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 Em Mato Grosso foi dado o ponta 
pé inicial para testagem da vacina 
identificada como Coronavac, do 
laboratório Sinovac Life Science. A 
operacionalização do estudo ProfisCOV é 
conduzida pelo Instituto Butantan e pelo 
Hospital Universitário Júlio Müller 
(HUJM), como centro aplicador. 

 Outubro é tempo de festa para a 
comunidade católica de todo o país, que comemora 
com devoção o mês dedicado à Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil. A exemplo dos 
anos anteriores, a celebração de Nossa Senhora 
Aparecida traz uma extensa programação religiosa 
e festiva, que foi totalmente remodelada em virtude 
da pandemia. 
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A Defensoria Pública de Mato Grosso entrou com uma ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça para que a prefeitura 
de Cáceres, pare de exigir certidão negativa de débitos fiscais como 
requisito para que o cidadão assuma cargo público. Atualmente, devedores 
de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), por exemplo, ficam 
impedidos, por lei municipal, de trabalhar para aquele município.  

Cáceres se despediu ontem de um de seus maiores artistas plásticos. De um talento surpreendente, mas acima de tudo um ser humano fantástico, Sebastião Mendes, faleceu aos 54 anos, vítima 
de morte súbita em seu sítio.  Autodidata, ele começou a desenhar e pintar aos oito anos de idade e aos 16 participou de sua primeira exposição coletiva, sendo que em 1995, começou a expor seus 
trabalhos pela Europa. Página 03 
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ÚLTIMO ADEUS

Cáceres despede do artista 
plástico Sebastião Mendes  

Algumas das obras que encantou o mundo com suas cores vibrantes e traços firmes  

Fotos: Arquivo

COVID-19

Vacina Coronavac começa a  
ser testada em Mato Grosso 

800 voluntários da saúde participam do teste 

Foto: Divulgação 

TRANSMISSÃO AO VIVO

Comunidade católica celebra Nossa Senhora 
 Aparecida com missas e show de prêmios 

Novena, almoço e Festival de Prêmios marcam 
comemoração da Padroeira em Cáceres 

Foto: Divulgação 

EXIGÊNCIA INSTITUCIONAL

Defensoria cobra na Justiça que Cáceres pare de  
exigir adimplência fiscal para admitir servidor  
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Ação reque que prefeitura cesse solicitação de CND como requisito para ingresso no cargo público  

Foto: Arquivo 

Eliene visita empresas e diz 
que sua gestão priorizará a 
geração de emprego e renda
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Paulo Donizete e Anelise 
apresentam Plano de Governo 
em reuniões com a comunidade

Em visita ao bairro Garcez, 
Zé Eduardo Torres ouve as 

demandas da população

O Papa Francisco sublinhou que “as 
mulheres são protagonistas de uma Igreja em 
saída, através da escuta e do cuidado que 
manifestam com as necessidades dos outros 
e, com uma marcada capacidade de sustentar 
dinâmicas de justiça em um clima de 'calor 
doméstico', nos diferentes ambientes sociais 
em que se encontram para trabalhar”. 
Assim indicou o Santo Padre na mensagem 
que dirigiu às participantes do seminário “As 
mulheres leem Papa Francisco: leitura, 
reflexão e música”, iniciativa promovida pelo 
Conselho Feminino do Pontifício Conselho 
para a Cultura. 

O Papa destacou que “pela primeira 
vez, um dicastério envolve um grupo de 
mulheres tornando-as protagonistas dos 
projetos e das linhas culturais que estão se 
desenvolvendo, e não apenas para abordar as 
questões da mulher” mas que o Conselho é 
composto “por mulheres engajadas em 
diferentes setores da vida social e portadoras 
de visões culturais e religiosas do mundo que, 
embora diferentes, convergem para o 
objetivo de trabalhar em conjunto com 
respeito mútuo”. 

Além disso, o Santo Padre lembrou de 
Santa Hildegarda de Bingen, “uma grande 
mulher” proclamada Doutora da Igreja em 
2012. Ao falar de Santa Hildegarda, o Papa 
destacou que “unifica o conhecimento 
científico e a espiritualidade; e há mil anos - 
como uma verdadeira mestra - lê, comenta, 
cria e ensina mulheres e homens”  e 
acrescentou que “quebrou os padrões do seu 
tempo que impediam às mulheres de estudar e 
de entrar na biblioteca e, como abadessa, 
também pediu o mesmo para as suas irmãs. 
Ela aprendeu a cantar e a compor música o 
que, para ela, foi uma onda capaz de levá-la 
ao alto até Deus. A música para ela não era 
apenas arte ou ciência, era também liturgia”. 

“Agora vocês, com este encontro, 
querem criar um diálogo entre intelecto e 
espiritualidade, entre unidade e diversidade, 
entre música e liturgia, com um objetivo 
fundamental, ou seja, a amizade e a confiança 
universal. E vocês fazem isso com uma voz 
feminina que quer ajudar a curar, em um 
mundo doente”, advertiu o Papa. 

Por isso, o Santo Padre disse que este 
percurso de leitura “será capaz de oferecer 
uma visão peculiar sobre o tema do confronto 
social e cultural como contribuição para a 
paz, pois as mulheres têm o dom de trazer 
uma sabedoria que sabe melhorar as feridas, 
perdoar, reinventar e renovar”. 

Da mesma forma, o Papa recordou 
que na história da salvação “é uma mulher 
que acolhe o Verbo; e são também as 
mulheres que mantêm a chama da fé na noite 
escura, aquelas que esperam e anunciam a 
Ressurreição”, por isso acrescentou que “a 
realização gozosa e profunda das mulheres 
está centrada nestes dois atos: acolhida e 
anúncio”. 
 “Escuta, meditação, ação amorosa: 
esses são os elementos constitutivos de uma 
alegria que se renova e se comunica aos 
outros, através do olhar feminino, no cuidado 
da Criação, na gestação de um mundo mais 
justo, na criação de um diálogo que respeite e 
valorize as diferenças”, afirmou. 

Por fim, o Santo Padre desejou que 
fossem "portadores de paz e renovação" e os 
encorajou a "ser uma presença que, com 
humildade e coragem, saiba compreender e 
acolher a novidade e gerar a esperança de um 
mundo fundado na fraternidade". 
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Antigamente, era hábito a gente 
no interior chamar nota promissória de 
orelha de jegue, pela semelhança de cor e 
formato comprido. Lá no Sul, a tal era 
conhecida por "devo, não nego, pagarei 
quando puder"; pois é, o assunto da NP 
pampeira, nos lembra a atual situação e a 
gente explica. Estamos em vias do tal 
devo não nego, pagarei quando puder, no 
caso em tela, os precatórios, aquele 
bererê, que a justiça em última instância, 
garantiu reembolso aos credores do 
governo, decisões transitadas em 
julgado, portanto irrecorríveis. 

Ocorre que esta novela se arrasta 
há décadas e os pagamentos quando 
feitos são em conta-gotas e o passivo que 
era de R$ 24 bilhões em 2010, chegou 
aos R$ 42 bi no ano passado e deve pesar 
R$ 54 bi em 2021. Enfatize-se que o não 
pagamento incorpora o débito na dívida 
pública, com as consequências legais da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, 
não é novidade e ou segredo pra 
ninguém, que o governo, um bom 
cobrador, sempre foi um mau pagador e 
quem tem créditos a receber do erário, 
sabe bem do que estamos falando. 

