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BATALHÃO DO BEM

Evento “Pedalando contra a Pólio”  
reuniu rotarianos e simpatizantes  

No mês de combate a poliomelite os clubes de Rotary de Cáceres, em parceria com a 
Casa da Amizade, Polícia Militar e 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar 
realizaram o pedalando contra a Pólio, uma campanha mundial do Rotary International. Com o 
lema universal: “Pedalando Contra a Pólio”, a ação iniciou com um delicioso café da manhã 
servido aos participantes no gramado da Sicmatur.   Página 03
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INVENTÁRIO LILÁS

Através de cartas, reeducandas contam situações 
de violência sofrida antes da privação de liberdade 

Mulheres das unidades 
penais de Cáceres e Mato Grosso 
participaram durante os meses 
de setembro e outubro do Projeto 
Inventário Lilás. Lançado no 
final de agosto, a iniciativa, 
coordenada pelo Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Penitenciário 
(GMF), teve como o objetivo 
estimular as reeducandas a 
escreverem cartas contando 
situações de violência que 
passaram antes da privação de 
liberdade.  Página 03 Algumas das histórias serão interpretadas pelos atores do Cena Onze    
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 Com a proposta de dar 
voz aos cidadãos, advogados, 
d e f e n s o r e s ,  p r o m o t o r e s ,  
servidores e magistrados, a 
Comarca de Cáceres recebe hoje 
o “Programa Corregedoria em 
Ação” da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Poder Judiciário de 
Mato Grosso. Página 03 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Começa hoje em Cáceres o programa “Corregedoria em Ação”  
 em prol de melhores serviços e atendimentos no Judiciário 

 Programa já visitou Sinop 
e agora está em Cáceres  

Foto: TJMT
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Parafraseando o escritor gaúcho 
Luiz Fernando Veríssimo e seu Beleléu, 
fronteiriço de Cucuias e Raios-Parta do 
Norte, depois de cruzar Sete Cancelas onde 
o Judas perdeu as botas, cruzando por 
Cafundó, transpondo o caudaloso Rio Seco, 
onde jacaré nada de costas com medo das 
piranhas, a gente chega em Pindaíba, onde a 
vaca foi pro brejo. 

Eita lugar bom pra burro, e, bota 
burro nisso, que na casa da Mãe Joana, 
ninguém mata dois leões com uma só 
cajadada com receio do Ibama, cachorro 
vive no mato sem dono e a cupinzada 
chegou primeiro que o Iphan e tombou 
quase tudo, a começar pela economia da 
emergente Corruptópolis. Nem a greve dos 
bêbados em protesto contra os reajustes do 
etanol, fez o álcool automotivo baixar de 
preço e como não existe pé fofo flex, estão 
culpando o álcool gel da pandemia pelo 
aumento do líquido inflamável. A gasolina e 
o diesel vão no vácuo do gás de cozinha e 
vice-versa, gerando a hiperinflação.

No rol dos culpados, o marco 
temporal dos índios, a Venezuela boicotada 
pelos gringos e nem a Covid com mais de 
607 mil mortos escapa, acusada de provocar 
lockdowns. Sátiras a parte do preambulo 
introdutório, não precisa ir muito longe no 
imaginário, quando o despertar de cada dia 
nos revela os pesadelos cotidianos de nossa 
faketícia real Corruptópolis, pátria amarga, 
da qual muitos filhos, (politiqueiros) fogem 
a mãe gentil, alheios ao povo heroico sem 
brado retumbante, e, eles são a maioria nos 
palácios do poder. 

São os tais gastadores perdulários 
do nosso suado bererê, retido na fonte via 
i m p o s t o s  b i l i o n á r i o s .  D e s c u l p a s  
esfarrapadas dos economeses empoderados 
para justificar a hiperinflação, o alto custo 
de combustíveis e cesta básica, não 
prosperam diante da análise técnica, face à 
fake realidade, que parte da grande mídia 
tenta escamotear. 

Veja o leitor que na vizinha 
Venezuela o dólar vale 4 bolívares e 17 
centavos e aqui no reino tupiniquim, o 
câmbio do dólar oscila entre R$ 5,50 a 
R $ 5 , 7 0 .  Vo l t a n d o  a o s  r e a j u s t e s  
desenfreados dos combustíveis, fontes do 
Dieese (Departamento Intersindical de 
E s t a t í s t i c a  e  D e s e n v o l v i m e n t o  
Socioeconômico) e ANP, apontam que de 
2016 a 2021, a gasolina subiu 107,7%; o 
diesel, 92,1%; o GLP (gás de cozinha) 
287,9%. No mesmo período quinquenal, o 
governo diz que a inflação foi de 25,4%; 
Óbvio  que a inflação real, aquela da dona de 
casa no caixa do supermercado dobrou, 
chegando aos 50% neste quinquênio 
mostrado. 

Neste cenário sombrio, o povo 
levou no lombo mais de 50% de prejuízo no 
tocante ganho/gasto. Não por acaso ao 
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Em mais de uma oportunidade prometi 
aqui neste espaço comentar sobre as questões 
espirituais envolvidas na onda da covid 19. 
Sempre fiquei em dúvida, porque o lado 
espiritual desse fenômeno acaba sendo 
disruptivo e poderia gerar discussões que não 
interessam. 
Mas o movimento da pandemia foi tão grande e 
tão abrangente que imaginei que poderia 
arriscar, sem ser crucificado. Mas, se for, fazer o 
que?   

De tempos em tempos o planeta sofre 
disrupções e muda. No caso da covid, houve uma 
diferença. Pegou o mundo inteiro desprevenido. 
Não poupou países de economia rica e nem os 
pobres. 

No primeiro momento a sequência de 
sentimentos começou com a surpresa. Depois 
veio o medo. Depois veio o temor. Depois veio o 
pânico coletivo. E, por fim, vieram as mortes e a 
doença ao redor de cada um de nós no Brasil e no 
mundo. E o medo tornou-se um sentimento 
coletivo.           

Os governos, a mídia, as ongs tão 
poderosas com opiniões sobre tudo. A economia. 
A política. Todos silenciaram. O vírus 
transformou-se na mais agressiva linguagem 
mundial. 2020 passou no pânico e em 2021 o 

vírus veio acalmar a sua fúria a partir de 
setembro.         

