo a 
óbito.  

O condutor do caminhão 
relatou aos policiares que 
atenderam a ocorrência, que vinha 
de Goiás com destino a cidade de 
Cacoal em Rondônia, e que ao 
p e r c e b e r  o  m o t o c i c l i s t a  
atravessando a avenida. 

 motociclista Romilton OCosta do Nascimento, de 49 
anos, é mais uma vítima do 

trânsito, ele faleceu por volta das 11h 
de sábado (06), após ter sido 
atropelado por um caminhão no 
cruzamento da Avenida São Luiz 
(BR-070), com a Rua Padre 
Cassemiro.  

De acordo com populares, o 
motociclista teria cruzado a pista 
com o semáforo fechado não 
percebendo a proximidade do 
caminhão, que seguia pela BR-070 e 
acabou sendo atropelado. 

O motorista do caminhão 
parou e prestou socorro a vítima, que 
foi atendida pelo Corpo de 

SAÚDE

Comissão de Saúde da Câmara realiza reunião  
para debater a situação do Hospital São Luiz 

Hospital São Luiz já foi referência em atendimento, hoje passa por dificuldades 

Da Redação 

Vereador Luiz Landim presidirá reunião    

Foto: JCC

LEI ALDIR BRANC

Projeto de preservação e divulgação do acervo histórico 
literário do professor Natalino Ferreira Mendes é aprovado 
Redação c/ Assessoria 

Profa. Olga Maria Castrillon Mendes, coautora “Letras Cacerenses” 

TRÂNSITO

Motociclista de 49 anos é mais uma vítima fatal  
do cruzamento da Padre Cassemiro com BR-070 

Moto em que Romilton estava  

 Foto: Reprodução
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 As iniciativas contempladas pela Lei Aldir Blanc já estão 
sendo executadas na cidade.  Foi aprovado pela Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer do Estado, dois projetos que objetivam 
preservar e divulgar a produção histórica e literária do professor 
Natalino Ferreira Mendes. Os projetos serão executados em 120 
dias a contar do mês de janeiro de 2021. 
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Diante da grave crise financeira enfrentada pelo Hospital São 
Luiz, sendo alvo de duras críticas em referência ao atendimento, a 
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cáceres reúne nesta terça-
feira (9), com autoridades, entidades de classe, profissionais de saúde e 
representantes da Pró-Saúde para debater questões financeiras e 
estratégicas para melhoria de atendimento ao usuário do Hospital São 
Luiz. Página 03 
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O deputado federal Dr. Leonardo (Solidariedade-MT) anunciou 
que serão entregues tratores e carretinhas para beneficiar produtores rurais 
familiares da bacia leiteira da região Sudoeste/Oeste de Mato Grosso. A 
cerimônia será realizada na próxima sexta-feira (12), em Araputanga. O 
equipamento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do morador 
do campo, além de reduzir o custo da produção. Página 05 

 C o m  u m a  a t u a ç ã o  
irreconhecível, para não ficar na 
memória, o Cuiabá foi goleado por 3 
a 0 pelo Vila Nova (GO) e está 
eliminado da Copa Verde. A partida, 
no estádio Onésio Brasileiro 
Alvarenga em Goiânia, era válida 
pelas quartas de final da competição. 
O Dourado até tinha vantagem do 
empate, já que na ida, na Arena 
Pantanal, venceu, por 1 a 0. 
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Comissão de Saúde da Câmara realiza reunião  
para debater a situação do Hospital São Luiz 

Hospital já foi referência no atendimento   

Foto: JCC

LEI ALDIR BRANC

Projeto de preservação e divulgação do acervo histórico 
literário do professor Natalino Ferreira Mendes é aprovado 

Prof. Natalino Ferreira Mendes  
grande homenageado  

Foto: Divulgução

FORA DA COPA

Cuiabá é goleado pelo Vila Nova  
e está eliminado da Copa Verde 

Jogo terminou em 3 a 0 pro Vila Nova    

Foto: Reprodução

POLÍTICA

Tratores e carretinhas serão entregues na sexta-feira    

Foto: Ilustrativa

TRÂNSITO
Motociclista de 49 anos é mais uma vítima fatal  

do cruzamento da Padre Cassemiro com BR-070 
O  m o t o c i c l i s t a  

R o m i l t o n  C o s t a  d o  
Nascimento, de 49 anos, é mais 
uma vítima do trânsito, ele 
faleceu por volta das 11h de 
sábado (06), após ter sido 
atropelado por um caminhão no 
cruzamento da Avenida São 
Luiz (BR-070), com a Rua 
Padre Cassemiro.  Página 03

Piloto de aeronaves, criminoso que responde a
processos em Mato Grosso é preso na Colômbia

Página 04

Dupla ameaça vítima com faca e
rouba sua bicicleta e seu celular

Página 04

Homem com mandado de prisão por furto
é preso pelo Gefron em Porto Esperidião

Página 04
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