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INVESTIMENTOS
Municipio de Cáceres integra uma das 30 rotas de todo o país inseridas na primeira etapa do programa com investimento na ordem de R$ 200 milhões

Ministério lista Cáceres em
programa turístico nacional
Foto: Arquivo

Além da capital e outros tres municipios do interior pólos de
turismo, Nobres, Poconé e Chapada dos Guimarães, Cáceres integra o rol
dos primeiros municípios do Mato Grosso a serem contemplados no
programa Investe Turismo. Desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em
parceria com a Embratur e o Sebrae, o projeto foi apresentado ao trade do
estado na segunda-feira (15). Página 03

CALIBRE 12

Nervoso tentou baixar o
CPF da sogra no chumbo
Foto: Reprodução

Prefeito Francis e Secret. Júnior Trindade, comemoram a boa nova

UNEMAT/UFRJ

Visita técnica ao Rio abre
experiência de creditação
Foto: Divulgação

A vice-reitora da Universidade do
Estado de Mato Grosso, Nilce Maria, e os
pró-reitores de Extensão e Cultura,
Leonarda Neves, e de Graduação,
Alexandre Porto, realizaram visita técnica
à Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) para conhecer o modelo adotado
para a inclusão das atividades de extensão
nos currículos dos cursos de graduação.
Vice-reitora Nilce e pró reitores
no câmpus Ilha do Fundão (RJ)

José Valquinei, o Bacuraul disse que só queriua asssutar a sogrinha

Injuriado porque sua cara-metade decidiu ir prá casa da mãe
depoisde brigas e ameaças, José Valquinei, vulgo Bacural, se armou com
duas espingardas e meteu bala na casa da sogra, felizmente sem acertar seu
alvo. A policia flagrou o valentão com duas espingardas calibre 12, 68
munições intactas e 4 deflagradas. O caso ocorreu em uma casa no
residencial Altos da Glória, em Pontes e Lacerda. Página 04

FIM DA LINHA

Foragido há 8 meses, ladrão
de armas é preso na chácara
Foto: PM/MT

Página 03

FENÔMENO PARCIAL

Visão de eclípse lunar foi a
olho nu ontem em Cáceres
Foto: JCC

Na noite de ontem, (16), exatamente 50
anos desde que a missão Apollo 11 decolou da
Terra rumo à Lua, um eclipse lunar parcial pode
ser visto no Brasil, após as 17h00 de Brasília,
18h00 de MT,com uma duração total de mais de
cinco horas, semelhante ao registrado em
janeiro deste ano. Em Cáceres o fenômeno pode
ser observado após a transição do ocaso solar no
baixio do Rio Paraguai e surgir da lua no leste.

Assaltante Giovanny Fernandes de Arruda, finalmente no pote

Giovanny Fernandes de Arruda, 41, conhecido por “Barriga”,
acusado de roubar uma fazenda, na zona rural de Poconé foi preso em uma
chácara, na localidade de Capão Grande, em Várzea Grande. O crime
ocorreu em novembro de 2018, quando o lalau e mais 3 comparsas armados
e encapuzados invadiram a propriedade roubando 4 armas de fogo,
celulares e outros objetos da fazenda. Página 04

Por volta das 18h05 a lua estava com
25% da face esquerda coberta pelo sol
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Difteria: Causas, sintomas tratamento e prevenção
Veja no Fala Dr: Como se livrar da escarlatina
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A Revolução do Bichos
Quarta feira, 17 de julho, registro do
calendário: Dia de Proteção às Florestas,
com certeza, ausente nas preleções das
aulas, que é coisa de cafona, antigo,
ecologista, enfim, quem precisa delas? That
is question, alll-right, Mr. Trent? Todos nós,
não é mesmo, mestre? Ou será, Bicho? Sôa
melhor, concorda, amiga Jussara Utsch?
Pois é gente, uma data tão importante e
relegada a Berlinda nas escolas, na mídia,
nos meios políticos, a maioria insensível à
destruição do pulmão do planeta, a floresta,
ironicamente lembrada num cartaz de
balada, The Forest, uma vergonha! E pensar
que o Brasil abriga uma das mais
importantes florestas do mundo: a Floresta
Amazônica, que nosso pantanal aos trancos
e barrancos, desafiando o irracional bichohomem, resiste graças a poucos discípulos
curupiras da Santa Mãe Natureza.
Felizmente na região de Cáceres, as
batalhas não tem sido inglórias, e a tribo de
Mr. Douglas Trent, pesquisador-chefe do
Projeto Bichos do Pantanal e nossa colega
Jussara Utsch desempenham com a tribo
Bichos do Pantanal, o sagrado trabalho de
conscientizar as pessoas sobre a importância
da preservação das florestas, lar de inúmeras
espécies de animais e plantas, para a
qualidade de vida da humanidade.
Sem esquecer óbvio,o Greenpeace,
a gente não pode passar esta data sem tecer
loas ao Bichos do Pantanal, à coordenadora
Jussara, com inestimável trabalho prestado
via Instituto Sustentar, com patrocínio da
Petrobras, tão criticada por quem nada faz
neste sentido. Luz amarela, o Bichos
comemora a data, em alerta sobre os
impactos que podem por em risco o
equilíbrio que sustenta o rio Paraguai e o
Pantanal. Conforme Jussara, apesar de toda
a beleza do pantanal, nem essa porção
isolada no coração do país está livre de