Porém, ninguém esperava que ao fim da 
fase aguda da pandemia, a próxima vítima fosse 
a economia. E ainda não imagina que a próxima 
vítima dos desdobramentos seja a seja a política. 
Traduzindo: o planeta corre o risco de ver não 
ficar pedra sobre pedra da civilização até aqui 
construída ao longo de milhares de anos. Sei que 
são afirmações arriscadas e fortes. Mas parece 
que não haverá caminhos diferentes.        

Uma das etapas da pandemia em 2020 
foram os lockdowns e o isolamento social no 
mundo inteiro. Gerou grande confusão na 
economia pelo descompasso entre a pouca 
demanda e depois a pouca oferta de produtos 
quando a demanda recomeçou, agora em 2021. 
De outro lado o perfil de consumo das pessoas 
mudou muito. 

O que antes não tinha valor passou a ser 
valorizado. E o que era muito valorizado perdeu 
a importância. Isso significa completa 
transformação de quase todos os segmentos de 
produção e de consumo da economia mundial.    

Volto ao início do artigo. Por detrás de 
tudo isso e de tudo o que aconteceu fica bem 
claro que houve um certo planejamento fora do 
controle humano. Era pra transformar o ser 
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COMBUSTÍVEIS

Uma perguntinha que não quer calar e se 
perguntar não ofende, se a Petrobras produz 
90% do que o Brasil consome, porque 
reajustar a tabela de preços via PPI (Política 
de Preços de Importação), baseada na 
variação do dólar e custos de importação? 
Culpar o ICMS, não cola, pois o tributo faz 
tempo que não é reajustado. 

INDAGAÇÃO FUNDEB I

Os vereadores aprovaram um requerimento 
endereçado a Secretaria de Educação 
cobrando informações a respeito da aplicação 
dos mais de R$ 38 milhões do FUNDEB em 
Cáceres. De autoria do vereador Marcos 
Ribeiro, a proposição solicita as seguintes 
informações e dados: Quem são os membros 
do Conselho Fiscal do FUNDEB de 
Cáceres/MT? Onde foram investidos os 
38.658.987,36 milhões de reais que o 
FUNDEB destinou para Cáceres de Janeiro a 
Setembro de 2021?  Qual a porcentagem foi 
investida nos motoristas do transporte escolar 
de Cáceres? Qual a origem do recurso usado 
para pagamento da remuneração dos 
motoristas do transporte escolar? Com as 
aulas suspensas presenciais suspensas pela 
pandemia, os custos com a educação 
diminuíram, sendo assim, houve economia 
do montante recebido do FUNDEB? Se sim, 
onde foi aplicado este valor? 

INDAGAÇÃO FUNDEB II

O vereador Marcos justificou que o 
requerimento é um pedido feito a ele pela 
Associação de Motoristas da Prefeitura 
Municipal, que afirma ter procurado o 
Executivo para saber como e onde foi 
aplicado o recurso, mas sem resposta. O 
vereador ainda ressaltou a importância de dar 
transparência quanto à aplicação de recursos 
públicos.

QUATRO ESTRELAS

A Unemat foi apontada como uma das 
Instituições Públicas mais “estreladas”, por 
áreas do conhecimento, após análise da 
qualidade de quase 16 mil cursos superiores 
em todo o Brasil. Dos 60 cursos com oferta 
contínua 13 receberam conceito quatro 
estrelas e 33, conceito três estrelas. O 
levantamento foi realizado pelo Guia da 
Faculdade, o Estadão e uma das principais 
startups da área educacional do País, a Quero 
Educação. Na área de Administração, 
Negócios e Serviços a Unemat recebeu 
quatro estrelas no curso de Turismo, em Nova 
Xavantina e Ciências Contábeis, em Tangará 
da Serra e três estrelas nos cursos de 
Administração, em Diamantino, Nova 
Mutum, Sinop e Tangará da Serra; de 
Ciências Contábeis, em Cáceres, Nova 
Mutum e Sinop; e Ciências Econômicas, em 
Sinop. Em Artes e Design o curso de 
Arquitetura e Urbanismo, em Barra do 
Bugres, recebeu três estrelas. 

BOA PEDIDA

Uma indicação da Câmara Municipal de 
Cáceres, solicita que o Executivo torne 
obrigatória a capacitação em noções básicas 
de primeiros socorros a professores e 
funcionários de estabelecimentos de ensinos 
públicos e privados de educação básica e de 
recreação infantil. A sugestão é da vereadora 
Valdeníria Dutra, porém o parlamentar 
Cezare Pastorello também já havia indicado 
sendo aprovado e sancionado há três anos na 
forma de Lei Municipal, no entanto a 
capacitação ainda não tem sido exigida nas 
escolas. Esperamos que seja realmente 
colocado em prática, a indicação recebeu o 
aval unanime dos vereadores.  

humano usando o próprio ser humano. As 
religiões certamente atribuirão a uma divindade. 
Os espiritualistas atribuirão a um governo 
espiritual do mundo. 

Quem não se enquadrar, também não 
poderá negar que transformações desse tamanho 
e importância não seriam casuais. Faço parte da 
crença de que existe uma ordem espiritual por 
detrás de tudo isso que aconteceu. Não sinto a 
necessidade de dar-lhe um nome. Só a de 
respeitar essa ordem.         

Ao final, o que importa é que o planeta 
mudou absurdamente e não voltará atrás. As 
pessoas mudaram e mudarão em progressão 
absurda. Outra coisa, pra encerrar: não importa 
se o ser humano acredita ou não em algum valor 
espiritual. 

O que importa, afinal, é que o que tiver 
de acontecer, está acontecendo e vai acontecer 
muito mais. O centro dessa nova ordem será o 
planeta renascido e o ser humano reconstruído. 
Mas a compreensão será um pouco mais lenta. 
Pode demorar. Mas não tem volta. Quem 
planejou, planejou! 

