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DÉFICIT NA UNEMAT
“Hoje, recebemos entre R$ 2,7 a R$ 3,2 milhões, o valor que a universidade recebe há seis anos, com um deficit de R$ 1 milhão, necessário para manter a instituição

Reitor acusa suspensão de
projetos e cortes de bolsas
Foto: TVCA

Numa entrevista a um canal de TV em Cuiabá na manhã de ontem,
o reitor da Unemat, Rodrigo Bruno Zanin, falou sobre os problemas
enfrentados para se manter os serviços das instituições. Segundo Zanin, há
seis anos a Unemat recebe o mesmo repasse do governo estadual, (R$ 2,7
milhões a R$ 3,2 milhões), além de corte de bolsas de pós-graduação, entre
mestrado e doutorado. Página 03

ARRASTÃO DIGORESTE

Rebordosa policial tranca
151 suspeitos na fronteira

Foto: Arquivo

Situação é complicada, na visão do reitor Rodrigo Bruno Zanin

NEUROCIRÚRGICAS

Foto: facebook

Congresso medico acontece de
14 a 16 deste mês em Cáceres
Cáceres estará sediando de 14 a 16
deste mês, o Iº Congresso de Neurologia e
Neurocirurgia do Pantanal de Mato Grosso,
reunindo especialistas renomados no Estado e
no Brasil. Público alvo, acadêmicos de
medicina, estudantes das áreas da saúde e
profissionais afins e as inscrições podem ser
realizadas até o dia 13 pelo endereço
eletrônico www.connepam.com.

Operação abordou 3.952 pessoas, 1.205 veículos e apreendeu 11 armas

Em uma semana de operação na fronteira, 151 criminosos foram
presos pelas forças de segurança na Região Integrada de Segurança
Pública (Risp 6), do município de Cáceres . A operação Fronteira
Integrada, contou com 286 profissionais que atuou nos municípios de
Cáceres, Mirassol D'oeste, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos,
Araputanga, Rio Branco e Lambari D'Oeste. Página 04

Prefeitura patrola
ruas aproveitando
estiagem

Coordenadora da LANNC,
neurologista Olga Soares S. Álvares
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MORTE NA PISTA

Caminhão de bananas colhe
PGR quer
motorista de caçamba na BR ressuscitar multa
Foto: Reprodução

Luiz Donizete, parou seu caminhão
caçamba nas margens da BR 174, devido
problema mecânico, quando foi atingido em
cheio por um caminhão carregado de bananas,
que além de jogar seu bruto além acostamento
ainda o prensou na traseira, causando sua
morte. Conforme a policia, o local do sinistro
não estava sinalizado.

de Pedro Henry
Página 04

Festa marca a
casa novada PM
em Salto do Céu

Motorista Luiz Donizete foi colhido e
prensado contra próprio caminhão
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Pielonefrite & Cabelos
A pielonefrite é uma inflamação renal provocada pela ação de
bactérias nos rins e nos ureteres e seu tratamento é feito com antibióticos
de amplo espectro. No Fala, Doutor, você não precisa ficar careca com a
queda dos cabelos. Página 05
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Unificação e Reeleição

Café
da

Manhã

Sempre que se fala em reformas,
politico tupiniquim adora, seja pra empurrar
problemas com a barriga, seja pra confundir
o eleitor analfabeto, prá mostrar que
trabalha e os cambaus, pura enrolação, que a
maioria destes parasitas com mandato quer
mais é coçar o saco, de câmaras de
vereadores aos sofisticados gabinetes do
congresso nacional, tudo as expensas do
nosso suado bereré.
Claro, que com as devidas cautelas,
os marajás do legislativo há algum tempo
vem batendo na tecla da reforma política,
cujas emendas propostas não podem e nem
devem atrapalhar suas maracutaias.
Ultimamente, o tema abordado exumando a
PEC 352/2013 do Vaccarezza, qual seja, a
unificação de eleições, de Presidente a
Vereador e a extinção da reeleição, mas,
calma aí, só pro executivo.
Uma das desculpas esfarrapadas
seria a economia, que eleições a cada dois
anos gastam bilhões de reais, como se eles
estivessem preocupados com o fim da
gastança perdulária. Houvesse realmente
economia nesta unificação, que provado
está é falácia, a extinção da reeleição deveria
ser também de senador a vereador, certo? Já
disse o sábio Juiz de Direito do TRE do
Maranhão.
Marlon Reis, idealizador e cofundador do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral, um dos idealizadores e
redatores da Lei da Ficha Limpa, que esta
demagoga unificação não funciona e sim,
acarretaria diversos problemas, no que
concordamos em gênero, numero e grau. O
primeiro, diz respeito ao exercício da
cidadania.
O comparecimento às urnas só em
intervalos de quatro ou até de cinco anos,
como querem os defensores da aludida PEC,
inibiria o desenvolvimento da experiência
política pelos cidadãos. É verdadeira a