EDITORIA

COTA-ZERO
Em defesa do projeto que proíbe o
transporte, armazenamento e
comercialização de peixes no Estado por
cinco anos, o secretário-chefe da Casa
Civil, Mauro Carvalho garantiu que a
população ribeirinha não será prejudicada
e projetou melhoras para o turismo, caso o
texto seja aprovado pela Assembleia
Legislativa. Alega que a aprovação da
legislação, visa fomentar o setor de turismo
em regiões como o Pantanal. Contradição,
considerando-se o turismo de pesca ser o
forte de Cáceres.
COTA-ZERO II
Alega o secretário, que o Estado
encaminhou para a Assembleia a
mensagem de transporte zero, mas que a
pesca esportiva continua, que o peixe
poderá continuar sendo consumido na
beira do rio, na beira do Pantanal sem
problema nenhum, e que a lei só visa
proibir o transporte do peixe. Trocando em
miúdos, o turista vem de longe até Cáceres
pra brincar de pesca na beira do rio, comer
uma peixada e tchau baby; Não vira, Seu
Carvalho!
COTA-ZERO III
O texto que deve ser apreciado pelos
deputados nos próximos meses propõe a
proibição transporte, armazenamento e
comercialização de peixe pescado em
todos os rios do Estado por um prazo de
cinco anos a partir de 2020. Sem pesca, não
tem turismo, o ribeirinho não pesca só pro
rancho, precisa vender, pras demais
despesas. Turismo é muito importante, mas
o de pesca morre com o Cota-Zero.

ameaças.
Com escusas à George Orwel, a
revolução do Bichos, não é uma fábula sobre
o poder, e sim uma realidade sobre os
desmandos gerais.
O lixo jogado nos rios, o crescente
uso de agrotóxico nas regiões das cabeceiras
dos rios do Pantanal e o desmatamento, têm
sido cruciais ameaças ao bioma, pois a perda
da vegetação nativa nas margens do rios,
induz o aumento do assoreamento, um
processo que ocorre quando os detritos são
levados de forma mais intensa para o leito
deixando as águas mais rasas.
O problema se agrava quando o
desmatamento é somado as queimadas e
produz o que os pantaneiros chamam de
dequada, que pode baixar drasticamente o
nível de oxigênio do rio, sacrificando peixes

que não se adaptem a esse ambiente
inóspito.
Dado nosso recado ao Bichos, Mr.
Trent, Jussara e tribo, nossa gratidão pela
luta deles que também é nossa e das pessoas
que valorizam a vida em defesa do Pulmão
do Planeta, lacerado pela enfisema dos
desmatamentos e queimadas, algumas dicas
para quem ainda não se conscientizou sobre
Viver é Preciso e sem florestas, não dá!
Atenção: não colocar fogo em
matas; não jogar lixo no meio ambiente; dar
sempre prioridade aos papéis recicláveis;
não jogar cigarros ou objetos em combustão
em florestas; denunciar os vândalos
desmatadores e incendiários, para que,
como disse Burle Marx, no lugar de
florestas, não se transforme em cinzas, Bom
Dia!

A indústria e a previdência

NÃO PERTURBE

A confirmação da notícia de um PIB
negativo, no primeiro trimestre de 2019,
após o IBGE ter anunciado, há mais de um
mês, a queda da produção da indústria,
confirma a estagnação da economia
brasileira, num momento em que a posse de
um novo governo criava expectativas de
retomada de um crescimento sustentado,
que era estimado, no começo de 2019 , em
algo próximo a 3% ao ano.
Na realidade o novo governo
recebeu o país em condições fiscais difíceis,
com um déficit nominal de mais de 5% do
PIB, uma dívida pública elevada e, pior,
crescente.
A equipe econômica escolheu
priorizar o ajuste fiscal, onde a reforma
previdenciária tem, certamente, uma
importância capital. Assim, todas as
esperanças de crescimento foram
subordinadas à aprovação rápida de uma
robusta reforma da Previdência.
Os fatos, por motivos diversos, não
correram como previsto. A tramitação do
projeto na Câmara, sofreu atrasos e está
sendo objeto de modificações que podem
reduzir a potência fiscal da economia
projetada.
Esta realidade, de certo modo
inesperada, reduziu o otimismo do mercado
o que se reflete na redução do preço dos

Entrou ontem em vigor a lista "Não
Perturbe" para as operadoras de
telecomunicações. Os clientes incluídos
nesse grupo não poderão ser objeto de
ligações de telemarketing de empresas para
a venda de serviços, como pacotes de
telefonia, acesso à internet e TV paga. A
medida foi uma determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel).
SEM SPAM
As pessoas que não desejarem receber esse
tipo de chamada já podem incluir seu nome
no site criado para a iniciativa. A lista vai
ser única e atingirá as principais empresas
do setor: Algar, Claro/Net, Nextel, Oi,
Sercomtel, Sky, TIM e Vivo. Essas
empresas também deverão criar e divulgar
amplamente um canal por meio do qual o
consumidor possa manifestar o seu desejo
de não receber ligações. Segundo a Anatel,
se uma pessoa solicitar a sua inclusão e
continuar recebendo ligações de oferta de
bens e serviços de telecomunicações, ele
pode ligar para o número 1331 e fazer uma
reclamação. As sanções podem variar de
advertência a multa de até R$ 50 milhões.
IMPOSTÔMETRO
De acordo com o "impostômetro" instalado
em frente à Federação do Comércio de
Mato Grosso (Fecomércio), do início do
ano até ontem, o estado arrecadou até o
fechamento desta edição, R$ 18 bilhões e
180 milhões fora alguns quebrados, em
impostos, taxas, multas e contribuições
pagos pela população. E o governo chora
queném bezerro desmamado.

