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INSCRIÇÕES ABERTAS

"Dia de Cidadania" realizará vários cursos em
Cáceres durante Caravana da Transformação
Foto: Divulgação

Com data marcada para o período 25 de fevereiro a 09 de
março, Cáceres será o primeiro município a receber os serviços de
saúde e cidadania promovidos pela Caravana da Transformação em
2018. Em sua 12ª Edição o programa já percorreu várias cidades do
Estado levando atendimento oftalmológico e de cidadania.
Página 03

RECEPTAÇÃO

PRF apreende 3 caminhões em
menos de 3 horas na BR 070

Foto: PRF

Emissão de documentos será um dos serviços prestados na Caravana

ESPECIALIZAÇÃO

Programa de Residência Médica
disponibiliza 5 vagas para Cáceres
Foto: Ilustrativa

O Programa de
Residência Médica é uma
modalidade de ensino de
pós-graduação destinada a
médicos, sob a forma de
Curso de Especialização,
em Mato Grosso, a
Secretaria de Estado de
Saúde disponibiliza 10
vagas para várias
especialidades. Página 03

Veículos foram roubados na quarta-feira em Várzea Grande

Três veículos são recuperados pela Policia Rodoviária
Federal no quilômetro 635 da BR 070 na madrugada de ontem. Nas
três ocorrências os motoristas desobedeceram a ordem de parada,
sendo realizado acompanhamento tático. Página 05

ESPORTES

CTN/Cacerense participa da 1ª Copa Internacional
de Futebol “Joia Ribeirinha” em Presidente Epitácio

Em Cáceres as vagas são para Cirurgia Geral, Anestesiologista e Pediatra

SAÚDE

Casos da febre chikungunya têm
aumento de 185% em Mato Grosso
O primeiro boletim divulgado pela
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado
de Saúde (SES) neste mês de janeiro registrou um
aumento de casos da Febre Chikungunya em Mato
Grosso. Página 04

Equipe CTN sub 17 faz semifinal contra o GAMA

Página 07

Aedes Aegypti transmissor da Chikungunya, Dengue, Zika e Febre Amarela
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As condutas abusivas e o assédio moral no trabalho
O assédio moral no ambiente do
trabalho é um dos principais motivos de
ações na Justiça trabalhista. O assédio
moral é a exposição de alguém a
situações humilhantes, constrangedoras,
repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício das
funções. Essa conduta abusiva, em razão
de sua repetição ou sistematização,
atenta contra a personalidade, dignidade
ou integridade psíquica ou física de uma
pessoa, ameaçando seu emprego ou
degradando o ambiente de trabalho.
Existem diferentes tipos de
assédio. O primeiro deles é o assédio
descendente, que é o tipo mais comum
de assédio. Se dá de forma vertical, de
cima (chefia) para baixo (subordinados).
Seu principal objetivo é desestabilizar o
trabalhador, de forma que este produza
mais por menos, sempre com a
impressão de que não está atingindo os
objetivos da empresa, que, na maioria
das vezes, já foram ultrapassados.
Existe também o assédio
ascendente. Trata-se de tipo mais raro de
assédio, que também se dá de forma
vertical, mas de baixo (subordinados)
para cima (chefia). É mais difícil de
acontecer, pois geralmente é praticado
por um grupo contra a chefia, já que
dificilmente um subordinado
isoladamente conseguiria desestabilizar
um superior. A principal causa são
subordinados com ambição excessiva.
Geralmente, existe um ou dois
funcionários que influenciam os demais,
objetivando alcançar o lugar do superior.
Outro tipo de assédio é o
paritário. Esse ocorre de forma
horizontal, quando um grupo isola e
assedia um membro - parceiro. Seu

SEM CARNAVAL
Em nota, a Prefeitura de Cáceres, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo informou que não realizará o
carnaval de rua na cidade, em virtude de
que a gestão municipal vive momento de
austeridade e os esforços estão voltados
aos trabalhos das prioridades. Na nota
ainda diz que a prefeitura continuará
investindo no município nas áreas de maior
necessidade e que está realizando a
manutenção das ruas dos bairros Vila Real
e Nova Era e também a manutenção dos
ônibus escolares para o início das aulas.
Encerrando a nota o prefeito diz que o
momento é de austeridade e se precisa
saber gastar com responsabilidade os
recursos públicos.
SELETIVO UNEMAT
PRORROGADO
A Diretoria de Gestão de Educação a
Distância (Dead) prorrogou o período de
inscrição para o Processo Seletivo
Simplificado para provimento de vagas
para professores e formação de cadastro
reserva, para o dia 26 de janeiro, às 12
horas, horário oficial de Mato Grosso. Os
selecionados atuarão como bolsistas da
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) e Universidade Aberta do Brasil
(UAB) na modalidade Educação a
Distância (EAD), nos semestres letivos de
2018/2 e 2019/1.
SEM WHATSAPP
A Ouvidoria do município está
temporariamente sem atendimento via
Whatsapp. Porém continuará a receber as
s o l i c i t a ç õ e s v i a s i t e
(http://www.caceres.mt.gov.br/ouvidoria/)
e via aplicativo Alô Prefeito, disponível
para Android e IOS. Até que o serviço via
whatsapp seja reestabelecido, os
munícipes podem entrar em contato pelo
telefone 3223-1500, ou pessoalmente na
Prefeitura Municipal.
SISU
No primeiro dia de abertura de vagas, o
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018
registrou 1,030 milhão de inscritos em
instituições públicas de ensino superior.
Como cada candidato pode escolher até
duas opções de curso, as inscrições totais
somaram 1,9 milhão. O processo segue até
26 de janeiro, e deverá ser feito
exclusivamente na Internet por meio do
site do Sisu. O Sistema é o ambiente virtual
operado pelo Ministério da Educação que
seleciona estudantes para vagas em
instituições públicas com base nas notas
obtidas no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Todos que fizeram a prova
no ano passado e obtiveram nota acima de
zero podem concorrer às quase 240 mil
vagas ofertadas em 130 instituições de
ensino.
CONFIANÇA NA ECONOMIA
Os empresários brasileiros estão mais
otimistas em relação à economia do País. É
o que aponta o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec), que
atingiu 110,1 pontos em janeiro,
mantendo-se acima da zona de indiferença,
que é de 100 pontos. Na comparação com
dezembro, o índice aumentou 1,1% na
série com ajuste sazonal. Na comparação
com janeiro do ano passado, o aumento foi
de 15%. Segundo a entidade, a evolução
das condições da economia brasileira
favoreceu o resultado positivo.