EDITORIA

REFORMATTIO
Falando na tal unificação de eleições,
de Presidente a Prefeito, o defensor da
absurda tese deveria ao invés de 2022,
de ampliar mandatos tipos tampões,
reduzi-los para 2020. Dá na mesma, não
é mesmo? Esta foi a opinião de um
vereador no site do amigo Gonzaga,
aliás, a unica opinião razoável de um
político que encontramos. Quanto a
economia, que tal reduzir 50% nos
polpudos vencimentos de Vossas
Excelências?
BUSÃO PRO ENCEJA
A Prefeitura de São José dos Quatro
Marcos, através da Secretaria
Municipal de Educação disponibilizará
transporte para os inscritos no Enceja
realizarem provas na cidade de Cáceres.
Conforme a secretária Milts Ladeia, as
pessoas que se inscreveram e não
possuem condições de ir até Cáceres
realizar a prova deverá procurar a
Secretaria de Educação, portando seus
documentos pessoais. As provas serão
realizadas no dia 25 de agosto de 2019,
na cidade de Cáceres.
POBRE ASSESSOR!
Um ex-deputado federal, cabide em
assessoria federal em MT solicitou que
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
reforme a decisão que o sentenciou a
pagar R$ 100 mil de indenização por
danos morais, após declarações
consideradas homofóbicas. No pedido,
ele pede a concessão de assistência
judiciária gratuita porque não possui
condições de pagar a custa e despesas
do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família, pois ganha apenas R$ 16, 2
mil líquidos no Governo Federal e tem
dívidas ajuizadas de campanha.
Coitadinho! É muita cara de pau.
IMPOSTOS & CIA
Para quem acha que a gente exagera, as
provas estão aqui transcritas: Conforme
a Nota Fiscal (NFC) nº 206914, série
104 de 3 de junho de 2019, compra
efetuada às 8h50 no estabelecimento
comercial CNPJ 33.695.338/0001-41,
em Cáceres, em 4 itens totalizando R$
12,50 o imposto retido foi de R$ 3,93.
Deste quantum, 27,48% estadual e
72,52% federal. Não é por acaso, que na
tarde de anteontem, o Impostômetro em
Cuiabá, apontava R$ 14 bilhões e R$
500 milhões arrecadados de impostos
em Mato Grosso. E o governo diz que
não tem dinheiro, tá de brincadeira!
SEM IDENTIFICAÇÃO?
Toda semana a gente vê nos releases das
policias civil e militar de Mato Grosso,
registros de casos de abuso sexual, seja
de padrasto ou de estranhos, contra
crianças e adolescentes, e, infelizmente
sem a identificação (pré-nome, nome e
sobrenome) e foto do tarado, como se a
lei proibisse tal fato. Aqui, a gente se
reserva ao direito de preservar nomes de
vitimas, de bandidos, não e sem
identificação raramente perdemos
nosso tempo em divulgar.

leitura segundo a qual democracia
só se desenvolve em um contexto de efetiva
participação democrática. A medida
sujeitaria o povo a um longo período de
letargia e inatividade, que de repente seria
quebrada por eleições para cargos eletivos
da mais alta diversidade.
Seríamos uma sociedade de baixo
índice de participação política; como uma
ditadura que quando em vez realiza eleições
para encenar ares de democracia. Amigos,
votar de dois em dois anos representa um
grande benefício, é a oportunidade
conferida ao conjunto dos cidadãos de julgar
os governos de forma relativamente
frequente, decidindo por exaltar ou sufocar
partidos.
De outra parte, a lógica das eleições
locais é distinta daquela presente nas
eleições estaduais e nacionais. As eleições
municipais chamam a atenção para os

problemas locais, enquanto as
gerais evocam preocupações mais abstratas.
Tudo se discutiria num só momento, com
prejuízo para a qualidade do debate político.
Quanto a aludida economia, papo furado de
politico demagogo, cediço, que eleições
com mais candidatos são mais complexas e
exigem maior volume de gastos.
O número de candidatos em disputa
é a variável que mais impacta o custo da
administração das eleições e ampliando-se o
número de cargos em disputa, aumenta-se
invariavelmente o montante de dinheiro
necessário para a viabilização da votação.
Os que sustentam que a unificação
proporcionaria economia de custos
deveriam desde logo demonstrar os estudos
de impacto em que se embasam e parar de
falar abobrinha, defendendo sim, a extinção
da reeleição de presidente a vereador, o resto
é conversa fiada.

Gerenciamento do tempo de alta performance
É enorme o número de pessoas que
fracassam na realização dos seus sonhos, mas
por que isso acontece? Por que as pessoas não
conseguem realizar os seus sonhos? Qual é o
motivo para tantas frustrações? Creio que
muitos indivíduos não conseguem chegar ao
seu destino traçado, devido à falta ou carência
no gerenciamento do tempo.
O imperador francês Napoleão
Bonaparte (1769-1821), disse: “Há ladrões que
não se castigam, mas que nos roubam o mais
precioso: o tempo”. Quais seriam os nossos
ladrões de tempo? O ladrão do tempo seria tudo
aquilo que mina a sua força, rumo à
concretização dos objetivos. É muito
importante que você faça uma autoavaliação da
sua vida e detecte todos os seus “ladrões” do
tempo, tanto do passado, como do presente,
com a finalidade de organizar o tempo e dar
mais qualidade a ele.
Para dar uma maior ênfase nessa
temática, é fundamental conhecermos alguns
dos possíveis inimigos da boa gestão do tempo.
Seguem alguns exemplos de atividades que se
forem utilizados em excesso, no nosso
cotidiano, podem adiar ou até acabar com os
nossos sonhos, são eles: WhatsApp, Instagram,
Facebook, e outras redes sociais, assistir séries
da Netflix e novelas, gastar muito tempo em
academia, conversas desnecessárias, excesso de
sono, enfim. Portanto, tudo o que é feito

exageradamente, e realizado sem
planejamento e equilíbrio, com certeza pode
afetar a sua performance do tempo.
Vou apresentar uma técnica que utilizo
há muitos anos e tem me ajudado a cumprir às
minhas metas. Chamo a técnica de
Gerenciamento de Tempo. Você já percebeu que
quando você recebe uma notícia de que amanhã
você tem provas na escola ou faculdade, ou
algum trabalho a realizar, o seu cérebro parece
que liga um turbo e você começa a concentrar, e
processa as atividades mais rapidamente?
Quando o seu chefe afirma que precisa receber
um relatório daqui a uma hora, os efeitos no
cérebro são os mesmos, ou seja, uma alta carga
de pressão, estresse, medo, motivação, etc.
Por que não utilizar essa mesma
técnica constantemente na sua vida? Vou
explicar: coloque na descrição da agenda do seu
celular, a seguinte mensagem: “Estou
conseguindo atingir a minha meta?”, e a cada
trinta minutos repita o mesmo procedimento,
chamo isso de um ciclo. Ative o som da agenda
para tocar com a mensagem acima e desligue o
som de ligações e aplicativos do celular.
Resumindo: Nós teremos uma carga maior de
concentração a cada trinta minutos de trabalho,
estudo, ou qualquer outra atividade que
desejamos realizar. Ao final do dia você
perceberá que o dia foi produtivo e que
conseguiu vencer os desafios.

