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NOVA ETAPA
Etapa corresponde ao 18º Ciclo do programa, que vai priorizar a participação de médicos formados e habilitados, com registro em qualquer CRM do Brasil

Mais médicos programa duas
vagas para atender em Cáceres
Foto: Arquivo

O Programa Mais Médicos abriu novas vagas para contratar 29
médicos que vão trabalhar em MT, conforme edital publicado no Diário
Oficial da segunda-feira (13). Para Cáceres serão 2 vagas e Lambari
D'Oeste e Salto do Céu, terão 3 vagas, cada. Conforme o Ministério da
Saúde, a nova etapa é para atender populações de áreas com dificuldades
de acesso, a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas.
Página 03

CALOR HUMANO

Climatizar do Rotary entrega
aparelhos de ar-condicionado
Foto: JCC

Os médicos devem começar a atuar na atenção primária em junho

MARTELANDO SUCATAS

Leilão de carros e motos do
Detran acontece na 5ª feira

Campanha teve apoio de autoridades, empresários, diretores de escolas e imprensa

Foto: Reprodução

Após cinco meses do início do Projeto Climatizar, entre
lançamento, vendas das cartelas e sorteio dos prêmios, o Rotary Club de
Cáceres entrega hoje para a secretária municipal de educação Eliene
Liberato Dias, em solenidade festiva às 20h00 na sede rotária, os 128
aparelhos de ar condicionado que vão atender parte da demanda das
escolas participantes do projeto. Página 03

Os pátios de veículos apreendidos pela
PRF em Cáceres e outros 12 municípios,
incluindo a capital Cuiabá, abriram esta semana
para visitação aos interessados em participar do
leilão que acontece amanhã. Serão ofertados 158
veículos classificados como sucatas. Serão
leiloados automóveis, (cerca de 76% dos lotes) e
motociclistas, (24%) motocicletas nos moldes
Resolução do CONTRAN.

FACADAS & PELAGEM

Briga de noiados e rixa com
sapatão resulta em 2 mortos

Os lotes estão distribuídos em
13 pátios por todo o Estado

Página 04
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VIOLÊNCIA E AMEAÇAS

Padrasto é preso por dopar
e estuprar enteada deficiente

EMPREGO E RENDA

Turismo de Quatro Marcos
reivindica cursos Pronatec

Foto: Sugestiva

Um idoso de 61 anos, foi preso
suspeito de ter estuprado a sua enteada de
31 anos, em um terreno localizado no
bairro Santa Catarina, na cidade de
Cáceres. A vítima possui problemas
mentais e era dopada pelo suspeito antes
dos abusos. Segundo a vítima após os
abusos, era ameaçada de morte, caso
denunciasse os fatos à polícia.

Página 04
RECURSO AO STJ

Deputados recorrem contra
bloqueio ao ensino superior

Chegando na cadeia, começa o
suplício para o non-grato estuprador

Página 06
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Dor de ouvidos, heim?
Cuidados com Colesterol
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As promessas e o Leão
Nas propagandas eleitorais do ano
passado, os dois presidenciáveis,
(esquerda e direita) divulgaram
maciçamente que uma vez vitoriosa a
campanha, o primeiro projeto a ser
aprovado seria a isenção do imposto de
renda para pessoa física com renda
inferior a cinco salários minimos.
O da direita ganhou e lá se vão
quatro meses, sem nenhuma cobrança de
eleitores, da grande mídia ou de quem
quer que seja, no tocante ao cumprimento
desta promessa. Só para que o amigo
leitor analise, a defasagem na tabela do
Imposto de Renda Pessoa Física chega a
95,46%, conforme divulgou esta semana
o Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal, o tal Sindifisco
Nacional. O levantamento foi feito com
base na diferença entre a inflação oficial
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo acumulada de 1996 a
2018 e as correções da tabela no mesmo
período.
De acordo com a entidade, caso a
tabela tivesse sido integralmente
corrigida, os contribuintes que ganham
até R$ 3.689,93 seriam isentos de Imposto
de Renda, enquanto que atualmente, a
isenção vigora para quem recebe até R$
1.903,98 por mês.
Os economeses de plantão do
Leviatã, se defendem que a tabela do leão
passa por alterações sim, mas estagnou
em 2015 e de 1996 a 2014, se a tabela foi
corrigida em 109,63%, o IPCA
acumulado, ficou em 309,74%. Adivinha
quem ficou no preju nao diferencial de
200,11%?
O trabalhador, claro, pela falta de
correção na tabela, sobretudo, os de
menor renda, que estariam na faixa de
isenção, mas são tributados por causa da
defasagem.
E tem mais, o atraso na correção
da tabela leva a um efeito cascata que não
apenas aumenta o imposto descontado na

EDITORIA

INFLAÇÃO REAL
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), considerado a
inflação oficial do país, ficou em 0,57% em
abril, abaixo da taxa de 0,75% de março,
segundo divulgou na sexta-feira (10) o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Apesar da
desaceleração, trata-se da maior taxa para
um mês de abril desde 2016, quando o
índice foi de 0,61%. A inflação de abril foi
pressionada principalmente pela alta dos
preços de alimentos, combustíveis e
remédios. Nos 4 primeiros meses de 2019,
a inflação se situou em 2,09%.
LIBEROU GERAL
Engana-se quem alardeia aos quatro
ventos, que os ministros do Supremo
sacramentaram que o chefe do Executivo
pode soltar quem quiser da cadeia,
permitindo ao Executivo um poder maior
que o de qualquer juiz. Na realidade o que o
STF fez em sua maioria de votos, foi
sacramentar sim, um preceito
constitucional, que delega ao Presidente da
República, o direito de instituir o Indulto de
Natal e sancioná-lo sem contestações. Se
até deputados estaduais podem soltar
presos, porque não um presidente?
SEGURA, PIÃO!
A crise parece passar longe na cidade de
Campo Verde. O prefeito Fábio Schroeter,
vai gastar R$ 356 mil para contratar shows
do cantor sertanejo Eduardo Costa e a
dupla Bruno e Barreto. Um detalhe, SMJ,
não é nem questão de crise, pelo que
consta, o poder público não pode bancar as
expensas do erário, despesas extraparticulares e se os artistas irão animar a
20ª Expoverde, trata-se de evento
particular promovido pelo Sindicato Rural
daquela cidade.