ativos brasileiros, em depreciação cambial e
na paralisia dos investimentos. Neste
cenário os fabricantes de bens de capital,
que apoiaram a reforma previdenciária
desde o inicio, torcem e trabalham para uma
tramitação mais rápida do projeto nas duas
casas legislativas, para que o país, uma vez
eliminado o perigo de um crescimento
explosivo da dívida pública, possa se
dedicar integralmente em recuperar o tempo
perdido, retomando o crescimento
econômico e criando empregos e renda.
Com a aprovação do projeto a
indústria brasileira espera uma reversão nas
atuais expectativas, com o aumento da
confiança, tantos dos empreendedores,
quanto dos consumidores, a redução do
risco país, face à recuperação da
solvibilidade das contas públicas no longo
prazo e, por consequência, uma ulterior
redução dos juros básicos, fatores
necessários a um ambiente favorável ao
crescimento.
Como dissemos, são todos fatores
necessários para criar condições propícias a
um novo ciclo de desenvolvimento mas, a
aprovação da reforma da previdência, de per
si, não será suficiente para dar a partida ao
processo.
A equipe econômica, sem se
descuidar do acompanhamento do processo

EXPEDIENTE

legislativo, deve simultaneamente
implementar ações que
estimulem a
atividade econômica.
Será necessário diminuir o
endividamento das famílias e das empresas,
com crédito mais fluido e forte redução dos
spreads bancários, bem como reduzir os
custos da intermediação financeira nos
empréstimos do BNDES às pequenas e
médias empresas tornando os investimentos
mais atrativos e estimular a demanda, com a
retomada das obras públicas paradas,
utilizando parcialmente as receitas não
recorrentes, provenientes de privatizações e
concessões.
Os fabricantes de bens de capital
estão cientes que o progresso do país
depende de uma união de esforços. Tal como
apoiaram e apoiam a reforma da
previdência, desde já, se colocam à
disposição da equipe econômica para ajudar
a detalhar as sugestões acima elencadas e
para auxiliar na implementação das medidas
de desburocratização e desregulamentação
que estão sendo propostas pelas diversas
secretarias do Ministério da Economia.
***___João Carlos Marchesan é
administrador, empresário e presidente do
Conselho de Administração da ABIMAQ

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Cáceres-MT, quarta-feira 17 de julho de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

INVESTE-TURISMO

Para Francis e Júnior Trindade, não existe desenvolvimento sem falar em turismo, uma indústria limpa, que gera emprego e movimenta a economia em todos sentidos

Cáceres integra programa
federal de fomento turístico
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

A

lém da capital e outros
três municípios do
interior pólos de turismo,
Nobres, Poconé e Chapada dos
Guimarães, Cáceres integra o rol
dos primeiros municípios do
Mato Grosso a serem
contemplados no programa
Investe Turismo. Desenvolvido
pelo Ministério do Turismo, em
parceria com a Embratur e o
Sebrae, o projeto foi apresentado
ao trade do estado na segundafeira (15).
A iniciativa tem o
objetivo de aumentar a
capacidade turística da região,
gerando emprego e renda para a
população.
Ao todo, 30 rotas de todo
o país estão inseridas na primeira
etapa do programa com
investimento na ordem de R$ 200
milhões, fato que deixou muito
entusiasmado, o Secretário Junior
Trindade, (Sicmatur) e o prefeito
Francis Maris.
O secretário nacional de
Desenvolvimento e
Competitividade do Turismo,
Aluizer Malab, abriu o evento,

brasileiros, a comercialização
dos destinos e a atração de
investimentos e apoio ao acesso a
linhas de crédito e fontes de
financiamento.
Além disso, a iniciativa
trabalha para a união dos setores
público e privado no intuito de
preparar e promover o serviço
turístico da rota mato-grossense,
que tem como ponto forte o
turismo de natureza e o
ecoturismo.
As rotas turísticas
estratégicas são o agrupamento
da oferta turística de um ou mais

COOPERATIVO
Estruturas sólidas da Sicmatur tem valorizado o turismo em Cáceres

parabenizando o estado pelo
interesse em desenvolver o
turismo na região, falando da
importância do setor para o
desenvolvimento não só de Mato
Grosso, mas de todo o Brasil, no
que concorda Trindade, já
antevendo o que pode ampliar no
turismo de Cáceres com os
investimentos.

Para o secretário estadual
de Desenvolvimento Econômico
e Turismo do Mato Grosso, César
Miranda, o Investe Turismo é só o
início de uma série de ações para
o aumento da movimentação
turística no estado. Entre as
ações propostas pelo programa
estão o aprimoramento dos
atrativos turísticos dos estados

VISITA TÉCNICA

Unemat conhece experiência de
creditação da extensão na UFRJ
Assessoria

A

vice-reitora da Universidade
do Estado de Mato Grosso,
Nilce Maria, e os próreitores de Extensão e Cultura
(Proec), Leonarda Neves, e de
Graduação (Proeg), Alexandre
Porto, realizaram visita técnica à
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) para conhecer o
modelo adotado para a inclusão das
atividades de extensão nos
currículos dos cursos de graduação.
A ação ocorreu no câmpus
Ilha do Fundão (RJ), onde foram
recebidos pela pró-reitora de
extensão da UFRJ, Ivana Bentes
Oliveira, e pela assessora especial da
pró-reitora, Ana Inês Sousa, na
última quinta-feira (11).
A creditação da extensão
está prevista na Resolução nº 7, de 18

municípios para fins de
planejamento, gestão, atração de
investimentos e promoção.
Dentre os critérios
utilizados para seleção das rotas
estão a participação de
municípios incluídos no Mapa
Brasileiro do Turismo 2018 e
classificados nas categorias A, B,
C ou D; ter destinos já
promovidos em âmbito nacional
pelo Ministério do Turismo e pelo
menos um consolidado no
mercado internacional; além de
ter patrimônios mundiais da
humanidade eleitos pela Unesco.