principal objetivo é eliminar
concorrentes, principalmente quando
este indivíduo vem se destacando com
frequência perante os superiores.
Assim sendo, o assédio moral na
prática é o ato de expor o empregado a
situações humilhantes (como
xingamentos em frente dos outros
empregados), exigir metas inatingíveis,
negar folgas e emendas de feriado
quando outros empregados são
dispensados, agir com rigor excessivo
ou colocar "apelidos" constrangedores
no empregado são alguns exemplos.
Ressalte-se que o assédio moral é
repetitivo, ou seja, é caracterizado por
ações reiteradas do assediador. Portanto,
devem-se diferenciar acontecimentos
comuns e isolados que ocorrem nas
relações de trabalho (como uma
"bronca" eventual do chefe) das
situações que caracterizam assédio
moral. Se constantemente a pessoa sofre
humilhações ou é explorada, aí sim
temos assédio moral.
Vale destacar que algumas
situações que podem identificar um
empregado que está sendo assediado:
isolado dos demais colegas; impedido de
se expressar sem justificativa;
fragilizado, ridicularizado e
menosprezado na frente dos colegas;
chamado de incapaz; torna-se
emocionalmente e profissionalmente
abalado, o que leva a perder a
autoconfiança e o interesse pelo
trabalho; propenso a doenças ou;
forçado a pedir demissão.
Algumas situações que podem
identificar o agressor, podendo ser um
chefe ou superior na escala hierárquica,
colegas de trabalho, um subordinado

para com o chefe ou o próprio
empregador (em casos de empresas de
pequeno porte). São aqueles que: se
comportam através de gestos e condutas
abusivas e constrangedoras; procuram
inferiorizar, amedrontar, menosprezar,
difamar, ironizar, dar risinhos; fazem
brincadeiras de mau gosto; são
indiferentes à presença do outro;
solicitam execução de tarefas sem
sentido e que jamais serão utilizadas;
controlam com exagero o tempo de idas
ao banheiro; impõe horários absurdos de
almoço, etc.
Importante frisar que não existe
uma lei específica para repressão e
punição daqueles que praticam o assédio
moral. No entanto, na Justiça do
Trabalho a conduta de assédio moral, se
caracterizada, gera indenização. O
assédio moral praticado pelo
empregador ou por qualquer de seus
prepostos autoriza o empregado a deixar
o emprego e a pleitear a rescisão indireta
do contrato.
Já na Justiça criminal, conforme
o caso, a conduta do agressor poderá
caracterizar crimes contra a honra, como
a difamação e injúria, contra a liberdade
individual, em caso, por exemplo, de
constrangimento ilegal ou ameaça.
A reparação decorrente de danos morais
está condicionada à existência de um ato
ilícito e culposo, bem como a existência
de nexo de causalidade entre o ato e o
resultado.
Débora Fernanda Faria é advogada de
Direito do Trabalho, pós-Graduada em
Direito e Processo do Trabalho pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie e
integrante do escritório Cerveira
Advogados Associados

A violência
Somente para ficar aqui no Bairro
onde moro: assaltaram uma farmácia por
03 vezes em 03 dias seguidos; diversas
residências tiveram o mesmo destino, nos
últimos dias e reforçaram a segurança do
prédio em que resido por conta de varias
tentativas de invadi-lo.
Outro dia os jornais anunciaram
que um restaurante foi assaltado e seus
clientes ficaram sem suas carteiras e
documentos pessoais. Um vexame! Os
roubos de carros crescem
exponencialmente.
O dilema é o seguinte: se ficarmos
em casa corremos o mesmo risco se
estivéssemos nas ruas. A sociedade está
presa num círculo vicioso. Os malfeitores
são presos e soltos em seguida, por conta
de fatores,
como por exemplo, a
superlotação de presídios.
O que fazer meu caro leitor? O
primeiro impulso é ir para o exterior ser
feliz em outro País. É certo que muitos
fizeram ou vão fazer este caminho.
Entretanto, a grande maioria do povo
brasileiro que vive aqui neste ramerrão
não sabe, não quer e nem tem para onde ir.