fonte como diminui as deduções.
De acordo com o levantamento, a dedução
por dependente, hoje em R$ 189,59 por
mês (R$ 2.275,08 por ano),
corresponderia a R$ 370,58 por mês (R$
4.446,96 por ano) caso a tabela tivesse
sido integralmente corrigida.
O teto das deduções com
educação, de R$ 3.739,57 em 2018,
chegaria a R$ 6.961,40 sem a defasagem
na tabela. Retroagindo para que o amigo
leitor entenda, com a edição da Lei nº
9.249/95, a partir de 1996 até o ano de
2001 não houve atualização nos índices.
Após 2001, houve apenas uma
correção, que corrigiu as faixas em apenas
17%: insuficiente para acompanhar a
inflação, parâmetro aplicado nos anos
seguintes até 2006, pois no exercício
subsequente foi adotada a regra de
correção pelo centro da meta de inflação,
definido pelo Banco Central.
Mesmo com a medida a

defasagem na tabela foi agravada
devido ao IPCA acumulado e este ano,
não temos nem previsão orçamentária,
diferentemente dos anos anteriores.
Ratifique-se que a defasagem na
correção da tabela é mais prejudicial para
aqueles cuja renda tributável mensal é
menor, por exemplo, para aqueles com
rendimento de R$ 4 mil, a não correção da
tabela impõe um recolhimento mensal a
mais de R$ 230,61, um valor 693,40%
maior do que deveria ser e o contribuinte
com renda mensal tributável de R$ 10 mil
paga a mais 68,69% do que deveria.
Portanto, o ônus da não correção
da tabela é maior para os que ganham
menos, ofendendo os princípios da
capacidade contributiva e da
progressividade.
Sem mais delongas, se promessa é
dívida, vamos cobrar: isenção de IR para
quem ganha até cinco salários mínimos e
fim de papo.

O que o Brasil pode ser

RESPOSTA NO ATO

A demanda mundial por produtos do
agro, sejam alimentos, fibras ou bioenergia
ainda vai crescer e são poucos países no
mundo serão capazes de atender esse
crescimento. O principal deles certamente é
o Brasil, mas para isto precisamos de um
novo sistema político baseado em homens
com ideais diferentes do passado, onde
imperava o toma lá dá cá, ou seja, uma
política de votos em troca de favores ou
cargos políticos ou qualquer tipo de benesse.
Com a revolução chegando ao
campo, o país deverá entrar nesse ambiente
da quarta revolução industrial, chegando a
nossa oportunidade de assistirmos uma nova
onda de crescimento, onde teremos um salto
na gestão da produção rural.
A expansão acelerada de
tecnologias disruptivas nos países
avançados questiona os modelos de
produção e serviços construídos pela
indústria do século xx, gera mudanças no
comportamento dos mercados
consumidores e aponta para mudanças
econômicas e sociais profundas, incluindo a
atividade no campo e a produção de

Falando em crise, o governo quer cortar
30% dos orçamentos para a educação ainda
neste ano e as universidades já adiantaram
que não vão ficar de braços cruzados,
exceto na paralisação, como a desta quarta
feira, que conta com a adesão aqui em
Cáceres da Unemat e do IFMT. A
paralisação foi deliberada em Assembleia
Geral Extraordinária, realizada
pelos
professores da universidade, que
justificam o ato, em represália e como
pauta a adesão de duas agendas nacionais, a
Greve Nacional da Educação e a luta
Contra a Reforma da Previdência, ambas
neste dia 15 de Maio.
GASOSA DE OURO
O preço médio do litro da gasolina e do
diesel encerrou a última semana em alta, de
acordo com a pesquisa da Agência
Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos
Biocombustíveis divulgada na sexta-feira
(10). No período analisado, o valor do litro
da gasolina passou de R$ 4,505 para R$
4,566, uma alta de 1,35%. O preço do litro
do diesel passou de R$ 3,612 para R$
3,644, alta de 0,89%. Os preços da gasolina
e do diesel atingiram o maior patamar
desde novembro do ano passado. No
acumulado do ano, o preço médio da
gasolina nos postos subiu 5,11%, o diesel
avançou 5,59%, e o etanol teve alta de
8,09%. Guenta!!!

alimentos.
A digitalização, a conectividade e
automação acelerada desarticulam
indústrias e alteram os padrões de
competitividade. Para o Brasil, a diferença
entre ser competitivo e permanecer no atraso
depende da capacidade de aproveitar as
oportunidades abertas pelo ciclo atual.
Se os políticos faltarem, estaremos
perdendo mais uma oportunidade de chegar
ao nosso futuro. Temos que ficar atentos,
uma vez que no nosso país existem no Brasil
fazendas de proporções gigantescas, o
agronegócio é pauta de discussão
obrigatória e, sobretudo, urgente, entre
todos os atores envolvidos com o tema.
O agronegócio é responsável por
33% do PIB e por 42% das exportações
totais do Brasil, gerando cerca de 37% dos
empregos em todo o território nacional.
Tendências tecnológicas da agricultura 4.0,
máquinas autônomas, inteligência artificial,
big data e blockchain, fazem parte da nossa
produção agrícola, que vem alcançando
altos índices de produtividade.
Há cerca de uma década, o

