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 Estava em negociação a 
utilização dos valores de dois 
prêmios da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ao Mixto, sendo 
uma pela participação na primeira 
fase da Copa do Brasil e outro pelo 
avanço à segunda etapa do torneio.
 Além d i s so ,  t ambém 
envolve a renda que a equipe recebe 
do Timemania, que é um jogo de 
loteria organizado pela Caixa 
Econômica Federal e que contribui 
mensalmente com os clubes 
brasileiros.
 Também serão repassados 
20% das receitas com patrocínio de 
bilheterias e outros créditos, 
sobretudo decorrente de ação 
judicial movida contra o Município 
de Cuiabá. O clube se comprometeu 
também a repassar 40% dos prêmios 
que vierem a ser pagos pela 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), pelo desempenho do clube 
nos campeonatos que disputar.
 O s  r e p a s s e s  s e r ã o  
realizados todo dia 2 de cada mês, a 
começar de abril de 2019. Com a 
realização do acordo, as partes dão 
quitação plena, geral e irrevogável 
quanto aos créditos discutidos 
nessas ações.

 Mixto Esporte Clube e 17 Oex-atletas fizeram acordos 
que colocarão f im a 

processos que tramitam na Justiça 
do Trabalho há 14 anos. As 
audiências foram conduzidas pelo 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos (Cejusc), na última 

qu in t a - f e i r a  (28 ) .  Com as  
conciliações, o clube esportivo 
começa a eliminar parte das dívidas 
t r aba lh i s t a s  que  envo lvem 
processos ajuizados entre os anos de 
2005 a 2017. A Justiça do Trabalho 
não divulgou os nomes dos ex-
jogadores. 

que se esticar todo após boa jogada 
de Lucas Braga. Ele chutou e a bola 
passou muito próxima do gol. Aos 
19, Da Silva tentou jogada pelo 
meio e a defesa do Cuiabá se 
fechou sem dar chances de 
movimentação. Aos 22, Lucas 
Braga em velocidade fez bom 
ataque, chutou e a bola subiu 
muito.
 Aos 41, Gutierrez tentou 
avançar sozinho, mas foi dominado 
pela defesa do Luverdense. Aos 43, 
Lucas Braga correu solto pela 
lateral, conseguiu passar por dois e 
acabou bloqueado pela zaga do 
Dourado. Aos 47, O Cuiabá quase 
abriu o placar. Danilo cruzou e 
Eduardo buscou de cabeça, mas a 
bolsa saiu para fora. Fim do 
primeiro tempo. Luverdense 0 x 0 
Cuiabá. No segundo tempo, ambos 
os times voltaram sem alterações.

 Cuiabá Esporte Clube Oderrotou o Luverdense 
Esporte Clube, por 2 a 0, 

no estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde, no primeiro 
jogo da semifinal  do Campeonato 
Mato-grossense Eletromóveis 
Martinello. O primeiro gol da 
partida foi marcado por Jailson, 
que entrou costurando os zagueiros 
e soltou o pé na bola. O segundo foi 
feito por Eduardo Ramos, que 
receber sozinho na grande área, 
chutou e balançou as redes do 
Alviverde.
 Com esse resultado, apenas 
um empate garante o Cuiabá na 
fase final do Estadual. Já o 
Luverdense terá que reverter o 
resultado, no jogo de volta 
marcado para ocorrer no próximo 
sábado (6), às 18h, na Arena 
Pantanal. Antes, o time de Lucas do 

R i o  Ve r d e  v a i  e n c a r a r  o  
Fluminense, na quarta-feira pela 
Copa do Brasil.
 Com sol muito forte, 
ambos os times começaram com 
tranquilidade fazendo apenas 
reconhecimento das estratégias de 
jogo. Aos 3 minutos, o Cuiabá 
acabou a primeira falta. Caio 
Dantas foi para cobrança, jogou na 
área e a bola subiu muito.
 Aos 6, Luverdense fez boa 
arrancada com Lucas Braga e 
ganhou escanteio. Na cobrança, o 
goleiro Victor subiu e buscou sem 
dificuldade. Aos 11, goleiro Édson 
fez uma linda defesa após chute 
forte de Douglas Mendes. Por 
muito pouco, o Cuiabá não marcou 
o primeiro. Aos 16, jogou ficou 
mais calmo sem muitos lances de 
perigo.
 Aos 17, Victor Souza teve jogo. Luverdense 0 x 1 Cuiabá.

 Aos 29, Igor mandou direto 
e Victor Souza faz uma linda defesa 
e evitou empate tirando bola para o 
escanteio. Aos 31, Eduardo Ramos 
ampliou o placar ao receber 
sozinho na grande área. 
 Chutou e balançou as redes 
de Edson. Luverdense 0 x 2 
Cuiabá.

 Aos 10, Marino rolou a 
bola para Augustinho que não 
acreditou no lance e deu apenas um 
'toquinho' de cara com o goleiro do 
Luverdense Edson.  Perdeu 
oportunidade clara de gol. 
 Aos 23, Cuiabá abriu o 
m a r c a d o r.  J a i l s o n  e n t r o u  
costurando os zagueiros e soltou o 
pé na bola marcando o primeiro do 

FORA DE CASA

Dourado brilha no Passo
e despacha o Luverdense

Com resultado, apenas um empate garante o Cuiabá na fase final. Já o Luverdense terá que reverter o resultado, no jogo de volta sábado (6) na Arena Pantanal
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Ataque cuiabano não dá mole e derruba rival nos dominios  
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Ao todo 17 exátletas vão receber escalonadamente seus créditos  
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ACORDO EXTRA-CAMPO