___***Onofre Ribeiro é jornalista em Mato 
Grosso. 

EDITORIAL

penhor das desigualdades, mais de 20 
milhões de brasileiros sobrevivem na 
miséria sem conseguir conquistar a 
dignidade cidadã. Veja o leitor que as 
distorções reais, criou os desempresários e 
conseguiu desempregar os desempregados 
do subemprego, os motoristas de Uber, 
reféns dos reajustes dos combustíveis. 

Concluindo, só falta agora no final 
do ano, os irresponsáveis barões da 
economia patropi, culpar Papai Noel pela 
quebradeira nacional, geradora da inflação, 
desempregos, carestia e demais mazelas 
atuais. Da covid, já estamos vacinados, a 
maioria com duas doses, faltando a de 
reforço, claro, contra o vírus corruptite, que 
entubou a economia geral e nela, as 
consequências sentidas no bolso da gente 
que trabalha sério pagando 35% em 
impostos retidos na fonte, ganho/gasto. 
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6 Corinthians – 44
7 Internacional – 41
8 Fluminense – 39
9 América-MG – 38
10 Cuiabá – 38
11 Atlético-GO – 37
12 São Paulo – 37
13 Ceará – 36
14 Athletico-PR – 35
15 Santos – 35
16 Bahia – 29
17 Sport Recife – 30
18 Juventude – 30
19 Grêmio – 26
20 Chapecoense – 13 

dois últimos jogos em casa.  
Ontem os jogadores do 

Cuiabá realizaram o último 
treino, quando mais uma vez o 
técnico Jorginho enalteceu o bom 
desempenho do time diante da 
vitória sobre o Bragantino, 
destacando que o foco é manter o 
Cuiabá na Série A.  
Classificação 
1 Atlético-MG – 59 pontos
2 Palmeiras – 52
3 Flamengo – 50
4 Bragantino – 49
5 Fortaleza – 48
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 Cuiabá após importante Ov i t ó r i a  d i a n t e  d o  
Bragantino, por 1 a 0, 

encara hoje a Chapecoense, com 
partida marcada para as 20h na 
Arena Pantanal.  

O Dourado que joga em 

Cuiabá é quem menos perdeu no 
Brasileirão, já a Chapecoense foi 
o time que mais somou derrotas 
na atual temporada. O Dourado 
a c u m u l a  d u a s  v i t ó r i a s  
consecutivas como mandante no 
campeonato, tendo vencido os 

casa, ocupa a 10ª colocação da 
competição com 38 pontos, já a 
equipe catarinense está na 
lanterna, com apenas 13 pontos o 
time está praticamente rebaixado.  

Dos times que subiram 
para a Série A no ano passado, o 

domingo.  No Campeonato Sub-
17, quatro jogos abrem a rodada 
neste sábado (6), o estádio Valdir 
Wons recebe os times do Nova 
Mutum e União às 15h. O Ação e 
o Sorriso se enfrentam no 
Bugrinho com jogo marcado 
também para as 15h. O Cáceres e 
o Cuiabá jogam as 16h no 
Geraldão, também duelam nesse 
mesmo horário Dom Bosco e 
Misto no Dito Souza.  Pelo Sub-
15, os jogos acontecem no 
domingo (7) todos com horário 
marcado para as 16h. Operário-
VG enfrenta o Mixto no Dito 
Souza; Nova Mutum e Cáceres 
duelam no Valdir Wons, No 
Luthero Lopes, União e Operário 
Ltda disputam a partida. Já o Ação 
e o Cuiabá duelam no Bugrinho.  

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 
divulgou na tarde de 

ontem (3), o Ofício nº 045/2021, 
convocando para o Congresso 
Técnico do Campeonato Mato-
grossense – Edição 2022. 

Foram convidados dez 
clubes que deverão participar da 
competição. Cuiabá, atual 
campeão, Academia, Ação, Dom 
Bosco,  Luverdense,  Nova 
Mutum, Sorriso, Operário-VG, 
Spor t  S inop  e  União  de  
Rondonópolis. O arbitral deverá 
t r a t a r  a s s u n t o s  c o m o  
regulamento, fórmula de disputa, 
t a b e l a  b á s i c a  e  o u t r o s  
relacionados a competição.  

auditório Dr. Mário Cardi Filho, 
na sede da FMF. 

A reunião será realizada no dia 
11 de novembro, às 14h30, no 

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 
divulgou na tarde de 

segunda-feira (1), as datas, 
horários e locais dos confrontos 
de ida das quartas de finais do 

Campeonato Mato-grossense das 
categorias Sub-15 e Sub-17.  

Na reta das quartas de 
finais, os mato-grossenses se 
preparam para mais uma rodada 
que acontece neste sábado e 

BRASILEIRÃO

Dourado joga hoje em casa contra a  
Chapecoense, lanterna da competição 
Da Redação 

O Dourado acumula duas vitórias consecutivas como mandante no campeonato, tendo vencido os dois últimos jogos em casa

JOGOS MARCADOS

Campeonato Mato-grossense categorias Sub  
15 e 17 entram na reta das quartas de finais 

Da Redação 

Sábado inicia confrontos de ida das quartas de finais   

Foto: FMF

EDIÇÃO 2022

FMF convoca Congresso Técnico 
 da competição Mato-grossense  

Da Redação 

Congresso definirá o regulamento da competição 

Foto: Assessoria

Cuiabá vem de duas vitórias consecutivas em casa   

Foto: Assessoria
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ramita na Assembleia Legislativa Tmatéria que prevê a destinação de 
recursos ao combate de incêndios 

florestais e aos desastres naturais por meio de 
ações de prevenção e monitoramento 
ambiental. O substitutivo integral ao Projeto 
de Lei Complementar nº 66/2020, proposto 
pelo presidente da ALMT, deputado Max 
Russi (PSB), também destina 2% do 
m o n t a n t e  a r r e c a d a d o  a o  F u n d o  
Previdenciário do Estado de Mato Grosso. 

Max Russi argumenta que a 
Constituição Federal prevê, em seu artigo 
225,  o direi to ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

“É uma norma constitucional. 
Vivemos em um estado que preserva muito e 
precisamos potencializar a importância 
dessas ações de preservação”, defendeu.  O 
presidente da Assembleia Legislativa lembra 
ainda que, ao longo do ano de 2020, Mato 
Grosso sofreu, com alterações climáticas e 
práticas indevidas, a tragédia de incêndios 
que comprometeram o bioma do Pantanal e, 
ainda, outros locais. 