Eu já disse, em um artigo nesta coluna,
que iria para Nova Zelândia! Mas o que eu
vou fazer do outro lado do mundo. Eu não
guardei nada lá! É aqui a minha terra, a
minha pátria, o meu berço e eu não quero
morrer de tédio solidão ou banzo fora
daqui. Enfim, acostuma-se com tudo, até
com o sofrimento! Sintoma de um
masoquismo atávico!
A impressão é que estamos em
marcha batida para o caos. Se esta
afirmação for verdadeira, é preciso
espera-lo, pois assim começará a tão
sonhada ordem, como afirma um
proverbio chinês. A violência é apenas um
dos mais graves problemas que temos.
Não cabe a mim e nem a você que me lê,
encontrar soluções para a violência e para
outros tantos e tão graves problemas que
assolam o País!
Olho para cima, para baixo e de
lado e não vejo quaisquer das lideranças
que almejam o mando, nas próximas
eleições de outubro, uma promessa segura
de nos tirar deste beco sem saída. Aqui no
Grosso Mato, parece que tudo continuará
como dantes no quartel de Abrantes.
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Anos

A Câmara normalmente renova
em torno de 40% dos seus membros. Não
encontrei dados percentuais de renovação
do Senado que nesta legislatura é de 2/3.
Entretanto, creio que o percentual deve se
igual ou parecido com o da Câmara. Então
qualquer candidato que se eleger
Presidente da República irá encontrar
dificuldades para governar com o
fisiologismo endêmico das casas de leis.
O famoso toma lá dá cá. Este é o Brasil
brasileiro!
Precisamos desesperadamente de
administradores e gerentes eficientes da
coisa pública. E vou mais além,
precisamos de reformadores! Entretanto,
podemos cair nas mãos de um Trump
piorado; da esquerda inepta,
incompetente e corrupta; ou quem sabe,
na esperança de aparecer um Macron ou
até mesmo um Macri portenho!
A sorte esta lançada. Espero
constrito que o Criador nos livre de cair
nas mãos do capeta.
Renato Gomes - Nery é advogado em
C u i a b á - M T. E - m a i l –
rgnery@terra.com.br

Administração, Redação e Oficina
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INSCRIÇÕES ABERTAS

O coordenador de Cidadania na Caravana da Transformação, Juliano Rabelo, que está em Cáceres,
frisou que toda a estrutura já está sendo organizada para garantir o melhor atendimento à população

"Dia de Cidadania" realizará vários cursos em
Cáceres durante Caravana da Transformação
Da Redação
Foto: JCC

C

áceres será o primeiro
município a receber os
serviços de saúde e cidadania
promovidos pela Caravana da
Transformação em 2018. A 12ª
Edição do programa que já percorreu
várias cidades do Estado, acontece de
25 de fevereiro a 09 de março.
Além de Cáceres, os
moradores de
Araputanga,
Curvelândia, Indiavaí, Glória
D'Oeste, Porto Esperidião, Reserva
do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu,
São José dos Quatro Marcos,
Figueirópolis D'Oeste, Jauru,
Conquista D'Oeste, Pontes e Lacerda,
Nova Lacerda, Vale do São Domingos
e Vila Bela da Santíssima Trindade,
serão beneficiados com a Caravana.
O coordenador de Cidadania
na Caravana da Transformação,
Juliano Rabelo, que está em Cáceres,
frisou que toda a estrutura já está
sendo organizada para garantir o
melhor atendimento à população.
Em entrevista ao Jornal
Correio Cacerense, ele destacou que
nos dias de Cidadania, que acontecem
de 01 a 03 de março, serão oferecidos
cursos na área de embelezamento e
artesanato, além do serviço de
emissão de documentos. De acordo
com ele, na área de embelezamento, a
Caravana trará cursos de: Designer de
sobrancelhas com epilação egípcia

serviço de documentação gratuito,
com emissão do RG, CPF, Carteira de
Trabalho, solicitação de segunda via
de certidões, foto 3x4, plastificarão de
documentos e a carteira de pescador.
Destacando que pessoas com mais de
60 anos a Carteira de Pescador é
gratuita e para os demais será cobrado
uma taxa de R$ 60,00 para pesca
embarcada e R$ 40,00 para pesca de
barranco.
Integrando também o Dia de
Cidadania, o Tribunal de Justiça
estará presente na Caravana com o

CÁCERES

Vestibular tradicional da FAPAN
acontece no dia 4 de fevereiro

Assessoria
Juliano Rabelo - Coordenador de Cidadania na Caravana da Transformação

(remoção dos pelos através de uma
linha); Penteados; Bamboo Terapia e
Cortes de Cabelo Feminino e
Masculino, que acontecerão nos três
dias em período integral das 8h as 16h.
Já os cursos de artesanato,
serão duas turmas por dia, uma no
matutino e outra no vespertino, com
oficinas de boneca, tiara e chinelo.
Juliano fez questão de ressaltar que as
vagas são limitadas, sendo 120 vagas
para o curso de embelezamento e 90

para o de artesanato.
Os cursos são destinados para
a população em geral não sendo
necessário conhecimentos nas áreas, o
único requisito para a inscrição é ter
no mínimo 16 anos. Os interessados
devem procurar a Secretaria de Ação
Social, CRAS e CREAS do município
para efetivaram a inscrição.
Lembrando que os cursos são
gratuitos.
Também serão oferecidos o

ESPECIALIZAÇÃO

Programa de Residência Médica
disponibiliza 5 vagas para Cáceres
Redação c/ Assessoria