EXPEDIENTE

Um detalhe relevante é colocar dentro
do seu cronograma de trabalho e estudos, um
momento para descanso, em outras palavras,
reservar de cinco a dez minutos a cada dois
ciclos, ou seja, uma hora. Isso fará com o seu
cérebro descanse um pouco e logo retorne com
motivação para realização das demandas.
Repita a técnica para quaisquer tarefas
que deseja realizar da sua vida, aplique esse
procedimento como algo prioritário, pois logo
esse método estará impregnado na sua rotina.
Tenho a certeza de que com essa atitude a sua
procrastinação será espantada e não fará mais
parte da sua vida.
Quer melhorar a sua performance no
quesito tempo de produtividade? Quer ser uma
pessoa mais produtiva e que gerencia com
equilíbrio e racionalidade o seu tempo? Essas
características são importantes no contexto
pessoal e corporativo em que vivemos, onde
prevalecem altos índices de desemprego e falta
de oportunidades. Enfim, o meu desejo é que a
partir de hoje, você seja uma pessoa mais
proativa, equilibrada e feliz, e que tenha uma
excelente gestão de tempo.
FRANCISNEY LIBERATO BATISTA
SIQUEIRA é Secretário de Controle Externo,
Auditor Público Externo do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, Palestrante
Nacional, Professor, Coach, Mentor, Advogado
e Contador.
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DÉFICIT MILIONÁRIO

Além do corte de bolsas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, o custo de R$ 1.080/ano por aluno, o custo caiu para R$ 180/ano uma redução de 82%

Unemat sofre corte de bolsas
e suspensão nos seus projetos
Redação c/ G1/MT
Foto: TVCA

N

uma entrevista a um canal
de TV em Cuiabá na
manhã de ontem, o reitor
da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), Rodrigo
Bruno Zanin, falou sobre os
problemas enfrentados para se
manter os serviços das
instituições. Conforme ele, a
Unemat tem 13 campus, 36 cursos
de pós-graduação e 60 cursos de
graduação, com mais de 22 mil
estudantes. Segundo Zanin, há seis
anos a Unemat recebe o mesmo
valor de repasse do governo
estadual, (manutenção e custeio)
na ordem de R$ 2,7 milhões a R$
3,2 milhões.
Para o reitor, o valor
representa um deficit de R$ 1
milhão daquilo que realmente seria
preciso para manter a instituição e
isso reflete diretamente em
investimentos, como projetos de
melhoria em segurança,
informatização e até viagens a
trabalho dos servidores.
“Tivemos uma queda do
custo aluno que saía de R$ 1.080
por ano para R$ 180 por ano, ou
seja, 82% de corte. Tivemos corte
de bolsas de pós-graduação, entre
mestrado e doutorado; agora,

decreto que está longe do
valor que a Unemat precisa, do
ponto de vista financeiro. O
repasse é feito pelo grupo
prioritário de despesa de pessoal.
Isso o estado cumpre e os salários
são pagos em dia. Já o repasse para
manutenção e custeio, a Unemat

aproximadamente R$ 4,2
milhões por mês para fazer a
máquina girar.
Hoje recebemos entre R$
2,7 a R$ 3,2 milhões. É um deficit
de mais de R$ 1 milhão. O reitor
diz que a universidade recebe o
mesmo valor para custeio e

NA ESTIAGEM

Prefeitura intensifica serviços
de patrola e cascalhamentos
Assessoria
Reitor da Unemat/Cáceres Rodrigo Bruno Zanin

quem atualmente recebe o
benefício. “Tem uma implicação
direta que vamos enfrentar, a
médio prazo de provavelmente
todo investimento e planejamento
que a universidade vem
desenvolvendo quanto ao ensino
superior quanto. Quando você tira
o aluno da pesquisa,
provavelmente terá frustrações”,
alertou.
O reitor também falou
sobre o contingenciamento
financeiro enfrentado pelo
governo de Mato Grosso. “Há um

soubemos do corte de 2,7
mil bolsas pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes)”,
comentou.
Como noticiado na grande
mídia, a Capes anunciou na terçafeira (4) o corte de mais 2,7 mil
bolsas de mestrado, doutorado e
pós-doutorado no país. Todos os
cortes se aplicam em cursos com
conceito nota 3 e valem para bolsas
que ainda seriam futuramente
concedidas.
O congelamento não afeta

SUBESPECIALIDADES

Cáceres sediará Iº congresso
de neurologia e neurocirurgia

A

prefeitura de Cáceres
continua intensificando o
trabalho de recuperação de
diversas ruas não pavimentadas
em pontos diferentes do
munícipio.
O prefeito Francis Maris
Cruz afirma que a intenção é
melhorar cada vez mais as ruas e
a v e n i d a s , “ Te m o s u m
compromisso de melhorar as via
urbanas da nossa cidade, para isso
estamos trabalhando
constantemente e a malha viária
passa por esta valorização”,
explica.
Desde que findou o
período das chuvas, máquinas,
homens e caminhões tomaram
conta de diversas ruas, numa
empreitada, com o objetivo de
oferecer condições de tráfego aos
veículos e às pessoas que

necessitam diariamente
transitar pelas ruas da cidade.
“Essas ruas estavam num estado
bastante precário e, realmente,
precisavam de uma intervenção
u rg e n t e , e n t r e o u t r a s q u e
recuperamos”, avalia Secretário
de Infraestrutura, Wesley Sousa.
Nestes últimos meses,
diversos bairros como Vila Real,
Vila Fifi, Morada do Sol, Cidade
Nova, tiveram suas suas
patroladas e encascalhadas.
Segundo Wesley, um
cronograma de trabalho está
estabelecido conforme a ordem de
solicitações da população e
continuará sendo cumprido para
atender a todos.
Será iniciado nos
próximos dias o bairro Vila Irene,
Jardim das Oliveiras e Jardim
Panorama.
Foto: Assessoria