de dezembro de 2018, do Conselho
Nacional de Educação (CNE), que
dispõe sobre a reserva mínima de
10% do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão
universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social.
A opção por conhecer de
perto a experiência da UFRJ se deu,
pois nessa instituição os currículos
vêm sendo adequados desde 2013.
Atualmente, 90% do total de cursos
de graduação já passaram por
adequação. “A UFRJ é referência
nacional no processo de inclusão da
extensão nos currículos de
graduação e sua experiência tem se
demonstrado exitosa tanto do ponto
de vista do estudante, que pode

escolher seu percurso revelando seu
protagonismo neste processo, como
do ponto de vista do sucesso
acadêmico”, explicou Nilce Maria.
De acordo com os dados
apresentados pela UFRJ, a prática
extensionista curricular possibilitou
uma redução no tempo de formação
do estudante, diminuição da taxa de
retenção e aumento dos coeficientes
de rendimento acadêmico em todos
os cursos em que foi implementada.
A pró-reitora Leonarda
Neves afirmou que o processo de
inserção da extensão na graduação é
uma possibilidade para que
docentes, discentes e técnicos
administrativos repensem suas
práticas. “Serão 23 mil alunos
desenvolvendo ações de extensão,
possibilitando uma formação mais
cidadã e maior integração entre
universidade e sociedade”.

Foto: Assessoria

Sistema Sicoob já está
atendendo em Cáceres
Da Redação

M

ais uma instituição
financeira chegou para
fazer parte da vida
mercantil de Cáceres desde a
segunda feira, 15, com a
inauguração da filial do Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil na
Rua Coronel Fariam esquina do
antigo Mak-Tube, no centro da
cidade.
Conforme o diretor
executivo do Sicoob MT Vilmar
Saugo, o potencial de Cáceres levou
a instituição a inaugurar uma
agencia na cidade, depois de uma
pesquisa apontar o mercado forte
com uma carteira de crédito de R$
800 milhões, disponível para a
realização de ótimos negócios.
Para Andréia de Morais,

gerente de negócios da agência do
Sicoob em Cáceres, a agência está
aberta a todo tipo de público, pois a
meta do Sicoob, como diz o próprio
nome é cooperar, desenvolver,
ajudar as empresas e também o
social de Cáceres. A família Sicoob
veio para participar da sociedade
cacerense e somar esforços.
Para quem ainda não
conhece o sistema, ele apresenta um
diferencial inovador, oferecendo
tudo que o cooperado e o tomador
precisam, atendendo desde o
pequeno produtor rural ao grande
empresário.
O atendimento atende o
expediente bancário comum, de
segunda sexta-feira, das 10h00 às
15h00 internamente.
Foto: JCC

Agencia foi inaugurada na última sexta feira na Rua Cel Farias

Vice-reitora Nilce Maria, e pró-reitores da Unemat, numa selfie na UFRJ
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COROA OU BARRIGA

Na época, o meliante e seus trutas roubaram dois 2 revólveres, uma espingarda, e uma pistola adaptada para calibre 22, celulares e outros objetos da fazenda

Ladrão é preso 8 meses após
roubo de armas em fazenda
A
PJC-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Polícia Civil cumpriu
mandado de prisão contra
Giovanny Fernandes de
Arruda, 41, conhecido por
“Barriga”, acusado de roubar

uma fazenda, na zona rural de
Poconé.
O suspeito foi preso no
último sábado (13), em uma
chácara, na localidade de Capão

Grande, em Várzea Grande.
O crime ocorreu em
novembro de 2018, quando
quatro homens armados e
encapuzados invadiram a

TRABUCO E MUNIÇÃO

Valentão queria baixar
o CPF da sogra na bala
TV Guaporeí c/ Redação

U

m homem identificado
como José Valquinei,
vulgo Bacural, foi preso
na noite da última sexta-feira
(12), com duas espingardas
calibre 12, 68 munições intactas e
4 deflagradas.
O caso ocorreu em uma
casa no residencial Altos da

Glória, em Pontes e Lacerda.
Segundo informações,
um casal após discussões e
agressões verbais, a esposa foi
para a casa da mãe, porém o
suspeito teria ido ao local e
bastante alterado, ameaçou atirar
na sogra. Diante disso, o homem
foi para casa e pegou as duas
Foto: Vídeo Celso Garcia

Valentão José Valquinei, o Bacural quase matou a sogra de susto com os tiros pro alto

armas de fogo, e retornou à
residência da sogra, onde efetuou
um disparo contra o teto, no
intuito de assustar as vítimas.
Logo em seguida empreendeu
fuga.
A Polícia Militar foi
acionada e em rondas conseguiu
localizar o suspeito em uma
motocicleta Honda Biz. Ele foi
abordado, e na carretinha
acoplada a moto foram
encontradas escondidas as
espingardas, 68 munições
intactas e 4 deflagradas.
Na delegacia foi
confirmado que o mesmo possui
algumas passagens pela polícia,
sendo uma por tráfico de drogas.
O Va l e n t ã o J o s é
Valquinei, que se afinou ao ser
grampeado pelos fardados, foi
pro pote e já está chaveado na
cheirosa, à disposição da justiça,
devendo responder por direção
perigosa, tentativa de homicídio,
embriagues e porte ilegal de arma
de fogo.

Giovanny Arruda, vulgo Coroa e Barriga foi preso numa chácara em VG

propriedade, no Distrito de
Chumbo, em Poconé, e mediante
grave ameaça roubaram 4 armas
de fogo (2 revólveres, 1
espingarda, 1 pistola adaptada
para calibre 22), celulares e
outros objetos da fazenda.
A proprietária do local
contou que teve uma arma
colocada em sua cabeça e forçada
a entregar as armas que estavam
na propriedade.
Na ocasião dos fatos, a
Polícia prendeu Jocimar José da
Silva, por receptar a pistola

adaptada e outros produtos, mas
logo ele ficou em liberdade.
No decorrer das
investigações foram
identificados como autores:
Giovanny Fernandes de Arruda, o
Coroa, ou Barriga, Jean Carlos
Gonçalves Neto, e dois menores.
As investigações
apontam que Giovanny foi o
mentor do assalto. Todos estão
indiciados por roubo majorado,
sendo os menores
responsabilizados em ato
infracional.

