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A Marinha do Brasil, realizará na região da Carne Seca e em 
Cáceres, mais uma etapa da Comissão de Assistência Hospitalar, 
ancorando amanhã, 24, em nossa cidade, o Navio de Assistência 
Hospitalar (NAsH) Tenente Maximiano, atendendo dia 25 na Carne-Seca. 
Na agenda, médicos clínico geral, otorrino, cirurgião-dentista e 
enfermeiros, do Corpo de Saúde da Marinha.  Página 03

A Prefeitura de Cáceres em parceria com 
a Secretária de Estado e Meio Ambiente, que é a 
organizadora do evento, a  Unemat e outros 
municípios, banhados pelo Rio Jauru, realizaram 
anteontem, (21), o Iº encontro do Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Rio Jauru. O encontro foi 
sobre a recuperação de nascentes, educação 
ambiental e outras atividades relacionadas ao 
Rio Jauru e suas nascentes.  

Página 03

O município de Cáceres foi 
condenado a pagar R$ 6 mil a um contribuinte 
por negativar indevidamente o nome dele, 
como devedor de IPTU de três imóveis que 
não lhe pertenciam. A indenização foi fixada 
pela juíza Hanae Yamamura de Oliveira, a 
título de danos morais, diante dainexistência 
nos autos, de qualquer elemento que 
comprove que o autor seja proprietário do 
imóvel.  

Felipe  Souza Vicente, vulgo Zóio, foi preso novamente pela 
equipe de investigadores da Polícia Civil de Pontes e Lacerda na tarde do 
último  domingo (19) nas proximidades do Ginásio Bezerrão na cidade de 
Pontes e Lacerda. O ladrão velho conhecido da policia havia roubado uma 
moto Honda Bros e foi reconhecido pelas vitimas, voltando de novo para 
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Um grupo formado por 115 investigadores da Polícia Civil de 
Mato Grosso esteve em Brasília protestando contra a reforma da 
previdência que está tramitando na Câmara dos Deputados. Com cartazes, 
bandeiras e até cruzes simbolizando as vidas de colegas mortos em serviço 
o grupo chamava a atenção para insatisfação da categoria em relação à 
Proposta.  Página 06

ESPERANÇA DO PANTANAL

Navio hospital da marinha
ancora amanhã em Cáceres

A missão da tripulação é levar saúde e qualidade de vida aos ribeirinhos da  região do Pantanal proporcionando assistência médico-hospitalar e odontológica

NAsH Tenente Maximiano da Flotilha de Mato Grosso, chega amanhã 

O hipotireoidismo é uma condição que ocorre quando a glândula tireoide produz 
quantidade insuficiente de hormônios, os T3 e T4. E na coluna Fala-Doutor, a medica 
alergista Dra. Camila Bertáglia Luizetto de Lima, medica alergista, fala sobre a rinite, 
que começa com aquela coceira no nariz.      Página 05

O Fantasma do Hipotireoidismo

 Foto: Divulgação

IMPOSTO INDEVIDO

Falha negativa de contribuinte
gera condenação ao município

Funcionários da prefeitura diziam  ter 
retirado os imóveis do CPF do morador 

Foto: Wilson Kishi

RECUPERAÇÃO

Nascentes do pantanal são
foco de debate em Cáceres

Evento foi realizado no Auditório 
Maria Sophia Leite na Sicmatur  

Foto: JCC

CAVALO DE AÇO

Zóio volta pro xilindró com
motoca roubada em Pontes

Ladrão contumaz, Felipe Souza, o Zóio, está de novo chaveado   

Foto: PJC/MT

IMPREVIDÊNCIA

Em Brasília policiais civis de
MT protestam contra reforma

Policiais se mobilizaram na esplanada dos ministérios em Brasília  

Foto: Sinpol
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno, indicando um dia 
de reflexão, distanciamento 
d a  v i d a  s o c i a l  e  

aprofundamento emocional. É possível 
que enfrente alguma dificuldade com 
pessoas de poder. Não se envolva em 
novos investimentos.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno, indicando um dia 
de  enf ren tamento  de  

problemas nos relacionamentos, 
pessoais ou profissionais. O momento 
pode estar relacionado com a negociação 
de uma parceria comercial. Você estará 
mais sério e comprometido.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno, indicando um dia 
de maior envolvimento com 
seus projetos profissionais e 

planos de carreira. O período pode estar 
relacionado com a chegada de um novo 
projeto que traz com ele o aumento da 
responsabilidade.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno, indicando um dia 
de interiorização e busca de 
e q u i l í b r i o  m e n t a l  e  

espiritual. O momento é ótimo para rever 
seus projetos futuros, pessoais e 
profissionais. Dia ótimo para a prática da 
meditação e de rituais religiosos.

A Lua se une a Saturno e Plutão 
em Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
indicando um dia difícil, 
especialmente no trabalho. O 
m o m e n t o  p o d e  e s t a r  

r e l a c i o n a d o  c o m  o  a u m e n t o  d a  
responsabilidade e exigências no dia a dia. 
Um projeto de trabalho ou novo emprego 
pode ser aprovado. 

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno, um dia 
de  en f ren tamen to  de  

problemas em um relacionamento 
afetivo. Você estará mais fechado e 
distante da vida social, mais reflexivo e 
até mesmo um pouco frio e racional na 
solução de algumas dificuldades.

A Lua se une a Saturno e Plutão 
em Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

dificuldades com suas finanças. O 
momento pode trazer preocupações e 
atrasos de pagamentos. O dia é ótimo 
para reorganizar ganhos e gastos. Não é 
um bom momento  para  novos  
investimentos. 

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em seu signo, recebe 
um ótimo aspecto de Netuno, 
indicando um dia em que você 

estará mais fechado, mais voltado para a 
solução de alguns problemas e 
dificuldades que vem enfrentando. O 
momento pode estar relacionado com 
problemas em um relacionamento 
afetivo.

A Lua se une a Saturno e Plutão 
em Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
distanciamento da vida social e 

maior envolvimento com suas emoções. 
O dia pede reflexão e interiorização. 
Procure cuidar de si mesmo, dedique-se à 
atividades que unam mente e corpo para 
a retomada do equilíbrio.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, recebe 
um ótimo aspecto de Netuno, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
interiorização e necessidade 

de estar mais perto dos seus. Um de seus 
pais pode enfrentar alguns problemas 
financeiros ou de saúde e vai precisar de 
seu apoio e companhia.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, recebe 
um ótimo aspecto de Netuno, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
preocupação e dificuldades na 

comunicação. Você estará mais fechado 
e introspectivo, mais voltado para o 
planejamento de um projeto que envolve 
a assinatura de um novo contrato.