Misto decide quitar dívidas
com todos antigos jogadores 
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 Na semana passada os servidores 
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 
a Sema, emitiram uma nota de repúdio 
criticando a aprovação da Revisão Geral 
Anual (RGA) para os funcionários do 
Poder Judiciário em Mato Grosso, que foi 
de 3,43% foi autorizado, em segunda 
votação, pela Assembleia Legislativa, e, 
agora, depende da sanção do governador. 
 Conforme eles, a lei, entretanto 
deixa claro o tratamento diferenciado aos 
servidores públicos dos poderes, 
lembrando que todos trabalham para o 
Estado e todas as funções são importantes 
e a decisão para uma distinta categoria, 
fere a isonomia entre os poderes. Razão de 
sobra assiste aos servidores da Sema, poi 
se a RGA, uma garantia da Constituição 
Federal, deve valer para todos e não 
apenas para o Legislativo e o Judiciário, 
excetuando-se os servdiroes do Executivo 
não. Sobretudo, considerando-se que os 
recursos que alimentam os demais 
poderes saem do executivo, do trabalho 
do servidor público da distinta área, que 
tem assim, seu direito condicionado a 
arrecadação do governo, opodto dos 
demais poderes. 
 Só pra ilustrar ao leitor, a Revisão 
Geral Anual, a tal RGA, é um dispositivo 
constitucional que garante a reposição 
inflacionária nos salários dos servidores 
públicos. Seu expediente está previsto na 
Carta Magna vigente, sem fazer limitação 
de categoria e o art. 22, Parágrafo Único, 
I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
excepcionou a RGA das vedações quando 
ultrapassados os limites da citada lei, esta 
é a leitura dos tribunais.
 Acontece, que em janeiro, a 
Assembleia Legislativa aprovou o projeto 
de lei do Poder Executivo que criou 
critérios para concessão da RGA aos 
servidores estaduais, condicionando o 
pagamento à “existência de capacidade 

financeira do Estado. A boca no trombone 
pelos servidores da SEMA, encontra eco 
na luta da  
 Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil (CSPB, que entrou 
c o m  u m a  a ç ã o  d i r e t a  d e  
inconstitucionalidade (Adin) no Supremo 
Tribunal Federal questionando a Lei 
10.819 de janeiro de 2019 que condiciona 
o pagamento da Revisão Geral Anual 
(RGA) ao crescimento da receita corrente 
líquida do Estado de Mato Grosso (RCL). 
No painel do STF, constatamos que os 
autos foram distribuídos para a ministra 
Rosa Weber no último dia 13 de março e a 
distinta classe geral dos funcionários 
públicos, indistintamente, podem ser 
beneficiados com a decisão da Dra. 
Webber, que todos esperam seja pela 
aplicação do preceito constitucional. 
 Aliás a, o tema vem promovendo 

intensos debates em Mato Grosso desde o 
ano de 2016, quando o então governador 
Pedro Taques, alegando falta de recursos, 
disse que deixaria de pagar o reajuste. 
Posteriormente, no entanto, um acordo 
entre o executivo e legislativo, fixou o 
percentual em 7,63% sobre os salários do 
funcionalismo. 
 Em agosto de 2017, nova Adin e a 
manifestação da Procuradoria-Geral da 
R e p ú b l i c a ,  p u g n o u  p e l o  n ã o  
conhecimento da ação, o mesmo efeito de 
negar o pedido dos servidores públicos de 
Mato Grosso, como se os funcionários 
tivessem culpa pela crise criada pelos 
governantes. 
 Pois é amigos, o povo está 
cansado de pagar pelo luxo perdulário dos 
marajãs de Brasília, reajuste salarial não é 
aumento, é reposição, saco vazio não pára 
de pé, então, RGA Já!

 Hoje se comemora o Dia 
Internacional do Livro Infantil e quem já 
foi criança na essencia e leu um, sabe que 
suas historias começam sempre assim: 
Era uma vez...  São três palavras simples, 
mas quando estão juntas abrem as portas 
para um mundo novo, imprevisível. O 
primeiro “era uma vez” de uma criança 
normalmente é seguido de outros tantos. É 
uma viagem sem volta. E realmente desse 
mundo fantástico ninguém quer voltar. O 
contato com livros infantis não tem idade 
mínima nem contraindicação. Estimula a 
criatividade e mostra um infinito de 
possibilidades, não só na imaginação.
 Os livros de hoje incluem textura, 
relevo e o livro trabalha essa questão 
sensorial. Hoje, as crianças têm muito 
mais oportunidades de serem estimuladas. 
Em um livro você trabalha visão, tato e 
noção de profundidade em crianças muito 
pequenas.
 Mas o livro não é apenas para 
crianças que já sabem ler. Essa relação 
pode começar muito antes, com 

benefícios que vão muito além da história. 
A construção de interpretação textual, 
ut i l izada na escola,  começa na 
imaginação. E a imaginação é despertada 
com os livros que os pais leem para suas 
crianças. Importante também é o vínculo, 
que é estreitado quando os pais leem 
histórias para seus filhos. Hoje (2), se 
comemora o Dia internacional do Livro 
Infantil, para lembrar que, há 214 anos, 
nasceu o dinamarquês Hans Christian 
Andersen. Muitos não conhecem esse 
nome, mas certamente não se esquecem 
de suas obras: O Patinho Feio, O 
Soldadinho de Chumbo, A Pequena 
Sereia e A Polegarzinha. A origem 
humilde do escritor não impediu que 
criasse histórias que encantaram gerações 
por todo o mundo.
 Na verdade, o contato com 
diferentes níveis sociais o ajudou a 
construir o contraste percebido em várias 
de suas narrativas. O Brasil também tem 
seu “Hans Andersen”: José Bento Renato 
Monteiro Lobato. O dia de seu 
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DIAS DA MENTIRAS
Foi ontem, como foi anteontem, será hoje, 
amanhã e ever, forever, na Casa da Mãe 
Joana, Patropi, Reino Tupiniquim, lar de 
Macunaíma, que ninguem mais se lembra 
da data com aquelas pegadinhas, pois são 
tantas as mentiras do dia a dia, hora a hora, 
que perdeu a graça, sabiam? Pruma 
segundona de batene, o jeito é fingir que 
acredita pra não desanimar de tantas 
mazelas e tocar o barco, que a fila anda, a 
vida segue e enquanto o mundo gira 
alpagartas roda e aperta o pé do Mané, né 
mesmo? Então, solta um café bem doce, 
que de amarga, basta a vida, Bom Dia!

LEÃO PROS RICOS
O presidente Bolsonaro afirmou sábado 
último, (30) em uma rede social que está 
em estudo no Ministério da Economia uma 
proposta de redução de tributos para 
empresas, que prevê redução da alíquota de 
Imposto de Renda da pessoa jurídica em 
troca da tributação dos dividendos, a 
parcela do lucro distribuída aos acionistas 
de uma companhia. Falando nisso, e a tal 
isenção de I.R.P.F para quem ganha até 
cinco calários minimos, compromisso de 
campanha,... ficou na gaveta?