O oposto acontece se o infeliz é 
devedor, mesmo por fatos alheios á sua 
vontade. Nestes casos, o todo poderoso 
soberano usando de seus expedientes 
seletivos, executa e impiedosamente 
executa o inadimplente. 

Ratifique-se, que quando credor, 
mesmo ajuizado seu direito líquido e 
certo, referendado em última instância, 
fica no chá de banco dos precatórios, 
naquela esperança de receber depois de 
anos, o seu sagrado direito. 

Ah, esperança, embaçada agora 

pelo piscar da luz no fim do túnel, prestes 
a ser apagada. O dilema dos credores 
precatáveis está na ciranda do governo 
que após as liberações conta-gotas, 
acena com o fechar das torneiras, 
zerando sabe Deus até quando, novos 
pagamentos aos credores. 

A alegação, falta de grana para o 
Renda-Cidadã, que faz o governo 
postergar o devo e lhe pagarei á quem de 
direito. Curioso, que S.M.J, substitutivo 
ao Bolsa Família, o orçamento do 
primeiro, obviamente seria embutido no 
substituto, esta é a lógica, pois não?  Por 
outro lado, em se admitindo que o auxílio 
emergenc ia l  onerou  o  tesouro  
comprometendo o Renda, a bolsa furada, 
sacrificar o credor, seria o cúmulo, já que 
no rol de dívidas, o detentor de 
precatório, tem a receber, espera há anos 
por isso e não tem nada a ver com 
eventual furo de caixa, pelo contrário, ele 
tem haver. 

Só pra finalizar e mais uma vez 
batemos nesta tecla, se falta grana, 
cascalho, bererê e os cambaus pro caixa 
do governo bancar seus programas 
sociais, que cobre e execute as dezenas 
de mega devedores da receita, cuja soma 
de calotes ultrapassa R$ 1 trilhão. Oxalá 
esta tentativa de postergar o pagamento 
dos precatórios não vá adiante, mesmo 
porque para o governo é uma aventura 
perigosa, passível mesmo de sanções 
constitucionais irreversíveis. 

Saída pela direita,  pagar 
c r e d o r e s ,  c o b r a r  e  e x e c u t a r  
indistintamente quem deve e jogar na 
cesta secção, a orelha de jegue, safando-
se de possível coice de uma LRF e 
problemas bem mais graves. 
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EDITORIA

HORÁRIO ELEITORAL I
Iniciou ontem e se estende até o dia 12 de 
novembro, o horário eleitoral gratuito nas 
emissoras de rádio e televisão. Os candidatos 
a prefeito e a senador terão direito a 
propaganda em rede, com horários e tempos 
distintos e também as inserções ao longa da 
programação. Já os candidatos a vereador 
realizarão propaganda somente nas 
inserções. 

HORÁRIO ELEITORAL II
Na Eleição Municipal, a propaganda 
acontecerá em rede e exclusivamente para os 
candidatos a prefeito, de segunda a sábado, 
sendo dois blocos de 10 minutos, das 6h às 
6h10 e das 11h às 11h10 na rádio e, das 12h às 
12h10 e das 19h30 às 19h40 na televisão, 
considerando o horário local. Além desse 
tempo, a lei reserva mais 70 minutos diário de 
segunda à domingo para as inserções de 30 e 
60 segundos. O tempo disponível para 
inserções foi dividido 60% para prefeito e 
40% para vereador. 

HORÁRIO ELEITORAL III
Nas Eleições Suplementar para o cargo de 
Senador, a propaganda acontecerá em rede 
toda segunda, quarta e sexta-feira, sendo das 
05h55 às 06h e das 10h55 às 11h nas 
emissoras de rádio e, das 11h55 às 12h e das 
19h25 às 19h30 nas emissoras de televisão, 
considerando o horário local. Em ambas o 
total diário em rede é de 10 minutos. Além do 
tempo em rede, haverá 14 minutos para a 
veiculação de inserções de 30 ou 60 
segundos. 

GRAMPOLÂNDIA
Após as investigações, conduzidas pelo 
Núcleo de Ações de Competência Originária 
e Corregedoria-Geral, foi descartada a 
participação de promotores de Justiça de 
Mato Grosso no caso que se tornou conhecido 
como 'Grampolândia Pantaneira'. Todas as 
frentes de investigação levaram a conclusão 
de que nenhum membro do Ministério 
Público realizou a chamada 'barriga de 
aluguel' dentro do Gaeco”. A declaração 
partiu do procurador-geral de Justiça, José 
Antônio Borges Pereira, após a Corregedoria-
Geral levantar o sigilo e divulgar parte do 
relatório final relativo à sindicância 
instaurada pelo MPMT. 

SESSÕES CÂMARA
A partir da Sessão do dia 13 (terça-feira), as 
Sessões Ordinárias e Extraordinárias, assim 
como quaisquer Audiências Públicas que 
venham a acontecer no Plenário da Câmara 
Municipal de Cáceres, poderão receber até 
quinze (15) espectadores, os quais deverão 
obrigatoriamente portar máscaras e obedecer 
ao distanciamento social de, no mínimo, 1,5m 
(um metro e meio), podendo haver a entrada 
de mais pessoas por determinação do 
Presidente da Mesa Diretora, obedecendo o 
limite máximo determinado pelos Decretos 
Municipal e Estadual. Em todos os casos 
haverá controle, aferição de temperatura e 
higienização na entrada do Prédio da Câmara 
Municipal. Como já vem acontecendo todas 
as sessões e audiências são transmitidas ao 
vivo pela página Oficial do Facebook, a 
população pode participar sanando suas 
dúvidas, sugestões, críticas e manifestações 
em geral por meio de aplicativos de 
videoconferência. 

CANDIDATO QUEBRA SANTO
Fato chocante, que viralizou nas redes 
sociais, o vídeo do candidato a prefeito em 
Sorriso, Júnior Pé no Chão que aparece 
fazendo dança da chuva com uma imagem de 
São Cipriano nas mãos e depois de xingar o 
santo o arremessou quebrando a imagem. As 
imagens geraram indignação na população, e 
levou o candidato a gravar outro vídeo em que 
se desculpa, dizendo ser devoto do Santo.  

As mulheres são protagonistas 
de uma Igreja em saída 

Orelha de Jegue 
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utubro é tempo de festa para Oa comunidade católica de 
todo o país, que comemora 

com devoção o mês dedicado à 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil.  

E m  C á c e r e s ,  a s  
comemorações foram abertas no dia 
03 com a tradicional novena, que 
neste ano traz o tema: "Com Maria 
em família, revestir-se da Palavra", 
com reflexões que promovem a 
família e sua intimidade com a 
Palavra de Deus. 

A exemplo  dos  anos  
anteriores, a celebração de Nossa 
Senhora Aparecida traz uma extensa 
programação religiosa e festiva que 
segue até segunda-feira (12). Porém 
nesta edição, em virtude da 
pandemia as atividades foram 
reestruturadas conforme preconiza 
as autoridades de saúde. 