EXPEDIENTE

agronegócio brasileiro tem se
consolidado como o principal setor que
sustenta a economia do país. A produção
brasileira de grãos do período 2018/2019,
segundo o 5º levantamento realizado pela
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) divulgado no dia 12 de fevereiro,
deve alcançar 234,1 milhões de toneladas.
Se comparado com a safra passada, o
crescimento deverá ser de 6,5 milhões de t, o
que representa volume 2,8% superior.
Houve incremento de 910,5 mil hectares na
área plantada ou 1,5% a mais em relação à
safra 2017/18, elevando o total para 62,6
milhões de hectares.
A nossa conclusão é que o Brasil
tem tudo para deslanchar, especialmente no
agronegócio e que o debate político ganharia
muito se deixassem de ideologias do
passado para nos concentrarmos nas
exigências e oportunidades do nosso século.
***___J.A.Puppio é engenheiro,
empresário e autor do Livro “Impossível é o
que não se tentou.”
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MAIS MÉDICOS

Nesta primeira fase, o programa vai priorizar a participação de médicos formados e habilitados, com registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil

Programa destina duas vagas
para atendimento em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Programa Mais Médicos
abriu novas vagas para
contratar 29 médicos que
vão trabalharem Mato Grosso.
Segundo o Ministério da Saúde, a
nova etapa do programa vai
contratar médicos em 32
municípios mato-grossenses. O
novo edital foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
da segunda-feira (13).
Para Cáceres serão 2
vagas e na região, Lambari
D'Oeste e Salto do Céu, terão 3
vagas, cada.
Outros 23
municipíos de Mato Grosso que
vivem em áreas mais vulneráveis
ou consideradas de extrema
pobreza terão a assistência na
atenção primária reforçada em
uma nova etapa do Programa
“Mais Médicos”.
De acordo com o
Ministério da Saúde, a nova etapa
é para atender populações de
áreas historicamente com
maiores dificuldades de acesso, –
a exemplo das ribeirinhas,
fluviais, quilombolas e indígenas.
Em todo o país, são
oferecidas cerca de duas mil
vagas para os profissionais do
“Mais Médicos” atenderem as
populações de áreas

títulos de Especialista
e/ou Residência Médica em
Medicina da Família e
Comunidade.
Outra novidade deste
edital é que toda a documentação
desses médicos deverá ser
enviada ao Ministério da Saúde,
pela internet, já no ato de
inscrição. Essa mudança garante
que apenas profissionais já
habilitados participem do

contribuirá para otimizar
tempo e recurso. Os profissionais
com CRM Brasil interessados em
aderir ao programa “Mais
Médicos” terão entre os dias 27 e
29 de maio para fazer a inscrição,
que será realizada,
exclusivamente pela internet,
através do Sistema de
Gerenciamento de Programas
(SGP), no site do programa
(http://maismedicos.gov.br).

VÍTIMA DOPADA

Sexagenário preso em Cáceres
suspeito de estuprar a enteada
Da Redação
Nova etapa é para atender populações de áreas vulneráveis

historicamente com
maiores dificuldades de acesso, a
exemplo das ribeirinhas, fluviais,
quilombolas e indígenas, e que
dependem do atendimento do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os médicos devem
começar a atuar na atenção
primária desses municípios a
partir de junho.
Conforme o MS, esta
nova etapa corresponde ao 18º

U

m idoso de 61 anos,
identificado como
J.S.E.S., foi preso pela
Polícia Militar suspeito de ter
estuprado a sua enteada de 31
anos, em um terreno localizado
no bairro Santa Catarina, na
cidade de Cáceres.
A vítima possui
problemas mentais e era dopada
pelo suspeito antes dos abusos.
Aos policiais, a vítima
relatou que convive com o
suspeito em um terreno separado
da casa onde reside com a mãe.
A mulher disse ainda que
há muito tempo vem sendo
estuprada pelo suspeito e que na
segunda-feira (13) foi novamente

Ciclo do programa, que,
nesta primeira fase, vai priorizar a
participação de médicos
formados e habilitados, com
registro em qualquer Conselho
Regional de Medicina (CRM) do
Brasil.
Além disso, para garantir
imparcialidade na escolha dos
médicos com CRM Brasil, o
Ministério da Saúde estabeleceu
critérios de classificação, como

PROJETO CLIMATIZAR

Rotary entrega 128 aparelhos
de ar-condicionado às escolas

abusada pelo padrasto.
Ela alega que por volta
das 8 horas, o agressor entrou em
seu quarto e a estuprou.
Além disso, a vítima
contou que após os abusos, o
padrasto fazia ameaças de morte,
dizendo que a mataria caso ela o
denunciasse à polícia.
Os policiais informaram,
ainda, que a vítima sofre de
problemas neurológicos e toma
remédios controlados.
Diante dos fatos, o
suspeito foi preso e encaminhado
à delegacia para prestar
depoimento ao delegado de
plantão. O caso será investigado
pela Polícia Civil.
Foto: Ilustrativa

Da Redação

C

onhecido por seu trabalho
junto à sociedade
cacerense há mais de seis
décadas, o Rotary Club de
Cáceres faz novamente valer o
lema rotário "Dar de si, antes de
pensar em si", com mais um case
de sucesso, o Projeto Climatizar.
Após 5 meses do início
entre lançamento, vendas das
cartelas e sorteio dos prêmios, o
Rotary Club de Cáceres entrega
nesta quarta-feira, 15, para a

secretária municipal de
educação Eliene Liberato Dias,
os aparelhos de ar condicionado
que vão atender parte da demanda
das escolas participantes do
projeto.
Lançado oficialmente no
dia 6 de dezembro do ano passado
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, o Projeto
Climatizar foi pensado em
proporcionar o bem estar e a
melhoria do ambiente para o
Foto: JCC

pública municipal.
Com o apoio irrestrito da
sociedade cacerense e
empresários arrojados que
abraçaram a causa, foram
comercializadas mais de 20 mil
cartelas que propiciaram a
compra de 128 aparelhos de ar
condicionado Inverter da marca
Carrier que serão logo mais a
noite, entregues em solenidade
festiva às 20h00
nas
dependências do Rotary Club de
Cáceres com a presença de
autoridades, empresários,
diretores de escolas e imprensa.