FREIO PUXADO
Um grupo de caminhoneiros fez uma 
manifestação em Curitiba, neste sábado, 
30, por reivindicações da categoria junto ao 
governo federal. Segundo a PRF, o protesto 
reuniu cerca de 40 profissionais. O ato 
ocorreu na BR-476, Linha Verde, e 
começou por volta das 11h30, no 
quilômetro 142. Os caminhoneiros saíram 
em comboio, pela faixa da direita, sem 
atrapalhar o fluxo de automóveis, e foram 
acompanhados por viaturas da PRF. Eles 
estão insatisfeitos com o governo e a 
principal questão envolve a política de 
preços do diesel da Petrobras. 

ELEFANTE VÔA?
A gente ouve porque não é surdo, lê, porque 
não é cego e fica na duvida se publica ou 
não, quando uma informação se refere as 
semi-quase fakes-work (traduzindo obras 
falsas) como os elefantes brancos de 
Cáceres, decana ZPE e Aeroporto 
Internacional, embora nunca saimos da 
torcida teimosa de que ambas obras 
alavancassem, além de notas e mais notas, 
gastos e mais gastos, releases à redação e os 
cambaus. Dizem que vão investir R$ 17 mil 
no tal aeroporto, será que decola mesmo? 
Como dizem os Cuiabanos Vai Levar 
Tempo, Vôte XôMano.

CAFÉ COM CRISTO
Mais uma vez tivemos a honra de participar 
do Café com Cristo que a juventude 
católica de Cáceres promove aos domingos 
no centro da cidade, uma manhã 
descontraída e muito alegre, onde é 
proibido ficar triste. A moçada adorou as 
musicas sacras deste editor, que musico se 
identifica nas plataformas sociais como 
Lorde Dannyelvis, ficando aqui o registro e 
nosso muito obrigado pela recepção. É 
muito bom saber que neste mundo podre e 
cheio de ódio e discórdias, ainda existem 
grupos abençoados por Deus. 
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nascimento, 18 de abril, foi adotado no 
país como o Dia Nacional do Livro 
Infantil. Grande parte das histórias 
infantis de Monteiro Lobato é ambientada 
no Sítio do Picapau Amarelo. O sítio 
transporta o leitor para um Brasil rural, 
simples e inocente. Seus personagens, 
muitos deles crianças como os próprios 
leitores, estimulam a fantasia e a 
imaginação em suas aventuras. 
 “De escrever para marmanjos já 
estou enjoado. Bichos sem graça. Mas 
para crianças um livro é todo um mundo”, 
teria dito o escritor. Nós adultos, tão 
aborrecidos e anestesiados pelos afazeres 
que desabam sobre nossas costas, muitas 
vezes esquecemos da época em que fomos 
piratas dos sete mares, vivíamos em 
reinos encantados e conversávamos com 
astutos animais. Pobre é a criança que tem 
pressa de crescer, porque muitos adultos 
dariam fortunas para ser como ela por um 
dia que fosse. 
***___Tereza Barbosa é pedagoga e 
escritora.
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 Secretaria Adjunta de AProteção e Defesa dos 
Direitos do Consumidor 

(Procon-MT) faz um alerta sobre 
uma nova prática de parcelamento 
de compras disponível  no 
mercado: o crediário no cartão de 
crédito. O risco é que esse sistema 
r e s u l t e  e m  a u m e n t o  d o  
endividamento, prejudicando os 
consumidores brasileiros.
 O consumidor terá que 
optar entre quatro formas de 

pagamento: débito, crédito à vista, 
crédito parcelado (conforme as 
opções da loja) ou o novo 
c red iá r io .  Na  moda l idade  
crediário, o parcelamento é feito 
pelo consumidor direto com a 
operadora de cartões, por meio da 
“maquininha”, no momento da 
compra - com juros definidos pelo 
banco emissor do cartão, de acordo 
o perfil do cliente.
 Para a secretária adjunta do 
Procon-MT, Gisela Simona, essa 

nova forma de crediário deixa 
muitas dúvidas, principalmente 
em relação às taxas de juros que 
serão aplicadas, o que pode afetar 
diretamente o consumidor mais 
vulnerável. 
 “Há uma carência muito 
grande de informações com a 
colocação desse novo serviço no 
mercado: como serão precificados 
juros; como e em que momento o 
consumidor terá informações 
sobre o final do pagamento e todos 
os encargos decorrentes desse 
parcelamento?”. O u t r o  
questionamento é em relação ao 
m o d o  c o m o  o  r i s c o  d e  
superendividamento é avaliado 
pelos cartões de crédito e 
instituições financeiras. Há 
também a dúvida em relação aos 
juros cobrados do consumidor 
caso ele não consiga pagar as 
parcelas do cartão de crédito.
 “A Abecs precisa prestar 
esclarecimentos sobre essa nova 
modalidade de crédito, uma vez 
que se trata de uma medida que não 
foi exposta de forma clara. Isso 
pode resultar em prejuízos ao 
consumidor, principalmente 
aquele mais vulnerável, bem como 
ao comerciante”, frisou Gisela, 
ressaltando a necessidade de 

transparência.
 A Associação Brasileira 
dos Procons (Procons Brasil) 
também manifestou preocupação 
em relação à medida adotada pela 
Abecs e pede esclarecimentos. De 
acordo com associação de 
proteção ao consumidor, o projeto 
de lei que busca recuperar o 
consumidor superendividado está 
parado no Congresso Nacional e 
neste “limbo legal” as instituições 

financeiras têm promovido 
outorga de crédito ao consumidor.
 “O direito à informação 
d e v e r á  p r e v a l e c e r  n e s t a s  
contratações, sob pena de imputar 
ao consumidor um aumento na sua 
vulnerabilidade contábil, ou seja, 
sua incapacidade técnica de 
calcular a consequência financeira 
do que está contratando”,  
manifestou-se a Procons Brasil por 
meio de nota.