“Essa é uma forma de ajudar a 
resolver porque o nosso estado tem todos os 
elementos para isso, sejam intelectuais, 
técnicos e científicos. Precisamos fortalecer 
a garantia de recursos e da estabilidade das 
instituições”, complementou. 

Estatuto do Pantanal - Max Russi lembrou 
ainda que entre os dias 10 e 12 de novembro, 
a Assembleia Legislativa vai realizar uma 
conferência estadual para debater o Estatuto 
do Pantanal. A intenção é subsidiar a 
elaboração de um documento que contenha 
estratégias e ações a serem desenvolvidas 
pelos órgãos públicos e comunidade civil 
organizada a fim de inibir ocorrências de 
novos desastres ambientais e preservar o 
P a n t a n a l  m a t o - g r o s s e n s e  e  s u l -
matogrossense. 

Além do Legislativo, o projeto 
conta com a participação do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul, a Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara Federal, a 
Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e o governo do estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(Sema). 

“Esse é um grande evento, que 
coloca em discussão uma pauta importante, 
assim com a falta de água, queimadas. É um 
assunto importante para o pantanal, o 
patrimônio de nosso Estado, que precisa de 
uma atenção especial, precisa ter legislações 
fortalecidas. Nós precisamos avançar”, 
avalia. 

restante do valor ficará como contrapartida 
da prefeitura. 

O município de Juara vai receber 
R$ 6.486.559,67 da Sinfra-MT para realizar 
a pavimentação e drenagem de 14 ruas do 
bairro Porto Seguro II, em uma área de 
53.007,57 m². 

Outra cidade que vai realizar obras 
de pavimentação e drenagem é Sapezal, que 
firmou convênio com o Governo para 
realizar os serviços em 11 ruas do 
Residencial Jardim Primavera, em uma área 
de 28.342,14 m². O valor do convênio é de 
R$  1 .755 .133 ,75 ,  s endo  que  R$  
1.456.296,88 serão repassados pelo Estado. 

Para Nova Monte Verde, a Sinfra-

MT irá repassar R$ 4.419.041,60 para a 
pavimentação de 19 ruas. Já em Porto 
Espiridião serão pavimentadas 29 ruas dos 
bairros Cohab,  Jardim Primavera,  
Residencial Edelmina e Jaraguá, com um 
investimento de R$ 1.682.124,05 da 
secretaria estadual. 

O convênio assinado com Carlinda 
prevê a pavimentação asfáltica e a drenagem 
de três ruas no bairro Boa Vista, incluindo a 
perimetral Cuiabá. Serão investidos R$ 
2.200.667,71 na obra, sendo que R$ 2 
milhões serão em recursos da Sinfra-MT.  Os 
convênios também vão ajudar os municípios 
a trocar pontes de madeira por aduelas de 
concreto, garantindo melhor trafegabilidade 
nas estradas vicinais. Em Alto Araguaia, um 
convênio foi assinado para fornecer 252 
metros de aduela de concreto, para substituir 
10 pontes de madeira. O valor repassado pela 
Sinfra-MT é de R$ 857.150,52. 

Três pontes de madeira serão 
substituídas por concreto em Nova Guarita. 
A Sinfra-MT vai fornecer 40 metros de 
aduela, em um valor total de R$ 259.420,80. 
Para Salto do Céu, serão fornecidos 30 
metros de aduela de concreto, em um valor 
de R$ 116.379,30. 

Por fim, um convênio foi assinado 
com Primavera do Leste para aquisição de 
45.112,58 litros de óleo diesel, a um valor de 
R$ 231.878,66, sendo que R$ 205.600,00 
serão repassados pelo Estado. O combustível 
vai abastecer os maquinários que serão 
utilizados para recuperar 52,51 km da 
rodovia MT-251 dentro do município. 

 Governo de Mato Grosso assinou Oconvênios com 10 municípios, nesta 
semana, para realização de obras de 

infraestrutura. Os serviços, que serão 
executados pelas prefeituras, compreendem 
a pavimentação urbana, substituição de 
pontes de madeira por aduelas de concreto e 
manutenção de estradas vicinais. 

A cidade de Alta Floresta assinou 
um convênio de R$ 2.872.550,79 para 
realizar a pavimentação, drenagem, 
calçamento com acessibilidade e sinalização 
de 15 ruas do loteamento Alvorada, em uma 
área de 27.491,95 m². A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai 
repassar R$ 2.757.648,76, enquanto o 

PRESERVAÇÃO

Proposta de Max Russi busca recursos 
 para combate a incêndios florestais 

Medida, apresentada pelo presidente da AL, também destina 2% do  
montante arrecadado ao Fundo Previdenciário do Estado de MT 

Assessoria 

Presidente da ALMT, Deputado Max Russi   

Foto: Fablicio Rodrigues

Obras de pavimentação urbana 

Foto: Sinfra

ASFALTOS E PONTES
Salto do Céu e Porto Esperidião assinam convênios  

de R$ 20 milhões para investimento em infraestrutura 
Assessoria 
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Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de 
Saturno em Aquário e Urano 
em Touro, marcando um 
período em que você deve 
estar atento a toda e qualquer 

transação financeira, pois há algum risco 
de perda ou mesmo de erros. Por outro 
lado, este pode ser um momento de 
reflexão sobre sua sexualidade.

Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de 
Saturno em Aquário e Urano 
em seu signo, marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com seus 

relacionamentos pessoais e profissionais. O 
período pode ser marcado pela necessidade 
de estar mais perto dos amigos ou pela 
negociação de uma parceria comercial. 
Cuidado com a agressividade.

Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de 
Saturno em Aquário e Urano 
em Touro, marcando um 
período em que você pode 
sentir uma forte necessidade 

de organizar sua rotina. Procure torná-la 
mais flexível, pois os imprevistos, neste 
período, podem ser frequentes. Um novo 
projeto pode surgir a qualquer momento. 

Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de 
Saturno em Aquário e Urano 
em Touro, marcando um 
período de dúvidas e 

dificuldades de escolhas, especialmente 
as relacionadas a um romance. O período 
pode estar relacionado com um novo 
romance, que pode ter chegado em um 
momento inapropriado. 

Marte em Escorpião começa a 
receber a pressão de Urano em 
Touro e de Saturno em 
Aquár io ,  marcando um 
período em que a vida 
doméstica e familiar ganham 

força e destaque. O período pode estar 
relacionado com uma reforma ou compra 
débil imóvel. Uma mudança de saca, de 
cidade ou mesmo de país não está descartada.

Marte em Escorpião começa a 
receber a pressão de Urano 
em Touro e de Saturno em 
Aquário,  marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com seus 

projetos profissionais e planos de negócios, 
que tendem a apresentar um pouco mais de 
problemas e exigir muito de você. Não é 
momento para expor-se em demasia. 

Marte em Escorpião começa a 
receber a pressão de Urano 
em Touro e de Saturno em 
Aquário,  marcando um 
período em que você deve 
estar atento a uma certa 

necessidade de consumo, que pode 
acometer você. Não é hora de gastos 
impulsivos, mas sim de pensar em novas 
maneiras de aumentar seus rendimentos e 
patrimônio.

Marte em Seu signo começa a 
receber a pressão de Urano 
em Touro e de Saturno em 
Aquário, marcando um 
período de aumento da 
intensidade, da ansiedade e 
da impulsividade.  Sua 

energia vital estará nas alturas e você deve 
tomar cuidado com a agressividade, pois 
você pode ser mais intenso e impulsivo do 
que nunca. 

Marte em Escorpião 
começa a receber a pressão 
de Urano em Touro e de 
Saturno em Aquário, 
marcando um período de 

maior envolvimento com um projeto em 
equipe. É bastante provável que você 
seja convidado para gerenciar uma nova 
equipe e sinta-se inseguro em fazê-lo.

Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de Urano 
em Touro e de Saturno em 
Aquário, marcando um 
período de movimento 
intenso em projetos que 

envolvem publicações na internet e 
multimídias. O período pode estar 
relacionado com a decisão de fazer uma 
viagem ou mesmo de mudar-se de país.

Marte em Escorpião começa 
a receber a pressão de Urano 
em Touro e de Saturno em 
Aquário, marcando um 
período em que você pode 
ter  problemas com a  

comunicação, com alguns mal entendidos 
que podem ocorrer neste período. Você 
deve, acima de tudo, observar a tendência 
à intolerância e até à agressividade. 

Marte em Escorpião 
começa a receber a pressão 
de Urano em Touro e de 
Saturno em Aquário, 
marcando um período em 

que sua energia vital pode ser 
derrubada, portanto, é hora de cuidar de 
seu campo de energia e saúde integral. 
Procure diminuir o ritmo e trabalhar 
apenas nos bastidores.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

No rol dos aniversariantes de 
hoje o empresário Antônio de 
Ol ive i ra  Fernandes ,  mais 
conhecido por Totonho, que 
celebra data nova e comemora no 
aconchego do lar.  Que Deus 
abençoe este dia e possa te 
presentear com aquilo que seu 
coração almeja, realizando todos 
os teus sonhos. Felicidades! 

Tim tim ao companheiro de 
jornada Rony Garcia que trocou 
de idade. Que Deus lhe abençoe 
grandemente proporcionando 
muitos anos de vida com saúde, 
paz e prosperidades. Parabéns 
Rony.  

Em tempo parabenizamos o 
empresário Marco Antônio 
Maciel Mendes que festejou a 
data em grande estilo ao lado da 
família. Sucessos e felicidades 
sempre!!! 

Click do dia a aniversariante da semana, Fabiana Patrícia Doro que 
recebeu os cumprimentos da família rotária e amigos que em coro 
cantaram o tradicional Parabéns. Que esse novo ano seja pleno de 
alegrias e muita saúde.  

Trocando de idade o amigo de longas datas Alvacir Alencar a quem 
enviamos votos de um Feliz Aniversário e muitos anos de vida 
regados com saúde e realizações. Salute amigo! 

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a advogada Adriane 
Nascimento que foi homenageada pelos familiares, amigos e 
colaboradores do escritório Simões, Santos & Nascimento Sociedade 
de Advocacia. Que essa data se repita por longos anos sendo sempre 
comemorada com saúde e amor são os nossos sinceros votos.  

***********************************
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ulheres das unidades penais Mde Cáceres e Mato Grosso 
participaram durante os 

meses de setembro e outubro do Projeto 
Inventário Lilás. Lançado no final de 
agosto, a iniciativa, coordenada pelo 
Grupo de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Penitenciário (GMF), teve 
como o objet ivo est imular  as  
reeducandas a escreverem cartas 
contando situações de violência que 
passaram antes da privação de liberdade.  

Em Cáceres, doze reeducandas 
voluntárias participaram do projeto que 
realizou oficinas de escritas culminando 
com a entrega das cartas no final do mês 
de outubro.   Além das cartas, as 
reeducandas tiveram a oportunidade de 

Cristina ressalta que seu 
trabalho voluntário na Cadeia Pública 
Feminina, foi iniciado através do 
Conselho da Comunidade ainda quando 
cursava a graduação e hoje dá 
c o n t i n u i d a d e  c o m o  f o r m a  d e  
agradecimento pela realização da 
profissão que escolheu e que acredita ser 
seu maior dom.  Ela revelou que além 
dos atendimentos, desenvolve em 
conjunto com a direção palestras e 
muitas outras atividades, envolvendo 
em certas oportunidades os familiares, 
objetivando sempre despertar em cada 
detenta que é possível ter uma vida digna 
sem voltar à criminalidade. 

O coordenador do GMF, juiz 
Geraldo Fidélis, explicou que o 

debater sobre todos os tipos de violência 
de gênero, e algumas delas narravam 
suas próprias experiências.  

De acordo com o projeto, 
algumas das histórias contadas nas 
cartas, serão interpretadas pelos atores 
do Cena Onze e também serão 
compiladas em uma cartilha. 