C

om 10 vagas abertas para o
Programa de Residência
Médica em Mato Grosso
credenciados pela Comissão Nacional
de Residência Médica e desenvolvido
em parceria com o Ministério da
Educação, médicos interessados em
participar do programa podem se
inscrever no site da Secretaria de
Estado de Saúde.
As inscrições acontecem de
29 de janeiro a 2 de fevereiro e são
gratuitas. De acordo com Carmem
Silva Campos Machado, membro da
Comissão de processo seletivo
unificado da SES-MT, (composta pela
Escola de Saúde Pública e pela
Superintendência de Gestão de
Pessoas da SES/MT) todo esse

projeto Pai Presente, que visa a
realização do teste de paternidade
gratuitamente. Nesse caso os
interessados devem procurar o Fórum
de Cáceres para fazer sua inscrição.
"Dentro das metas da
Caravana da Transformação que visa
o atendimento á saúde com realização
das cirurgias oftalmológicas,
a
Cidadania também é uma missão do
programa, que leva serviços
essenciais ao cidadão, com várias
ações e orientações", finalizou
Juliano.

processo representa um avanço no
Processo de Educação Permanente em
Saúde da SES-MT, uma vez que o
Programa de Residência Médica
(PRM) é uma modalidade de ensino
de pós-graduação destinada a
médicos, sob a forma de Curso de
Especialização. Funciona em
instituições de saúde, sob a orientação
de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional.
As vagas são para várias
especialidades médicas, entre elas:
Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia
Geral, Psiquiatria, Pediatria e
Anestesiologia. Em Cáceres o
Hospital São Luiz oferece 01 vaga
para anestesiologia e o Hospital
Regional são 4 vagas, 2 para pediatria
Foto: Ilustrativa

e 2 para cirurgia geral; em Várzea
Grande no Hospital Metropolitano
são 2 para Ortopedia e Traumatologia
e 2 para Cirurgia Geral; na capital há
01 vaga para psiquiatria no Hospital
Adauto Botelho. Os inscritos serão
submetidos a uma única prova teórica
no dia 16 de fevereiro e o resultado
final da prova será divulgado pela
SES/MT no dia 22 de fevereiro. O
local será divulgado em breve. A
atividade dos médicos selecionados
está prevista para começar a partir de
1º de março de 2018.
O Edital do Processo Seletivo
Unificado de Residência Médica 2018
está disponível, na íntegra, no site:
www.saude.mt.gov.br Maiores
informações poderão ser obtidas pelo
e
m
a
i
l
:
residenciamedica2018@ses.mt.gov.b
r.

P

ensando em todos que não
podem, por algum motivo,
realizar o vestibular agendado de
segunda a sábado, a Faculdade do
Pantanal (Fapan) irá realizar o vestibular
tradicional no domingo - 4 de fevereiro,
das 9h às 12h.
A prova será realizada em dois
locais: na própria Fapan, em Cáceres, e
na Escola Estadual Nossa Senhora de
Fátima, em Araputanga. A escola fica
localizada na Av. Marques de Pombal, nº
445, Jardim Primavera.
Para se inscrever, basta acessar
o site vestibularfapan.com.br, preencher
os dados, escolher para qual curso quer
se candidatar e ter atenção na hora de
escolher a data correta, 4 de fevereiro, e
o local da prova que desejar.
Na segunda-feira (5), o
gabarito estará disponível no site da
instituição. A divulgação dos aprovados
está prevista para o dia 8 de fevereiro,
podendo ser adiantada, e os candidatos
poderão consultar a nota através do site
institucional da Fapan (fapan.edu.br),
utilizando o CPF e a data de nascimento.
No entanto, a prova tradicional

não altera em nada o vestibular
agendado que vem sendo realizado. Por
isso, se preferir, pode escolher o melhor
dia para agendar a sua prova, de segunda
a sexta-feira, entre 15h30 e 19h30, ou
aos sábados, das 9h às 13h.
Para isso, acesse o site
vestibularfapan.com.br e agende a
avaliação. No caso do vestibular
agendado, o resultado fica pronto em
minutos e o candidato poderá fazer a
matrícula no mesmo dia, recebendo até
90% de desconto na primeira
mensalidade.
Outra maneira de ingressar na
Fapan durante o processo seletivo
2018.1, é através da nota do Enem.
Nesse caso, o candidato deve ter obtido
uma nota superior a 200 pontos, na
redação. Em seguida, o candidato
realiza a pré-matrícula no site do
vestibular, citado acima, selecionando a
opção Enem.
Ao finalizar a inscrição, o
candidato receberá a lista de
documentos necessários para
providenciar antes de se apresentar na
Fapan para finalizar a matrícula.
Foto: Divulgação

Para se inscrever, basta acessar o site vestibularfapan.com.br

Residência Médica provas dia 16 de fevereiro
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CASO ELUCIDADO

O suspeito conﬁrmou que levaria o veículo até San Matias a mando do chefe da quadrilha

Gefron prende integrantes da quadrilha que
assaltou família e recupera Hillux roubada
Da Redação
Foto: Gefron

aproximadamente duas horas a
família ficou refém dos bandidos.
Os ladrões levaram uma
c a m i o n e t e To y o t a H i l l u x ,
dinheiro e vários outros pertences
da residência. Na fuga, próximo
ao Limão, o suspeito percebeu
barreira realizada pelos policiais
do Gefron e tentou fugir, dando
meia volta, porém em
acompanhamento tático, o
suspeito perdeu o controle do
veículo caindo numa ribanceira,
abandonando a camionete e
fugindo a pé, não logrando êxito
em sua fuga, foi detido e
identificado como L.M.S. de 33
anos.
Após checagem foi
constatado que a camionete era
produto de roubo. O suspeito
Suspeito foi preso quando tentava passar camionete para Bolívia
confirmou que levaria o veículo
assalto aconteceu na em Cáceres, quando o grupo até San Matias a mando do chefe
noite de segunda-feira, composto por 4 homens armados da quadrilha. Ainda revelou que
no Bairro Boa Esperança invadiram a residência e por h a v i a l i g a d o p a r a s u a e x -

O

SAÚDE

Casos da febre chikungunya têm
aumento de 185% em Mato Grosso

namorada solicitando seu resgate
na rodovia.
D e p o s s e d a s
informações, foram até a
residência da mesma, que
confirmou que estaria indo
resgatar o ex-namorado. A
suspeita G.G.F. de 27 anos teria

dito que os produtos seriam
negociados na cidade de San
Matias.
Na delegacia a vítima
C.B.S. de 62 anos reconheceu o
suspeito preso como integrante
da quadrilha. Foram recuperados
as TVs e a camionete.