esde ontem, (1º), os Dcandidatos do Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2019 podem 
solicitar a isenção da taxa de 
inscrição, de R$ 85. O prazo 
termina em 10 de abril. Segundo o 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), terão direito à 
gratuidade: estudantes que estejam 
cursando o último ano do ensino 
médio na rede pública; candidatos 
que tenham cursado todo o ensino 
médio em escola da rede pública 
ou como bolsistas integrais na rede 
privada, com renda per capita igual 
ou inferior a um salário mínimo e 
meio; aqueles que declararem 
e s t a r  e m  s i t u a ç ã o  d e  
vulnerabilidade socioeconômica, 
por serem membros de família de 
baixa renda, e que estejam 
inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). Em todos 
esses casos listados acima, o 

p a r t i c i p a n t e  d e v e r á  t e r  
documentos que comprovem a 
condição declarada. Informar 
dados falsos pode acarretar a 
eliminação no exame. Aqueles que 
pleitearem a isenção saberão do 
resultado em 17 de abril, no site do 
Enem. É importante lembrar que, 
m e s m o  c o n s e g u i n d o  e s s e  
benefício, o candidato não estará 
inscrito automaticamente no 
Enem. Ele precisará, assim como 
os demais, fazer a inscrição 
regular. Caso o estudante tenha 
conseguido a isenção em 2018 e 
faltado aos dois dias de prova, 
precisará justificar sua ausência 
entre as 10h do dia 1º de abril às 
23h59 do dia 10 de abril, na página 
oficial do Enem. Neste link, há a 
lista de documentos aceitos para 
comprovar a necessidade de ter 
f a l t a d o  à  p r o v a .  C a s o  a  
justificativa seja recusada ou 
sequer informada, o candidato terá 
de pagar a taxa de inscrição em 
2019.

PARCELAMENTOS

Procon-MT questiona novas 
praticas via cartão de crédito

O chamado crediário no cartão é um sistema de parcelamento com juros anunciado pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)

Procon/MT c/ Redação

Nova forma deixa muitas dúvidas, principalmente às taxas de juros  

Foto: Ilustrativa

INSCRIÇÕES

Aberto o prazo para solicitar
isenção de taxa do Enem/2019 
MEC c/ Redação

Resultado da isenção sairá em 17 de abril, no site do Enem   

Foto: Arquivo
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 tendinite é a inflamação do Atendão, uma estrutura fibrosa, 
como uma corda, que une o 

músculo ao osso. A inflamação se 
caracteriza pela presença de dor e 
inchaço do tendão e pode acontecer 
em qualquer parte do corpo, mas é 
mais comum no ombro, cotovelo, 
punho, joelho e tornozelo, Como se 
sabe, o tendão não é tão forte quanto o 
osso e nem tão elástico quanto o 
músculo, portanto, no caso de 
sobrecarga, é a estrutura que, 
geralmente, mais sofre.
 Os fatores de riscos são: Falta 
de alongamento muscular: acaba 
sobrecarregando o tendão; Postura 
inadequada: ombros anteriorizados 
diminuem o espaço destinado ao 
deslizamento dos tendões que 
movimentam o ombro, causando 
atrito e lesão dos mesmos
 Movimentos repetitivos, 
p r i n c i p a l m e n t e  n o  u s o  d e  
computadores, “tablets” ou celulares: 
acarretam a fadiga dos tendões; Idade 
do paciente: com o passar dos anos a 
circulação sanguínea para o tendão 
fica deficiente Estresse: ocasionam 
contraturas musculares e fadiga 
prejudicando os tendões; Atividades 
esportivas em excesso ou com 
técnica/ material inadequados; 

Doenças autoimunes: onde as células 
de defesa do nosso corpo reconhecem 
os tendões como inimigos por engano 
e começam a atacá-los. A tendinite 
pode ser aguda (história de dor recente 
– até 45 dias) ou, se não cuidarmos, 
tornar-se um problema crônico.
 Os sintomas mais comuns 
são: Presença de dor no local, que 
pode irradiar para toda musculatura ao 
redor, que acaba entrando em 
espasmo de proteção e fadiga com 
sensação de peso. Dor que piora com o 
movimento e  pode acarre tar  
diminuição da força e, em casos de 
longa duração, causar atrofia da 
musculatura. Em muitos casos 
notamos inchaço local e presença de 
calor e/ou vermelhidão.
 A tendinite é geralmente 
diagnosticada por meio da história 
que o paciente conta ao médico e pelo 
exame físico. O médico buscará por 
sinais de dor e sensibilidade nos locais 
indicados pelo paciente. Existem 
testes físicos específicos para cada 
tipo de tendão.
 Pode ser, no entanto, que o 
médico solicite algum exame de 
imagem que julgar apropriado para 
certificar-se do diagnóstico, avaliar o 
grau de inflamação e, também, para 
eliminar outras possíveis causas de 

dor.
 O tratamento é dividido em: 
Repouso do tendão afetado (tipoia 
para o ombro, tala para o punho, etc). 
O tempo de repouso deve ser 
determinado pelo médico – períodos 
de repouso prolongados podem 
acarretar aderências e atrofia 
muscular  e  são prejudiciais .  
Aplicação cuidadosa de gelo para 
diminuir a inflamação.
Eventuais medicamentos anti-
inflamatórios prescritos pelo seu 
médico - Acupuntura; Fisioterapia 
para analgesia (ultrassom, laser, 
massagem miofacial, entre outras).
 Medidas para evitar que a dor 
volte: Correções da postura e 
melhoria da ergonomia no trabalho; 
A l o n g a m e n t o  d o s  m ú s c u l o s  
envolvidos; Fortalecimento muscular 
e adotar pausas durante o trabalho. 
 E m  a l g u n s  c a s o s  
selecionados, quando o tratamento 
conservador falhar,  pode ser 
necessário realizar um procedimento 
cirúrgico; seja para descomprimir um 
tendão apertado, liberar aderências e 
limpar inflamações ao redor do 
tendão, como ressecar fibrose ou 
calcificações dentro do tendão ou ter 
que costurá-lo para corrigir uma 
lesão.
 São vários os medicamentos 
para cura da tendinite, mas somente 
um médico pode dizer qual o 
medicamento mais indicado para o 
caso, bem como a dosagem correta e a 
duração do tratamento. Siga sempre à 
risca as orientações do seu médico e 
NUNCA se automedique. 
 Lembre-se  que sem o 
tratamento adequado, a tendinite pode 
levar a problemas mais graves, como a 
ruptura no tendão, que pode exigir 
uma cirurgia para reparação dos 
danos. Pode resultar, também, em 
outras lesões e na recorrência de 
tendinite. (Fonte: Eduardo Pereira, 
ortopedista cirurgião de mão do 
Hospital Israelita Albert Einsten - 
CRM: 138794). 