Para a psicóloga Cristina 
Ferreira da Silva, responsável pelo 
projeto na cadeia feminina em Cáceres, 
o Inventário lilás muito além de 
estimular a escrita é uma forma delas 
serem ouvidas, porque grande parte das 
mulheres em situação de cárcere privado 
passaram por algum tipo de violência e 
através das cartas elas tiveram a 
oportunidade de romper esse silêncio. 

marco rotário instalado no trevo da 
cidade e na Praça Barão do Rio Branco.  

“ O  B r a s i l  e r r a d i c o u  a  
poliomelite, no entanto isso não 
significa que tem que negligenciar a 
vacinação”, afirmou o presidente do RC 
Cáceres, Claudiney Tomazeli, que vê na 
ação a oportunidade de chamar a 
atenção dos pais para importância da 
imunização, para continuarmos livres 
dessa doença. 

Vale ressaltar que os postos de 
saúde estão sempre abertos. Os 
profissionais estão sempre realizando 
busca ativa das pessoas que estão com 
vacinas atrasadas. Essa é uma luta do dia 
a dia da secretaria de saúde, que trabalha 
com a prevenção.  

A Poliomielite (paralisia 
infantil) é uma doença contagiosa aguda 
causada por vírus que pode infectar 
crianças e adultos e em casos graves 
pode acarretar paralisia nos membros 
inferiores. A vacinação é a única forma 
de prevenção. 

o mês de combate a poliomelite Nos clubes de Rotary de Cáceres, 
em parceria com a Casa da 

Amizade,  Polícia Mili tar  e 2ª  
Companhia Independente de Bombeiros 
Militar realizaram o pedalando contra a 
Pólio, uma campanha mundial do 
Rotary International.  

A prefeita Eliene Liberato 
parabenizou os clubes de Rotary e a 
Casa da Amizade pelo trabalho e disse 
que inciativas como essa agregam valor 
à Secretaria de Saúde. “Faz parte da 
nossa gestão esse trabalho e essa ação 
para conscientizar as famílias sobre a 
importância de prevenir a paralisia 
infantil é muito importante para o 
município”.  

O Governador 2019/2020, 
Washington Calado Barbosa, explicou 
que essa preocupação do Rotary com a 
erradicação da poliomelite existe há 
mais de 40 anos. “Desde 1979 que o 

Rotary administra fundos mundiais que 
são usados para combater a poliomelite 
em todas as nações do mundo por meio 
da fundação rotária”.  

As mulheres dos rotarianos 
também participaram da ação, Maria 
Célia, presidente da Casa da Amizade 
disse que apesar de desenvolverem 
trabalhos distintos, em ações como essa 
campanha eles trabalham em conjunto.

“A gente se sente muito 
honrada em fazer esse trabalho. Todas as 
mães sabem da importância de vacinar o 
seu filho para evitar um problema 
futuro”. 

Com o lema universal :  
“Pedalando Contra a Pólio”, a ação 
inicou com um delicioso café da manhã 
servido aos participantes no gramado da 
Sicmatur, seguido do passeio ciclístico 
que percorreu ruas e avenidas da cidade, 
chamando atenção para a campanha de 
combate a poliomielite. Com parada no 

particularidade que também será 
abordada pela equipe. A Cartilha “Já 
Regularizou seu imóvel” elucidará um 
novo serviço disponibilizado pela CGJ 
do TJMT. A Ratificação de terras na 
área de fronteira, já que boa parte dos 
municípios da região faz fronteira com 
a Bolívia.   

“Podemos dentro de nossas 
competências que envolvem a 
orientação e a fiscalização dos 
serviços de Primeiro Grau ajustarmos 
aquilo que é possível na busca pelos 
me lhores  se rv iços” ,  d i s se  o  
coordenador da Corregedoria-Geral 
da Justiça (CGJ), Flávio de Paiva 
Pinto. As equipes da CGJ responsáveis 
pelo Foro Extrajudicial, Metas do CNJ 
e Correições Remotas, além da 
Produção de magistrados e servidores, 
Violência Contra a Mulher, Adoção, 
entre outros temas, serão conduzidas 
pelos juízes auxiliares da CGJ, 
Emerson Luis Pereira Cajango e 
Christiane da Costa Marques Neves. 

Na oportunidade a vice-
presidente, desembargadora Maria 
Aparecida Ribeiro será representada 
pelos juízes auxiliares, Aristeu Dias 
Batista Vilella e Edson Dias Reis. Eles 
abordarão o tema Gerenciamento de 
P r e c e d e n t e s  Q u a l i f i c a d o s  
(Nugepnac). O presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupemec), 
desembargador Mario Roberto Kono 
de Oliveira e a juíza-coordenadora do 
Núcleo, Cristiane Padim da Silva 
demonstrarão a necessidade do 
diálogo entre os envolvidos no 
conflito antes do ajuizamento de uma 
demanda judicial (Indicadores da 
Meta 3 do CNJ).

 om a proposta de dar voz aos Cc i d a d ã o s ,  a d v o g a d o s ,  
d e f e n s o r e s ,  p r o m o t o r e s ,  

servidores e magistrados, a Comarca de 
Cáceres recebe hoje o “Programa 
C o r r e g e d o r i a  e m  A ç ã o ”  d a  
Corregedoria-Geral da Justiça do Poder 
Judiciário de Mato Grosso. O 
atendimento do Polo II composto por 22 
Municípios da região, será realizado 
entre os dias 4 e 6 de novembro. “Ouvir 
cada um destes entes citados in loco nos 
traz a sensação de estarmos mais 
próximos de suas necessidades. 

As ações sendo desenvolvidas 
no ambiente deles nos dão mais forças 
para descobrirmos e reforçarmos aquilo 
que é necessário para atingirmos o 
Judiciário sonhado. Será nossa segunda 
viagem. O primeiro Polo foi o de Sinop e 
estamos trabalhando nas demandas de 
lá. Faremos nosso melhor”, ponderou o 
corregedor, desembargador José 
Zuquim Nogueira. 