SE DEU MAL

Homem é preso suspeito de abusar
sexualmente de sobrinha em Vila Bela

Mônica Martins/TVCO

U

m homem foi detido em
Vila Bela da Santíssima,
após a família suspeitar
que ele estava ajudando de uma
menina de 12 anos, a própria
sobrinha. Segundo informações,
ele dormia na mesma cama que a
menor.
A Polícia Judiciária Civil
de Vila Bela foi acionada para
investigar o caso que aconteceu
na comunidade “Ritinha”,
localizada há alguns quilômetros
da cidade. Segundo o relatado

pela família, o suspeito dormia
frequentemente com a criança e
ela começou a agir de modo
estranho.
Quando preso, o homem
disse não entender o que estava
acontecendo. Ainda durante as
buscas na residência onde
acontecia o fato, foi encontrado
uma arma de fogo e munições.
O suspeito foi
encaminhado para o presídio de
Vila Bela e ficará a cargo da
justiça.
Foto: TVCO

Assessoria

O

Boletim nº 45, que
fechou o ano de 2017 e
registra os dados
acumulados nas últimas três
semanas de dezembro, mostra
que houve um aumento de 184%
nos casos da doença em relação
ao mesmo período no ano
passado, passando de 1.275 para
3.617 casos.
A incidência acumulada
em 2017 é de 109 casos por
100.000 habitantes, um aumento
expressivo em se comparando
com 2016 quando a incidência
acumulada foi de 39. Atualmente
há um caso de óbito confirmado
no município de Várzea Grande.
Segundo uma análise dos
casos por município de
residência, ainda são 80
municípios sem ocorrência de
casos, ou seja, silenciosos, para a
Febre Chikungunya. No mês de
dezembro passado foram
notificados casos em 61
municípios.
Zika - Em relação ao Zika Vírus,
foram notificados 2.515 em 2017
contra 24.803 em 2016, uma
redução de 90%. A incidência
acumulada é de 76 casos por
100.000 habitantes. Segundo
uma análise dos casos por
município de residência, são 82
municípios sem ocorrência de
casos, ou seja, silenciosos, para a
Febre pelo Vírus Zika.
No
mês de dezembro, foram
notificados casos de 59
municípios. Mato Grosso teve o

primeiro caso confirmado
laboratorialmente em junho de
2015. De lá para cá, o sistema
SINAN registrou 7.818
casos/notificações casos de Febre
pelo Vírus Zika.
Nesse período, os casos
em gestantes estão sendo
monitorados devido ao risco de
aborto, malformações do feto,
complicações neurológicas.
Até o momento não houve
confirmação de óbitos por Zika
em 2017, porém há 1 caso em
investigação do município de
Várzea Grande.
Dengue - Já o número de casos de
dengue notificados neste ano é
11.909, uma redução de 60% em
comparação aos 29.632 casos

registrados no mesmo período de
2016. A incidência acumulada é
de 360 casos por 100.000
habitantes. Os dados revelam,
ainda, que o valor semanal de
casos em 2017 evoluiu para baixo
risco em relação aos valores
notificados no mesmo período do
ano 2016. No mês de dezembro,
125 municípios notificaram
casos.
Constam no sistema
Sinan Net/Sinan Online cinco
óbitos confirmados nos
municípios de Alta Floresta (01),
Canarana (01), Cuiabá (01),
Sinop (02). Constam também,
dois óbitos em investigação,
sendo um em Cuiabá e um em
Pontes e Lacerda.

Suspeito está a cargo da justiça

Foto: Divulgação

No mês de dezembro passado foram notiﬁcados casos em 61 municípios
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RECEPTAÇÃO

Diante dos fatos as três ocorrências foram encaminhadas a Depol Civil de Poconé

PRF apreende 3 caminhões em
menos de 3 horas na BR 070
Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

O terceiro veículo foi
apreendido as 03h 20 min, no
mesmo local. Quando foi dada
ordem de parada ao veículo
VW/8.160 de placas OWD
8219/MT que seguia sentido
Cuiabá para Cáceres, o mesmo
não obedecendo, empreendeu
fuga e abandonou o veículo na
rodovia, fugindo pelo matagal.
Em checagem minuciosa
constatou-se que a placa original
do veículo é OBH 1895/MT com
ocorrência de roubo também no
dia 24/01/2018 em Várzea

Grande.
As buscas levaram até A.
P. P. (30 anos) que admitiu ser o
condutor do veículo. E com a
mesma história, que havia
encontrado com um conhecido no
Trevo do Lagarto e que receberia
uma quantia em dinheiro para
deixar esse veículo na localidade
do Cacho.
Diante dos fatos as três
ocorrências foram encaminhadas
a Depol Civil de Poconé.