UMBRA PARCIAL

Eclipse lunar pode ser visto
a olho nu ontem em Cáceres
Da Redação

N

a noite de ontem, (16),
exatamente 50 anos
desde que a missão
Apollo 11 decolou da Terra rumo
à Lua, um eclipse lunar parcial
pode ser visto no Brasil, após as
17h00 de Brasília, 18h00 de
MT,com uma duração total de
mais de cinco horas, semelhante
ao registrado em janeiro deste
ano.
A duração da fase de
umbra (quando a sombra da Terra
começa a ser observada na Lua)
foi de 2 horas e 51 minutos,
considerando-se todo o período
do eclipse, incluindo a fase de
penumbra (quando a sombra da
Terra sobre a Lua ainda é vista de
forma borrada) e a duração total
do fenômeno chegou a 5 horas e
33 minutos.
Em Cáceres o fenômeno
pode ser observado após a
transição do ocaso solar no baixio
do Rio Paraguai e surgir da lua no
leste. Uma vantagem

comparativa ao eclipse solar é
que no lunar não é preciso usar
óculos de proteção
Desta vez, não teve a Lua
de Sangue, (quando ocorre o
alinhamento, a Terra se sobrepõe
ao Sol e os raios solares
atravessam a atmosfera terrestre

ganhando esta coloração) pela
parcialidade do fenômeno.
Este foi o último eclipse
lunar do ano, já que o próximo
eclipse total da lua apenas em
2021, com possibilidade de
observação parcial no Brasil.
Foto: JCC

Ausência de nebulosidade colaborou para visão do eclipse
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Difteria: Causas, sintomas
tratamento e prevenção
Editoria

A

difteria, também conhecida
como crupe, é uma doença
transmissível aguda,
toxiinfecciosa e imunoprevenível,
causada por bactéria, que se aloja
principalmente nas amígdalas,
faringe, laringe, nariz e,
ocasionalmente, em outras mucosas
do corpo, além da pele.
A presença de placas
pseudomembranosas brancoacinzentadas, aderentes, que se
instalam nas amígdalas e invadem
estruturas vizinhas, é a manifestação
clínica típica da difteria. Em casos
mais severos, que são raros, pode
ocorrer um inchaço grave no
pescoço, com aumento dos gânglios
linfáticos, gerando dificuldade de
respirar ou até mesmo bloqueio total
da respiração.
A doença ocorre com maior

frequência em áreas com precárias
condições socioeconômicas, onde a
aglomeração de pessoas é maior e
onde se registram baixas coberturas
vacinais. Os casos são raros quando
as coberturas vacinais atingem
patamares de 80%. A transmissão da
difteria ocorre basicamente por meio
da tosse, espirro ou por lesões na
pele, ou seja, a bactéria da difteria é
transmitida pelo contato direto da
pessoa doente ou portadores com
pessoa suscetível, por meio de
gotículas de secreção respiratória,
eliminadas por tosse, espirro ou ao
falar.
Em casos raros, pode
ocorrer a contaminação por objetos
capazes de absorver e transportar
micro-organismos, como a bactéria
causadora da difteria. O período de
incubação da difteria, ou seja, o

tempo que os sintomas começam a
aparecer desde a infecção da pessoa,
é, em geral, de 1 a 6 dias, podendo ser
mais longo. Já o período de
transmissibilidade da doença dura,
em média, até 2 semanas após o
início dos sintomas.
A difteria é causada pela
bactéria Corynebacterium
diphtheriae, que se hospeda na
própria pessoa doente ou no
portador, ou seja, aquele que tem a
bactéria no organismo e não
apresenta sintomas. A via
respiratória superior e a pele são os
locais preferidos e, normalmente
colonizados pela bactéria.
O diagnóstico da difteria é
clínico, após análise detalhada dos
sintomas e características típicas da
doença por um profissional de saúde.
Para confirmação do diagnóstico, o
médico deverá solicitar coleta de
secreção de nasofrainge para
cultura. Em casos de suspeita de
difteria cutânea, devem ser coletadas
amostras das lesões da pele.
Diagnóstico laboratorial,
Realizado mediante a identificação e
isolamento do C. diphtheriae por
meio de cultura de material, coletado
com técnica adequada, das lesões
existentes (ulcerações, criptas das
amígdalas), exsudatos de orofaringe
e de nasofaringe, que são as
localizações mais comuns, ou de
outras lesões cutâneas, conjuntivas,
genitália externa, etc., mesmo sem as
provas de toxigenicidade. A
bacterioscopia não tem valor no
diagnóstico da difteria, devido à
baixa especificidade do método.
A difteria ocorre durante
todos os períodos do ano e pode
afetar todas as pessoas não
protegidas pela vacinação de

qualquer idade, raça ou sexo. O
tratamento da difteria é feito com o
soro antidiftérico (SAD), que deve
ser ministrado em unidade
h o s p i t a l a r. A f i n a l i d a d e d o
tratamento é inativar a toxina
circulante o mais rapidamente
possível e permitir a circulação de
excesso de anticorpos, em
quantidade suficiente para
neutralizar a toxina produzida pelas
bactérias.
O uso do antibiótico é
considerado como medida auxiliar
da terapia específica, objetivando
interromper a produção de exotoxina
pela destruição dos bacilos diftéricos
e sua disseminação. Pode-se utilizar
eritromicina ou penicilina G
cristalina ou penicilina G procaína,
com a mesma eficácia. A vacinação é
o principal meio de controle e
prevenção da difteria. É preciso
manter o esquema vacinal de

crianças, adolescentes e adultos
sempre atualizado. Após o
surgimento da vacina tríplice
bacteriana (DTP), o número de casos
de difteria se tornou muito raro no
Brasil. A vacina é a melhor, mais
eficaz e principal forma de prevenir
a difteria. A difteria ocorre durante
todos os períodos do ano e pode
afetar todas as pessoas não
imunizadas, de qualquer idade, raça
ou sexo.
Observa-se um aumento de
sua incidência nos meses frios e
secos (outono e inverno), quando é
mais comum a ocorrência de
infecções respiratórias,
principalmente devido à
aglomeração em ambientes
fechados, que facilitam a
transmissão do bacilo. Contudo, não
se observa esse padrão sazonal nas
regiões sem grandes oscilações de
temperatura.