Estupradores são motivos de repúdio mesmo entre os presidiários

Aparelhos de ar condicionado serão instalados nas escolas de Cáceres
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SUCATAS & MARTELO

Bens arrematados não poderão ser registrados ou licenciados, destinando-se apenas para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas

Pátios da PRF em Cáceres e outras
12 cidades estão abertos para leilão
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

O

s pátios de veículos
apreendidos pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
em Cáceres e outros 12municípios,
incluindo a capital Cuiabá,
abriram esta semana para visitação
aos interessados em participar do
leilão que acontece amanhã, 16.
Serão ofertados 158 veículos
classificados como sucatas (para
reciclagem de peças, com
numeração de motor e câmbio
inservíveis), nos moldes do art. 16,
§2, inc. III da Resolução 623/2016
do CONTRAN.
Os bens arrematados como
sucatas não poderão ser
registrados ou licenciados, sendo
absolutamente proibida a sua
circulação em vias públicas,
destinando-se exclusivamente
para desmonte e reaproveitamento

Hoje é último dia para pretensos arrematadores visitarem o pátio

comercial de peças e partes
metálicas. Os lotes estão
distribuídos em 13 pátios por todo
o Estado nos municípios de Água
Boa, Barra do Garças, Campo
Verde, Rondonópolis, Itiquira,
Alto Garças, Cáceres, Poconé,
Primavera do Leste, Sorriso, Nova
Santa Helena, Pontes e Lacerda e
Cuiabá. Os endereços dos
depósitos podem ser conferidos no
edital que está disponível na
internet, no portal da PRF, onde
também estão abertas as inscrições
para participar do certame. A
visitação continua até esta quarta
feira, 15, das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas. É preciso levar
documento de identificação com
foto para acessar os veículos que
podem ser verificados inclusive
internamente, incluindo o motor.
Cerca de 76% dos lotes são
automóveis e 24% motocicletas e o
leilão com lances inicia amanhã,

DROGAS E SEXO

Dois mortos nas brigas
entre noiados e sapatão

às 10 horas (horário de
Mato Grosso) de forma eletrônica,
através da internet
(www.faleiloes.com.br).
Poderão participar dessa
fase somente Pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas CNPJ, devendo
obrigatoriamente possuir cadastro
junto ao DETRAN de qualquer
unidade da Federação, em
consonância com a Lei 12977/14 e
Resolução 611/2016 do Contran,
desde que não estejam impedidas
de licitar e contratar com a
administração.
Os interessados em
participar do leilão eletrônico
deverão se cadastrar no portal
virtual exposto pelo Leiloeiro
Oficial - www.faleiloes.com.br,
observando as regras ali
estabelecidas, aceitando as
condições de vendas previstas para
o certame.

Da Redação

D

ois violentos crimes foram
registrados no final de semana
(noite de sábado último) em
Pontes e Lacerda, resultando na morte
de duas pessoas. Um dos homicídios
aconteceu por volta das 23h50 e até o
momento, a policia liberou para a
imprensa apenas o prenome do morto,
apontando como motivo do homicídio,
uma briga entre noiados. usuários de
drogas. Testemunhas disseram que
Fernando tentou correr, mas acabou
caindo na calçada, em frente a Escola
Alcides, e veio a falecer.
A vitima fatal teria discutido
por causa de drogas com o suspeito de
iniciais M. F e após a discussão,
Fernando saiu da casa em que estavam e
sentou na calçada, onde acabou
cochilando. O suspeito aproveitou que
ele dormia e o golpeou com sete facadas.
A Polícia Militar chegou no
local e após interrogar alguns
adolescentes que ali se encontravam,
estes apontaram o autor das facadas, que
meio zonzo, não se afastara do local. O
suspeito M.F foi abordado pela Polícia e
assumiu a bronca, dizendo que era um
noia a menos.
O homicida foi encaminhado
ao CISC, sendo autuado em flagrante
pelo crime em tela e em sua ficha
criminal, foi descoberto que ele já foi

preso no Paraná, por
homicídio. O suspeito estava sob efeito
de álcool e entorpecentes.Na mesma
noite, o outro crime de morte foi
registrado na Avenida Bom Jesus,
próximo ao Supermercado Paraná. De
acordo com informações, a vítima que
foi identificada como Baiano, de
aproximadamente 60 anos, entrou em

mulher, vulgo Cris Sapatão.
Baiano foi assassinado com um
liquido fervente e teve 80% do seu corpo
queimado. A vítima acostumava ficar na
praça Miguel Guajardoni e depois de
consumado o crime se evadiu não sendo
localizada. Na capivara da Cris Sapatão,
consta ter ela várias passagens por
homicídios.
Foto: Sugestiva

Violência com duas mortes acionou a policia aos locais dos crimes

TURISMO E RENDA

Quatro Marcos elabora mapa
à demanda de cursos Pronatec

Assessoria
prefeitura de São José dos Quatro
Marcos, visando o fortalecimento do
turismo local, bem como a geração
de emprego e renda oriundas dessa atividade
em expansão, encaminhou na última semana,
um levantamento de demandas em cursos de
Formação Inicial e Continuada, do Governo
Federal. Para os quatro anos solicitados, o
município identificou e encaminhou uma
demanda de 70 cursos qualificação para
pessoas que possuem desde o ensino
fundamental ao ensino médio.
Longe de criar expectativas, o
objetivo foi identificar e deixar à disposição
do Governo Federal um banco de dados da
demanda local de cursos qualificantes para
que os Ministérios do Turismo e da Educação
tenham ciência da real necessidade do