ÁREAS ÚMIDAS

MPMT lança projeto sobre
valoração de dano ambiental
Três veículos recuperados e três presos por receptação

A

s duas primeiras
apreensões aconteceu no
início da madrugada de
ontem, por volta das 00h 40min,
no Km 635 da BR 070, quando a
equipe da Polícia Rodoviária
Federal de plantão no Posto PRF
302 (Posto 120) deu ordem de
parada aos veículos
IVECO/TECTOR NTX
6823/MT e IVECO/TECTOR
NTX 6913/MT, que seguiam

sentido Cuiabá para Cáceres.
Os dois motoristas
ignoraram a ordem e
empreenderam fuga,
abandonando os veículos mais a
frente entrando no matagal à
margem da rodovia.
Em checagem verificouse que ambos veículos possuíam
ocorrência de roubo no dia 24 de
janeiro na cidade de Várzea
Grande/MT. Os caminhões foram

Assessoria

roubados na empresa ENPA –
Engenharia e Parceria Ltda, que
registrou o roubo de cinco
veículos na mesma data.
Após diligências a equipe
da PRF localizou os dois
motoristas, sendo R.F.O. de 23
anos e J. J. C. de 30 anos. Eles
informaram que pegaram os
veículos próximo ao Trevo do
Lagarto com um conhecido e que
deixariam em Cáceres.

O

Ministério Público
Estadual vai promover,
no Dia Mundial das
Áreas Úmidas – 02 de fevereiro,
reunião para lançamento de
projeto institucional que busca
capacitar promotores de Justiça,
juízes e demais operadores do
Direito sobre as técnicas de
valoração do dano ambiental em
áreas úmidas. A proposta é
estabelecer aos degradadores
valores monetários de
compensação condizentes com a
importância ecológica e
econômica das Áreas Úmidas no
estado. O evento tem a parceria
do Sesc Pantanal.
O projeto é realizado pelo
Ministério Público de Mato
Grosso e Núcleo de Estudos
Jurídicos e Pesquisas Ambientais
(NEPA) da Universidade Federal
de Mato Grosso. O titular da
Procuradoria de Justiça
Especializada de Defesa do Meio
Ambiente, procurador de Justiça
Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
explica que, além da capacitação,
o projeto prevê a realização de
audiências públicas para
levantamento e discussão dos
principais problemas ambientais
vividos nas três grandes áreas
úmidas do Estado (Paraguai,
Araguaia e Guaporé).
“Esperamos com este
projeto que os operadores do
direito, ao se valerem do
conhecimento científico

disponível em Áreas Úmidas,
tornem mais efetiva a defesa
desses raros e delicados
ecossistemas. Como principal
produto dele, confeccionaremos
um livro com a compilação dos
principais casos de dano
ambiental e AUs e áreas técnicas
de valoração existente e
aplicáveis a estes casos”,
destacou o procurador de Justiça.
O evento, que ocorrerá no
Hotel Sesc Porto Cercado,
reunirá, além de membros do
Ministério Público de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul,
Ministério Público Federal,
representantes do Sesc Pantanal,
Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público
de Meio Ambiente (ABRAMPA)
e professores doutores da UFMT
e Unemat.
A reunião integra a
programação realizada pelo Sesc
Pantanal para o Dia Mundial das
Áreas Úmidas que prevê,
também, atividades no Sesc
Poconé, como: oficina de
miniaturas e maquetes, com a
arquiteta Marcela Tokiwa; debate
com o tema “Áreas Úmidas para
um futuro urbano sustentável”,
com a professora Cátia Nunes; e
lançamento do Livro “Marcos
Referenciais para a Lei Federal
do Pantanal e Gestão de Outras
Áreas Úmidas”, de Cátia Nunes,
Érica Cezarine de Arruda e
Wolfigang Junk.
Foto: Gigante do Mundo

Reunião integra a programação para o Dia Mundial das Áreas Úmidas
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EXPERIÊNCIA EXITOSA

O EsQualOS concorreu no eixo Educação e Práticas Interprofissionais

Unemat tem projeto selecionado
pelo Ministério da Saúde e OPAS
Foto: Divulgação

O

Escritório de Qualidade
para Organizações de
Saúde (EsQualOS), da
Universidade do Estado de Mato
Grosso, câmpus de Tangará da
Serra, foi pré-selecionado pelo
Laboratório de Inovação em
Educação na Saúde como uma
experiência exitosa que
potencializa a formação e
qualificação dos trabalhadores e
profissionais de saúde.
De um total de 251
inscrições recebidas foram

selecionadas pelo Departamento
de Gestão da Educação na Saúde
da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde
(DEGES/SGTES), com a
participação de representantes da
Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS), do Ministério da
Saúde, Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal
da Bahia (ISC/UFBA) e
pesquisadores no tema, 45
experiências inovadoras.
O EsQualOS concorreu

no eixo Educação e Práticas
Interprofissionais. Os critérios
utilizados na avaliação levaram
em consideração o potencial
inovador das experiências, o
envolvimento de distintos
parceiros, atores e instituições, os
indicadores, os resultados, se a
experiência considerou no seu
desenvolvimento a necessidade
do território, entre outros pontos.
“Foi uma satisfação para a
OPAS ver a mobilização das
instituições de saúde para

participar do Laboratório de
Inovação. Temos a certeza de que
aprenderemos muito com as
experiências e vamos
compartilhar o conhecimento no
Brasil e com todos os países das
Américas”, ressalta a
coordenadora da Unidade
Técnica de Capacidades
Humanas para a Saúde da OPAS,
Monica Padilla.
“O EsQualOS é um
programa de extensão do Campus
de Tangará da Serra articulado no
curso de enfermagem com
participação multiprofissional de
outros cursos, da gestão e
coordenações da secretaria
municipal de saúde e dos serviços
de atenção à saúde do município.
Nessa proposta, a
interdisciplinaridade foi
entendida como o caminho para a
prática crítica, reflexiva e
emancipatória e tem-se
despontado como programa
pioneiro na interiorização da
cultura de qualidade nos serviços
de saúde” destaca o coordenador
do EsQualOS Prof. Josué Souza
Gleriano que também reconhece
que essa experiência foi a única
do estado de Mato Grosso a ser
selecionada, o que contribui para
a divulgação do projeto de
interiorização do ensino que a