Como se livrar da escarlatina
Escarlatina é uma infecção que
causa inflamação avermelhada na pele e
que recebe tal nome justamente pelo tom
“escarlate” das lesões. O acometimento
gera dor de garganta, febre, descamação
da pele e outros sintomas muito
incômodos, mas pode ser facilmente
aliviado com o tratamento adequado. Ela
é uma infecção causada por uma bactéria
chamada estreptococo beta hemolítico do
grupo A. Todavia, não é o microorganismo em si o desencadeador da
condição, mas uma toxina produzida por
ele.
Heveline R. Casalecchi
Por isso, o quadro geralmente engloba dois acometimentos ao
mesmo tempo: a infecção de garganta ou pele, que a bactéria em si causa, e
a escarlatina, gerada pelas substâncias por ela excretadas. De acordo com o
Centers for Disease Control and Prevention, órgão de saúde dos Estados
Unidos, a escarlatina é contagiosa e transmitida por meio de gotículas
provenientes de boca e nariz. Sendo assim, é possível contraí-la por
proximidade com alguém doente ou após tocar objetos contaminados por
gotículas de outras pessoas e levar as mãos à boca, olhos ou nariz. Beber no
mesmo copo, comer no mesmo prato ou entrar em contato com feridas de
pele causadas pelo estreptococo em questão também podem levar à
contaminação.
A escarlatina pega mais em crianças pelo comportamento típico
delas, que tendem a levar muito a mão à boca e ter contato próximo entre si,
principalmente em creches e escolinhas. A doença é rara no lactente e em
bebês com até 24 meses, segundo a Secretaria da Saúde. Isso acontece por
causa da transferência de anticorpos maternos contra a toxina produzida
pela bactéria.
Entre os principais sintomas de febre escarlate estão: Erupção
cutânea avermelhada; Dobras de pele avermelhadas; Rosto corado;
Língua avermelhada coberta com película branca; Febre com calafrio;
Garganta inflamada; Dificuldade de engolir; Dor de cabeça; Náuseas e
vômitos e Inchaço no pescoço.
O tratamento da escarlatina é feito com uso de antibióticos para
eliminar a bactéria cujas toxinas geram a reação. Um cuidado importante é
tomar a medicação por todo o tempo recomendado pelo médico, mesmo
que haja alívio dos sintomas antes disso. Também podem ser prescritos
medicamentos para reduzir a febre escarlatina e loções para hidratar a pele
e amenizar a coceira. A prevenção da escarlatina envolve cuidados básicos
comuns à profilaxia de uma série de doenças infecciosas, a começar pelas
gripes e resfriados. Evite aglomerações, lave as mãos com frequência,
principalmente após circular em locais com muita gente, como estações do
metrô, ônibus, shopping centers e outros.
Nesses ambientes, evite levar a mão ao nariz, boca ou olhos.
Manter um álcool em gel na bolsa também pode ser útil quando não houver
sanitários próximos. Não compartilhe copos ou pratos com ninguém e
cubra o nariz e a boca com a face anterior do cotovelo ao tossir ou espirrar.
***___Médica pediatra Heveline Ribeiro Casalecchi – CRM-SP
188583.
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De acordo com a pesquisa, somando todas as pendências, cada consumidor inadimplente deve, em média, R$ 3.252,70, valor 0,4% inferior ao mês anterior

Inadimplência do consumidor
cresceu 0,9% no 1º semestre
Ag. Brasil c/ Redação
Foto: Ilustrativa

O

volume de consumidores com
contas sem pagar cresceu 9% no
primeiro semestre de 2019, na
comparação com o final do ano passado.
Segundo a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) é a

segunda menor variação nos atrasos,
desde 2012, quando a inadimplência
havia crescido 5,8% no primeiro
semestre.
Quando analisado só o mês de
junho, o volume de consumidores com
contas sem pagar, e registrados em listas

de inadimplentes, teve alta de 1,7% ante
o mesmo mês de 2018. Até abril deste
ano, eram 62,6 milhões de pessoas nessa
situação, o que representa quase 41% da
população adulta. Embora os juros
estejam menores e a inflação dentro da
meta, o desemprego ainda é elevado e

Mesmo em promoções, o jeito é olhar vitrine e pensar nas dívidas

acaba reduzindo tanto a capacidade de
pagamento das famílias, quanto ao
apetite às compras.
O indicador mostrou alta no
número de inadimplentes em três das
cinco regiões do país. Na Região
Sudeste ocorreu maior crescimento em
junho, na comparação com junho do ano
passado (3,4%). Em segundo lugar,
ficou a Região Norte, com alta de 2,2%,
seguida da Região Sul (1,79%). Com
exceção da Região Norte, todas também
apresentaram desaceleração nos atrasos.
Já no caso das regiões Nordeste e
Centro-Oeste, foram observados recuos
de -0,6% e -0,3%.
O levantamento também
indicou que na faixa dos 18 aos 24 anos,
houve queda de -22,7% e na faixa dos 25
aos 29 anos, de -9,1%. Na faixa que
abrange pessoas de 30 a 39 anos, a

inadimplência ficou praticamente
estável (-0,8%). O maior crescimento no
atraso de contas foi observado na
população idosa, que varia de 65 aos 84
anos, cuja alta foi de 7,5%. Em seguida,
aparecem os consumidores de 50 a 64
anos (3,9%) e de 40 a 49 anos (2,8%).
De acordo com a pesquisa,
somando todas as pendências, cada
consumidor inadimplente deve, em
média, R$ 3.252,70, valor 0,4% inferior
ao constatado no mês anterior (R$
3.239,48).
As despesas básicas para o
funcionamento do lar, como contas de
água e luz foram as que mais cresceram
em junho de 2019, com alta de 17,2% na
base anual de comparação e as dívidas
bancárias, como cartão de crédito,
cheque especial, financiamentos e
empréstimos tiveram alta de 2,7%.