A Lua se une a Saturno e 
Plutão em Capricórnio, recebe 
um ótimo aspecto de Netuno, 
indicando um dia em que você 

vai preferir estar com amigos íntimos a 
qualquer atividade social vazia. O 
momento pode estar relacionado com a 
finalização de um projeto em equipe. 
Você estará mais fechado e preocupado. 

Parabenizamos Milene Oliveira pela passagem de mais um 
natalício. Por esse dia tão especial, muita alegria, paz e harmonia. 
Que todos os seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz 
aniversário!

Felicitamos neste dia a linda Franciane Vieira, que festeja mais um ano de existência e recebe o carinho 
mais que especial dos familiares e rol de amigos. Que Deus guie sempre seus caminhos por onde você passar. 
Sonhos e metas foram feitos para ser alcançados e você alcançará tudo que almeja porque é uma pessoa 
forte e determinada. Desejo muita paz, alegria, sorte e sucesso para você sempre! Parabéns! Na foto com os 
pais e filho.

No rol dos aniversariantes desta quinta-feira a querida Edil 
Santos, recebe os calorosos abraços da família, amigos e 
colegas de trabalho.  Meu desejo para hoje é que você 
continue no caminho certo, que conquiste mais vitórias e 
nunca perca a esperança nos momentos difíceis. Felicidades 
e muitos anos de vida!

Um click super fofo a pequena Anelise Maria, filha da 
nossa amiga Maria Rosa Silva, que completa seu 
segundo aninho de vida e encanta a todos com seu 
jeitinho alegre de ser.  Que Papai do Céu lhe conceda 
muita saúde e felicidades. Beijinhos gatinha!!!
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provável que o time vá a 
campo no domingo com: 
Edson, Da Silva, Hélder, 
Lucão e Balbino. Moises, 
Everton Dias, Juninho Tardelli 
e Douglas. Igor (Abu) e 
Geovani Rosa. A meta é 
conseguir a primeira vitória no 
certame e espantar a bruxa que 
deixou a lanterna nas mãos do 

que pretende promover 
a estreia do centroavante 
Geovani Rosa. Com isso, 
Wilson Júnior ficará como 
opção no banco de reservas. O 
restante da equipe deve ser a 
mesma da última partida.

A escalação do time 
titular só será definida no 
decorrer da semana, mas é bem 

do Brasil e é um 
campeonato muito difícil. 
Todas as equipes que estão ali 
na C, na D, são equipes que 
chegam às finais nos seus 
c a m p e o n a t o s .  É  u m a  
competição mais curta que a B, 
tem uma margem de erro 
menor, a gente precisa variar o 
modelo", disse o técnico Júnior 
Rocha.

Para o jogo contra o 
Volta, à princípio, ele pretende 
p r o m o v e r  a p e n a s  u m a  
mudança na equipe que 
empatou com o Tombense. 
Preocupado com a falta de 

Após a longa e desgastante 
viagem que fez até Tombos-
MG, onde empatou com o 
Tombense, pela quarta rodada 
d a  p r i m e i r a  f a s e  d o  
campeonato Brasileiro da 
Série C, o Luverdense voltou a 
treinar no Passo das Emas, 
focado no jogo do próximo 
domingo, contra o líder do 
grupo, o Volta Redonda, 
partida que será disputada em 
casa, diante da sofrida torcida, 
às 16h00.

O técnico Júnior Rocha 
que ainda não conseguiu 
entrosar o time, aguarda uma 

p o s i ç ã o  d o  
departamento médico para 
saber se poderá contar ou não 
com o atacante Igor, que sofreu 
uma torção no tornozelo 
direito, no jogo com o 
Tombense. O jogador foi 
substituído ainda no primeiro 
tempo da partida, em Minas, e 
passará por uma avaliação 
durante a semana. Se Igor for 
vetado pelo departamento 
médico, o atacante Abu, ficará 
com a vaga.

Para Rocha,  a Série C 
as vezes requer um estilo 
diferente, até porque “estamos 

 boa campanha do Cuiabá 
n a  S é r i e  B  d o  ACampeonato Brasileiro, 

que ocupa a 4ª colocação com 8 
pontos mesmo sem ainda ter 
jogado na 5ª rodada, causa 
surpresa em muita gente e anima 
o elenco do Dourado, que durante 
a semana com folga na tabela, 
mereceu  atenção especial da 

c o m i s s ã o  t é c n i c a ,  q u e  
intensificou os treinos e os 
jogadores comemoram a boa 
fase. O zagueiro Edson Borges, 
no entanto, declarou que o elenco 
precisa de equilíbrio para “manter 
pé no chão” para quando está bem 
e tranquilidade nas dificuldades 
que devem chegar. “A gente não 
pode achar que está tudo certo 

[com as vitórias] e nem numa 
derrota achar que está tudo 
errado. A gente tem que ter este 
equilíbrio e o professor (Itamar 
Schülle) está passando esta 
tranquilidade para a gente saber 
levar as coisas”, avaliou. Embora 
o Cuiabá esteja no G4, Edson 
Borges deixou transparecer que o 
objetivo principal do Dourado é 
alcançar os 46 pontos, o número 
m á g i c o  q u e  g a r a n t e  a  
permanência do representante de 
Mato Grosso na segunda divisão. 
Para isso, o defensor entende que 
é necessário pontuar em jogos 
fora de casa.  “Na Série B a gente 
tem que pontuar. Lógico que a 
gente tem que vencer, só que, 
principalmente nos jogos fora de 
casa, a gente tem que pontuar 
independente da equipe com que 
a gente for jogar”, enfatizou.

O próximo compromisso 
do Dourado será no sábado 
próximo, diante do Coritiba, no 
Paraná. As equipes entram em 
campo, no estádio Couto Pereira 
às 10h (horário de Mato Grosso) e 
uma vitória pode colocar o 
C u i a b á  n a  l i d e r a n ç a  d a  
competição.