Da Redação

A

cidade de Cáceres estará
sediando de 14 a 16 deste
mês, o Iº Congresso de
Neurologia e Neurocirurgia do
Pantanal
de Mato Grosso,
reunindo especialistas renomados
do Estado e do Brasil. O público
alvo são acadêmicos de medicina,
estudantes das áreas da saúde e
profissionais afins e as inscrições
podem ser realizadas até o dia 13
pelo endereço eletrônico
www.connepam.com.
Durante 3 dias
consecutivos, o evento irá oferecer
uma programação diversificada e
abrangente, englobando temas das

diversas subespecialidades
neurocirúrgicas. Entre os
especialistas convidados, já estão
confirmados de Cáceres, a medica
Olga Soares da Silva Alvares, de
Cuiabá Virgílio Vilá Moura,
Wilson Guimarães Novais, Bruno
Reginato Gumiero, Wladimir
Malheiros Corrêa, Ronaldo
Taques e Atahualpa Cauê Paim
Strapasson. Também presente e
palestrando, os especialistas
Marcel Yamuda Ushima (Ribeirão
Preto) e André Giacomelli Leal
(Curitiba).
Conforme a doutrina
medica, a neurologia é, um dos

campos mais fascinantes
da medicina e nos últimos anos,
tem alcançado um grande avanço
no entendimento e nas
possibilidades terapêuticas das
afecções neurológicas,
transformando positivamente a
especialidade e com intuito de
despertar o interesse nos jovens
estudantes e de promover a
discussão dos diferentes temas
relacionados às áreas médicas da
neurologia e neurocirurgia, a Liga
Acadêmica de Neurologia e
N e u r o c i r u rg i a d e C á c e r e s
(LANNC) realiza este Iº
Congresso de Neurologia e
Neurocirurgia do Pantanal Matogrossense, que com certeza vai ser
bem concorrido entre a classe e
interessados.

Foto: Divulgação

Com trégua das chuvas, máquinas e homens tomaram conta das ruas

Medica Olga Soares da Silva Alvares, orientadora da LANNC
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INDULTO & POLÊMICA

Como foi beneficiado pelo indulto presidencial de 2014, o ex-parlamentar foi posto em liberdade e, agora, defesa sustenta não ter mais obrigação de quitar a dívida

Dodge exige que Pedro Henry
pague multa de R$ 1,3 milhão
Assessoria c/ Redação
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, requer ao Supremo
Tribunal Federal que intime o exdeputado federal Pedro Henry, condenado no
Mensalão por corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, para explicar o não pagamento
da multa integrante da pena a ele imposta.
Considerado culpado no processo, o político
deveria cumprir a pena de 7 anos e 2 meses de
reclusão em regime semiaberto, e pagar 370
dias-multa.
No entanto, como foi beneficiado
pelo indulto presidencial de 2014, o exparlamentar foi posto em liberdade e, agora,
sustenta não ter mais obrigação de quitar a
dívida. Na época da condenação, foram
impostas duas multas a Henry, que somavam
R$ 1,3 milhão. No documento,

A

Foto: Arquivo

encaminhado ao ministro Luís
Roberto Barroso, a procuradora-geral alerta
para o fato de a conduta de Pedro Henry ser
contrária à boa-fé objetiva, desrespeitando o
comando judicial com o intuito de apenas
obter benefícios.
Dodge explica que o parcelamento
da multa foi determinado pelo STF como
condição à concessão do livramento
condicional e, posteriormente, do indulto.
“Ao recolher uma única parcela que
apresentou nos autos perante esta Suprema
Corte como comprovação do cumprimento
dessa exigência, para, tão logo
implementado o benefício, deixar de pagar,
voluntariamente, as parcelas subsequentes
sem nenhuma justificativa plausível, o
executando simplesmente induziu, desta

forma, esta Suprema Corte em
erro”, avalia a PGR.
Essa sequência de fatos, segundo a
PGR, realça que o descumprimento do
acordo foi deliberado, e que Pedro Henry
pretende desvirtuar o instituto do indulto. “O
fato de haver indulto também sobre a pena de
multa não pode afastar a necessidade do
pagamento que o condenado assumira
espontaneamente com a Fazenda Pública
estadual, para cumprir a obrigação de forma
parcelada”, complementou.
Dodge entende ainda ser oportuno
que haja julgamento, pelo Plenário, do
agravo regimental feito pela defesa, para que
sejam delineadas, especificamente para o
sentenciado, as consequências do
inadimplemento deliberado da pena de