O ponto alto da festa 
acontece na segunda-feira (12), dia 
da padroeira e feriado nacional, na 
programação religiosa missas às 6h, 
8h, 10h, 14h, 16h e 18h, as diversas 
celebrações contarão apenas com a 
presença de 100 pessoas por missa, 
porém todas elas serão transmitidas 
pela  página do facebook -  

Online, que está marcado para 
acontecer depois das 21 horas e 
sorteará moto, barco, geladeira, 
fogão, bicicleta e TV. 

As cartelas ainda podem ser 
adquiridas na Secretaria Paroquial, 
e m  a l g u n s  c o m é r c i o s ,  n a s  
comunidades e na Aparecida Artigos 
Religiosos e custam apenas R$ 15,00 

pnsacaceresoficial. 
Na segunda-feira também 

será servido no sistema Drive Thru 
um suculento churrasco, com o 
convite custando apenas R$ 15,00, o 
almoço deverá ser retirado das 11h 
às 13h30 no barracão da igreja.  

A famosa quermesse este 
ano deu lugar ao Festival de Prêmios 

cenas da simplicidade da vida do 
mato-grossense. 

Mendes era considerado 
pelos críticos de artes como um dos 
p r i n c i p a i s  n o m e s  d o  
Expressionismo Figurativo do país. 
O artista caracteriza-se pela 
abordagem do cotidiano pantaneiro, 
com traços que chamam a atenção 
pela sobreposição de cores, 
luminosidade e leveza.  

Ele ocupava a cadeira 
número três da Academia Brasileira 
de Belas Artes, por onde passaram 
grandes artistas como Cândido 
Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do 
Amaral, sendo esta última sua 
grande inspiração e influenciadora. 

Nas redes sociais, amigos, 
parentes, admiradores, artistas 
lamentaram a precoce partida do 
artista que deixa aos cacerenses um 
legado eternizado por meio da arte, 
retratando o amor à sua terra.  

 áceres se despediu ontem de Cum de seus maiores artistas 
plásticos. De um talento 

surpreendente, mas acima de tudo 
um ser humano fantástico, Sebastião 
Mendes, faleceu aos 54 anos, vítima 
de morte súbita em seu sítio, na 
região do Taquaral, quando segundo 
informações ajudava no combate a 
um incêndio Anum sítio vizinho.   

Autodidata, ele começou a 
desenhar e pintar aos oito anos de 
idade e aos 16 participou de sua 
primeira exposição coletiva, sendo 
que em 1995, começou a expor seus 
trabalhos pela Europa, passando por 
países como Alemanha, Portugal, 
Itália, França, Bélgica, Espanha, 
Suíça, Noruega, Finlândia e Nova 
Zelândia, Austrália, etc.  

No Brasil, sua obra foi 

apresentada ao público nos Estados 
de Mato Grosso, São Paulo Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, entre outros.    
Sua especialidade era observar a 
r i q u e z a  d o s  d e t a l h e s  p a r a  
transformá-la em arte, que ganhava 
beleza em cores e formas. Em suas 
obras o artista expressava o 
cotidiano da cultura mato-grossense 
na figura do 'caboclo', em uma 
mistura de pluralidade cultural-
brasileira, mostrando nas telas a 
'Brasilidade e a Cultura Mato-
grossense'. 

O homem do campo em sua 
rotina, pensando na vida, no 
descanso da lida sentado no pé de 
uma árvore, a mulher ribeirinha 
perto de um aguapé ou uma flor, 
pescadores na canoa, enfim, todas as 

liberdade de trabalho, de comércio e de 
indústria do contribuinte”.  
Motivação - Castrillon afirma que ao 
observar as ações do Estado, percebe 
que ele é o maior violador de direitos. 
“Aquele que tem o dever de zelar pela 
legalidade, por garantias fundamentais, 
é o maior violador delas, isso garanto 
por experiência. Em diversos mandados 
de segurança, inclusive nos que usamos 
na ação, cidadãos tiveram que entrar 
com mandado de segurança para tomar 
posse em concursos públicos, porque o 
edital viola a lei ao exigir certidão 
negativa de débito fiscais, e até do 
Serasa, dos candidatos. E isso é um 
absurdo”. 

Os defensores lembram que o 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
também tem jurisprudência firmada 
sobre o tema, em mandados de 
segurança de aprovados em concursos, 
r e c h a ç a n d o  a  e x i g ê n c i a  e  a  
caracterizando como sem razoabilidade. 
Trecho Ilícito - O artigo 39 da Lei 
Complementar 148, de 26 de dezembro 
de 2019, traz: Os contribuintes que 
estiverem em débito com a Fazenda 
Municipal, no que diz respeito ao IPTU, 
ficam impedidos de receber créditos de 
qualquer natureza, participar de 
licitação, bem como gozar de benefícios 
fiscais, ocupar cargos na administração 
municipal e obter certidões negativas 
relativas ao IPTU. 

“Tal restrição estatal, portanto, 
limita, indevida e injustificadamente, o 
pleno exercício do direito de livre 
acesso  ao  ca rgo  púb l i co  dos  
c o n t r i b u i n t e s ,  s o b r e t u d o  o  
economicamente carente, para forçá-lo 
coercitiva e indiretamente a recolher 
tributo pendente de quitação”, afirma 
Castrillon. 
Meios Legais - O defensor lembra que a 
Fazenda Pública já conta instrumentos 
legais para cobrar créditos tributários do 
contribuinte e um deles é a ação de 
execução fiscal, pela qual o Estado pode 
até expropriar bens do devedor, para 
cobrir a dívida. Mas que, sempre que 
houver a possibilidade de usar medidas 
menos graves contra o infrator, elas 
devem ser usadas como opção, para 
cumprir o princípio constitucional da 
proporcionalidade em seu aspecto de 
necessidade. 

A ação foi protocolada no final 
de agosto e tramita no Órgão Especial do 
TJ ,  com o  número  1017627-
22.2020.8.11.0000, à espera de decisão 
liminar do desembargador Orlando 
Perri. 

 Defensoria Pública de Mato AGrosso entrou com uma ação 
direta de inconstitucionalidade 

(ADI) no Tribunal de Justiça para que a 
prefeitura de Cáceres, pare de exigir 
certidão negativa de débitos fiscais 
como requisito para que o cidadão 
assuma cargo público. Atualmente, 
devedores de Imposto Predial Territorial 
Urbano (IPTU), por exemplo, ficam 
impedidos, por lei municipal, de 
trabalhar para aquele município. 

A ação pede que parte do artigo 
39 da Lei Complementar 148/2019, o 
Código Tributário de Cáceres, seja 
considerado inconstitucional. O trecho 
que faz a exigência é considerado ilícito, 
ao ser observado a partir do que define a 
Súmula 547 do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que veda impedir 
pessoas de exercerem atividades 
profissionais, por terem dívidas fiscais.  

A ação é assinada pelo 
defensor público-geral, Clodoaldo 
Queiroz e pelo defensor público que 
atua na comarca de Cáceres, Saulo 
Castrillon. Eles apontam que o trecho do 
artigo é ilegal, inconstitucional e tido 
c o m o  g e r a d o r  d e  p u n i ç ã o  
desproporcional, por representar 
“coação” por parte do Estado, ao cobrar 
suas dívidas por meios indiretos. 