VOLTA POR CIMA

Luverdense busca espantar
a bruxa e sair da lanterna

Verdão de Lucas vem de uma série de tropeços em casa e fora, não logrando  sequer uma vitória na série C e pega de quebrada, o líder Volta Redonda domingo

S.N c/ Redação

Líder carioca é o desafio da próxima rodada para o lanterna LEC  

Foto: Arquivo

SEM EUFORIAS

Zagueiro defende equilíbrio
nesta  boa fase do Dourado

S.N c/ Redação

Coritiba será o próximo desafio do Cuiabá em território Pé-Vermelho 

 Foto: Tribuna PR
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Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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m grupo formado por 
115 investigadores da UPolícia Civil de Mato 

Grosso organizado pelo sindicato 
da categoria (Sinpol) esteve em 
Brasília na tarde de anteontem,  
(21), para protestar contra a 
reforma da previdência (PEC 
06/2019) que está tramitando na 
Câmara dos Deputados.

Na capital federal os 
servidores se uniram a cerca de 4 
mil manifestantes convocados 

pela União dos Policiais 
do Brasil (UPB) e juntos 
ocuparam a Praça dos Três 
Poderes no ato "Pelo Direito do 
Policial se Aposentar".

Com cartazes, bandeiras e 
até cruzes simbolizando as vidas 
de colegas mortos em serviço o 
grupo chamava a atenção para 
insatisfação da categoria em 
relação à Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 06/2019) 
q u e  d e s c o n s i d e r a  a s  

da atividade de risco 
desempenhada pelos servidores 
de segurança pública.

"Queremos que o governo 
garanta aos policiais civis as 
m e s m a s  c o n d i ç õ e s  d e  
aposentadoria dada aos militares 
das Forças Armadas, policiais e 
bombeiros militares através do 
Projeto de Lei 1645/1: 35 anos de 
trabalho sem fixação de idade 
mínima para envio do servidor à 
reserva remunerada. 

Com as novas regras, a 
idade mínima ultrapassará 55 
anos de idade para servidores em 
atividade de alto risco, sem 
d i s t i n ç ã o  d e  g ê n e r o .  
Aposentadoria diferenciada para 
policiais não é privilégio, é 
direito!", ressaltou Edleuza 
Mesquita, presidente do Sinpol-
MT.

D e  a c o r d o  c o m  a  
presidente do Sinpol-MT, a PEC 
06/2019 também prevê regras 
para pensão e invalidez iguais pra 
todos os servidores públicos. "A 
atividade policial implica em real 
risco de morte ou invalidez para o 
investigador ao longo da carreira. 
Não levar isto em conta faz com 
q u e  o  p o l i c i a l  s e  s i n t a  
desprotegido e trabalhe 

apreensivo em situações 
de combate. 

Perde o policial e a 
sociedade pela  queda da  
qua l idade  do  se rv iço  de  
segurança pública", explicou 
Edleuza.

Agentes  da  Po l íc ia  
Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia do Congresso 
Nacional, agentes prisionais e do 
sistema socioeducativo de todo 
país também participaram do 
protesto.

a última semana, a 
prefeita de Conquista ND'Oeste Maria Lucia, se 

reúne com produtores rurais de 
Campos de Júlio para discutir 
pavimentação da MT-445. 

Após se reunir com o 
vice-governador,  Otaviano 
Pivetta (PDT) e o deputado 
estadual – líder do governo na 
Assembléia – Dilmar Dal Bosco 
(DEM) para discutir a viabilidade 
de Pavimentação da MT-445, que 
liga Conquista D'Oeste a Campos 
de Júlio, a prefeita teve uma longa 
conversa com os membros da 
Associação Rio Verde – coordena 
os trabalhos da MT-388 – e 
Associação de Campos de Júlio – 
responsável pela pavimentação 
d a  M T- 3 5 8  ( C a m p o s  d e  
Júlio/Usimat).

O  s e c r e t á r i o  d a s  
Associações, Edilson Mota, 
vereador em Diamantino ficou 
impressionado com o tamanho do 
beneficio que este projeto poderá 
trazer para a região que tem um 
potencial de mais de um milhão e 
duzentos mil hectares a serem 
explorados. 

Ele até percorreu o trecho 
para conhecer o trajeto, onde 

ficou acertado que a o 
trabalho da Associação Rio 
Verde, que é a extensão da BR-
364 até a Fazenda Branca, será 
ampliado até a BR-174, ligando 
Tangará da Serra a Conquista 
D'Oeste num percurso de 192 km.

Maria Lúcia afirma que 
num futuro próximo, esta rota irá 
ligar Mato Grosso ao Oceano 
Pacifico. O projeto conta com a 
simpatia do vice-governador do 
Estado, dos deputados estaduais, 
do ex-governador, Blairo Maggi 
e do atual senador, Welington 
Fagundes.

A Reunião aconteceu nas 
Instalações da Agropecuária 
Crestani e contou com a 
participação de Vereadores de 
Campos de Júlio, Rodrigo de 
Paula, Elizeu Luiz, José Cardoso 
e Joel Celso, juntamente com o 
Secretário Municipal de Indústria 
e Comércio de Campos de Júlio, 
Ademir (Gringo), Everton Elias 
Ogliari, da Fazenda Alabama, 
Richard Grander (USIMAT), 
José Crestani de Presidente da 
Associação  Rio Verde, Alfredo 
Tomé, além do secretário de 
Obras de Conquista D'Oeste 
Maurício Guedes.

DIREITOS AMEAÇADOS

Policiais protestam em Brasília
contra a reforma da previdência

Para a presidente do Sinpol-MT Edileuza Mesquita, aposentadoria diferenciada para policiais não é privilégio, é direito e o sindicato luta para manter esse direito

Assessoria Sinpol

Policiais durante o embarque para as manifestações em Brasília  

Foto: Sinpol/MT 

INFRAESTRUTURAS

Prefeita discute com lideranças
rurais pavimentação da MT 455
Assessoria

Prefeita Maria Lucia, de Conquista D'Oeste cobra ações do Estado   

Foto: Assessoria

lergia, em uma definição simples, é 
uma  de f e s a  exage rada  do  
organismo contra agentes que não A

são potencialmente agressivos ao ser 
humano. Ou seja, uma pessoa alérgica é 
aquela que é hiper-reativa a determinada 
substância que para a maioria das pessoas 
não desperta nenhuma resposta. "O 
paciente não nasce com a alergia em si, ou 
seja com a hiper-reação a uma substância. 
Ele nasce com a predisposição a se 
sensibilizar a um determinado fator. Isto 
significa que podemos conviver com 
aquela substância por muitos anos e vir a 
desenvolver sintomas apenas tardiamente", 
explica a alergista do Hospital 9 de Julho, 
Camila Bertáglia Luizetto de Lima.
 Muitas substâncias podem causar 
alergias respiratórias, como a poeira de casa, pólen e alguns alimentos. "No Brasil, 
a poeira domiciliar é o fator mais importante. Essa poeira é formada pela 
descamação da pele humana e de animais, restos de pelos de cães e gatos, restos de 
insetos, fungos, bactérias e organismos microscópicos que são chamados ácaros. 
Entre todos eles, o principal agente alérgico é o ácaro", diz Camila.