ABORTO ESPONTÂNEO

Família boliviana sepultou feto
de 5 meses no quintal de casa
PJC/MT c/ Redação

A

família de uma adolescente boliviana
que estava grávida de 5 meses é
suspeita de ter enterrado o feto, de
aproximadamente 20 centímetros, no quintal
de casa, em Pontes e Lacerda. A Polícia Civil
investiga se houve provocação de um aborto
e inumação de cadáver.
O feto foi localizado após uma
profissional de saúde do ESF Santa Cruz em
Pontes e Lacerda procurar a delegacia para
relatar que acompanhava o pré-natal de uma
adolescente boliviana, de 17 anos, gestante
de aproximadamente 19 semanas e que não
retornou mais ao posto para as consultas.
Diante da situação, a testemunha
foi até a casa da gestante, onde encontrou a
menor já sem barriga, relatando que tinha
perdido a criança após cair no banheiro e que
o feto foi enterrado no quintal de casa. Com
base nas informações passadas, a equipe da
Polícia Civil foi até a casa dos bolivianos,
onde a adolescente confirmou a versão e
indicou o local em que o feto foi enterrado.
Com apoio da equipe da Perícia
Oficial e Identificação Técnica (Politec), os
investigadores localizaram o corpo do bebê
enrolado em roupas dentro de uma sacola
plástica. Foram conduzidos à delegacia a
adolescente, o pai da criança, a mãe da menor
e algumas testemunhas que foram ouvidas
pelo delegado Carlos Augusto do Prado
Bock.
Durante as oitivas, os envolvidos
relataram que o aborto foi espontâneo.
Segundo a menor, ela escorregou durante o
banho e, a princípio não sentiu dores, porém
algumas horas mais tarde teve um
sangramento muito forte e perdeu a criança.

De acordo com o apurado, nove
pessoas moram na casa, todas bolivianas e
nenhuma fala português. Os bolivianos não
têm documentação brasileira e vieram para o
Brasil em busca de trabalho.
O corpo da criança foi

encaminhado para Cuiabá para
exame de necrópsia e as investigações
seguem em sigilo para identificar se o aborto
foi de fato espontâneo ou provocado e
portanto caracterizando crime de aborto e
contravenção de inumação de cadáver.
Foto: Assessoria

Ex-deputado Pedro Henry, pode se safar da pena de multa cobrada pela PGR
multa.
privativa de liberdade ou restritiva de
direitos alcança a pena de multa aplicada
N.R – SMJ, conforme o Dec. Nº 8.380, de
24 de Dezembro de 2014, concedendo
cumulativamente.Decisão contrária do STF
indulto natalino e comutação de penas,
em 2017 seria intempestiva ao feito
(caso de Pedro Henry) em seu art. 7º, deixa
transitado em julgado.
claro, que o indulto ou a comutação da pena

Delegado de Policia Carlos Augusto do Prado Bock, apura estranho caso

BALANÇO REGIONAL

Segurança registra a prisão
de 151 suspeitos na fronteira
SESP/MT c/ Redação

E

m sete dias, 151 autores de crimes
foram presos pelas forças de
segurança na Região Integrada de
Segurança Pública (Risp 6), que tem como
sede o município de Cáceres .
A operação “Fronteira Integrada”,
deflagrada pela Secretaria de Estado de

Segurança Pública (Sesp-MT)
terminou na última sexta-feira (31.5) e
contou com um efetivo empregado de 286
profissionais que atuou nos municípios de
Cáceres, Mirassol D'oeste, Porto Esperidião,
São José dos Quatro Marcos, Araputanga,
Rio Branco e Lambari D'Oeste.
Foto: Arquivo

Arrastão contra o crime foi simultâneo em sete municípios da região

Ainda durante a operação foram
abordados 3.952 pessoas e 1.205 veículos,
totalizando 11 veículos recuperados. Ao
todo, 11 armas foram apreendidas e o Corpo
de Bombeiros Militar realizou 149
fiscalizações em estabelecimentos
comerciais. Nove adolescentes foram
apreendidos por envolvimento nos crimes na
fronteira.
“Avalio como muito positiva a
Operação Fronteira Integrada na RISP 6 por
dois aspectos, primeiro pela integração de
todas forças que compõe o Sistema de
Segurança Pública em nível Federal e
Estadual e também do município. E segundo
porque esse aporte de meios na região trouxe
um resultado e uma produtividade robusta
para operação impactando no controle dos
crimes praticados na região de fronteira”,
ressalta o secretário adjunto de Integração
Operacional da Sesp, coronel PM Victor
Paulo Fortes.
Participaram da operação,
profissionais da Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros
Militar, Grupo Especial de Segurança na
Fronteira (Gefron), Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer), Politec e
Detran, além das forças especializadas,
Força Tática (PM) e Grupo Armado de
Resposta Rápida (Garra), Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Exército
Brasileiro e Marinha do Brasil.
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Não fique careca de saber

Editoria

A

pielonefrite é uma
inflamação renal
provocada pela ação de
bactérias nos rins e nos
ureteres, os dutos pelos quais a
urina chega até a bexiga. A
condição pode se manifestar de
repente, de forma aguda, ou se
tornar crônica após um
episódio repentino.
Na maioria dos casos, o
agente infeccioso se instala
inicialmente na uretra e na
bexiga, que formam o
chamado trato urinário
inferior, e, por falta de
tratamento adequado ou por
conta de outros fatores de
risco, alcança os ureteres e os
rins.
Essa inflamação inspira
cuidados médicos estritos,
exigindo internações em
muitos casos, não só pela
possibilidade de causar lesões
que comprometam as funções
renais, como também pelo
risco da bactéria ganhar a
circulação e se espalhar por
todo o organismo,
especialmente em crianças,
idosos e imunodeprimidos,
pessoas que têm o sistema
imunológico alterado por
doenças ou tratamentos.
A pielonefrite, contudo,
é menos freqüente que outras
nefrites, como a
glomerulonefrite, afetando
cerca de três a sete pessoas em
cada 10 mil, sobretudo a
população feminina.
As manifestações da
pielonefrite se parecem com as
de uma infecção do trato
urinário inferior – denominada
cistite –, incluindo dor nas
costas, logo abaixo da última
costela, vontade de urinar
frequente, dor e ardência ao
fim da micção e presença de
urina escura e com odor
desagradável.
Esses sintomas
específicos se acompanham de
sinais característicos de
quaisquer infecções, tais como
febre, calafrios, vômitos,
náuseas, fadiga e mal-estar
generalizado.
A
d o e n ç a
freqüentemente costuma ser
causada por bactérias da flora
intestinal, a exemplo da
Escherichia coli,
manifestando-se muitas vezes
como a evolução de cistites –
ou seja, a infecção acaba
subindo para os ureteres e os
rins.