A

município e disponibilize cursos
do Pronatec no período de 2019 a 2022.
Com esse objetivo, e em subsidio
ao planejamento de médio prazo para a oferta
de cursos de qualificação profissional,
período 2019 a 2022, solicitou ao
departamento de Cultura e Turismo da
prefeitura de São José dos Quatro Marcos o
levantamento da real necessidade de cursos
para o setor de turismo no município,
considerando os eixos abaixo discriminados,
extraídos do Guia Pronatec de cursos de
Formação Inicial e Continuada, do
Ministério da Educação.
O Ministério do Turismo, em
parceria com o Ministério da Educação, vêm
impulsionando a elevação do conhecimento
técnico e a melhoria dos serviços prestados

aos turistas, por intermédio da
pactuação do Acordo de Cooperação
Técnica, com o objetivo de fomentar a oferta
de cursos Técnicos e de Formação Inicial e
Continuada no âmbito do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC.
O m i n i s t é r i o d o Tu r i s m o
esclareceu que a consulta tem por escopo
mapear as necessidades do setor nos destinos
turísticos, junto as unidades da federação,
com a finalidade de propiciar o equilíbrio
entre a oferta e a demanda por qualificação,
em subsídio à formatação e proposição de
ações, de forma equitativa, guiado pelos
princípios da eficiência, da eficácia e da
efetividade, entre outros não menos
relevantes.
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Dor de ouvidos, heim?
Editoria

N

inguém merece ter dor de
ouvido, um mal que
incomoda tanta gente que
está em segundo lugar no ranking
das situações que mais levam as
pessoas ao pronto-socorro,
perdendo apenas para a febre. A
literatura especializada no
assunto mostra que até os 3 anos
de idade, oito em cada 10 crianças
terão um episódio de infecção no
ouvido. A situação se repetirá seis
ou mais vezes, para quatro em
cada 10 delas, até a idade escolar.
Entre os adultos, as previsões
melhoram, mas o incômodo é
frequente e acomete mais os
homens do que as mulheres.
O ouvido é considerado o
órgão da audição e do equilíbrio.
Sua estrutura é formada pelos
ouvidos externo, médio e interno,
que trabalham conjuntamente
para transformar as ondas
sonoras em impulsos nervosos
que se comunicam com o seu
cérebro. É assim que você
consegue identificar os sons. O
ouvido interno ainda tem a

função de garantir a
manutenção do equilíbrio.
A dor se manifesta
geralmente, de forma aguda, isto
é, aparece de repente e a depender
do tipo do problema, a
intensidade varia de leve a
intensa. A sensação pode
aumentar se a região for tocada ou
pressionada. O incômodo pode
ainda ser acompanhado dos
seguintes sinais: Vermelhidão;
Inchaço (eventualmente pode se
estender para o pavilhão
auricular); Secreção de pus de
odor intenso pelo canal auditivo;
Coceira; Sensação de ouvido
tampado ou surdez; Febre; Dor de
cabeça; Agitação e irritação;
Tontura e vertigem; Perda de
apetite; Dor forte irradiada para o
pescoço; Mal-estar geral.
As causas mais comuns
da dor de ouvido são infecções
por vírus, bactérias e fungos, ou
exposição à água. Traumas,
especialmente a manipulação
incorreta da parte externa da
orelha (com hastes flexíveis ou

objetos), além da
presença de cera endurecida ou
ressecada, podem ser a causa da
dor. Elas são chamadas de otites e
classificadas como: Otite externa
aguda: afeta a parte mais externa
da orelha, é mais frequente no
verão devido ao calor, a umidade,
e o excesso de exposição à água
(piscina, praia etc.). Tais
circunstâncias favorecem o
crescimento de bactérias e
fungos.
Otite média aguda: costuma
aparecer mais durante o inverno e
decorre de gripe, resfriado, rinite,
sinusite, adenoidite e exposição a
ambientes fechados. Ela afeta a
parte média do ouvido (tímpano e
a porção onde estão os ossículos)
- e é mais comum em crianças. Dor de ouvido reflexa: a região
não apresenta problemas, mas a
dor se manifesta em razão de
outras situações como
inflamação da garganta,
alterações nos dentes ou na
articulação temporomandibular
(ATM), bem como tumores de
cabeça e pescoço.
Nesse último caso,
porém, a dor não costuma ser o
primeiro sintoma....
No caso das otites médias, as
crianças são as mais vulneráveis.
A razão para isso é que a anatomia
do ouvido e da tuba auditiva
(canal que comunica ouvido e
nariz), bem como o sistema de
defesa (imunológico) dos
pequenos leva mais tempo para
amadurecer (dos 2 aos 5 anos).
Nessa fase, a amamentação tem
um papel essencial, pois é ela que
garante proteção ao bebê.
Ultrapassada a primeira infância,
as infecções, sejam elas médias
ou externas, podem acometer
pessoas de todas as idades.

dor de ouvido é sempre
um sintoma preocupante e
precisa ser avaliado o mais rápido
possível, especialmente quando
se repete três ou quatro vezes ou
mais ao ano, e mesmo após
tratamento. Como a região é
próxima ao cérebro, as
complicações podem ser sérias,
sem falar na possibilidade de
perda auditiva, déficit de
aprendizagem e linguagem (nas
crianças) e até o risco de a
infecção tornar-se crônica,
alastrando-se para o osso do
ouvido.
Por outro lado, o
desconforto vivenciado nessas
inflamações ou infecções é
sempre intenso, o que, por si,
manifesta a urgência em buscar
o r i e n t a ç ã o d e u m
otorrinolaringologista.
O tratamento sempre é
personalizado e dependerá de
cada caso. Em geral, são
prescritos analgésicos para
reduzir a dor, antitérmicos, gotas
otológicas, ceruminolíticos (para

inflamatórios e até
antibióticos de uso local ou oral.
Detalhe especial: resista à ideia
de usar remédios por conta
própria. A inflamação ou infecção
do ouvido pode não responder ao
tratamento e ainda piorar ou
complicar o quadro. Os
especialistas afirmam que a
meningite, por exemplo, pode
resultar de uma complicação da
otite média aguda.
E nada de usar antibiótico
sem orientação médica. Nunca
se esqueça, a melhor coisa a fazer
quando a dor de ouvido aparece é
procurar ajuda médica o mais
rápido possível, bem como seguir
corretamente o tratamento
indicado para evitar
complicações, por exemplo,
evitar a entrada de água durante o
banho, na piscina ou no mar;
secar a orelha imediatamente
após sair desses ambientes; a
higienizar a região corretamente
e procure não usar objetos ou
mesmo o dedo para manipular a
região.