No processo, os defensores 
explicam que o trecho do Código 
Tributário de Cáceres, alvo da ação, 
viola processos legais de cobrança de 
tributos, o que na prática, impede o 
cidadão de exercer seu direito de defesa. 
E apresentam outras duas súmulas (70 e 
323), além de decisões do STF em 
mandados de segurança, como 
argumento para evidenciar que 
jurisprudências consideram essa forma 
de cobrança como “desmedida” ao 
ponto de destruir a capacidade 
econômica do contribuinte. 

As súmulas do STF, aplicadas 
em ações de outras naturezas, afirmam 
que essa é uma forma “inadmissível” do 
Poder Público fazer uso de “meios 
gravosos e indiretos de coerção, 
destinados a compelir o contribuinte a 
p a g a r  t r i b u t o ” .  A  5 4 7  d i z  
expressamente: “não é lícito à 
autoridade proibir que o contribuinte em 
débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça 
suas atividades profissionais”. 

Voto do ministro Celso de 
Mello, no qual ele nega um agravo 
interno em recurso extraordinário, 
também é citado: “A prerrogativa estatal 
de tributar não pode comprometer a 

TRANSMISSÃO AO VIVO

Comunidade católica celebra Nossa Senhora 
 Aparecida com missas e show de prêmios 

Devotos poderão acompanhar as homenagens   à padroeira do Brasil pela página do facebook 

Da Redação 

Premiação do Festival de Prêmios   

ÚLTIMO ADEUS

Cáceres despede do artista 
plástico Sebastião Mendes  

Da Redação 

Sebastião Mendes deixará saudades aos amigos e ao mundo artístico    

Foto: Arquivo 

Foto: Divulgação

EXIGÊNCIA INSTITUCIONAL

Defensoria cobra na Justiça que Cáceres pare de  
exigir adimplência fiscal para admitir servidor  

Assessoria 
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Santíssima Trindade, durante 
patrulhamento rural na MT-199, 
equipes do Gefron e Força Tática 
do 6° Comando Regional da 
P o l í c i a  M i l i t a r  ( P M M T )  
depararam-se com um veículo 
Toyota Hillux emplacado no 
município Tangará da Serra, às 

 o l ic ia i s  do  Grupo PEspecial de Segurança na 
Fronteira (Gefron-MT) 

recuperaram um veículo e 
apreenderam munições e quase 
R$ 8 mil em dinheiro. As ações 
foram rea l izadas  durante  
patrulhamentos nas MT-199, 

região de Vila Bela da Santíssima 
Trindade e MT-265, região de 
Porto Esperidião, fazem parte da 
o p e r a ç ã o  H ó r u s / V i g i a ,  
coordenada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP). 

E m  V i l a  B e l a  d a  

 deputado estadual  OV a l m i r  M o r e t t o  
(Republicanos), solicitou 

aumento do efetivo de delegados 
e também viaturas para cidades 
da região Oeste. As demandas 
foram apresentadas ao diretor 
geral da Polícia Civil, Mário 
Demerval Resende, durante 
r e u n i ã o  n a  A s s e m b l e i a  
Legislativa. 

“Estamos pedindo para 
que o diretor olhe com mais 
carinho para nossa região, em 
relação aos novos delegados que 
entrarem. Precisamos colocar 
esses profissionais em Pontes e 
Lacerda, para que seja feito um 
complemento da Polícia Civil”, 
disse Moretto. 

O  d e p u t a d o  a i n d a  
solicitou efetivo para as cidades 

de Comodoro, Mirassol D'Oeste e 
Vila Bela da Santíssima Trindade. 
As reivindicações buscam 
reforçar, principalmente, as 
cidades que ficam próximas da 
fronteira com a Bolívia. “Uma 
faixa de segurança que é muito 
importante de ser cuidada”. 

Moretto também explicou 
da necessidade de envio de mais 
viaturas para que a Polícia Civil 
tenha melhor suporte para 
combater a criminalidade na 
região.  

Demerval se prontificou a 
estudar e buscar solicitar as 
demandas sol ic i tadas  por  
Moretto. “Trataremos essas 
demandas com muito carinho. 
Estudaremos os pedidos para que 
possamos suprir das demandas e 
carências da região Oeste”, disse. 

combinado) 
A P R F  r e c o m e n d a ,   

algumas condutas aos motoristas 
com objetivo de evitar acidentes 
como respeitar a sinalização, em 
especial os limites de velocidade, 
fazer revisões periódicas do 
v e í c u l o  e  c o n f e r i r  o  
f u n c i o n a m e n t o  d o s  
equipamentos obrigatórios, 
planejar a viagem e evitar dirigir 
com pressa, cansado ou com 
sono; manter uma distância 
mínima de segurança em relação 
aos demais veículos, em caso de 
chuva, redobrar os cuidados e 
reduzir a velocidade. 

 fiscalização nas rodovias Afederais em Mato Grosso 
será intensificada pela 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
neste feriado de Nossa Senhora 
Aparecida. A Operação teve 
início ontem e segue na segunda-
feira (12) até as 23h59.  

As ações terão como 
objetivo a prevenção e redução da 
gravidade dos acidentes de 
trânsito, bem como aumentar a 
segurança nas rodovias federais. 
O excesso de velocidade, a 
embriaguez ao volante e as 
ultrapassagens irregulares são as 
principais infrações causadoras 
de acidentes, por isso, estarão no 
foco das fiscalizações. 

Haverá proibição do 
tráfego de veículos pesados, em 
trechos de pista simples, nesta 
quinta-feira, das 6h às 12h, e no 
domingo, das 16h às 22h. 

As ações terão como 
objetivo a prevenção e redução da 
gravidade dos acidentes de 
trânsito, bem como aumentar a 
segurança nas rodovias federais e 
intensificar a fiscalização para 
coibir o excesso de velocidade, a 
embriaguez ao volante e as 
ultrapassagens irregulares que 
são as principais infrações 
causadoras de acidentes.

Durante a fiscalização 
também serão verificados o uso 
do cinto de segurança, em caso de 
transporte de crianças verificar o 
uso do bebê conforto, cadeirinha 

ou assento de elevação, bem 
c o m o  f i s c a l i z a ç ã o  d e  
motocicletas. 

Have rá ,  t ambém,  a  
restrição para circulação de 
veículos de carga em pistas 
simples nos seguintes dias e 
horários: sábado 10 das 06h às 
12h e segunda 12 das 16h às 22h. 
A proibição de circulação é para 
veículos ou combinações de 
veículos passíveis ou não de AET 
ou AE que excedam qualquer um 
dos limites: 2,6m de largura; 
4,4m de altura; 19,8m de 
comprimento ou 57 toneladas de 
P B T C  ( p e s o  b r u t o  t o t a l  

margens da estrada que dá acesso 
ao assentamento Seringal. Após 
checagem na base Gefron, foi 
constatado o roubo do veículo na 
cidade de Campo Novo do 
Parecis.  

Foram realizadas buscas 
no local, mas nenhum suspeito foi 
localizado. O veículo foi 
encaminhado ao pátio da 
Delegacia de Polícia Judiciária 
Civil de Vila Bela da Santíssima 
para providências cabíveis. O 
prejuízo ao crime foi de 
R$140.000,00. 