Além de Cáceres compõe ainda 
o Polo II os Municípios de Curvelândia 
(jurisdicionada à Cáceres), Araputanga 
(Indiavaí e Reserva do Cabaçal), 
Comodoro (Campos de Júlio, Nova 
Lacerda e Rondolândia), Jauru 
(Figueirópolis D´Oeste), Mirassol 
D´Oeste (Glória D ´Oeste), Porto 
Esper id ião ,  Pontes  e  Lacerda  
(Conquista D´Oeste e Vale do São 
Domingos), Rio Branco (Lambari 
D´Oeste e Salto do Céu), São José dos 
Quatro Marcos e Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Será uma 
oportunidade para usuários e membros 
do sistema Jurídico conversarem com o 
corregedor e sua equipe e chegarem a 
bom termo na solução de problemas.  

O  p o l o  t e m  u m a  

emoções, dores e aflições de antes do 
cárcere e também no cárcere. Estamos 
com esta parceria para dar o apoio que 
for necessário para tentar diminuir este 
momento dolorido”, concluiu o 
magistrado. 

Inventário Lilás une as pessoas, de 
forma voluntária,  para que as 
reeducandas sejam ouvidas. “O que nos 
une é a vontade de diminuir um pouco a 
dor, este é o nosso espírito. 

Nas cartas serão mostradas as 

INVENTÁRIO LILÁS

Através de cartas, reeducandas contam situações 
de violência sofrida antes da privação de liberdade 

Algumas das histórias contadas nas cartas, serão interpretadas pelos atores do Cena Onze 

Da Redação 

Cartas escritas pelas reeducandas de Cáceres  

Foto: Cristina Ferreira

BATALHÃO DO BEM

Evento “Pedalando contra a Pólio”  
reuniu rotarianos e simpatizantes  

Da Redação 

Passeio ciclístico contra pólio 

Foto: JCC

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Começa hoje em Cáceres o programa “Corregedoria em Ação”  

 em prol de melhores serviços e atendimentos no Judiciário 
Redação c/ Assessoria 

Corregedoria em Ação fará atendimento até sexta-feira,6 

Foto: TJMT
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comprovação de origem, provenientes 
de aquicultura ou pesque-pague 
l i c e n c i a d o s  j u n t o  a o s  ó r g ã o s 
competentes e registrados no Ministério 
d a  A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e 
Abastecimento (Mapa), bem como do 
pescado previamente declarado. 

Todo produto de pesca oriundo 
de outros Estados ou países deverá estar 
acompanhando de comprovante de 
origem, sob pena de multa, perda de 
pescado e dos petrechos, equipamentos 
e instrumentos utilizados na pesca. 
Denúncias  - A pesca predatória e outros 
c r i m e s  a m b i e n t a i s  d e v e m  s e r 
denunciadas por meio da Ouvidoria 
Setorial da Sema: 0800-065-3838, pelo 
WhatsApp (65) 99321-9997, no site da 
Sema, por meio de formulário, nas 
unidades regionais do órgão ambiental 
ou ainda pelo aplicativo MT Cidadão. 

 Prefeitura de Cáceres, através Ada Secretaria Municipal de 
Saúde, encerrou as atividades do 

Outubro Rosa, que teve como principal 
objetivo conscientizar a população 
feminina sobre a prevenção à saúde e o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Durante todo o mês diversas 
ações de educação preventiva e 
sensibilização da população sobre os 
cuidados com a Saúde da Mulher foram 
desenvolvidas pela saúde municipal em 

ato Grosso terá um posto de Matendimento às vítimas do 
tráfico de pessoas e trabalho 

escravo na região de fronteira. A execução 
está em fase de tratativas por meio de uma 
ação conjunta da Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Federal, Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transporte 
(Dnit), Ministério Público Federal e a 
Prefeitura de Cáceres. Esse foi um dos 
resultados das oficinais promovidas pelo 
Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (Cetrap). Conforme a 
representante da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) no Comitê do 
Tráfico de Pessoas, Márcia Ourives, a Sesp 
é a única no país que tem dentro da estrutura 
da pasta as ações de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas e trabalho escravo, por 
intermédio do Cetrap e do Conselho 
Estadual de Trabalho Escravo (Coetrae). 
Além disso, tem o maior número de 
policiais capacitados em Diretos Humanos 
e Tráfico de Pessoas, sendo 5 mil policiais 
no período de 2010 a 2020. 

“Os postos avançados estarão 
situados nos principais locais de entrada e 
saída do Brasil, para a recepção a pessoas 
d e p o r t a d a s  e  n ã o - a d m i t i d a s , 
desenvolvendo uma metodologia de 
a t end imen to  human izado  a  e s ses 
migrantes, identificando possíveis vítimas 
de tráf ico de pessoas,  oferecendo 
acolhimento através de uma rede local”, 
explicou Márcia Ourives. Ela explica ainda 
que os Postos também vão desenvolver 
campanhas para informar aos passageiros, 
sobre como se prevenir do tráfico de 
pessoas e como obter suporte, através dos 
consulados brasileiros e de outras 
organizações no exterior, no caso de 
sofrerem alguma violência. 
Corredor de bolivianos  - A diretora 

nacional que trata sobre tráfico de pessoas 
no Governo da Bolívia, Carola Arraya, 
comentou que tanto Mato Grosso, quanto 
Mato Grosso do Sul têm sido corredores do 
tráfico de pessoas bolivianas para atuarem 
em quase regime de escravidão em fábricas 
de confecções em São Paulo. Ela comentou 
sobre o assunto durante o I Encontro de 
Segurança Fronteiriça Brasil/Bolívia,  em 
Rio Branco (AC). “Precisamos de 
mecanismos para diminuir os casos de 
tráfico de cidadãos bolivianos para fins de 
exploração laboral e isso passa por Mato 
G r o s s o  q u e  f a z  f r o n t e i r a  c o m  o 
Departamento de Santa Cruz e combinar 
ações mais efetivas para atender as vítimas 
de forma mais imediata e dar o tratamento 
adequado”, comentou Carola. Ela diz que o 
Governo boliviano quer repatriar esses 
cidadãos que são explorados no Brasil, mas 
entende que é difícil atacar o problema. 
Muitos saem da Bolívia, inclusive menores 
de idade, de forma voluntária ou por meio 
de empresas. 
Entrada fora dos postos de imigração  - 
Para evitar os postos de imigração, essas 
pessoas entram no Brasil por estradas 
alternativas, aproveitando da extensão da 
fronteira e pontos sem fiscalização. 