star acima do peso ideal não significa necessariamente que se tem Euma doença. Entretanto, o sobrepeso pode desencadear uma série 
de enfermidades. Problemas na coluna vertebral, nos joelhos e 

varizes em membros inferiores podem ser consequências da obesidade, 
mas não podemos nos esquecer de que o coração também sofre com o 
sobrepeso. Embora nem todas as pessoas que sofram de qualquer tipo de 
cardiopatia estejam acima do peso ideal, a obesidade pode agravar ou até 
mesmo desencadear um problema.
 Entram na lista de doenças que podem encontrar na obesidade um 
agravante as seguintes enfermidades: Aterosclerose coronariana: depósito 
de gordura nas artérias que nutrem o miocárdio, o músculo cardíaco;  
Miocardiopatia isquêmica: condição resultante das obstruções das artérias 
coronárias e causa da angina pectoris e dos infartos do miocárdio;  
Hipertensão arterial: e suas consequências, como a miocardiopatia 
hipertensiva e a hipertrofia do ventrículo esquerdo; Diabetes mellitus: a 
doença metabólica que mais eleva o risco cardiovascular, entre outras.
 Quem quer diminuir as chances de desenvolver uma cardiopatia 
deve tomar cuidado para não engordar, além de manter uma atividade 
física regular e frequente por, pelo menos, 150 minutos por semana, 
aconselha a endocrinologista. Também ajuda ter para si a regra de que 
comida não é passatempo, nem forma de dissipar a ansiedade. Procure 
ingerir basicamente alimentos naturais, evitando os industrializados. 
Controle a ingestão de sal e de açúcar e evite as frituras e toda a gordura 
aparente.
 Se a pessoa é completamente saudável, o sobrepeso não costuma 
causar maiores problemas de saúde. Contudo, para quem tem alguma 
tendência a hipertensão arterial, diabetes, varizes em membros inferiores, 
problemas na coluna lombar, um sobrepeso já pode trazer problemas. De 
maneira geral, toleramos bem aumentos de peso que não superem 20% do 
peso ideal de cada pessoa. Acima disso é preciso agir. Procurar a 
orientação de um médico e um nutricionista é o primeiro passo. Eles 
poderão aferir se o ganho de peso trouxe consequências (como por 
exemplo cardiopatias) e se as mesmas necessitam de tratamento 
específico. 
 Às vezes, além do emagrecimento, é necessário seguir uma 
orientação nutricional adequada à idade e situação atual. Além disso, é 
necessário incorporar a prática de uma atividade física de forma regular e 
frequente. Vale até caminhadas, desde que se utilizem calçados adequados 
e com distâncias gradativamente crescentes. Prática de atividade física e 
alimentação saudável . 
***___Regeane Trabulsi Cronfli, endocrinologista do Hcor.
C RMSP -31456.

Editoria

TENDINITE

Sintomas, tratamentos e causas

decorrência do estupro. O idoso 
se encontra-se internado no 
Hospital Regional de Cáceres.
 Conforme a Polícia Civil 
a então vítima tornou-se suspeita 
de crime de estupro, e em 
depoimentos já no Centro 
Integrado de Segurança e 
C i d a d a n i a  – C I S C ,  t e r i a  
confirmado tal situação, e que 
tudo teria ocorrido por que o 
mesmo estaria sob efeitos do 
álcool. 
 A  s i t u a ç ã o  s e r á  
investigada pela Delegacia da 
Policia Judiciaria Civil de 
Cáceres.
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fato, encontrando e apreendendo 
uma marreta ao lado do cadáver, 
que possivelmente, teria sido 
agredido na cabeça  com a 
ferramenta, já que apresentava 
uma perfuração profunda no 
cranio, a priori, a causa da morte.
 Identificado como sendo 
José Lucio Lima dos Santos,  que 
residia em Lambari D'Oeste, a 
vitima pelo que a policia apurou 
até o momento, fora vista pela 
ultima vez naquele sábado, 
pilotando sua moto, uma Honda 
Bros de cor preta, placas Q.C.O 
4926 de Rio Branco, em sua 
cidade. 
 As suspeitas, são de que o 
executor possa ter sido um ladrão 
que teria lhe roubado o veículo e 
numa reação, matado  Jsosé 
Lucio.
 Vitima fatal foi removida 
ao IML de Cáceres para as demais 
providencias e posteriormente 
liberado aos parentes para 
sepultamento, enquanto a policia 
diligencia para apurar causas do 
crime e seus aurtores.

 No local,  populares 
encontraram o corpo de um 
individuo de cor negra caido ao 
solo, apurando-se que o mesmo já 
estava sem vida, comunicando o 
fato à policia.
 Policiais civis e militaares 
de Mirassol DS'Oeste estiveram 
no referido local e registraram o 

m bárbaro crime de Umorte foi registrado no 
final de semana na região 

de Cácees, mais propriamente no 
municipio de Mirassol D'Oeste, 
na localidade denominada 
Rancho Alegre, cruzamento com 
s Linha 3, distante cerca de sete 
quiloemtros da cidade. 

revoltado com a agressão do seu 
parente. E que no sábado, 30 por 
volta das 15h00, o suspeito teria 
retornado a residência do idoso 
na tentativa de estuprá-lo 
novamente, porém desta vez o 
primo de posse de uma faca teria 
tentado realizar a justiça com as 
próprias mãos, vindo a correr, e 
cortar o braço do suspeito.
 Os Policiais Militares 
conversaram com a vítima J. B. 
N, que confirmou ter sido 
violentado pelo suspeito, que a 
base de força física teve 
conjunção carnal com o mesmo, e 
que sente muitas dores em 

em frente a residência do suspeito. Na 
ocasião, Webner se apresentou como 
proprietário do veículo, bem como 
afirmou que não possuía documentação 
da moto pois havia adquirido pelo valor 
de R$ 600, de uma pessoa conhecida 
como “Negão”, usuário de drogas e 
preso por cometer o crime de homicídio 
que vitimou um taxista na região.
 Diante dos fatos, Webner foi 
detido pelo crime de receptação. 
Durante buscas na casa dele, os policiais 
civis apreenderam uma arma de fogo 
(revólver calibre 38 municiada), 
porções de pasta base de cocaína, uma 
balança de precisão, R$ 200 em 
dinheiro, entre ouros objetos.
 Em seguida o rapaz foi 
conduzido à Delegacia de Polícia de 
Pontes e Lacerda, interrogado e preso 
em flagrante pelos crimes de porte ilegal 
de arma de fogo e munições, tráfico de 
drogas, receptação e por dirigir veículos 
sem possuir CNH ou permissão para 
dirigir.