Esse tal Colesterol

V

ocê conhece o
seu corpo? Faz
exames de
rotina? Pois bem, hoje
o endocrinologista
Bruno Halpern e o
cardiologista Otávio
Gebara falam sobre a
importância de fazer
um check-up, com
exames que medem
principalmente o
c o l e s t e r o l ,
Bruno Halpern
Otávio Gebara
triglicérides, pressão e
glicemia. Ao contrário do que muitos pensam, ter níveis elevados nos
resultados desses exames não é um problema exclusivo de quem está
acima do peso, apesar de a obesidade ser um fator de risco, como alerta o
endocrinologista Bruno Halpern, existem gordinhos saudáveis e magros
com alterações nos exames, como por exemplo, no de colesterol.
Como explica o cardiologista Otávio Gebara, bons hábitos, com
alimentação saudável e atividade física, têm só 20% de impacto no
aumento do colesterol ruim, enquanto a genética pode influenciar de 70%
a 80%. Isso significa que, se o paciente tem um histórico da doença na
família, é fundamental que ele faça exames já na adolescência; se não, só
perto dos 30 anos de idade. O endocrinologista Bruno Halpern explicou
ainda que há casos em que é preciso tomar remédios para controlar o
colesterol, associado sempre a bons hábitos.
Já os níveis de triglicérides são mais influenciados pela
alimentação saudável e atividade física do que pela genética, como
alertou o endocrinologista Bruno Halpern. Há ainda a pressão, que não é
monitorada pelo exame de sangue, mas que também não dá sintomas – por
isso, é importante que seja medida sempre, toda vez que o paciente for ao
médico, em qualquer idade. Se for diagnosticada a hipertensão, ela
também pode ser controlada com remédios.
De acordo com os médicos, monitorar esses 4 indicativos –
colesterol, triglicérides, glicemia e pressão – é fundamental,
principalmente depois dos 30 anos ou se o paciente for obeso ou
sedentário. Mas de maneira geral, a principal recomendação é conversar
com o médico para determinar a frequência com que o check-up precisa
ser feito.
Outra dica importante é guardar exames antigos, que podem
servir como uma pesquisa – por exemplo, um exame único de glicemia em
95 não é necessariamente preocupante em uma pessoa saudável, mas se as
medidas anteriores eram 90, 85 e 80, isso significa que o nível subiu com o
tempo, o que pode ser preocupante.
***___ endocrinologista Bruno Halpern e o cardiologista Otávio
Gebara.
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INTERVENÇÃO JUDICIAL

Conforme procurador-geral da ALMT, o STJ reconhece que as comissões dos parlamentos estaduais têm competência para ingressar com este tipo de ação

ALMT recorrerá contra corte
de verbas para UFMT e IFMT
Assessoria
Foto: Karen Malagoli Veiga

Procurador-geral da ALMT, Grhegory Paiva Pires Moreira Maia

A

Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa de
Mato Grosso (ALMT)
ingressará com uma Ação Civil
Pública contra o corte de recursos
para a Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) e para o
Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT) anunciado pelo Governo
Federal. O Poder Legislativo
estadual, por meio da
Procuradoria-Geral, vai recorrer à
Justiça Federal de Mato Grosso

por se tratar de recursos da União.
A presidente da ALMT,
deputada Janaina Riva, recebeu a
demanda da Comissão de
Educação e solicitou à
Procuradoria-Geral uma análise
técnica da viabilidade de uma
intervenção judicial. “O
parlamento estadual vai buscar os
meios legais para tentar impedir
prejuízos às atividades dessas
instituições o mais rápido possível.
Não vamos nos omitir diante de

uma situação que poderá
atingir estudantes de todas as
regiões do estado”.
De acordo com o
procurador-geral da ALMT,
Grhegory Paiva Pires Moreira
Maia, o Superior Tribunal de
Justiça reconhece que as
comissões dos parlamentos
estaduais têm competência para
ingressar com este tipo de ação.
“Após uma consulta,
identificamos a viabilidade de dar
entrada à Ação Civil Pública para
tentar impedir a suspensão dos
recursos. Já na próxima semana a
Procuradoria-Geral deverá
ingressar com a ação”, explicou o
procurador-geral Grhegory Maia.
O deputado estadual
Thiago Silva, presidente da
Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia, Cultura e Desporto,
explica que professores, alunos e
reitores de instituições de ensino
procuraram a comissão em busca
de ajuda para reverter esta
situação. Segundo o parlamentar, o
corte anunciado pelo governo
federal vai na contramão das ações
necessárias para a Educação.
Em nota publicada nesta
semana, a reitora da UFMT,
Myrian Serra, afirmou que o corte
de 30% anunciado pelo governo

federal “compromete
nosso desempenho e avanço e nos
leva à beira de um retrocesso
inimaginável”. A UFMT possui
113 cursos de graduação, sendo
108 presenciais e cinco na
modalidade à distância (EaD), em