Evidentemente, a queda
na imunidade e a ausência de
um combate adequado ao
microrganismo instalado no
trato urinário contribuem
sobremaneira para que a
bactéria avance. Contudo, esse
acesso do agente infeccioso às
estruturais funcionais dos rins
pode ser facilitado por alguns
fatores, particularmente as
malformações do aparelho
urinário, o refluxo de urina da
bexiga para os rins, a formação
de cálculos – as populares
pedras nos rins – ou qualquer
outro tipo de obstrução local.
De forma mais rara, a
pielonefrite também se
desenvolve pela ação de
bactérias que chegam às
porções renais pela circulação.
O conjunto de sintomas
e o exame físico, por meio do
qual o médico constata a
intensidade da dor lombar, já
são fortemente indicativos de
infecção, mas não bastam para
fechar o diagnóstico.
A investigação precisa
continuar com a análise
laboratorial da urina, tanto para
confirmar a existência do
processo infeccioso, que é
revelado por um número
anormalmente aumentado de
células de defesa nesse
material, quanto para
identificar a bactéria por meio
de seu isolamento em exame
de cultura.
Em alguns casos,
quando não há boa resposta
clínica e se suspeita de
complicações, como
pionefrose e abscesso
perirrenal, pode ser necessário
solicitar exames de imagem.
Tratamento e prevenções Qualquer que seja a bactéria
envolvida, o tratamento das
pielonefrites é feito com
antibióticos de amplo espectro
e deve começar quanto antes
para prevenir lesões nos rins e
evitar que o agente infeccioso
caia na corrente sangüínea e se
multiplique pelo corpo do
doente – processo conhecido
como septicemia.
Dependendo do estado
geral do portador desse tipo de
nefrite, portanto, é comum
haver necessidade de
internação para administrar a
medicação por via endovenosa
e monitorar as funções renais.
Quando a inflamação
está relacionada com cálculos
e/ou com problemas

anatômicos nos rins,
essas condições igualmente
precisam ser tratadas.
O tratamento imediato e
completo das cistites pode
prevenir o desenvolvimento de
muitos casos de pielonefrite,
assim como a correção de
problemas anatômicos nos rins
e a correta abordagem
terapêutica para suprimir e
evitar a formação de cálculos
renais.
Para as mulheres, mais
propensas a esse tipo de
infecção pela proximidade da
uretra com o ânus, já que as
bactérias mais implicadas com
a pielonefrite vêm da flora
intestinal, nunca é demais
recomendar todo o cuidado
possível com a higiene íntima,
sobretudo na infância e na
terceira idade.
No mais, a manutenção
de hábitos saudáveis, como
alimentação adequada, prática
regular de exercícios e
ingestão freqüente de líquidos,
sempre contribuem para a
manutenção de uma boa saúde
renal.
(Fonte: Assessoria Médica
Fleury)

Muitos se queixam e até ficam alarmados quando ao
pentear seus cabelos pela manhã, notam no pente ou
escova aqueles fios soltos, ignorando por certo, que o ser
humano perde cerca de 100 a 150 deles por dia. Porém,
quando a queda passa a ser intensa, pode ser sinal de que
algo no organismo não está bem. Esse "descontrole" é
conhecido por eflúvio telógeno. Trata-se de queda aguda e
intensa do cabelo, chegando a cair mais de 600 fios. Normalmente, os fios caem entre
três e quatro meses após a instalação do agente desencadeante, sendo as mulheres as
mais atingidas pelo eflúvio telógeno.
Talvez, por ter como uma das principais causas as alterações hormonais. É
comum a queda de cabelo no período pós-parto, pré e pós-menopausa, climatério e
também após a interrupção do uso de pílulas anti-concepcionais ou de reposição
hormonal. Um dos principais hormônios envolvidos na queda de cabelos é a
diminuição do estrogênio. O estrogênio tem influências positivas no folículo dos
cabelos impedindo que eles caiam. Isso explica o porquê à mulher fica com cabelos
mais volumosos e brilhantes na gestação já que, nesta fase, o nível de estrogênio no
corpo da mulher cresce.
Outras causas da queda de cabelo (eflúvio telógeno): Doenças da tireoide ;
Doenças acompanhadas de febre alta; Deficiências nutricionais (ferro, zinco e
proteínas) Dietas restritas (com ou sem medicamentos); Estresse físico ou
emocional; Anemia ; (clique no link azul e leia mais sobre anemia) Infecções; Uso
de determinados medicamentos: esteroides, quimioterapias específicas,
anticoagulantes, alguns medicamento para controlar a pressão sanguínea, diabete,
tireoide, doenças do coração, e até mesmo medicamentos para acne. A
suplementação alimentar tem influência no tratamento da queda de cabelo (eflúvio
telógeno).
A deficiência de ferro e zinco tem sido demonstrada como causadora ou
agravante da queda de cabelo: o zinco está envolvido na síntese de proteínas e ácidos
nucleicos, tendo papel importante em várias rotas metabólicas e funções celulares.
Especificamente no folículo piloso, o zinco é potente inibidor da regressão
do folículo piloso. Da mesma forma, o ferro exerce papel fundamental na nutrição do
folículo. Mulheres com deficiência de ferro estão sob risco de desenvolver perda de
cabelo com telogenização. Vitaminas como o ácido ascórbico, ácido fólico,
vitamina E e biotina também exercem papel direto ou indireto no ciclo capilar, pois
atuam em processos metabólicos de síntese proteica, expressão hormonal ou ainda
sinérgicos a outros oligoelementos, como o zinco e a vitamina C. Dos nutrientes
estudados em alopecia, a biotina tem demonstrado particular importância. É sabido
que a deficiência de biotina está relacionada com a perda de cabelos e pelos
corporais. A suplementação de biotina melhora a qualidade da queratina do cabelo
mesmo sem deficiência aparente. Na queda de cabelos, associada ao eflúvio
telógeno, a associação de biotina e zinco foi estudada com resultados favoráveis.
O ser humano costuma ter em média 150 mil fios de cabelo e cada um deles
passa por um ciclo de três fases: Anágena: Fase de crescimento do cabelo. O cabelo,
cresce em média 1 cm por mês e vive de 3 a 7 anos no couro cabeludo
(aproximadamente 85% dos nossos cabelos estão nessa fase). Catágena: O cabelo
sofre alterações morfológicas, moleculares, afinam e param de crescer. Telógena:
Fase final do repouso, quando ocorre a eliminação dos cabelos mortos. É a fase da
queda e troca dos fios, recomeçando na fase anágena.
***___Medica dermatologista Livia de Andrade Bessa.
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Empenho da PM, prefeitura, lideranças, comercio e povo em geral, tornou possível a completa restauração e mobiliário da nova base no vizinho município fronteiriço