 Polícia Judiciária Civil do Amunicípio de Pontes e Lacerda 
efetuou a prisão de um homem, 

na última quinta-feira (28. 3), em posse 
de uma motocicleta furtada, drogas e 
uma arma de fogo. Webner Severino dos 
Santos, 28, conhecido como “Maguila, 
foi autuado pelos crimes de posse ilegal 
de arma de fogo e munições, tráfico de 
drogas, receptação e por dirigir veículos 
sem possuir CNH ou permissão para 
dirigir.  Na casa do suspeito, no bairro 
Santa Cruz, em Pontes e Lacerda, foi 
localizado um revólver calibre 38 e nove 
munições, porções de pasta base 
cocaína, uma motocicleta Honda Biz de 
cor azul com registro de furto, dinheiro e 
balança de precisão. Os policiais civis 
receberam informações do suspeito, que 
era investigado por envolvido com o 
tráfico de drogas na região, que ele  
estaria na posse de uma motoneta 
proveniente de crime.
 Ao checar a denúncia foi 
avistada a moto Honda Biz, estacionada 

m homem de 28 anos foi Upreso no último sábado 
( 3 0 )  e m  C á c e r e s ,  

s u s p e i t o  d e  v i o l e n t a r  
sexualmente um idoso de 64. De 
acordo com as informações da 
Policia Militar o suspeito teria 
sido vítima de uma tentativa de 
homicídio, feita pelo primo idoso 
ao saber da situação. O fato teria 
ocorrido na tarde do sábado, 
quando os policiais militares 
teriam sido acionados para 
atender uma ocorrência, em que 
uma pessoa teria sido esfaqueada 
na praça do bairro DNER.
 De acordo com o boletim 
de ocorrência a então vítima do 
esfaqueamento, M. A. B (28), 
estava sendo atendido pelo Corpo 
de Bombeiros, quando os 
policiais militares chegaram até o 
local. A vítima teria dito que o 
suspeito de lhe esfaquear estaria 
ainda nas imediações. De posse 
das informações os policiais 
s a í r am em d i l igênc ia s  e  
encontraram o suspeito de J. C. O. 
C (31), que confirmou ter 
realizado o corte em um dos 
braços da então vítima.
 Todavia em depoimento J. 
C. O. C aos policiais declarou M. 
A. B teria estuprado o seu primo 
de 64 anos, na tarde da sexta-feira 
(29), e o idoso teria lhe contado a 
situação, o que teria lhe deixado 

SUSPEITA DE LATROCÍNIO

Assassino matou vitima com 
golpe de marreta na cabeça

Como a motocicleta do morto não foi localizada a policia não descarta a hipótese de latrocinio, (roubo seguido de morte) e está na captura dos suspeitos do crime

Da Redação

José Lucio, morto a golpe de marreta na noite de sábado   

HONDA E TRABUCO
Maguila é grampeado com moto
“comprada” de ladrão-homicida

PJC/MT c/ Redação

Foto: PJC/MT

BOCA QUENTE

Muvuca de cachaça, sexo
e facada acaba na policia
C.N c/ Redação

Arma branca infelizmente, independe de licença e ou porte para uso    

Foto: Ilustrativa

Foto: Reprodução
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agradecimentos aos parceiros da 
promoção e,  principalmente,  à 
população que correspondeu ao 
chamado para contribuir com o bem 
estar dos alunos nas escolas municipais. 
Francis agradeceu ao Rotary, diretores e 
diretoras de escolas, coordenadores, 
pais, alunos, empresas, empresários e 
todos os parceiros que não mediram 
esforços para o sucesso da promoção.
 O presidente do Rotary Club de 
Cáceres, Jorge Antônio Rodrigues, se 
disse satisfeito com o resultado do bingo 
e também agradeceu a participação de 
todos os parceiros na organização e na 
venda das cartelas, assim como também 
à população que correspondeu, 
concorrendo e contribuindo com a 
compra de aparelhos de ar condicionado 
para as escolas. 
 Jorge disse que é importante 
dar contribuição ao Poder Público para 
que benefícios à população sejam 
realizados mais rapidamente. “Como 
cidadãos, temos orgulho em ajudar 
nosso município. Muito obrigado a 
todas as empresas, empresários e aos 
nossos companheiros do Rotary pelos 
esforços de cada um”, concluiu.

 oi um sucesso total, o bingão FFestival de Premios realizado a 
noite do último sábado bingo 

para angariar recursos a fim de 
climatizar escolas municipais, evento 
solidário promovido do Rotary Club de 
Cáceres, em apoio à Secretaria 
Municipal de Educação, que visa 
beneficiar mais de 9 mil alunos da rede 
escolar do município.
 Todos os prêmios tiveram 
ganhadores de Cáceres: Patrícia Abraão 
da Avenida Perimetral, ganhou um 
telefone celular; Pedro Souza Silva 
Martins, da Rua das Membeca, no 
Jardim Guanabara, um Notebook; a 
primeira moto saiu para Deione 
Benedito Silva, do Jardim das Oliveiras 
e a segunda, teve como ganhador: 
Nivaldo Garcia Fernandes, da Rua das 
Goiabeiras, no bairro Luz do Sol.
 Presente ao sorteio na sede do 
Rotary, a vice-prefeita e secretária de 
Educação, Eliene Liberato Dias, 
representou o prefeito Francis Maris 
Cruz, que se encontra em viagem, 

representando o município em Brasília, 
na reunião da Federação dos Prefeitos. 
Eliene,que  inclusive fez a doação de 
uma das motos sorteadas,(a outra foi 
doação da Cometa Moto Center),  
agradeceu ao Rotary, comunidade, 
empresários e a todos os parceiros que 
contribuíram para a realização da 
promoção.
 C o n f o r m e  e l a ,  f o i  d e  
fundamental importância a colaboração 
de todos, para que se pudesse vender 
mais de 20 mil cartelas, salientando 
ainda a contribuição das diretorias de 
escolas, pais, alunos, professores e todos 
os profissionais da Educação envolvidos 
na venda das 22.854 cartelas, ao preço 
de R$ 10 cada.  O dinheiro arrecadado 
será investido na compra de aparelhos 
de ar condicionado para as 39 escolas 
municipais, num projeto do Rotary Club 
de Cáceres.
 Por telefone e em contato com a 
vice-prefeita Eliene, o prefeito Francis 
acompanhou o sorteio e pediu à vice-
prefeita que retransmitisse seus 

Prefeitura Municipal de Cáceres para 
que o município faça a gestão e 
manutenção dessa centrais.O Sistema 
Simplificado de Abastecimento de Água 
trata-se de uma pequena central de 
captação, tratamento e fornecimento de 
água, voltada a atender localidades 
rurais que não estão interligadas nas 
redes de abastecimento dos municípios. 