Em Porto Esperidião, 
durante patrulhamento pela MT 
265, a equipe do Gefron abordou 
um veículo Fiat/Strada de cor 
prata. Foi realizada busca 
veicular e localizado no interior 

do veículo 200 unidades de 
munições .22lr cbc, vários 
documentos, cartões magnéticos 
d e  c o n t a  b a n c á r i a  n ã o  
pertencentes ao condutor e a 
quantia em dinheiro no valor de 
R$ 7.965,70.  

O condutor informou que 
a quantia em dinheiro tem origem 
de saque da conta bancária da sua 
ex patroa, falecida na última 
sexta-feira (02). O veículo 
também estava em nome dela.  

Diante dos fatos, o 
condutor, juntamente com os 
materiais, foi conduzido para 
autoridade da Polícia Judiciária 
Civil da cidade de Porto 
Esperidião para providências. Ele 
n ã o  p o s s u i  a n t e c e d e n t e s  
criminais.  

HÓRUS/VIGIA

Gefron recupera veículo, apreende dinheiro  
roubado e munições na região de fronteira 

Ações realizadas durante patrulhamentos nas MT's 199 e 265 

Redação c/ Assessoria 

Caminhonete recuperada em Vila Bela    

OPERAÇÃO

PRF intensifica fiscalização durante 
feriado nas rodovias em Mato Grosso 
Da Redação 

Fiscalização termina na segunda-feira 12 as 23h59    

Foto: Divulgação

Moretto e Mario Demerval Resende – Diretor geral da PC   

 Foto: Raul Bradock

PARA REGIÃO OESTE

Deputado Moretto solicita delegados  
e viaturas ao diretor da Polícia Civil 
Assessoria 

A Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ 
nº03.755.477/0001-75, torna público que requereu junto a SEMA – 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Previa e Licença 
de Instalação (LP) e (LI) para projetos de Pavimentação Asfáltica e 
Drenagem de Águas Pluviais em diversas Ruas e Bairros do 
município de Mirassol D'Oeste/MT.

EDITAL DE LICENÇA
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By Rosane Michels

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias em que você deve 
priorizar o convívio doméstico e 
familiar. Sua energia vital está 

mais baixa e você interiorizado. Procure cuidar 
de si mesmo e respeitar seu estado de espírito. O 
Sol em Libra começa a receber um tenso aspecto 
de Plutão, marcando um período de 
transformações nos relacionamentos.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias de confusões e 
mal entendidos, de dificuldades 
com as palavras. Não é um bom 

momento para assinar documentos importantes. 
Procure meditar para equilibrar os processos 
mentais. O Sol em Libra começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão, marcando um período 
de mudanças no trabalho e rotina intensa.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias em que você deve 
estar atento às suas finanças. Não 
é um bom momento para novos 

investimentos e financiamentos. Adie por 
poucos dias. O Sol em Libra começa a receber 
um tenso aspecto de Plutão, marcando um 
período de enfrentamento de dificuldades e 
problemas do coração.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter,  Saturno e Plutão 
indicando dias de energia vital 
mais baixa e fechamento de 

ciclo. Não é um bom momento para começar 
nada e descanse o máximo que puder. O Sol em 
Libra começa a receber um tenso aspecto de 
Plutão, marcando um período em que você deve 
estar atento e evitar brigas domésticas. Fase de 
transformação.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter,  Saturno e Plutão 
indicando dias de interiorização e 
necessidade de distanciamento. 
Neste período de energia vital 

baixa, procure cuidar de si mesmo, com 
atividades que unam mente e corpo. O Sol em 
Libra começa a receber um tenso aspecto de 
Plutão, marcando um período em que você deve 
tomar cuidado com as palavras.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter,  Saturno e Plutão 
indicando dias em que você deve 
finalizar projetos no trabalho. 
Não é um bom momento para 

buscar uma nova colocação no mercado. Cuide 
de si mesmo, pois a energia vital está mais baixa. 
O Sol em Libra começa a receber um tenso 
aspecto de Plutão, marcando um período de 
transformações no aspecto da espiritualidade.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter,  Saturno e Plutão 
indicando dias de finalização de 
projetos e planos de negócios, 
que devem ser colocados em 

prática a partir da próxima semana. Não é hora de 
começar nada. O Sol em seu signo começa a 
receber um tenso aspecto de Plutão, marcando 
um período de transformações interiores e 
mudanças intensas.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpi ter,  Saturno e  Plutão 
indicando dias de finalização de 
p r o j e t o s  q u e  e n v o l v e m  
publicações e internet. Não é um 

bom momento para começar nada. O planejamento 
de uma viagem pode ser finalizado. O Sol em Libra 
começa a receber um tenso aspecto de Plutão, 
marcando um período de interiorização e 
necessidade de distanciamento e solitude.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias que podem 
envolver a conclusão de 

acordos e negociações relacionados a uma 
parceria ou sociedade comercial. Você estará 
mais fechado e distante. O Sol em Libra começa 
a receber um tenso aspecto de Plutão, marcando 
um período de mudanças importantes no 
trabalho e carreira.

A Lua continua seu ciclo, entra na 
fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter,  Saturno e Plutão 
indicando dias em que você deve 
distanciar-se da vida social e 

evitar novos passos em um romance. Deixe tudo 
como está, sem envolver-se em problemas. O Sol 
em Libra começa a receber um tenso aspecto de 
Plutão, marcando um período de interiorização e 
mergulho transformador em suas emoções.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias de finalização de 
projetos que envolvem equipes 

de trabalho. Não é um bom momento para fazer 
novos contatos comerciais, espere uma semana. 
O Sol em Libra começa a receber um tenso 
aspecto de Plutão, marcando um período de 
mudanças na vida material e financeira. Adie 
novos investimentos.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em Câncer e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, Saturno e Plutão 
indicando dias de maior 
envolvimento com seu mundo 

emocional e possibilidade de mergulho e 
limpeza, de transformação de sentimentos. O 
Sol em Libra começa a receber um tenso 
aspecto de Plutão, marcando um período de 
enfrentamento de problemas e dificuldades 
com uma equipe de trabalho.

HORÓSCOPO********** **********

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

Energias positivas ao príncipe Samuel 
Maciel que comemora seu terceiro 
aniversário e festeja apagando velinha 
ao lado da vovó Isabel, dos pais 
Wellington e Darlene.  Desejo que este 
dia seja muito feliz e que você pule, dance 
e brinque com muita alegria no coração. 
Feliz Aniversário e que você possa 
assoprar muitas velinhas.  

O médico veterinário Reginaldo Bicudo, proprietário da 
Panvet, aniversariou nesta semana e comemorou a data com 
familiares e colaboradores, recebendo todo carinho e honras 
que o dia maior oferece. Nossos parabéns com votos de um ano 
pleno de saúde e felicidades.  

É sempre bom encontrar a querida amiga 
Beatriz Tavares, proprietária da Casa 
Marquesa, que nos confidenciou as 
belíssimas taças para espumante e vinho 
com designer e cores modernas. Ela 
como sempre elegante, alto astral e 
esbanjando simpatia. 

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

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

Os parabéns à fera das mixagens DJ 
Moreno (José Carlos Menacho) que 
celebrou data nova recebendo o carinho 
dos amigos nas redes sociais e da família 
no aconchego do lar. Sucessos e saúde 
sempre é o que lhes desejamos para o 
próximo ano.  Na foto com o pai Zé 
Carlos. Aniversariou na quinta-feira, a competente enfermeira 

Michelline Tavares. Que brindou a idade nova na intimidade 
com a família cercada do carinho do amado Geva e dos filhos 
Arthur e Cecília. Feliz Ano!!! 