UNEMAT propõe.
“Tivemos um número
expressivo de experiências no
Laboratório o que demonstra o
amadurecimento na área.
Recebemos práticas que
apresentaram uma boa
elaboração do conceito de
Educação Permanente em Saúde,
com articulação e potencial para
modificação de práticas de
trabalho. Estas 45 práticas préselecionadas conseguiram
demonstrar maiores resultados no
processo de trabalho”, reflete
Isabela Cardoso de Matos Pinto,
pesquisadora e coordenadora do
grupo de pesquisa Trabalho e
Educação na Saúde do
Observatório de Análise Política
em Saúde, do Instituto de Saúde
Coletiva, da Universidade
Federal da Bahia.
As próximas fases do
edital compõe um Seminário com
as 45 experiências selecionadas e
visitas técnicas de avaliação. A
relação completa das
experiências selecionadas pode
ser conferida no link
http://portalms.saude.gov.br/noti
cias/664-sgtes-noticias/42352ministerio-da-saude-e-opasdivulgam-experiencias-exitosaspara-formacao-de-profissionaisde-saude
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FUTEBOL DE BASE

Equipes de diversas regiões do Brasil e de países da América do Sul, como Argentina, Chile e Bolívia, participam deste grande evento

CTN/Cacerense participa da 1ª Copa Internacional
de Futebol “Joia Ribeirinha” em Presidente Epitácio
Esdras Crepaldi

T

rês equipes do
CTN/Cacerense
representam o município
de Cáceres na 1ª Copa
Internacional de Futebol “Joia
Ribeirinha” em Presidente
Epitácio, estado de São Paulo. Os
cacerenses participam da
competição em três categorias, o
sub 13 para nascidos a partir do
ano de 2005, o sub 16 para quem
nasceu a partir de 2002 e o sub 17
para atletas nascidos em 2001.
Equipes de diversas
regiões do Brasil e de países da
América do Sul, como Argentina,
Chile e Bolívia, participam deste
grande evento.
Os participantes da Copa
terão grande exposição, podendo
ser vistos por olheiros nacionais e
internacionais que sempre
acompanham as partidas da

competição.
No último sábado (20),
aconteceu no estádio municipal
de Presidente Epitácio, “O
Pirangueiro”, a Cerimônia de
abertura do evento. As disputas
acontecem nos diversos campos
de futebol do município.
Os atletas se hospedam
nas escolas Waldyr Romeo e
Antônio de Carvalho Leitão, e no
Centro Educacional Sesi de
Presidente Epitácio.
Segundo o chefe de
delegação e técnico das equipes
de Cáceres, Manga Rosa, as
equipes estão bem preparadas e
chegam para serem destaques na
competição.
“Na estreia no sub 17
vencemos a equipe paulista de
Santa Bárbara D'Oeste pelo
placar de 3 x 1 ”, comemora

Manga. O técnico disse ainda que
as três categorias foram
reforçadas e contam com
jogadores de outros municípios
de Mato Grosso e dois de
Presidente Prudente estado de
São Paulo. “Viemos para bem
representar Cáceres e o futebol de
Mato Grosso e começamos com o
pé direito”, analisou .
E a profecia do Técnico
Manga Rosa foi cumprida. As três
equipes de Cáceres, estão nas
semifinais do Torneio. “Estamos
muito felizes pelas conquistas.
Nossas três equipes estão
classificadas”, destacou Manga.
Na categoria sub 17 os
cacerenses tem encantado e estão
invictos na competição,
venceram Brasília por 2 a 1 pra
chegarem as semifinais, onde
enfrentarão outra equipe de

COPA SP FUTEBOL JUNIOR

Fatos, fotos e frases do tetra do Fla na
Copinha: "Final não se joga, se ganha"
Globo.com

C

Foto: Marcos Ribolli

om a vitória por 1 a 0
sobre o São Paulo, na
manhã desta quinta-feira,
no Pacaembu, o Flamengo
conquistou seu quarto título de
Copa São Paulo de Futebol
Júnior. Depois do jogo, jogadores
foram às lágrimas, desabaram em
campo, comemoraram, cantaram,
dançaram... A festa no gramado

foi grande!
Yago Darub, goleiro que fechou
tudo na decisão - Foi uma
Copinha incrível, o grupo merece
muito. O Hugo (Souza) é um
grande goleiro, me ajudou muito
e deu confiança pra essa final.
Trabalhamos pra ter uma chance
como essa. Ainda bem que eu
consegui estragar a festa do São