De acordo com a médica, as alergias respiratórias muitas vezes são 
hereditárias, mas também podem ocorrer com pessoas que não têm histórico 
familiar da doença. "Quando um homem e uma mulher alérgicos têm um filho, a 
chance desta criança ser alérgica é de cerca de 50%. Por outro lado, mesmo que 
nenhum dos pais apresente alergia, a criança ainda assim pode vir a ter", diz ela.

A rinite de origem alérgica, se caracteriza como uma inflamação dos 
tecidos que revestem o nariz. Seus sintomas são prurido (coceira) no nariz, olhos 
ou garganta, além de coriza, espirros e obstrução nasal. Estes sintomas podem ser 
episódicos ou perenes.

"O tratamento se inicia com a orientação ao paciente sobre como evitar o 
contato com os alérgenos aos quais ele é sensibilizado. Ou seja, se ele é alérgico a 
poeira, deverá tomar medidas para minimizar o contato com ela. Esse é o principal 
elemento que leva a evitar os quadros de exacerbação da doença. Há também 
possibilidade do uso de medicamentos para profilaxia e controle dos sintomas da 
doença e imunoterapia específica, como vacinas anti-alérgicas", afirma a médica.

Ela acrescenta que no paciente com rinite alérgica há também 
acometimento e inflamação de estruturas adjacentes ao nariz como os seios da 
face. Isso pode gerar um quadro de rinossinusite alérgica, com obstrução nasal 
intensa, tosse persistente, sensação de gotejamento na garganta e cefaleia. "Essa 
condição predispõe à infecção da secreção contida em seios da face favorecendo o 
aparecimento das sinusites bacterianas agudas e crônicas", explica ela.

Nesses casos é necessário complementar o tratamento com uso de 
antibióticos.  Da mesma forma que a rinite, para evitar episódios de sinusite 
associado a essa patologia deve se ficar longe dos elementos que despertam a 
alergia. Também é muito importante manter o nariz limpo, com aplicações 
frequentes de soro fisiológico e expelir as secreções em quadros de resfriados. A 
médica também faz um alerta sobre o uso de medicamentos, como 
descongestionantes, sem prescrição. "Isso é totalmente desaconselhado. Os 
descongestionantes nasais tópicos têm indicações bastante restritas e por tempo 
limitado. Seu uso de forma contínua pode acarretar inúmeras complicações e 
dependência da medicação", diz ela. 

***___Dra. Camila Bertáglia Luizetto de Lima, medica alergista.
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deste tempo necessário entre 
a ingestão e a primeira refeição, 
muitas vezes preferem dormir um 
pouco mais, estão atrasados ou 
acabam se esquecendo e tomando o 
café da manhã, mas o jejum é 
necessário porque a absorção do 
medicamento sofre interferência da 
a c i d e z  g á s t r i c a  e  e s t u d o s  
demonstram que uma xícara de café 
já interfere em até 25% no processo. 
A ingestão de pães ou outros 
alimentos pode prejudicar ainda 
mais.

O tratamento inadequado 
inclui não apenas o subtratamento, 
mas também o hiper-tratamento. No 
primeiro caso, os níveis de TSH 
permanecem elevados e o quadro 
associa-se a maior risco de doença 
arterial coronariana, acidente 
vascular cerebral e insuficiência 
cardíaca. Quando o paciente ingere 
dose maior que a necessária, ele 
pode viver um período prolongado 
com leve hipertireoidismo, chamado 
de hipertireoidismo subclínico. 

E s s a  s i t u a ç ã o  é  
particularmente prejudicial para 
pessoas com mais de 65 anos. 
Estudos demonstram risco quase três 
vezes maior de arritmia cardíaca, 
especialmente a fibrilação atrial. O 
tratamento para hipotireoidismo, 
usualmente, é feito por toda a vida e 
não há nenhuma indicação clínica 
para cirurgia. No entanto, há 
situações especiais em que o caso 
subclínico é transitório e, neste caso, 
nenhum tratamento é necessário.

O s  s i n t o m a s  d o  
hipotireoidismo apresentam sinais 
i ne spec í f i cos  e  podem se r  
c o n f u n d i d o s  c o m  o u t r a s  
enfermidades. O cansaço, inchaço 
pelo corpo e menor tolerância a 
exercícios podem se relacionar a 
doença cardíaca; dores articulares 
com doenças reumáticas; a anemia, 
muitas vezes encontrada, pode ser 
atribuída à deficiência de ferro ou a 
transtornos menstruais. Em idosos, 
sintomas como ressecamento e 
queda de cabelo, humor deprimido, 

Chegou a semana Fiat no Sicredi, financie seu carro novo ou usado novo com taxas  a partir de 0.9% 
e pra você que é produtor rural ou empresário tem 1% a mais de bônus. Fale com o seu gerente

constipação intestinal e 
p r e j u í z o  d a  m e m ó r i a  s ã o  
frequentemente associados à própria 
idade. 

Já o hipertireoidismo, que 
ocorre quando a tireoide aumenta a 
produção dos seus hormônios T4 e o 
T3, os sintomas são mais típicos e 
exacerbados.  Entre eles,  os 
p r inc ipa i s  s ão  t aqu ica rd i a ,  
palpitação, cansaço e falta de ar aos 
esforços, emagrecimento sem perda 
de apetite, calor exagerado, 
transpiração excessiva, insônia, 
nervosismo e irritabilidade.

A detectação da doença é 
simples, feita pelo exame de sangue 
que mede o nível do hormônio 
estimulante de tireoide (TSH na 
sigla em inglês). Porém, segundo a 
pesquisa, os pacientes levam cerca 
de oito meses para descobrir a 
doença e receber o tratamento 
adequado. Em 65% dos casos, eles 
fo r am d i agnos t i cados  após  
procurarem o médico para um 
check-up geral. Apenas 30% 
marcaram consultas por conta de 

O endocrinologista é o 
médico que cuida de questões 
relacionadas a tireoide, mas outras 
especialidades também sabem 
d i a g n o s t i c a r  e  t r a t a r  o  
hipotireoidismo. A pesquisa mostrou 
que 58% dos pacientes procuraram o 
clínico geral primeiro, seguido por 
cardiologistas e ginecologistas.