Um brinde especial ao 
e d u c a d o r  f í s i c o  
Joilson Espírito Santo, 
grande esportista da 
nossa cidade e amante 
d a  n a t u re z a  q u e  
celebrou mais uma 
data natalícia na 
semana. Que esse 
n o v o  a n o  v e n h a  
recheado de coisas 
b o a s  e  m u i t a s  
c o n q u i s t a s .  
Felicidades... 
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oportunidade de conhecer as 
propostas de alguns candidatos, e 
escolher uma forma consciente e 
segura."  

Eliene segue sua agenda de 

reuniões e detalhando seu Plano de 
Governo,  onde até então o 
compromisso é priorizar o que está 
exposto nele, mas sempre de portas 
abertas para ouvir a população.  

m visita realizada na manhã Ede quinta-feira (08) na Seeg 
Fibras,  a  candidata à 

prefeitura de Cáceres, Eliene 
Liberato (PSB) da coligação de 
Mãos Dadas com Você, expôs seus 
projetos e estratégias, para uma 
gestão com mais oportunidades de 
emprego e mais prestação de serviço 
para a população, ao lado do 
candidato a vereador Julio Parreira 
(PSB) e do proprietário da empresa, 
Júlio Pedrosa. 

Eliene reforça que em sua 
gestão, que tem o foco maior na 
humanização, é trabalhar em união e 
diretamente com os cidadãos, ou 
seja, "nosso maior objetivo é 
resgatar os valores da população 
cacerense, devolver a autoestima, e 
consequentemente, trabalhar no 
potencial de desenvolvimento 
humano de cada um" finaliza a 
candidata a prefeita. 

P a r a  J ú l i o  P e d r o s a ,  
empresário, a reunião foi "muito 
produtiva e esclarecedora" e 

seu papel democrático de permitir 
que todos da nossa equipe tenham a 

acrescenta "dessa forma, a Seeg 
Fibras entende que está cumprindo 

“ responsab i l idade” ,  l iv re  de  
demagogias, utopias, ou ilusões 
irresponsáveis”, observou Paulo, que 
emendou, “o agir investindo na 
dignidade humana, priorizando 
sempre os mais necessitados, 
reconhecendo os munícipes como o 
maior elo entre a gestão pública e o 
bem estar social, com isso torna-se 
possível alcançar a intentada paz 
social”. 

Já a vice Anelise Silva, disse 
que a responsabilidade conduzirá 
todas as polí t icas que serão 
estabelecidas no governo municipal. 
“Nosso Plano de Governo é voltado ao 
ser humano, às pessoas, sempre 
atendendo àqueles que estão à margem 
da sociedade e são considerados 
vulneráveis sociais, isso é, aqueles que 
mais necessitam serem vistos e 
acolhidos de forma especial, pois são 
os verdadeiros protagonistas das 
políticas públicas municipais”, 
salientou Anelise. 

Os candidatos explicam que o 
plano apresentado continuará sendo 
construído com as demandas sociais 
dos moradores de Cáceres. “Neste 
plano de governo, que está disponível 
para todos, temos ações prioritárias 
voltadas à gestão participativa, saúde, 
educação, assistência social e 
cidadania, habitação, saneamento 
básico, agricultura e pecuária, esporte, 
cultura, mobilidade urbana, turismo e 
meio ambiente e infraestrutura e 
logística”, finalizam. 

s reuniões com a comunidade Asão fundamentais para os 
eleitores conhecerem as 

propostas e plano de governo dos 
concorrentes aos cargos de prefeito e 
vice nas eleições municipais. 

Paulo Donizete explica que 
Plano de Governo da Coligação 
“Garantir as Conquistas e Avançar nas 
Mudanças”, onde ele é o candidato a 
prefeito de Cáceres pelo PSDB, tendo 
como vice Anelise Silva do DEM, com 
a participação do PTB e Patriotas e 
apoio do PL, se inicia com a palavra 
respeito. “Por que Respeito? Respeito 
i nd i s c r iminado ,  i nd i s t i n to  e  

principalmente como ferramenta para 
traçar políticas públicas, que 
c o l o q u e m  e f e t i v a m e n t e  a  
Administração Pública a serviço do 
povo”, explicou Paulo Donizete.  

Para ele, a população terá a 
prerrogativa do direito da liberdade 
nesta eleição, pela livre escolha de 
seus representantes o povo tem o 
direito de manifestar junto ao 
Executivo seus anseios e suas 
necessidades. “À nossa população, a 
execução dos serviços essenciais para 
a melhor qualidade de vida. Para 
constituir as diretrizes do Plano de 
Governo a palavra chave foi e será 

 candidato a prefeito pelo OPSC, José Eduardo Torres, 
esteve visitando o Bairro 

Garcez ,  por  so l i c i t ação  de  
moradores curiosos em conhecer seu 
plano de governo. “Muitas famílias 
mostraram-se preocupadas com a 
baixa qualidade do ensino municipal 
e com a falta de planejamento desta 
gestão tanto na área social como na 
saúde”, ressalta Zé Eduardo. 

Ao lado de sua vice-prefeita 
na chapa, Elaine Belussi, e do 
candidato a vereador – também pelo 
PSC – Fábio Duarte, eles ouviram os 
anseios dos moradores e falaram 
sobre algumas das propostas que 
serão contempladas nessas áreas, no 
ano que vem, como: garantir 
políticas públicas de proteção às 
pessoas e a grupos vulneráveis e 
discriminados, com ações que 
combatam,  por  exemplo ,  a  
homofobia, a discriminação racial, 
além de acolher a população em 

situação de rua; garantir e ampliar a 
oferta de educação infantil e básica, 
atendo-se aos padrões de qualidade, 
certificando-se que os alunos 
matriculados concluam essa etapa na 
idade correta; programar, planejar e 
implementar a oferta de educação 
em tempo integral, ampliando o 
tempo de permanência dos alunos na 
escola por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e 
atividades disciplinares; e garantir 
complementação e ampliação do 
número de equipes de Atenção 
Básica nas unidades de saúde da rede 
municipal, inclusive na zona rural, 
qualificando-as para dar atenção à 
população mais vulnerável.  

“Há anos, estas questões 
d e m a n d a m  a t e n ç ã o  e  s ã o  
negligenciadas pela gestão atual. 
Nosso plano estrutura-se nas 
necessidades reais da população e 
nós vamos colocar tudo isso em 
prática”, finaliza o candidato. 