Paulo.
A história... Darub era reserva e
entrou na equipe durante a
Copinha porque o Hugo Souza foi
chamado para o profissional.
Pegou o mata-mata todo. Antes
da decisão, o técnico Mauricinho
ficou em dúvida: escalar o goleiro
que jogou a reta final ou o que era
titular antes? Mas, no fim, achou
que o Darub estava com mais
ritmo de jogo. E a decisão deu
resultado!
Aplausos - Depois de receberem
as medalhas de segundo lugar, os
jogadores do São Paulo abriram
um corredor para aplaudir os
rubro-negros durante a
premiação. Os campeões
passaram e receberam os
aplausos dos vices.
A CAMPANHA - O Flamengo
terminou a fase de grupos na
liderança de sua chave, com sete
pontos. No mata-mata, passou
por Elosport (5 a 0), Coritiba (1 a
0), Audax (1 a 0), Avaí (1 a 0) e
Portuguesa (3 a 2).
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Equipe sub 14 faz semifinal contra o MAC

Brasília , o Gama.
Na categoria sub 14 o
CTN/Cacerense joga contra a
forte equipe paulista do Marília
Atlético Clube e no sub 16 a
partida é contra o furacão.
Vários jogadores tem se
destacado na competição. No sub
17 o Zagueiro João Vitor e o o
meio campista Flávio – Bife.
No sub 14 a grande
sensação é o atacante Dudu
Motta , de Pontes e Lacerda, que

vem atraindo a atenção de muitos
olheiros.
Já no sub 16, sobressaem
o goleiro Matheus Queiroz e o
meia atacante Lucca Crepaldi,
reforço do Grêmio Prudente.
“Fico feliz por representar a
cidade de Cáceres, onde tenho
tios e primos. Também tenho tios
em Nova Mutum, muita
cumplicidade com Cáceres e
Mato Grosso. Orgulho por vestir
essa camisa”, observou Lucca.
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Completar 28 anos de casamento é sem
dúvida uma dádiva de Deus. E quem
recordou mais um ano o dia do SIM foi o
simpático casal Tato Giraldelli e
Mariângela, que ao lado dos familiares
festejaram essa importante data. Que Deus
conceda muitas bodas a vocês, sempre com
felicidades, companheirismo e respeito.
Nosso brinde especial de hoje.

By Rosane Michels

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

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

Curtindo merecido descanso ao lado dos familiares nas belas
praias de Maceió o nosso amigo Vitor Vidal Campos. Aproveite
amigo e renove suas energias para o ano de 2018. Grande abraço!

Parabéns a Dona Paulina Ramos Ferreira que hoje celebra
data nova. São noventa e três anos de uma existência
maravilhosa. Que Deus derrame bênçãos de saúde e
felicidades. Receba nossos votos de um Feliz Aniversário!

***********************
Áries

Leão

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de movimento importante e
positivo na carreira e nas finanças.
Uma grande oportunidade de negócio,
um novo emprego ou promoção, pode
trazer aumento de seus rendimentos.

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de movimento importante na vida
profissional. Um novo projeto pode
surgir ou uma promoção ser aprovada.
O momento deve envolver a decisão e
determinação em dar um passo à

frente.

Universo.

Gêmeos

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e
reequilíbrio emocional. O momento
pode indicar uma forte necessidade
de isolamento, de estar mais em
contato com seu mundo emocional e
os seus.

Câncer

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de movimento nos projetos que
envolvem equipes de trabalho. Uma
equipe pode passar por algumas
mudanças positivas. O momento é
ótimo para sair e divertir-se junto dos amigos.

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de maior envolvimento com
projetos de médio prazo, que podem
estar relacionados a viagens,
publicações e contatos importantes
com pessoas estrangeiras. Você estará

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de intensidade e necessidade de
mudanças emocionais. O momento
pode envolver limpeza de
sentimentos e pessoas que não fazem
mais sentido em sua vida. Dia bom
para negociações e acordos financeiros.

A Lua entra em Touro e recebe um ótimo
Escorpião aspecto
de Plutão e Mercúrio unidos em

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em seu signo indicando um dia
de movimento na vida social e
aproximação de pessoas interessantes
e profundas. Um romance, que tem
toda possibilidade de dar certo, pode
começar a ser desenhado pelo

A Lua entra em Touro e recebe um
Aquário ótimo
aspecto de Plutão e Mercúrio

A Lua entra em Touro e recebe um
ótimo aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de movimento intenso na vida
social e da aproximação de amigos
íntimos. O momento pode envolver
uma importante negociação
relacionada a um novo contrato de
trabalho com uma grande empresa.

mais seletivo.

A Lua entra em Touro e recebe um
Capricórnio
Sagitário ótimo
aspecto de Plutão e Mercúrio
unidos em Capricórnio indicando um
dia de movimento positivo no
trabalho. Um novo projeto de
trabalho pode surgir ou, caso esteja
buscando uma nova colocação no
mercado, um novo emprego.
Momento de tranquilidade e bem estar.

Pessoa querida, sempre
disposta a servir, assim é
o amigo de longas datas
Hingo Carvalho. Nosso
forte abraço com desejos
de uma ótima sextafeira.

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais voltado e focado em projetos de
médio prazo que envolvem
publicações e possíveis contatos com
pessoas e empresas estrangeiras. Você
estará mais sério e voltado para seu
crescimento, inclusive o espiritual.

Virgem

Nosso alô mais que especial às acadêmicas
de letras Janaína Sedlacek Sousa e Débora
Arruda, sempre focadas nos estudos. É isso
aí, foco, força e fé. Sucessos gatas.

Libra

unidos em Capricórnio indicando um
dia interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social e de
pessoas vazias. O momento pode
envolver uma séria reflexão sobre o
seu passado e sua vida. Dia ótimo para
meditar.

Capricórnio indicando um dia de
movimento positivo nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. É possível que você se
aperceba da necessidade de fazer
algumas mudanças na maneira com que
você se relaciona.

Peixes