33 cidades matogrossenses.
Além disso, são ofertados
66 programas de pós-graduação:
mestrado e doutorado. No total,
são 25.435 mil estudantes
geograficamente distribuídos em

BIG-BROTHER STREET

Rodovias estaduais serão
monitoradas por câmeras
Assessoria c/ Redação

O

itenta e oito câmeras vão
fiscalizar a entrada e saída
de veículos nas rodovias
estaduais. O incremento da
tecnologia em prol da segurança
pública só foi possível pela
integração com as secretarias de
Estado de Meio Ambiente (Sema),
Infraestrutura (Sinfra) e Fazenda
(Sefaz), que vão dispor de aporte
financeiro para a instalação das
câmeras. A meta é que até o fim do
ano vários pontos das rodovias
sejam monitorados. Ao todo, serão
investidos cerca de R$ 8 milhões.
Atualmente nenhuma
rodovia do Estado é monitorada. O
objetivo da criação do Sistema
Integrado de Monitoramento de
Veículos (SimVe) visa integrar
tecnologia de imagens e trocas de
informações entre as secretarias,
no intuito de coibir a sonegação
fiscal, crimes ambientais, roubo e
furto de veículos, tráfico de drogas
e redução da violência nas
rodovias.
Todas as imagens serão
recebidas pelo Centro Integrado de
Operações de Segurança Pública
(Ciosp), da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT). “É

sabido que onde tem uma
câmera diminui a criminalidade no
entorno.
O nosso projeto é distribuir
as câmeras pelo Estado,
especificamente nas rodovias
estaduais e nos municípios. Se
colocássemos quatro câmeras em
uma cidade é como se
reforçássemos a segurança com 16
policiais”, destacou o secretário de
Estado de Segurança Pública,
Alexandre Bustamante dos
Santos.
Em abril deste ano, o Ciosp
ampliou em 55% o
videomonitoramento em Cuiabá e
Várzea Grande. Ao todo foram
inseridas 59 novas câmeras,
totalizando 161 unidades. As
câmeras estão instaladas em
pontos estratégicos da região
central e nos bairros.
A parceria para realizar o
vídeomonitoramento consiste em
cidadão adquirir a câmera e fazer a
instalação na frente do
estabelecimento comercial.
Todas as imagens captadas
externamente chegam ao centro de
controle do Ciosp e são
monitoradas.
Foto: Ciosp/MT

Todas imagens serão recebidas pelo Ciosp automaticamente

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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SINOPXCORUMBÁ

Sinop e Corumbaensem estão empatadas com quatro pontos cada na primeira colocação do grupo, mas o Galo do Norte sai na frente por conta do saldo de gols

Briga de galos no Gigante
ficou num empate magro
J
B. V c/ Redação

Foto: Blog do Valdemir

ogando em seus domínios
no Estádio Gigante do
Norte na tarde de domingo
último, (12) a equipe do Sinop
empatou com o Corumbaense
pelo placar de 1 x 1 em jogo
válido pela chave A10 do
Campeonato Brasileiro Série D.
O Sinop propôs o jogo no
primeiro tempo, o Corumbaense
se defendia dando a clara
impressão de que estava disposto
a buscar o empate no Gigantão. A
melhor chance de gol do Galo do
Norte na primeira etapa nasceu de
uma escapada pela direita, com
cruzamento pra área. Lagoa livre

isolou a bola mandando
para fora.
As emoções ficaram
mesmo para o segundo tempo.
Aos 7 minutos o Corumbaense
abriu o placar do jogo. Marlos
pegou rebote após cobrança de
escanteio e de pé direito mandou
no ângulo de fora da área,
marcando um lindo gol, momento
em que o Sinop era melhor no
jogo. Após sofrer o gol veio a
reação do Sinop em busca do
empate, o atacante Lagoa subiu
de cabeça mais que o zagueiro
adversário e a bola foi para o
escanteio aos 13 minutos.

escapada pela esquerda,
num contra-ataque do
Corumbaense chutou cruzado e
quase fez o segundo do time
visitante aos 26 minutos de jogo.
Em outro lance o atacante
mosquito do Sinop ficou cara a
cara com o goleiro e caiu. A
torcida pediu pênalti, mas o
árbitro amarelou o jogador por
simulação.
Na cobrança de escanteio,
o zagueiro Boré, do Galo, de
cabeça acertou
a bola no
travessão, Hélder pegou o rebote
e chutou fraco nas mãos do
goleiro, desperdiçando mais uma

QUEBRA-JEJUM

Colorado se redime e derrota
Operário em Campo Grande
O D. c/ Redação

O

União-MT se reabilitou
da derrota sofrida na
estreia da Série D do
Campeonato Brasileiro para a
Anapolina-GO e venceu por 2 a 0
o Operário-MS na tarde de
domingo último, jogando no
estádio Jacques Luz (o
Morangão). Os gols foram
anotados no segundo tempo por
Admil, aos 34 minutos, e Goteira

converteu penalidade aos 49
minutos, já nos acréscimos.
Com o resultado, o União
respira, e vai receber a
Patrocinense-MG, para tentar
engatar uma sequência de
vitórias. O União somou seus
primeiros três pontos e o Operário
ainda permanece sem nenhum
ponto. Com os dois precisando
vencer, pois vinham de derrota na
Foto: Esportes&Noticias

Vitória do vermelhinho de Roo aconteceu na 2ª parte da etapa final
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estreia e vendo
Patrocinense-MG e AnapolinaGO na dianteira, a iniciativa
partiu após os 20 minutos pelo
Operário-MS, principalmente
pela velocidade de Regis e as
triangulações entre Kadu e Igor.
O goleiro colorado Neneca,
entretanto, estava em tarde feliz e
evitou por duas vezes investidas
perigosas do “Galo” num
primeiro tempo sem gols.
Na volta dos vestuários, o
União iniciou uma pressão,
sabedor que só a vitória
interessava, mas o gol não saía.
Nos momentos finais, os dois
times foram envolvidos pelo
nervosismo.
Numa bobeira da zaga,
que rebateu fraco para a entrada
da área, Admil chegou chutando
forte no canto do goleiro Jota,
abrindo o placar aos 34 minutos:
União 1 a 0.
Atrás no marcador, o
Operário se lançou desesperado
para cima e quando fazia uma
grande pressão, o atacante
colorado Goteira foi derrubado na
grande área e o árbitro Paulo
César Zanovelli marcou a
penalidade, que o mesmo Goteira
bateu e fez, 2 a 0, União.