P a r a  q u e m  j á  f o i  
diagnosticado com hipotireoidismo 
e está sob tratamento contínuo em 
dose estável, recomenda-se fazer o 
exame de TSH duas vezes ao ano. 
Para pacientes com dose estável por 
período estável, orienta-se a 
dosagem ao menos uma vez por ano. 
Out ras  condições  espec ia i s  
requerem avaliar os níveis do 
h o r m ô n i o ,  c o m o  e m  p r é -
operatór ios ,  quando surgem 
s i n t o m a s  a s s o c i a d o s  a o  
hipot i reoidismo,  no uso de 
medicamentos que podem interferir 
com a absorção do medicamento 
(como o omeprazol) e em condições 
que causem disabsorção intestinal, 
como a cirurgia bariátrica.

O hipotireoidismo é uma 
condição que ocorre quando a 
glândula tireoide produz quantidade 
insuficiente de hormônios, os T3 e 
T4. Essas substâncias atuam no 
funcionamento de diversos órgãos e 
a deficiência delas pode provocar 
sintomas como fadiga, aumento de 
peso, ressecamento da pele, queda 
dos cabelos, além de infertilidade e 
diabete. Especialista adverte sobre 
perigo do uso do hormônios da 
tireoide para emagrecimento. 

Embora o tratamento seja 
simples, 25% dos brasileiros 
diagnosticados não tratam a doença 
ou tratam de forma inadequada. 
Entre os que não realizam qualquer 
tratamento, 34% desconhecem as 
consequências do hipotireoidismo e 
são os que menos recebem 
informações sobre o problema. Ao 
mesmo tempo, compreender a 
doença é a principal queixa dos 
pacientes.

Os dados são da pesquisa 
Hipotireoidismo em Foco, realizada 
pelo Instituto Minds4Health a 
pedido da farmacêutica Sanofi com 
mais de dois mil pacientes. Quase 
90% dos entrevistados são mulheres, 

mais afetadas pela doença 
do que os homens. No Brasil, 
somente dois estudos populacionais 
investigaram a prevalência de 
disfunções tireoidianas em pessoas 
adultas. 

Um deles, que avaliou 1.110 
indivíduos da comunidade de nipo-
brasileiros não miscigenados de 
Bauru, com mais de 30 anos de 
idade, constatou incidência de 9,7% 
de hipotireoidismo. A outra 
investigação incluiu 14.590 pessoas, 
todas servidores públicos de seis 
cidades brasileiras (Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Paulo e Vitória). Aqui, 
a prevalência da doença foi de 7,4%.

Inúmeras razões estão 
associadas à má aderência ao 
tratamento, como o uso crônico, 
diário e o método de administração 
do remédio. Toda vez que temos de 
tomar medicamentos diariamente e 
por toda vida, é quase inevitável que 
esqueçamos um ou outro dia. A 
levotiroxina, hormônio sintético 
usado no tratamento da doença, deve 
ser ingerido em jejum, apenas com 
água e entre 30 minutos a uma hora 
antes do café da manhã. 

Coçou o nariz?...pode ser Rinite!

O Fantasma do Hipotireoidismo

Dra. Camila Bertáglia Luizetto de Lima

município. Os militares foram 
informados que os suspeitos teriam 
pulado a cerca da chácara e furtado 
os animais.

Com noticias de que os dois 
ladrões de porco estavam em casa 
com os suínos abatidos, prontos para 
aquele churrasquinho com amigos, 
os policiais rumaram para o local da 
futura farra e deram o bote, mas os 
l a d r õ e s  p i n o t e a r a m ,  s e n d o  
apreendido apenas os porquinhos, já 
abatidos.

N a  s e q u e n c i a  d a s  
diligencias, os policiais lograram 
encontrar Pulga e Ki-Suqui, 
escondidos em uma propriedade 
rural próximo do local do furto. 
Levados ao plantão, a dupla que já 
possui passagens por roubo e furto, 
foi autuada em flagrante delito e 
encaminhada  ao  pres id io  a  
disposição da justiça, Os dois suínos 
mortos, foram devolvidos à vitima.
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Esses  dé f i c i t s  f o r am 
incluídos nos reajustes tarifários. “A 
revisão é necessária para que não 
haja um déficit ainda maior em 2019, 
que terá que ser pago nas tarifas de 
energia em 2020”, afirmou. Segundo 
ele, os novos valores são mais 
adequados ao real custo de geração 
deste ano. Em vigor desde 2015, o 
sistema de bandeiras tarifárias 
sinaliza o custo da energia gerada, 
possibilitando aos consumidores 
reduzir o consumo quando a energia 
está mais cara. De acordo com o 
funcionamento das bandeiras 
tarifárias, as cores verde, amarela ou 
vermelha (nos patamares 1 e 2) 
indicam se a energia custará mais ou 

I.G.S, vulgo Ki-Suqui, 37, após 
ambos terem furtado dois suínos de 
uma chácara, na comunidade 
Ressaca, zona rural daquele 

olicias militares do 17º BPM 
de São Jose dos Quatros PMarcos  p rende ram os  

larápios W.A.F.R, vulgo Pulga, 28 e 

Bandeira vermelha 1: R$ 
4,00; Bandeira vermelha 2: R$ 6,00. 
O reajuste servirá para adequar o 
valor do custo extra a ser cobrado 
dos consumidores em períodos em 
que a produção de energia ficar mais 
cara. O objetivo é que a arrecadação 
com as bandeiras fique o mais 
próximo possível do valor extra 
gasto com a geração de energia.

Segundo o diretor-geral da 
Aneel, André Pepitone, o reajuste 
evitará que a conta da bandeira 
tarifária fique deficitária em 2019. 
Em 2017, a conta da bandeira fechou 
com um déficit de R$ 4,4 bilhões e 
em 2018 o déficit foi de cerca de R$ 
500 milhões.

 Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) Aaprovou anteontem, (21) um 

reajuste nos valores da bandeira 
tarifária amarela e da bandeira 
vermelha, nos patamares 1 e 2. O 
maior reajuste ocorreu na bandeira 
amarela, que passou de R$ 1 a R$ 
1,50 para cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) – uma alta de 50%. O patamar 
da bandeira vermelha 1 passou de R$ 
3 para R$ 4 a cada 100 kWh, alta de 
33,3%, e o patamar 2 da bandeira 
vermelha passou de R$ 5 para R$ 6 
por 100 kWh consumidos, alta de 
20%.
Confira os novos valores (por 100 
kWh): Bandeira amarela: R$ 1,50

criminalidade que vem se 
alastrando na região, mesmo com 
a falta de investimentos por parte 
do governo do Estado.

já está no pote atras das 
grades.