PLANO DE GOVERNO

Eliene visita empresas e diz que sua gestão 
 priorizará a geração de emprego e renda 

Nós viemos para fazer a diferença em Cáceres, poder público e população, de mãos dadas 

Assessoria 

Eliene e Dr. Odenilson na Seegs Fibras   

Foto: Assessoria

PROPOSTAS

Paulo Donizete e Anelise apresentam Plano  
de Governo em reuniões com a comunidade 
Assessoria 

Visitando as comunidades e expondo plano de governo   

Foto: Assessoria

Torres em visita ao bairro Garcez    

Foto: Assessoria

VISITAS AOS BAIRROS

Em visita ao bairro Garcez, Zé Eduardo  
Torres ouve as demandas da população 

Assessoria 

OBS: Os candidatos dos partidos PRTB e do PT não enviaram release
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Leandro. Moto Club 3 x 0 Sinop. 
Depois de marcar o terceiro 

gol, o Moto Club passou a 
administrar o resultado, trocar 
passes e não sofreu sustos. Já o Sinop 
não teve forças para reagir, não 
conseguiu chegar com perigo, e 
passou a errar ainda mais passes e 
tentativas de jogadas, com chance 
perigosa somente aos 45, quando 
Guilherme quase fez o quarto tento 
em cabeceada na trave. (Colaborou 
CBF e Só Notícias) 

bate e rebate, Gleison Ferreira 
tentou, mas a bola sobrou livre, em 
baixo da trave, para Allan Patrick só 
empurrar para dentro da meta. Moto 
Club 2 x 0 Sinop. 

Aos 20 o Papão do Norte 
ampliou o placar. Em boa troca de 
passes e erro de marcação da defesa 
do Galo do Norte, Abu recebeu livre 
de Andrézinho, carregou para a área, 
ninguém chegou para marcar, ficou 
cara a cara e só teve o trabalho de 
bater rasteiro para tirar do goleiro 

 Nova Mutum Esporte Clube Ov e m  f a z e n d o  b o a s  
c o n t r a t a ç õ e s  p a r a  a  

retomada do Campeonato Mato-
grossense, visando buscar vaga na 
Copa do Brasil em 2021. Até agora, 
já foram 15 jogadores anunciados, 
em todos os setores do campo, e 
alguns conhecidos nacionalmente. 
Com a contratação de atletas que já 
brilharam com a camisa de clubes 
gigantes, a folha salarial do clube 

praticamente dobrou. No primeiro 
semestre, era de aproximadamente 
R$ 64 mil. Agora, será de R$ 115 mil. 
A informação foi confirmada, ao Só 
Notícias, pelo presidente Anir 
Siqueira Coimbra. 

“Buscamos nos reforçar 
bem. Fizemos acerto com os atletas, 
então eles vêm recebem pelo Mato-
grossense e ainda parte da premiação 
de uma possível classificação à Copa 
do Brasil”, explicou o dirigente. 

Além disso, a folha do clube 
é quase o dobro dos vencimentos do 
Sinop Futebol Clube (cerca de R$ 60 
mil), que disputa a Série D do 
Campeonato Brasileiro. Também é 
maior que antiga do União do 
Rondonópolis,  que antes da 
pandemia, desembolsava cerca de 
R$ 100 mil a cada mês com os 
pagamentos. A apresentação dos 
atletas, está prevista para o próximo 
dia 13, às 19h, em evento numa 
churrascaria. “Vamos brigar por uma 
das três vagas da competição. 
Queremos disputar a Copa do 
Brasil”, reforçou Anir. 

Outro ponto positivo para o 
Nova Mutum foi a manutenção do 
técnico William De Mattia, o 
“Dema”. Ele conhece o clube e é um 
dos responsáveis pela ascensão do 
Azulão da Massa, já que comanda o 
time e desde a disputa da Série B do 
Campeonato Mato-grossense. 

Conforme Só Notícias já 
informou,  o úl t imo jogador 
anunciado pelo Azulão foi volante 
Willians, 34 anos, que tem passagens 
pelo Flamengo (onde foi campeão 
Brasileiro), Udinese (Itália), 
C r u z e i r o ,  C o r i n t h i a n s  e  
Internacional. 

Outro destaque é o atacante 
Bruno Corrêa, que já passou pelo 
Botafogo, além de times da 
Tailândia, Emirados Árabes Unidos, 
Irã, Armênia, Coreia do Sul e Costa 
Rica. 

GOLEADA

Sinop permanece na penúltima colocação 
da Série D, após ser goleado pelo Moto Club 

Os gols da partida foram anotados por Allan Patrick e Abu

Da Redação 

Moto Club venceu o Sinop pela Série D   

Foto: Gaudêncio Carvalho

 Sinop foi goleado, por 3 a 0, Opelo Moto Club (MA), em 
jogo válido pela 2ª rodada 

do Campeonato Brasileiro da Série 
D. A partida no Estádio Nhozinho 
Santos começou equilibrada, com o 
Sinop um pouco mais ofensivo e 
tentando chegar nas bolas paradas.  

Os gols da partida foram 
anotados por Allan Patrick (2 vezes) 
e Abu. Com a derrota, o Sinop 
permanece na 7ª colocação do grupo 
A-2, com apenas três pontos 
conquistados. Já o resultado positivo 
coloca o Moto Club na vice-
liderança do Grupo A-2, com sete 
pontos conquistados em quatro 

partidas.  
O próximo compromisso do 

Galo do Norte é no domingo, às 15h, 
quando recebe o São Raimundo 
(RR), no Gigante do Norte, em 
partida pela 5ª rodada. Já o Moto 
Club visita a Sociedade Esportiva 
Juventude (MA), no mesmo dia, às 
14h30, no estádio Pinheirão. 
Os Gols  - Na primeira, Allan Patrick 
chutou pelo alto. Depois, Abu 
assumiu o posto de batedor e fez o 
goleiro Leandro trabalhar com duas 
boas finalizações. O Papão do Norte 
chegou ao 1 a 0 aos 32 minutos com 
Allan Patrick, que finalizou livre na 
pequena área.

O arqueiro do time mato-
grossense ainda tentou alcançar, mas 
a bola entrou devagar no gol. O Galo 
do Norte buscou a reação antes do 
intervalo, mas sem sucesso. 
 O segundo tempo começou 
semelhante ao primeiro, com o Moto 
puxando contra-ataques. Já aos 8, em 
contra-ataque, Leandro voltou a 
salvar o Galo. Gleison Ferreira tocou 
para Allan Patrick, que invadiu a área 
e bateu cruzado de esquerda, para a 
boa defesa. 
 Na marca dos 12 veio o 
segundo gol do time maranhense. 
Wesley recebeu na esquerda, 
mandou rasteiro para a área, e em 

REFORÇO

Folha salarial do Nova Mutum chega a R$ 115 mil com 
 contratações de jogadores conhecidos nacionalmente 

Luan Cordeiro/SN 

Nova Mutum Esporte Clube se prepara para o Mato-grossense  

 Foto: Maykon Castioni
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e pesquisa, que convergem para 
promover soluções para a sociedade”, 
afirmou o gestor. 

P o r  s u a  v e z ,  a  
superintendente do HUJM, professora 
Elisabeth Aparecida Furtado de 
Mendonça, agradeceu a confiança 
depositada na instituição. “O Instituto 
Butantan tem atuado em parceria com 
o HUJM desde a vacina contra a 
dengue, consolidando o hospital 
como referência em pesquisa”, 
pontuou.  

A primeira voluntária a 
receber a dose foi a médica 
infectologista do HUJM, Giovana 
Volpato Pazin Feuser. “Estou muito 
satisfeita em participar desse 
processo, tanto na perspectiva da área 
da Saúde como no exercício da 
cidadania. 