Galo do Norte e Galo Carijó jogaram pro gasto nas quatro linhas

pressão, numa boa troca
de passes, o lateral marquinhos
chutou de fora na área e a bola
bateu raspando a trave, por cima
do gol.
Aos 34 minutos o Galo
empatou o jogo em um bate
rebate na área do Corumbaense,
até a defesa tirar da área, mas a
bola voltou pro Sinop, e no
cruzamento o zagueiro Boré
cabeceou balançando as redes e
empatando o jogo em 1 a 1.
O zagueiro do Sinop
Matheus foi comemorar com a
torcida frente ao banco do
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Esotérico
Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de concretização de acordos
e negociações que envolvem
uma grande soma de dinheiro. O período é
ótimo para novos investimentos, mas fuja
dos que envolvem riscos. O dinheiro
chega com mais facilidade.

Sol e Mercúrio em seu signo
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de sentimentos e emoções
estáveis e um sentido mais
apurado de realização e vitórias. Você
estará mais seguro e voltado para a
concretização de projetos e contratos que
foram negociados nas últimas semanas.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de movimento equilibrado
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período pode
envolver a concretização de uma sociedade
ou parceria financeira. Um namoro pode
começar a qualquer momento.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de interiorização e
distanciamento da vida
social. Você estará mais fechado e reflexivo,
mais profundo e conectado a questões que
envolvem a humanidade. Momento ótimo
para começar a planejar um novo projeto.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de concretização de projetos
de trabalho, depois de alguns dias ou
semanas de negociações. O período pode
estar relacionado com um novo emprego.
Trabalho e saúde passam por um momento
de equilíbrio.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de concretização de projetos
em equipe, que envolvem grandes
empresas, clubes e/ou instituições. O
período pode estar relacionado com um
convite para gerenciar um novo projeto e
uma nova equipe de trabalho.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de movimento equilibrado e
agradável na vida social. Um romance
pode dar um passo à frente e ficar mais
sério. Se estiver só, um namoro pode
começar a qualquer momento. Ótima fase
para o relacionamento com os filhos.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de realizações e conquistas
em projetos profissionais. O
sucesso chega, depois de muito tempo de
dedicação e esforço. Enfim, seus projetos
começam a dar certo e sua carreira dá um
passo à frente.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de movimento bastante
agradável em sua vida
doméstica e familiar. O período pode
envolver uma reforma ou início de
construção, compra ou venda de um imóvel.
Dias agradáveis junto da família.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de sentimentos e
pensamentos equilibrados e
estáveis. Uma nova filosofia de vida e/ou
caminho espiritual podem ser os
responsáveis por esse estado de espírito.
Momento de paz interior.

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de boa comunicação e
necessidade de aquisição de
conhecimentos. O período é ótimo para
fazer novos contatos comerciais e
concretizar novos negócios. Uma viagem
às montanhas pode ser renovadora.

SOCIAL
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As flores multicoloridas a aniversariante Nicole
Klein Bisinella que trocou de idade e recebeu o
carinho especial dos familiares e amigos. Que esse
novo ano seja repleto de coisas boas e muitas
vitórias. Felicidades mil!!!

By Rosane Michels

Sol e Mercúrio em Touro
recebem um ótimo aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de boa comunicação e
estabilidade em questões
que envolvem suas finanças. Bons
acordos comerciais, que envolvam o
aumento de seus rendimentos, podem ser
realizados nos próximos dias.

Corumbaense, o bandeira
dedurou e como ele já tinha cartão
amarelo foi expulso. Mesmo com
um jogador a menos o Sinop foi
para o ataque. Mosquito
aproveitou a sobra e carimbou a
trave, quase virando o placar de
jogo para o Galo no Gigantão aos
45 minutos.
Com o empate o Sinop
continua na liderança do grupo
com quatro pontos e na próxima
rodada, sábado (18) irá até
Tocantins-TO enfrentar a equipe
do Palmas no Estádio Nilton
Santos ás 16h00.

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

******************
Com atraso mas sempre em tempo de
desejar um ano de muita saúde e
conquistas a Yago Crepaldi, que
marcou mais um golaço no placar da
vida. Sucessos e muitos anos de vida.

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

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

Destaque para a Semana de História do Curso
de Licenciatura em História/UNEMAT, com a
exposição de objetos etnográficos de grupos
indígenas Irantxe, Rikbaktsa, Xavante e Bororo
que inicia hoje no Museu de Humanidade
Alaíde Montecchi, localizado no Câmpus
Universitário Jane Vanini. O objetivo da
exposição é promover o conhecimento de
saberes e artes desses grupos indígenas,
visando à formação de estudantes, professores
da educação básica, acadêmicos e comunidade
externa sobre a História Indígena e
Arte/Cultura e sua influência histórica e
cultural para a sociedade mato-grossense e
brasileira.A exposição segue até sexta-feira, 17.
Vale conferir.

Aplausos para Maristela Mariana de Alcântara, do Rotary Club
de Pontes e Lacerda, que recebeu o troféu de Engenheira Civil
do ano (2018) em sua cidade. Ela é titular da Plano Engenharia,
com mais de 30 anos de atuação na área, com diversos serviços
prestados, não só em Pontes e Lacerda como em toda a região.