Conforme o chefe de 
policia de Lacerda, as forças 
policias locais, estão atentas e 

ndividuo fichado na policia, 
figurinha carimbada no Isubmundo do crime contra o 

patrimônio, (furtos, roubos e 
receptação) Felipe  Souza 
Vicente, vulgo Zóio, foi preso 
novamente pela equipe de 
investigadores da Polícia Civil de 
Pontes e Lacerda na tarde do 
último  domingo (19) nas 
proximidades  do  Ginás io  
Bezerrão na cidade de Pontes e 
Lacerda.

Desta feita, o meliante 
estava sendo acusado de ter 
roubado uma motocicleta Honda 
Bros, que ele deveria intrujar em 
algum ferrolho (desmanche) ou 
levar para a Bolívia onde é fácil o 
escambo com cocaína, mas não 
deu sorte e foi grampeado antes.

Levado à Del Pol, o 
meliante foi reconhecido pelas 
vítimas como o autor do crime e 

atraso. O sistema permitiu a 
cobrança mensal do valor e a 
poss ib i l i dade  de  av i sa r  o s  
consumidores que o custo da energia 
está mais caro, permitindo que eles 
reduzam o consumo.

menos em função das 
condições de geração.

Antes  do  s i s tema de  
bandeiras, o custo da geração de 
energia mais cara já era cobrado do 
consumidor, mas com um ano de 

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Contas de energias são
reajustadas em até 50%

Segundo Aneel, reajuste servirá para adequar o valor do custo extra a ser cobrado dos consumidores em períodos em que a produção de energia ficar mais cara

Assessoria c/ Redação

Choque no bolso do consumidor será fatal já na próxima conta  
FITA SUJA

Ladrões são encanados
após furtar dois porcos
Da Redação

Pulga e Ki-Suqui, foram chaveados na cheirosa da Dona Justa   

Foto: PJC/MT

ZÓIO EM CANA

Ladrão contumaz é preso
com motocicleta roubada

Da Redação

Felipe Souza Vicente, o Zóio, de volta sua cela, sua vida, no cadeião  

Foto: PJC-MT

Foto: Ilustrativa
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débito de IPTU atribuído à 
parte autora referia-se a um imóvel 
que nunca lhe pertenceu.

“O autor não pode ser 
prejudicado pela má administração 
da Requerida, a evidenciar a falha na 
prestação do serviço, hipótese que 
configura ato injusto suscetível de 
reparação por dano moral in re ipsa, 
ou seja, prejuízo verificável pela 
própria ocorrência do evento e que, 
por  i sso ,  não  necess i ta  de  
demonstração específica. Tenho 
ainda que, considerando o transtorno 
sofrido pela parte reclamante ao se 
deparar com a inscrição indevida e o 
cará ter  puni t ivo-pedagógico 
aplicado à reclamada, é cabível a 
indenização por danos morais.”

A magistrada finalizou 
afirmando que se de um lado o 
Código Civil impõe àquele que, por 
ato ilícito, causar dano a outrem, a 
obrigação de repará-lo, determina, 
também, que o valor da indenização 
seja medido pela extensão do dano.

 município de Cáceres foi 
condenado a pagar R$ 6 mil Oa um contribuinte por 

negativar indevidamente o nome 
dele. De acordo com o processo, o 
autor da ação sempre recebia 
notificações de IPTU de três imóveis 
que não lhe pertenciam e toda vez ele 
era obrigado a ir à prefeitura 
informar tal fato.

Um dia, os funcionários da 
prefeitura asseguraram que haviam 
retirado os imóveis do CPF dele. 
Entretanto, em janeiro de 2018, o 
autor foi comprar um aparelho para 
apneia e também um óculos de grau, 
mas não conseguiu parcelar os 
produtos porque seu nome estava 
protestado. Ao diligenciar no 
Cartório do Terceiro Ofício de 
Cáceres, ele constatou que tratava de 
débito de IPTU de um dos imóveis 
que não era seu.

A indenização foi fixada 
pela juíza Hanae Yamamura de 
Oliveira, a título de danos morais, 
( p r o c e s s o  1 0 0 1 8 8 7 -
74.2018.8.11.0006) e segundo ela, a 
medida atende aos critérios da 
razoabilidade e proporcionalidade, 
n ã o  c a r a c t e r i z a n d o  o  
enriquecimento indevido da parte 
autora e ainda refletindo no 
patrimônio do município, de modo a 
evitar a reiteração da prática ilícita. 
Em caso de descumprimento, haverá 
multa diária de R$ 500, limitando ao 
total de R$ 15 mil.

D e  a c o r d o  c o m  a  
magistrada, não há nos autos 
qualquer elemento que comprove 
que o autor seja proprietário do 
imóvel. Ainda é possível perceber na 
ação que a inscrição no protesto foi 
i n d e v i d a  p o r  e q u í v o c o  d a  
administração, tendo em vista que o 

ribeirinhos da região do 
Pantanal do Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, proporcionando 
assistência médico-hospitalar e 
odontológica.
Concluindo, disse que em sua mais 
nobre missão, o NAsH "Tenente 
Maximiano" é reconhecido por 
onde  navega ,  a  população  
ribeirinha denomina-o como 
"Navio da Esperança do Pantanal", 
denotando a importância deste 

11:00 às 16:30 horas. 
Conforme o oficial da marinha, o 
navio NAsH Tenente Maximiano 
(U-28) foi incorporado no dia 17 de 
março de 2009, estando subordinado 
ao Comando do 6º Distrito Naval. 
Antes de ser adquirido pela Marinha, 
a embarcação tinha emprego civil 
em atividades de turismo e pesca 
amadora.

A missão da tripulação é 
levar saúde e qualidade de vida aos 

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, destacou no 
encontro, a dependência  dos 
municípios com a água do Rio.

“Precisamos preservar o 
nosso rio, cabeceiras e suas 
nascentes, ele é a fonte de vida dos 
municípios. Com esse encontro 
vamos formar diretrizes para cuidar 
e de forma integrada”, disse Francis.

O secretário de Meio 
Ambiente, Junior Trindade, contou 
que Cáceres realiza várias ações com 
parcerias. “Estamos fazendo a 
recuperação das nascentes na zona 
rural e do Sangradouro em parceria 
com a Unemat, Ministério Público, 
além de várias ações educativas.

Essa é a nossa meta do 
planejamento estratégico e estamos 
cumprindo”, argumentou Junior.