TRAVESSIA RURAL

Na pauta ponte pra interligar
Quatro Marcos a Rio Branco
Assessoria

C

om o objetivo de interligar os
municípios de São José dos
Quatro Marcos e Rio Branco, foi
apresentada a Indicação n° 2996/2019,
que propõe ao secretário da Casa Civil,
Mauro Carvalho, e ao secretário de
Infraestrutura e Logística do Estado,
Marcelo de Oliveira, a necessidade de
viabilizar recursos financeiros para
construção de ponte de concreto sobre o
Rio Cabaçal.
A proposta foi apresentada no
Poder Legislativo na última semana,
durante a sessão plenária, (10) e busca
atender uma solicitação dos moradores
dos municípios de São José dos Quatro
Marcos e Rio Branco que aguardam
providências do governo do estado.
A matéria informa que uma das
pontes que dão acesso aos dois
municípios encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade, com
madeiras soltas, quebradas e fendas
enormes. Por isso, não há mais
condições para que os habitantes das

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

cidades possam utilizá-la.
A questão é antiga e quem sofre
com tudo isso é a população, que se vê
obrigada a fazer desvios por outra
estrada, aumentando o percurso ou se
arriscando na travessia.
Diante do crescente tráfego de
veículos naquela via responsável pelo
escoamento produtivo rural da região,
bem como pelo acesso a outras
localidades (Barra do Bugres e Tangará
da Serra) e serviços públicos, é que se
faz premente a necessidade de viabilizar
recursos financeiros para construção de
uma ponte de concreto sobre o Rio
Cabaçal.
Conforme a indicação, a
ausência de um programa
de
manutenção e de recuperação periódica
das pontes de madeira traz transtornos
de ordem econômica e financeira,
repercutindo diretamente no
desenvolvimento dos municípios da
região, além de interferir na vida da
população.

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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BRIGA POR PONTOS

Poconé atropela o Ação depois de derrotar o cacerense na estréia e a Fera se reabilitou do coice, derrotando o caçula do cerrado, com força pra pegar o Sorriso

Cavalo pantaneiro escoiceia
mais um e lidera segundona
S.N c/ Redação

Foto: Sugestiva

O

Poconé Esporte Clube
venceu mais uma na
Segunda Divisão do
Campeonato Mato-grossense 2019.
Após bater o rival Cacerense na
estreia fora de casa, em Cáceres, o
Cavalo Pantaneiro venceu o Ação,
com gol do meia-atacante Michel, no
estádio Neco Falcão, sua casa, no
último final de semana. Com os
resultados, o Poconé lidera com seis
pontos em dois jogos.
Durante a última semana, as

noticias eram de que o Ação estava
fazendo contratações altas a nível de
segunda divisão de Mato Grosso,
preenchendo seu elenco com
jogadores caros do nosso futebol,
mais não foi pareo para o Poconé, o
brioso Cavalo Pantaneiro, que
mesmo com portões fechados e sem
os gritos de apoio de sua torcida,
buscou forças e conquistou a vitória
e quase já se garantindo para
próxima fase.
No outro jogo da tarde de

sábado último, (13), o caçula Nova
Mutum estreou em casa na
competição, com derrota por 1 a 0
para o Cacerense, que se reabilitou
após perder no primeiro jogo no
Geraldão para o Poconé. Buscando
reabilitar-se no certame, o Cacerense
saiu do cerrado com a vitória, gol
assinalado pelo atacante Eduardo
Romarinho.
O treinador William De
Mattia, o “Dema”, do Nova Mutum,
reconheceu os méritos da vitória do

NO SUFOCO

Dourado arranca empate
do Sport aos 50 minutos
O. Doc c/ Redação

C

om gol de Anderson
Conceição aos 50 minutos do
segundo tempo, o Cuiabá
buscou o empate por 1 a 1 diante do
Sport na noite de anteontem, 15, na
Arena Pantanal, pela 10ª rodada da
Série B do Campeonato Brasileiro.
O goleiro Maílson, que defendeu o
pênalti cobrado por Rincon, vinha
sendo o nome da partida, mas acabou
sendo vazado no fim.
Com o resultado, o Cuiabá
se garantiu fora da zona de
rebaixamento por mais uma rodada.
O time do Mato Grosso é o 13º
colocado, com 12 pontos, contra oito
do São Bento, 17º, já o Sport perdeu
a oportunidade de assumir a viceliderança e ficou em quarto, com 17,
podendo ainda ser ultrapassado por
Botafogo-SP, Londrina, Figueirense

e Paraná, todos com 16.
O primeiro tempo foi
movimentado, apesar das poucas
chances claras de gol. O Cuiabá teve
mais volume de jogo e chegou a ter
um pênalti marcado aos 20 minutos.
Rafael Thyere tentou sair jogando e
perdeu a bola para Alê. Rincon ficou
com a sobra, dentro da área, e
chutou.
A bola bateu no braço do
defensor, em cima da linha. O
próprio camisa 9 foi para a cobrança
e parou na defesa de Maílson.
O Sport respondeu aos 35
minutos, em outro lance bizarro.
Sander cruzou, Victor Souza falhou
e viu a bola passar por cima. O gol só
não saiu, pois Anderson Conceição
chegou para afastar. Na sobra,
Leandrinho chutou em cima da
Foto: Assessoria CEC