Base da PM de Salto do Céu
passa por ampla restauração
Da Redação
Foto: Raul Valentim

lideranças populares.
Scussel agradeceu o apoio das
lideranças, prefeitura e povo em
geral pelo trabalho voluntário
dispendido, sendo ratificado pelo
prefeito Wemerson e Sgto
Arruda, que se disse mais
tranquilo, com as novas
estruturas da segurança pública
em Salto do Céu.
Representante da PM de

Lacerda d es taco u o
empenho de todos, enfatizando
que sem as doações do comercio,
apoio da comunidade e das
autoridades municipais, não seria
possível a reforma da base da PM
na sua cidade co-irmã. A festa foi
encerrada com um coffe-break
aos presentes, incluindo-se
dezenas de pessoas do povo,
prestigiando o acontecimento.

Um dia de festa para a segurança pública de Salto do Céu

N

a última segunda-feira, a
segurança pública de
Salto do Céu na região
oeste de Mato Grosso, entregou à
comunidade, a nova sede da
Policia Militar totalmente
reformada e adequada à demanda
atual, com a restauração do antigo
prédio naquela localidade,

situado na Avenida Mato Grosso.
O antigo prédio foi
totalmente remodelado, inclusive
ganhando novo e moderno
mobiliário, graças ao empenho
das autoridades, povo e
municipalidade e na inauguração,
uma grande festa foi promovida
pelo Comandante do 17º BPM de

Mirassol D'Oeste Major
Christian Scussel. Presentes, o
Cmte do 1º Pelotão da PM de Rio
Branco, 2º Ten. Giovani Lacerda;
Cmte do Núcleo da PM de Salto
do Céu, anfitrião Sgto Adilson de
Arruda; prefeito municipal
Wemerson Prata, secretários
municipais, vereadores e

PRESO NAS FERRAGENS

Motorista morre atropelado por
caminhão de bananas na BR-174
TVCO c/ Redação

U

m homem identificado
como Luiz Donizete,
idade não divulgada,
morreu atropelado por um
caminhão carregado de bananas,
na noite desta terça-feira (4), na
BR-174, em Pontes e Lacerda.
Ele dirigia um caminhão
caçamba, mas teria parado às
mAargens da rodovia por conta
de um problema mecânico,
quando foi atingido.
De acordo com
informações locais, o caminhão
caçamba estava parado na pista,
por conta de um problema
mecânico. Porém, o local não
estava sinalizado. O motorista
teria descido e ido até a traseira do
veículo, para averiguar o
problema, quando foi atingido
pelo caminhão com bananas, que
o atropelou e ainda colidiu na
traseira do veículo.
O motorista que atropelou
a vítima seguia para o Estado de
Rondônia.
Ele ficou preso às

ferragens e sofreu
estiveram no local.
algumas escoriações. A Polícia
As causas do acidente
Rodoviária Federal (PRF), Corpo deverão ser apuradas pela Perícia
de Bombeiros e Polícia Militar
Técnica (Politec).
Foto: Reprodução

Vitima fatal Luiz Donizete (detalhe) teve o caminhão jogado no acostamento

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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Com a vitória diante da Patrocinense em MG, Anapolina assume a ponta com 8 pontos e pega o complicado União de Roo domingo em casa, podendo despachá-lo

Rubra vence e complica a
classificação do Colorado
O
Da Redação

Foto: Guilherme Vasconcelos

Anapolina de Goiás
venceu, anteontem a
noite da ultima
segunda feira por 1 a 0, o
Patrocinense, no fechamento
da quinta rodada do
Campeonato Brasileiro da
Série D.
O jogo movimentado teve
chances claras de gol para os
dois lados, mas o time goiano
levou a melhor. Com gol de Dé,
a Rubra desbancou o líder fora
de casa e assumiu a ponta.
O jogo começou com 12
minutos de atraso por conta da

queda da chave de um
dos refletores do Pedro Alves.
Com bola rolando, partida
movimentada, lá e cá, até nova
parada aos 11 minutos por
outra queda da chave.
Dezessete minutos depois, o
jogo foi retomado.
A Anapolina voltou
melhor, criou duas chances,
mas parou em Cleysson. A
resposta do Patrocinense, com
Erick Bahia, foi evitada pelo
goleiro Ricardo Luiz. Empate
sem gols na primeira etapa.
O Patrocinense voltou

com mais velocidade no
segundo tempo, mas a
Anapolina desceu no contraa t a q u e e a o s 3 1
minutos,Romário cruzou da
esquerda, Dé apareceu entre os
zagueiros e abriu o placar para
a Anapolina: 1 a 0. O
Patrocinense tentou, sem muita
organização, buscar o empate.
Mas o time goiano segurou a
pressão e venceu fora de casa.
O resultado do jogo,
disputado no estádio Pedro
Alves do Nascimento, em
Patrocínio (MG), complicou a