Senti-me muito segura com a 
confiabilidade dos procedimentos, 
que é referendada pela expertise do 
Butantan”, concluiu. 
Metodologia e acompanhamento  - 
Cada voluntário receberá duas doses 
da vacina. A primeira no dia da 
inclusão na pesquisa e a segunda, 
entre duas a três semanas após.  Como 
será um ensaio randomizado, a 
probabilidade de receber placebo será 
de 50%, em relação 1:1, em estudo 
triplo cego. Nenhum evento adverso 
grave de relevância foi registrado. 

O  I n s t i t u t o  B u t a n t a n  
disponibilizará aos voluntários um 
aplicativo onde cada profissional 
poderá manifestar o interesse de 
participar. Tão logo manifeste o 
interesse, o voluntário será agendado 
para um determinado dia e horário. 

O tempo de seguimento, com 
ligações telefônicas, envios de 
mensagens e avaliações clínico-
laboratoriais periódicas deverá ser de 
12 meses após a vacinação. 

m Mato Grosso foi dado o Eponta pé inicial para testagem 
da vacina identificada como 

Coronavac, do laboratório Sinovac 
Life Science. A operacionalização do 
estudo ProfisCOV é conduzida pelo 
Instituto Butantan e pelo Hospital 
Universitário Júlio Müller (HUJM), 
como centro aplicador. 
 O projeto de testagem está 
sendo executado pelo Instituto 
Butantan em 16 Centros de Estudos 
espalhados em sete estados brasileiros 
e visa a testagem em cerca de 13 mil 
profissionais em todo Brasil. 

Nesta primeira fase em Mato 
Grosso,  receberão a vacina os 
voluntários profissionais de saúde, 
que  es te jam t raba lhando  na  
assistência à Covid-19, incluindo 
médicos, enfermeiros, bioquímicos, 

f a r m a c ê u t i c o s ,  t é c n i c o s  d e  
enfermagem,  f i s io te rapeutas ,  
p s i c ó l o g o s ,  n u t r i c i o n i s t a s ,  
fonoaudiólogos, dentistas. 

Desde que tenham registro 
em conselho de classe (exigência da 
Anvisa) e idade acima de 18 anos, 
desde que esteja atuando na atenção a 
pacientes com Covid-19. A meta em 
Cuiabá é de realizar a testagem em 
800 profissionais de saúde.  

O gerente de Atenção à Saúde 
do HUJM, Cassiano Moraes Falleiros, 
recebeu a gerente de Operações 
Clínicas do Instituto Butantan, Ana 
Paula Batista e o coordenador local do 
ProfisCOV, professor Cor Jesus 
Fontes, para iniciar o estudo.  

“Esta iniciativa reforça a 
i m p o r t â n c i a  d a  a r t i c u l a ç ã o  
interinstitucional, aliando assistência 

 Defensoria Pública de Mato AGrosso conseguiu que o 
Estado de Mato Grosso 

indenize a servidora pública J. S. R., 
exonerada um mês e oito dias antes de 
ter sua bebê, conforme determina a 
Constituição Federal, pelo período da 
licença maternidade. A decisão foi 
tomada, administrativamente, após o 
órgão entrar na Justiça para garantir 
que ela tivesse o direito de licença ou a 
indenização. 

A secretária de Estado de 
E d u c a ç ã o  d e  M a t o  G r o s s o ,  
M a r i o n e i d e  K l i e m a s c h e w s k ,  
informou à Defensoria Pública que, 
em função do período eleitoral não 
terá como renovar o contrato com a 
servidora, que atuou como técnica 
administrativa da escola senador 
Mário Mota, em Cáceres, até o dia 30 
de junho. Mas, que ela será indenizada 
a partir da data de sua exoneração. 

O ofício da secretária 
informando sobre a decisão foi 
e n c a m i n h a d o  a o  N ú c l e o  d a  
Defensoria Pública de Mato Grosso, 
em Cáceres, na quarta-feira (7/10). O 
caso é acompanhado pelo defensor 
público Saulo Castrillon, que foi 
procurado pela técnica, que lhe fez o 
pedido de ajuda. Ela afirmou não ter 
meios de garantir seu sustento e da 
f i lha recém nascida,  após a  
exoneração.  

O defensor explica que J. foi 
surpreendida com a notícia de sua 
exoneração, após solicitar, por e-mail, 
o  r e c e b i m e n t o  d o  a u x í l i o  
maternidade. “Para a sua surpresa, o 
respectivo benefício a que ela faz jus 
lhe foi negado, sob o argumento de 
que '(...) não foi feito o contrato da 
servidora. 

Apenas o distrato(...)'”, 
informou o defensor sobre o 
argumento administrativo usado pelo 
Estado, para negar o direito, em ação 
que moveu à favor da servidora. 

O defensor explica que, 
conforme documentos anexados no 
procedimento, a técnica, de fato, foi 
contratada e exerceu efetivamente o 
cargo até 30 de junho de 2020, na 

escola estadual. “Ela faz jus à licença 
maternidade que está prevista no 
artigo 7º, inciso XVIII, combinado 
com o artigo 39, parágrafo 3º, ambos 
da Constituição Federal e, ainda, à 
estabilidade provisória prevista no 
artigo 10, inciso II, alínea “b” do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transi tór ias  (ADCT)”,  cobra 
Castrillon. 

Na ação, o defensor pediu 
que a ilegalidade fosse corrigida por 
meio da liminar que determine ao 
Estado a reintegração da técnica no 
cargo, com efeitos a partir do ato de 
exoneração ou, alternativamente, com 
indenização pelo período de seis 
meses, opção adotada pela Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc). 

“Ela precisa amamentar e 
está desempregada, sem ter como se 
sustentar, e tudo por causa de um ato 
ilegal da autoridade coatora, que não 
garantiu a ela, o direito fundamental à 
licença maternidade e à estabilidade 
provisória no emprego, direitos esses 
previstos constitucionalmente. A 
situação dela exigia solução urgente, o 
que entendo, foi adotada”, afirma o 
defensor. 
Caso Análogo - Pedido similar foi 
feito em nome da professora 
L.A.G.E., que trabalhou com contrato 
temporário como professora até o dia 
31 de agosto de 2020, na escola 
estadual José Rodrigues Fontes, 
também em Cáceres. L., no entanto, 
perdeu o filho logo que ele nasceu em 
decorrência da má formação, 
anencefalia, e também, foi exonerada, 
sem ter respeitado seu direito à licença 
e a estabilidade. 
 A juíza do Juizado Especial 
Cível e Criminal de Cáceres, Hanae 
Oliveira, determinou que no caso de 
L., o Estado de Mato Grosso a 
reintegre no cargo, no prazo de dez 
dias, a contar da intimação, sob pena 
de  r e s ponde r  po r  c r ime  de  
desobediência. 
 Em nome da professora, 
Castrillon pediu a reintegração ou 
indenização, além, de danos morais 
no valor de R$ 10 mil reais. 

COVID 19

Vacina Coronavac começa a  
ser testada em Mato Grosso 

Estudo consiste em testagem da vacina em 800 voluntários  profissionais da saúde que atuam na assistência à Covid-19 
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Em Mato Grosso HUJM é o centro de testagem     

GARANTIA DE DIREITO

Grávida exonerada em Cáceres será indenizada pelo 
Estado após intervenção da Defensoria Pública de MT 
Assessoria 
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Defensor público Saulo Castrillon   

 Foto: Assessoria
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