 Os moradores têm a opção 
ainda de implantar uma rede de 
abastecimento da Central até a sua 
propriedade. 
 Neste caso, o custo é de 
responsabilidade do proprietário.

 Nesse processo, a água é 
retirada de um manancial subterrâneo 
como, por exemplo, um poço. 
Posteriormente passa por tratamento, 
por meio de cloração, e ao final é levada 
à população meio de torneiras (bicas).

evento é um resgate a memória da 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em 1986, considerada 
histórica por ter sido um marco para a 
democracia participativa e para o SUS. 
Por isso, traz a ideia de “8ª + 8 = 16ª”, já 
que a 8ª Conferência foi o primeiro 
evento de participação social na saúde, 
em âmbito nacional, aberto à sociedade.
 O resultado desse grande 
encontro da população brasileira em 
Brasília gerou as bases para a seção “Da 
Saúde” da Constituição Brasileira em 
1988. A participação social em Cáceres 
é muito importante. É através desse 
processo que a população pode 
c o n t r i b u i r  a t i v a m e n t e  n o  
desenvolvimento de políticas públicas 
de saúde. O relatório final da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde (8ª) 
deve gerar subsídios para a elaboração 
do Plano Plurianual 2020-2023 e do 
Plano Nacional de Saúde.
 Durante a realização do evento 
os participantes vão discutir, avaliar as 
políticas de saúde nível local e regional, 
d e l i b e r a r  s o b r e  a s  p r o p o s t a s  
apresentadas pelos delegados (as), 
indicar delegados para participar da 
Conferência Estadual e, eleger os novos 
membros do Conselho Municipal de 
Saúde de Cáceres. Conforme a 
conselheira Verena Galetti, o evento é 
aberto ao público em geral e oferecerá 
certificado pelas horas de conferência.

rganizada pelo Conselho OMunicipal de Saúde (CMS) e 
realizada pela Prefeitura por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), a conferência vai reunir 
centenas de pessoas de todo o município 
e seus distritos, nos diase 4 e 5 de abril, 
no auditório da Sicmatur, para traçar de 
forma democrática as diretrizes para as 
políticas públicas de saúde no âmbito 
municipal.
 O tema principal da 8ª 
Conferência é “Democracia e Saúde” e 
os eixos temáticos são: Saúde como 
direito, Consolidação dos princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
Financiamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os participantes serão 
eleitos delegados em etapa municipal 
para representarem Cáceres em nível 
estadual e federal, obedecendo uma 
série de regras regimentais que 
garantam a diversidade da população 
brasileira.
 Além da sociedade em geral, as 
etapas da conferência devem contar com 
participação de conselheiros de saúde 
munic ipa i s ,  r ep resen tan tes  de  
movimentos sociais e entidades, seja em 
territórios urbanos ou rurais. Diante da 
EC nº 95/2016, a realização da 
conferência se faz ainda mais necessária 
como uma grande ação em defesa do 
SUS e da democracia.
 A proposta temática para o 

 equipe técnica de engenheiros Ada Secretaria de Infraestrutura e 
Logística de Mato Grosso 

(Sinfra), por meio da Secretaria Adjunta 
de Cidades (Sacid), realizou na última 
semana vistorias em comunidades rurais 
de Cáceres que receberão o "Sistema 
Simplificado de Abastecimento de 
Água" (SSAA), criado para garantir 
água potável de qualidade a pequenas 
comunidades com menos de 50 mil 
pessoas.
 Serão investidos R$ 4,8 
milhões na perfuração de poços 
revestidos com 150 metros de 
profundidade, instalação de clorador, 
barrilete, reservatório metálico de 20 mil 
litros de água e seis pontos de 
distribuição para a comunidade. Devem 
ser atendidas aproximadamente 15 mil 
pessoas após a entrega de 38 sistema de 
abastecimento em uma área cercada e 
iluminada de 7,5m por 10m.
 Com esses novos sistemas, 
centenas de agricultores familiares serão 
beneficiados com a utilização para 
consumo próprio e uso para agricultura e 
pecuária, atividades predominantes na 
região oeste de Mato Grosso. Em 
Cáceres, as comunidades beneficiadas 
são a Vila Garcez, Nova Era e 
Peraputanga.
 Segundo o secretário adjunto 
de Cidades, Wener Santos, os três 
sistemas previstos para o município de 

Cáceres já estão 97% concluídos. 
“Entregas como essa são essenciais para 
a manutenção das famílias rurais que 
carecem do apoio do poder público por 
conta da escassez de água em diversas 
regiões de Mato Grosso”, avaliou ele.
 C o n f o r m e  p r e v i s t o  e m  
contrato, após a conclusão da obra, 
Estado fará um termo de cessão à 

ÁGUA POTÁVEL

Governo investe R$ 4,8 mi em 
comunidades rurais de Cáceres 

Com novos sistemas, centenas de agricultores familiares de Vila Garcez, Nova Era e Peraputanga serão beneficiados com a utilização para consumo no campo

Secom/MT c/ Redação

Além de potável, água pode ser usada na agricultura familiar  

Foto: Henrique Pimenta

CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR

Bingão do Rotary de Cáceres 
vendeu mais de 20 mil cartelas 
Assessoria c/ Redação

Parceria do Rotary Club com educação superou as expectativas   

Foto: Divulgação

MEGA EVENTO

Cáceres realizará 8ª conferência 
municipal de saúde esta semana
Assessoria c/ Redação

Proposta é um resgate 8ª Conferência realizada em 1986  

Foto: Arquivo
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A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento positivo na 
vida social e boa relação com 
os amigos, que se aproximam. 
O momento é ótimo para 

começar ou apresentar um projeto em 
equipe. Dia bom para novos contatos 
comerciais.