“Eles fazem em todo um circuito 
para entrar no país sem documentos. A 
fiscalização e o controle dos lugares 
precisam dos mil i tares bolivianos 
assumindo os controles dos espaços de 
fronteira e do lado brasileiro, uma 
fiscalização mais efetiva”. Já em relação a 
ida de brasileiros ilegalmente para a 
Bolívia, ocorre para exploração sexual. 
Quatro mulheres brasileiras foram 
repatriadas ao Brasil, por meio da fronteira 
com o Acre. Foram abertos processos e 12 
pessoas cumprem prisão preventiva na 
Bolívia pelo crime.

parceria com todas as pastas da 
administração. “A integração da 
prefeitura nesta causa foi fundamental 
para o sucesso dessa realização”, 
avaliou a secretária de Saúde Elis 
Fernanda de Melo Silva. 

A secretária ressaltou que 
durante a campanha foram realizadas 
pela saúde municipal, por meio do 
SisReg e Consórcio, 152 exames de 
mamografia e 300 ultrassom de mama.   

A mamografia é um exame que 

identifica microcalcificações que são 
pequenos cristais de cálcio que podem 
se depositar nas mamas causando lesões 
ou nódulos que são possíveis de serem 
ident i f icados  com uma s imples 
palpação. 

“Outubro é um mês especial, 
engajados no Outubro Rosa levamos 
conscientização a todas as mulheres de 
Cáceres da necessidade da prevenção e 
que ela deve sempre ser feita, não apenas 
nas campanhas. Também realizamos 
mais de uma centena de mamografias”, 
ressaltou Elis. 

A secretária informou que 
como última ação, equipes da SMS, 
orientaram, avaliaram e encaminharam 
m u l h e r e s  p a r a  p r o c e d i m e n t o s 
necessários.  Para a prefeita Eliene 
Liberato Dias o poder público e a 
sociedade civil estiveram engajados 
para promover esta conscientização. “É 
mui to  bom ver  t an tas  pessoas , 
instituições e entidades envolvidas nesta 
causa”, ponderou Eliene. 

A prefeita valorizou a união das 
secretarias municipais nas diversas 
ações voltadas ao tema e finalizou 
dizendo que com a compra de 400 
mamografias pelo Consórcio de Saúde, 
a prefeitura deve zerar a fila de espera 
para este exame até a primeira quinzena 
de novembro. “Temos um compromisso 
com a saúde e com a vida das pessoas”, 
concluiu Eliene Liberato. 

 pesca está proibida em todos os Arios de Mato Grosso, incluindo 
os rios de divisa, a partir desta 

segunda-feira (1º de novembro). O 
defeso da Piracema já estava vigente nos 
rios de Mato Grosso desde o dia 1º de 
outubro, e vai até 31 de janeiro de 2022. 

A diferença de datas ocorre 
porque Mato Grosso antecipa em um 
mês o período de proibição, por decisão 
do Conselho Estadual  de Pesca 
(Cepesca), com base em estudos do 
período reprodutivo realizado por 
pesquisadores. 

Durante quatro meses de 
defeso da piracema, fica proibida a 
pesca tanto amadora como profissional. 
O objetivo é garantir a proteção do 
período reprodutivo dos peixes das 
Bacias Hidrográficas do Paraguai, 
Amazonas e Araguaia – Tocantins que 
banham o estado. 
  Em Mato Grosso, 17 rios se 
encaixam nessa característica de rio de 
divisa Entre os mais conhecidos estão o 
rio Piquiri, na bacia do Paraguai, que 
uma margem está em Mato Grosso e 
outra em Mato Grosso do Sul, o rio 
Araguaia, na bacia Araguaia-Tocantins, 
que faz divisa com Goiás. Na bacia 
Amazônica, o trecho do rio Teles Pires, 
que faz divisa com o Pará. 

Para coibir a pesca ilegal, a 
fiscalização é intensificada nos rios por 
meio da operação "Sinergia Piracema", 
realizada pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-MT), Polícia 
Militar (PM), por meio do Batalhão de 
Pro teção  Ambien ta l ,  De legac ia 
Especializada de Meio Ambiente, Corpo 
de Bombeiros Militar, Centro Integrado 
de Operações Aéreas (Ciopaer) e 
Juizado Volante Ambiental (Juvam). 
Conheça as regras  - Neste período é 
p e r m i t i d a  a p e n a s  a  p e s c a  d e 
subsistência, desembarcada, que é 
aquela praticada artesanalmente por 

populações ribeirinhas ou tradicionais 
para garantir a alimentação familiar, sem 
fins comerciais. 

A pesca de subsistência possui 
algumas regras: fica proibido o 
t r a n s p o r t e  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o 
proveniente da pesca de subsistência. 
Para os ribeirinhos é permitida a cota 
diária de três quilos e um exemplar de 
qualquer peso por pescador, respeitando 
os tamanhos mínimos de captura, 
estabelecidos pela legislação para cada 
espécie. 

Ficam excluídas das proibições 
a  p e s c a  d e  c a r á t e r  c i e n t í f i c o , 
previamente autorizada por órgão 
ambiental competente.  Também entra 
na norma de exceção a despesca, 
t r a n s p o r t e ,  c o m e r c i a l i z a ç ã o , 
beneficiamento, industrialização e 
armazenamento de peixes com a 

PIRACEMA

Proibição de pesca nos rios de divisa  
de MT iniciou nesta segunda-feira (1º) 

 Em Mato Grosso, 17 rios se encaixam nessa característica de rio de divisa

Assessoria 

A partir de agora a pesca está proibida em todos os rios de MT  

Foto: Marcos Vergueiro

MÊS ROSA

Saúde encerra Outubro Rosa com 
 orientações e encaminhamentos 

Assessoria 

Ações de educação preventiva e sensibilização da população foram realizadas durante todo o mês  

Foto: Assessoria

MAIS FISCALIZAÇÃO

Posto de atendimento vai ajudar a  
identificar tráfico de pessoas em MT 
Assessoria 

Posto visa fiscalizar o tráfico de pessoas  

Foto: Unespciência
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