SITUAÇÃO PENOSA

Além da vitória, Galo do Norte
depende de tropeços do Carijó
S.N c/ Redação

O

Sinop Futebol Clube
ficou em maus lençóis
ao ser goleado, por 4 a
0, pelo Corumbaense, no
estádio Arthur Marinho, em
Corumbá, no Mato Grosso do
Sul.
A partir de agora, não
depende só dele para avança à
segunda fase do Campeonato

Brasileiro da Série D. Com o
por 1 a 0, no Ferreirão
resultado o Galo caiu para em Goiás. O lanterna do grupo
terceira colocação da tabela de é o Palmas, que já não tem mais
classificação e está com seis chance de se classificar. Nessa
pontos, por outro lado, o posição o time do técnico
Corumbaense subiu e está com Gianni Freitas precisa vencer o
sete, ficando com a vice- Iporá, domingo próximo, às
liderança.
17h00, no estádio Gigante do
O líder do Grupo A10 é Norte, em Sinop, além de
o Iporá, que venceu o Palmas
torcer pelo tropeço do
Corumbaense diante do
Palmas, no Nilton Santos, em
Tocantins, no mesmo horário,
caso contrário está eliminado
do Brasileirão.
Em cinco rodadas do
campeonato o Galo do Norte
teve apenas uma vitória, na
estreia contra o Iporá , por 2 a
1, da segunda até a quarta
rodada empatou com o
Corumbaense, Palmas e
novamente Palmas, todos em
1 a 1, e na penúltima rodada
foi goleado por 4 a 0, pelo time
de Mato Grosso do Sul,
ficando com 40% de
Sinop precisa vencer e torcer para o Palmas derrotar o Corumbaense
aproveitamento.

Anapolina será jogo decisivo para classifcação do União

vida do União de
Rondonópolis na competição.
Agora, a Anapolina é líder do
grupo A11, com 8 pontos.
O Patrocinense está em
segundo com 7, mesma
pontuação da equipe de
Rondonópolis, que está em
terceiro por perder nos

critérios de desempate.
O Operário do Mato
Grosso do Sul é o quarto
colocado, com 5 pontos.
O próximo desafio do
União será exatamente contra
a líder Anapolina, domingo
(6), fora de casa, no Estádio
Jonas Duarte em Anápolis-GO.

Foto: Assessoria SFC
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Flores multicoloridas a aniversariante Jéssica
Castro que celebrou mais um ano de vida envolto ao
carinho dos familiares e amigos. Você merece o
melhor, assim como muitos anos de vida.
Felicidades mil!!!

By Rosane Michels

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

Grande abraço a Michell Tavares com votos que nunca lhe falte
Amor, Saúde, Paz e prosperidades. Que sua essência tão única,
nunca deixe de brilhar. Feliz Aniversário!

Festejou 4 aninhos com uma linda festa da Mulher
Maravilha, a gatinha Maria Clara que na
oportunidade recebeu os abraços da família e
amiguinhos. Que Papai do Céu conceda muita saúde
e muitas alegrias.

Esotérico

Endereçamos os parabéns ao amigo Nelio
Dauzacker Maciel Campos que marca mais um
golaço no placar da vida. Que Deus lhe conceda
muitos anos e que a felicidade seja constante. Tim
tim!!!

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de tensão e pressão que
podem envolver sua vida
doméstica e/ou familiar. Um problema de
família pode tirar seu sono, no entanto,
procure manter a calma, pois essa energia
dura apenas alguns dias.

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de possíveis
problemas e dificuldades na
comunicação, com possibilidade de mal
entendidos. Se estiver envolvido com a
assinatura de um novo contrato, procure
estar acompanhado de um advogado.

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia em que você deve
tomar cuidados redobrados e
estar atento a gastos desnecessários e
atrasos de pagamentos. Procure organizar
suas finanças e não se envolva em novos
investimentos nos próximos dias.

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em seu signo, recebem um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de tensão e
opressão, de maior sensibilidade e medos.
Procure investigar o motivo da angústia
que deixa você mais fechado e voltado
para si mesmo. A meditação pode ajudálo.

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em Câncer, recebem um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
introspecção e necessidade de distanciarse da vida social e de conversas vazias.
Você não se sente muito bem e vai
priorizar a intimidade a qualquer
atividade sem sentido.

Marte, Lua e Nódulo Lunar
em Câncer, recebem um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia em que
você vai precisar estar mais perto dos
amigos íntimos. O dia pode envolver
pressão e tensão, especialmente
relacionada a uma equipe de trabalho que
você faz parte.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de tensão relacionadas a
projetos profissionais e um plano de
negócios. O momento pode envolver o
adiamento de uma promoção ou
concretização ou renovação de contrato.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de distanciamento emocional e
necessidade de estar em contato mais
profundo com o Sagrado, dentro e fora de
você. A meditação pode ajudá-lo a
reequilibrar energias.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e necessidade de
intimidade. Você vai priorizar os seus a
qualquer conversa vazia. Você passa por
um momento de aprofundamento
emocional.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
seu signo, indicando um dia de
pressão nos relacionamentos, pessoais
e/ou profissionais. O momento pode
estar relacionado com a reavaliação de
uma sociedade ou dificuldade no namoro
ou casamento.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
intenso e enfrentamento de
problemas, especialmente no trabalho. O
momento pode estar relacionado com
problemas no andamento de um projeto
ou no relacionamento com um colega.

Marte, Lua e Nódulo Lunar em
Câncer, recebem um tenso
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e distanciamento da
vida social. Você vai priorizar a
intimidade, especialmente se tiver filhos.
O momento é ótimo para dedicar-se a um
projeto criativo.