 Prefeitura de Cáceres em 
parceria com a Secretária de AEstado e Meio Ambiente 

(SEMA), que é a organizadora do 
evento, a  Unemat e outros 
municípios, banhados pelo Rio 
Jauru, realizou anteontem, (21), o I 
Encontro do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Jauru. O 
encontro foi realizado no Auditório 
Maria Sophia Leite, na SICMATUR, 
durante todo o dia.

A bióloga da Prefeitura de 
Cáceres, Liandra Pinheiro, explicou 
sobre o objetivo do encontro, 
segundo ela, um evento para saber 
quais as ações que os municípios 
estão realizando nas suas cidades 
como recuperação de nascentes, 
educação ambiental e outras 
atividades relacionadas ao Rio Jauru 
e suas nascentes.

 Marinha do Brasil, realizará 
na região da Carne Seca e em ACáceres, mais uma etapa da 

Comissão de Assistência Hospitalar, 
ancorando em nossa cidade, o Navio 
de Assistência Hospitalar (NAsH) 
Tenente Maximiano, subordinado ao 
Comando da Flotilha de Mato 
Grosso, procedente de Ladário/MS, 
para atendimento às famílias 
ribeirinhas que vivem ao longo do 
Tramo Norte do Rio Paraguai.

Segundo o Capitão Tenente 
Estanislau Geraldo de Carvalho, 
Cmte. da Agência Fluvial de 
Cáceres, o atendimento contará com 
equipe médica composta por Clínico 
Geral, Médico Otorrino, Cirurgião-
Dentista e Enfermeiros, todos 
profissionais do Corpo de Saúde da 
Marinha. A embarcação é dotada de 
enfermaria e farmácia, onde será 
realizada a entrega de remédios às 
comunidades carentes; consultório 
médico e odontológico; além de três 
embarcações orgânicas empregadas 
para atendimentos em locais de 
difícil acesso e será por ordem de 
chegada a cada período.

maio das 9:00 às 12:00 horas 
e das 13:30 às 17:00 horas; e no 
Porto Carne Seca no dia 25 de maio 

Carvalho enumera a agenda  
dos atendimentos que serão 
realizados: em Cáceres no dia 24 de 

RIO PARAGUAI

Marinha ancora navio
hospitalar em Cáceres

Atendimento terá equipe médica de clínico geral, médico otorrino, cirurgião dentista e enfermeiros, todos profissionais do Corpo de Saúde da Marinha

Assessoria c/ Redação

Capitão Tenente Estanislau Geraldo de Carvalho, Cmte. da Agência Fluvial de Cáceres   

RESTRIÇÃO DO IPTU

Justiça condena prefeitura de
Cáceres por cobrança indevida
Assessoria TJ-MT

Indenização foi fixada pela juíza Hanae Yamamura de Oliveira  

Foto: Facebook

BACIA HIDROGRÁFICA

Encontro debate em Cáceres
ações das nascentes do Jauru
Assessoria

Educação ambiental e recuperação de nascentes,marcaram debate  

Foto: JCC

Foto: Divulgação
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D u a s  s e m a n a s  a p ó s  u m  
misterioso estranho e não identificado 
vírus devorar um comentário sobre o 
turismo, escrito exatamente na véspera 
do Dia Nacional do Turismo, 8 de Maio, 
quando este periódico prestava justas 
homenagens à distinta equipe da 
Sicmatur, do escalão  mor, mui ínclito 
secretário Junior Trindade ao mais 
humilde colaborador dessa instituição 
pública que faz por merecer lauréis, 
mercê do eficaz trabalho prestado à 
cidade e natureza, resgatemos o 
principal. 

Só pra não dar moral ao vírus que 
jantou nosso artigo naquela véspera  de 8 
último, vamos relembrar que em 2012, o 
Dia Nacional do Turismo, foi incluída no 
calendário oficial brasileiro, em 
referência à mesma data de 1916, 
ocasião em que foi solicitado, que as 
terras junto às Cataratas do Iguaçu 
fossem desapropriadas e declaradas de 
utilidade pública para a criação de um 
parque. 

Não temos catarata, algumas, 
apenas nas cirurgias oftálmicas, não 
temos Iguaçu nem somos pé-vermelhos, 
mas temos além do paraíso pantaneiro 
cuja ante-sala é nossa privilegiada 
Cáceres, os diversos guardiões que do 
alto da Baía de Malheiros na pujante 
Sicmatur, cuida com profícuo trabalho e 
amor  à ele, deste cabedal abençoado por 
Deus e bonito por natureza, como dizia 
Jorge Ben nos anos 70. 

A p e n a s  d o i s  d e s a f i o s  e  
conquistas seriam o bastante para 
consignar aqui a marca registrada do 
sucesso do time em tela: a realização 
impecável do Festival Internacional de 
Pesca e o fantástico espetáculo da 
encenação da Paixão de Cristo. As 
parcerias com a prefeitura, Unemat, 

i m p r e n s a ,  v o l u n t á r i o s  
artistasmúsicos e compositores, artesãos 
e religiosos, etc, mostram que quando há 
ética, desprendimento e seriedade num 
trabalho, todos acreditam nele e 
participam, compartilhando no ego, o 
sucesso plural do empreendimento. 

Foi assim no FIPe (as águas 
rolaram como na marchinha de Lorde 
Dannyelvis) e na Paixão de Cristo, com 
aquela magnífica cidade cenográfica de 
Jerusalém, som, luzes, cores e o cast 
(120 atores) de fazer inveja a Babenco, 
não dá pra esquecer. Assim, como 
éimpossível apagar da memória as 
singelas e alegres manhãs, tardes e 
noites do FIPe, que semeado pelas mãos 
dos imortais Aderbal e Orfélia Michelis, 
carimbando o código de Barra (do 
Bugres) aqui em Cáceres, viceja a cada 
ano que passa com mais força e beleza. 

Só pra concluir, indispensável 
que citemos os nomes dos guardiões do 
nosso turismo na fortaleza inexpugnável 
da Sicmatur: Secretário Junior Trindade; 
Luiz Tolloti, técnico da Secretaria de 
Turismo e Cultura; Marlene Fornanciari, 
técnica de turismo; Claudionor Lauro 
Alcântara, Rafael Loia e Eli Isidoro de 
Carvalho, coordenadores de turismo; 
Joanirdes Dias da Silva, gerência de 
programas e projetos; Claudionor 
Duarte Correa, gerência de eventos; 
Edson Flávio, diretor artístico; Jair 
Aparecido Silva, assistente artístico; 
Marcio Nei, cenógrafo; Assessora Edna; 
Gustavo Franco da Silva, Emerson Reis,  
Jair Aparecido da Silva e José Renato 
Pires Ruza. Escusas se algum nome 
escapou, já que nossas homenagens são 
para todos que no dia a dia, lutam em 
defesa do nosso rico turismo, Bom Dia!