Empate sofrido do Cuia alivia time da capital que sai da zona

Poconé lidera e Cacerense espanta zebra derrotando Nova Mutum

defesa.
Antes do apito final, o
Cuiabá criou duas oportunidades. Na
primeira, Rincon mandou rente à
trave. Logo na sequência, Escudero
tentou surpreender em cobrança de
escanteio e buscou o gol olímpico,
mas Maílson acabou garantindo o
empate parcial.
O Sport voltou mais ligado
no segundo tempo e precisou de
apenas dois minutos para abrir o
marcador. Após cobrança de
escanteio de Guilherme, Yago
desviou de cabeça para fazer 1 a 0. A
resposta veio com Rincon. O
atacante teve outra grande chance de
marcar, mas viu Rafael Thyere tirar a
bola em cima da linha.
Apesar da desvantagem, o
Cuiabá não desistiu, mas começou a
encontrar dificuldade de passar pela
forte marcação do Sport. Em uma
das boas jogadas do time do Mato
Grosso, Felipe Marques invadiu a
área e mandou muito perto do gol
defendido por Maílson. A equipe da
casa pressionou e Anderson
Conceição obrigou Maílson fazer
um milagre.
Mas o Cuiabá lutou até o
último minuto e acabou achando o
empate aos 50 minutos. Em novo
duelo entre Maílson e Anderson
Conceição. O zagueiro recebeu
dentro da área e cabeceou no fundo
das redes, no apagar das luzes. Na
próxima terça feira, 23, às 19h15, o
Cuiabá visita o Guarani no Brinco de
Ouro da Princesa, em Campinas ,
interior paulista. (Fonte Jorge
Maciel).
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Cacerense, mas avaliouque o time
do medio-norte, teve bom
desempenho na partida de estreia,
jogando em Lucas do Rio Verde.
O Cacerense que não está
nem aí, fez sua parte, faturou os 3
primeiros pontos e já se prepara para
receber o Sorriso em seu próximo
embate em casa no final de semana.
O próximo desafio do time
de Nova Mutum também no final de

semana será sábado, contra o Ação,
às 15h30, na Arena Pantanal, em
Cuiabá.
Com a vitória diante do
Nova Mutum, o Cacerense vem em
segundo lugar na tabela com três
pontos em dois jogos, seguido pelo
Ação e Nova Mutum, que estrearam
com derrota.
A equipe do Sorriso ainda
não estreou na Segundona.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Brinde especial de hoje ao casal Paulo
Drager e Luciany Muniz que comemoraram
Bodas de Prata e receberam amigos e
familiares para a celebração em ação de
graças pela data. Que Deus continue sendo o
esteio dessa união pautada no amor e
respeito. Parabéns ao casal e que venham
mais 25 anos.

By Rosane Michels

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

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

Sempre atentos as notícias da Princesinha nas páginas do JCC a
eficiente equipe da Yoface que está com promoções imperdíveis em
comemoração ao aniversário da clínica. Vale conferir. Grande
abraço ao casal Minoro e Cris
Marcou golaço no placar da vida o amigo Júlio Furlaneto a
quem enviamos votos de felicidades e saúde. Grande abraço!

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

Esotérico

Figa para o gatinho Erze Jr que está cada dia
mais fofo e conquista a todos com seu jeitinho
especial. No click posando de galã, num
charme total. Beijinhos, que Papai do Céu te
proteja sempre.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
agitação social e contato com
pessoas diferentes. O
momento envolve intenso movimento em
projetos em equipe. Você pode receber um
convite inesperado para liderar uma nova
equipe de trabalho.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia
de imprevistos e novidades
em projetos profissionais.
Um plano de negócios pode ser colocado
rapidamente em prática. O momento pode
envolver a chegada de um projeto
inovador.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo e de renovação do
otimismo. O momento pode estar
relacionado a uma viagem internacional.
Bom para contato com pessoas e empresas
estrangeiras.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia
de limpeza emocional, que
pode envolver rompimentos que trarão
uma forte sensação de libertação e
autonomia. Este não é um bom momento
para novos investimentos, especialmente
os de risco.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social, mas de nervosismo e
necessidade de romper com pessoas e
situações opressoras. O momento pode
envolver a finalização de um namoro ou
casamento abusivo.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio
retrógrado em Leão,
indicando um dia de
movimento intenso e necessidade de
libertar-se de uma rotina que só tem
trazido insatisfação e sensação de
opressão. É possível que você decida por
uma mudança de emprego.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de pessoas
diferentes. Um romance pode começar
de repente, mas terminar com a mesma
velocidade. Dia ótimo para começar um
projeto criativo.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
enfrentamento de pequenos
problemas domésticos ou em um
relacionamento familiar. Procure não se
deixar envolver ou irritar-se com
provocações. Você estará nervoso e
impaciente. Respire antes de reagir.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso, nervosismo e
ansiedade elevada. O momento é ótimo
para sair e divertir-se com amigos, no
entanto, deve diminuir o ritmo, pois há
riscos de acidentes.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia em
que a necessidade de organizar suas
finanças torna-se necessária. O momento
pode envolver um gasto inesperado, que
pode desestabilizá-lo financeiramente.
Não se envolva em um novo
investimento.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia em
que você deve tomar muito
cuidado com ações e reações impulsivas,
especialmente nos seus relacionamentos.
O momento pode estar relacionado com
o término de uma parceria.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
nervosismo e necessidade de distanciarse de pessoas e situações insalubres. O
momento pode estar relacionado com
uma forte necessidade de se envolver em
atividades que unam mente e corpo.