Esotérico

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de bom movimento em 
projetos profissionais e 
planos de negócios, que 

começam a ser colocados em prática. O 
momento é ótimo para apresentação de 
palestras e projetos. Uma promoção pode 
ser aprovada.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
do Sol em Áries indicando 
um dia de boas novidades 
relacionadas a projetos de 
médio prazo. Os contatos 

com pessoas e empresas estrangeiras são 
favorecidos. O dia é ótimo para dedicar-
se com mais carinho à espiritualidade.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento positivo 
p a r a  s e u  d i n h e i r o ,  
especialmente se estiver 

envolvido em uma negociação relacionada 
a uma parceria financeira ou um novo 
investimento. O dia é ótimo também para 
estar com quem ama.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento agradável 
n a  v i d a  s o c i a l  e  
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O momento é ótimo para 
sair e divertir-se com amigos, mas 
também para firmar uma parceria 
comercial.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento na vida 
s o c i a l  e  m e l h o r a  d a  
comunicação. Você estará 

mais aberto, simpático e afetivo, mais 
voltado para as pessoas que ama. Dia 
ótimo para curtir a intimidade junto de 
quem ama.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento na vida 
social e aproximação de 
pessoas  in te ressan tes .  

Alguém especial pode começar a mexer 
com seu coração. Um novo romance pode 
estar a caminho. Dia ótimo para estar com 
os filhos.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de maior envolvimento 
com sua vida doméstica e os 
relacionamentos familiares. 

O momento é ótimo para atividades em sua 
casa, mas também para começar uma 
reforma. Você estará mais interiorizado e 
caseiro.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
do Sol em Áries indicando 
um dia de movimento 
positivo nas finanças, com 

boas novidades e aumento de seus 
rendimentos. Um projeto pode ser 
aprovado e/ou um contrato assinado. O 
dinheiro chega com mais facilidade.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de interiorização e maior 
envolvimento com suas 
emoções, que passam por um 

momento de equilíbrio e estabilidade. O 
dia é ótimo para cuidar da saúde global, 
mas também para começar o planejamento 
de um novo projeto.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto do 
Sol em Áries indicando um 
dia de movimento positivo e 
b o a s  n o v i d a d e s ,  
especialmente no trabalho. 

O momento pode estar relacionado com a 
aprovação em um processo de seleção para 
um novo emprego. Um novo projeto está a 
caminho.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
do Sol em Áries indicando 
um dia de movimento na 
vida social e aproximação 

de amigos, novos e antigos. O momento 
pode estar relacionado com a 
aprovação de um projeto que resultará 
rapidamente em um novo contrato. 

By Rosane Michels

Beijo no coração da linda 
Rotaractiana Alícia que esteve no 
fim de semana em Cáceres para 
participar do Show de Prêmios do 
Projeto  Climatizar. Ela agora 
reside em Pontes e Lacerda onde 
e s t á  c u r s a n d o  d i r e i t o .  
Agradecemos a visita e desejamos 
muitos sucessos nessa nova etapa 
de sua vida.

Um alô mais que especial ao médico 
oftalmologista Dr. Odenilson José da 
Silva, leitor assíduo que acompanha 
todas as manhãs as notícias da city no 
JCC. Um forte abraço extensivo a toda 
equipe do COC.

Parabenizamos a querida Rubia 
Ranzani Tesch que ontem festejou ao 
lado de amigos e familiares a passagem 
de mais um natalício. Paz, amor, 
felicidade e muitos anos de vida é o que 
desejamos a você. Feliz Aniversário!

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

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

Um click super fofo ao pequeno Matheus, pousando no colo da 
mamãe Luciane Castrillon  no dia do seu  Batismo. A 
comemoração reuniu os familiares e amigos. Que Matheus 
cresça com muita saúde. 

*****************
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 A equipe técnica da  Sinfra, 
por meio da Secretaria Adjunta de 
Cidades, realizou vistorias em 
comunidades rurais de Cáceres que 
receberão o Sistema Simplificado de 
Abastecimento de Água, para 
garantir água potável de qualidade a 
pequenas comunidades. Serão 
investidos R$ 4,8 milhões na 
perfuração de poços beneficiando 
Vila Garcez, Nova Era e Peraputanga. 

 Organizada pelo Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) e realizada pela Prefeitura 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), a 8ª Conferencia Municipal de Saúde 
vai reunir centenas de pessoas de todo o 
município e seus distritos, nos diase 4 e 5 de 
abril, no auditório da Sicmatur, para traçar de 
forma democrática as diretrizes para as 
políticas públicas de saúde no âmbito 
municipal. 

Página 03

 Sucesso total, o bingão Festival dee Premios realizado a noite do 
último sábado bingo para angariar recursos a fim de climatizar escolas 
municipais, evento solidário do Rotary Club de Cáceres, em apoio à 
Secretaria Municipal de Educação, que visa beneficiar mais de 9 mil 
alunos da rede escolar do município. Foram vendidas 22.854 cartelas, ao 
preço de R$ 10 cada.  Confira os sorteados nesta edição: Página 03

Página 03

 O cadáver de José Lucio Lima dos Santos,  que residia em 
Lambari D'Oeste, foi encontrado  no final de semana no Rancho 
Alegre, cruzamento com a Linha 3, cerca de sete km de Mirassol 
D'Oeste, apresentando ferimento causado por golpe de marreta. Ele 
fora visto pela últm a vez no sábado pilotando sua moto Honda Bros 
em sua cidade e a policia não descarta latrocinio. Página 04

SUCESSO TOTAL

Mais de 20 mil cartelas vendidas 
refresca clima de bingão do Rotary 

Dinheiro arrecadado será investido na compra de aparelhos de ar condicionado para as 39 escolas municipais, num projeto do Rotary Club de Cáceres

Festiva foi dedicada ao sorteio de premios, superando expectativas  

Foto: Divulgação

SISTEMA SIMPLIFICADO

Investimento de R$ 4,8 mi levará 
água potável à comunidades rurais 

Àgua será utilizada tanto para 
uso domiciliar, como na lavoura   

Foto: Henrique Pimenta

OITAVA VERSÃO

Cáceres sediará nos dias 4 e 5  
conferência municipal de saúde 

Evento é um resgate a memória 
da 8ª Conferência Nacional  

Foto: Arquivo

VIOLÊNCIA EXTREMA

Executado a golpe de marreta
pode ter sido alvo de ladrões

José Lucio Lima dos Santos, pode ter sido vitima de ladrões   

Foto: Reprodução
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SEXO E ALCOOL
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PROCON ALERTA

Esfaqueou cachaçeiro
que violentou o sogro

Questionadas novas praticas
através do cartão de crédito

Sintomas, tratamentos
e causas da tendinite