Preconceito é uma opinião ou 
conceito formado antecipadamente, sem 
maior ponderação ou conhecimento dos 
fatos, ou seja, uma ideia preconcebida. Esta 
é a definição dada pela maioria dos 
dicionários sobre o que se entende por 
preconceito. Partindo dessa definição 
podemos afirmar que todas as pessoas têm 
preconceito sobre aquilo que desconhecem, 
até porque o cérebro humano não fica sem 
respostas. Portanto, ter preconceito faz parte 
da natureza humana, que está em 
permanente busca de respostas para 
interpretar aquilo que desconhece.

O preconceito se torna negativo 
quando, por desconhecer ou não saber lidar 
com determinada diferença humana, a 
pessoa discrimina, separa ou segrega. 
Momento em que a palavra preconceito 
assume um significado negativo. Assim, o 
preconceito é uma posição individual, 
temporal e situacional, enquanto a 
discriminação é uma atitude imoral e 
sistêmica, que pode ser individual ou 

coletiva.
O corpo de qualquer pessoa é alvo 

das primeiras observações, através das quais 
formamos nossa opinião (pré-conceito). 
Pessoas com uma deficiência visível, podem 
levar a uma impressão inadequada, fazendo 
com que o observador forme uma primeira 
opinião negativa daquele indivíduo que se 
apresenta diferente. 

Até porque, nós seres humanos, 
somos movidos mais por medos do que por 
atitudes proativas. Assim, qualquer 
diversidade humana que saia dos padrões 
aos  quais  acostumamos taxar  de 
normalidade, nos ameaça internamente, 
mexe com os nossos medos, aquele medo da 
dura realidade que pode nos alcançar 
enquanto seres frágeis que somos. 

Nesse momento a tendência é o 
afastamento, o atravessar a rua, a vontade de 
manter a pessoa ou situação o mais longe 
possível. Não fazemos por mal, mas por 
medo. Por que temos preconceitos negativos 
e não admitimos? 
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DOIS PESOS

ÓIA O CARTÃÃÃÃO!

VIOLÊNCIA SEXUAL

FRESCURA DE NOVO

CONSELHEIROS

Hoje é 23 de maio,  uma data muito 
importante para a democracia brasileira, já 
que nesta data, no ano de 1932, quatro 
estudantes paulistas foram mortos num 
confronto com a polícia. Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo se 
manifestavam contra a ditadura de Getúlio 
Vargas. Força moçada, que a luta continua!

Um coronel da PM (ativa) fica o dia todo 
andando pelos corredores da AL-MT,  
como se ainda trabalhasse para seu antigo 
patrão, um deputado que não se reelegeu.   
ao invés de retornar a corporação para 
ajudar no combate a violência. Segundo 
Matildes, até o final de janeiro, o tal tinha 
um cargo comissionado no legislativo, mas 
seu padrinho político não foi reeleito, e, 
agora?  Como seria se um paisano ficasse 
perambulando pelo quartel?

Como se não bastasse se apropriar de 35% 
do bereré do trabalhador via impostos, o 
governo agora quer mais R$ 99,53 no novo 
modelo de cédula de identidade, o 
tradicional RG, cujo  primeiro lote, passou 
a ser entregue em Mato Grosso. O novo 
modelo de RG, que passou a ser emitido, é 
uma opção para o cidadão, que pode ter a 
carteira no modelo convencional ou pagar 
a mais pelo cartão. Se o leitor não tem amor 
ao seu suado dinheirinho, vai de cartão e 
chora sozinho. O R.G é gratuito, um direito 
do cidadão.

Em Mato Grosso, subiu o número de 
denúncias de abusos sexuais cometidos 
contra crianças e adolescentes registradas 
pelo "disque 100", segundo o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos . De acordo com o levantamento, 
o percentual de aumento foi 49%, nos 
quatro primeiros meses do ano. Semana 
passada o estuprador de uma menina 
dizem, se matou na cadeia, pode ser, pois 
muitos preferem se matar a serem mortos 
pelos presos que odeiam este tipo de 
criminoso.

A temperatura deve começar abaixar a 
partir de hoje(23) e só voltar a subir na 
segunda feira, conforme as estatísticas do 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). No sábado (25) 
os termômetros de Cuiabá e região oeste, (a 
nossa) podem registrar mínima de 16°C, 
mas não é caso de se pensar em banho 
feijoada (orelha, pé e rabo), pois a máxima 
fica perto dos 30º C. A tal frente fria deve 
chegar com 80% de possibilidades de 80%. 
de chuva no fim de semana em Campo 
Verde, Cáceres, Tangará da Serra, 
Rondonópolis e Sinop e máximas de 34º C. 
no domingo.

Aviso aos retardatários: amanhã será o 
prazo final para os interessados em 
participar como membro do Conselho 
Tutelar confirmarem as inscrições em 
Cáceres. São cinco novos conselheiros, 
com o salário é de R$ 2.327,00. Não chega 
a ser  uma boa grana diante da crise atual, 
mas na falta de carne, mocotó é lombo. A 
inscrição é gratuita e pode ser feita na sede 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, na Rua das 
Turquesas, 133, ali na Vila Mariana, das 
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Qual a melhor forma para lidar com 
esse sentimento? Será possível vencer o 
preconceito negativo? Para dar uma 
resposta positiva a estas questões é 
necessário que a sociedade se conscientize 
da importância de combater o preconceito. 

As empresas também devem buscar 
informações sobre o trabalhador com 
deficiência, procurando vencer suas 
próprias barreiras físicas e atitudinais 
erguidas mais por crença em mitos do que 
pela existência de impedimentos à 
empregabilidade para o segmento. 

Também se faz necessário que a 
pessoa com deficiência encontre uma 
i d e n t i d a d e  p r o f i s s i o n a l  n a  q u a l  
competência, potencial, atitude e postura 
profissional sejam atributos conquistados 
individualmente, pois o mercado de trabalho 
é por natureza seletivo e não admite 
paternalismo. 
***___Geraldo Nogueira é subsecretário 
da Pessoa com Deficiência do município do 
Rio de Janeiro.

Questão de Preconceito

Guardiões do Turismo
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