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BALAÇOS FATAIS
Câmeras vizinhas ao local do crime registraram quando vitima se aproximava para entrar em casa e uma moto com farol apagado se aproximava com suspeitos

Dupla de moto ataca dentista
executado a tiros em Cáceres
O dentista cacerense Guilherme José Mancuso, foi assassinado a tiros ao
chegar a sua residência na Rua Riachuelo, bairro Cavalhada próximo à esquina
com a Rua Dona Albertina, com uma caminhonete Toyota Hilux. A vitima foi
cercada por dois indivíduos ocupando uma moto e recebeu três tiros e agonizante
ainda deu uma ré no veículo, batendo num muro da rua. A policia apura o crime,
inclusive uma mulher que estava com a vitima e sumiu. Página 03
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Debate foca tráfico de pessoas
e trabalho escravo em Cáceres
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Abertas as Conven$ões

Ouvi isto, vós que esmagais o pobre e
fazeis perecer os desfavorecidos da terra (…). Eis
que vêm dias em que lançarei fome sobre o país,
(...) fome de ouvir as palavras do Senhor» (Am 8,
4.11). A advertência do profeta Amós revela-se
ainda hoje de veemente atualidade. Quantos pobres
são hoje esmagados! Quantos desfavorecidos são
feitos perecer! Todos eles são vítimas daquela
cultura do descarte que repetidamente foi
denunciada.
E, entre eles, não posso deixar de incluir os
migrantes e os refugiados, que continuam a bater às
portas das nações que gozam de maior bem-estar.
Recordando as vítimas dos naufrágios há cinco
anos, durante a minha visita a Lampedusa, fiz-me
eco deste perene apelo à responsabilidade humana:
«“Onde está o teu irmão? A voz do seu sangue
clama até Mim”, diz o Senhor Deus.
Esta não é uma pergunta posta a outrem; é
uma pergunta posta a mim, a ti, a cada um de nós»
[Insegnamenti I(2013)-vol. 2, 23]. Infelizmente,
apesar de generosas, as respostas a este apelo não
foram suficientes e hoje choramos milhares de
mortos.
A aclamação de hoje ao Evangelho contém
este convite de Jesus: «Vinde a Mim, todos os que
estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviarvos» (Mt 11, 28). O Senhor promete descanso e
libertação a todos os oprimidos do mundo, mas
precisa de nós para tornar eficaz a sua promessa.
Precisa dos nossos olhos para ver as necessidades
dos irmãos e irmãs. Precisa das nossas mãos para
socorrê-los. Precisa da nossa voz para denunciar as
injustiças cometidas no silêncio – por vezes
cúmplice – de muitos. Na realidade, deveria falar
de muitos silêncios: o silêncio do sentido comum, o
silêncio do «fez-se sempre sempre assim», o
silêncio do «nós» sempre contraposto ao «vós».
Sobretudo o Senhor precisa do nosso
coração para manifestar o amor misericordioso de
Deus pelos últimos, os rejeitados, os abandonados,
os marginalizados. Evangelho de hoje, Mateus
narra o dia mais importante da sua vida: aquele em
que foi chamado pelo Senhor.
O Evangelista recorda claramente a
censura de Jesus aos fariseus, com tendência fácil a
murmurar: «Ide aprender o que significa: Prefiro a
misericórdia ao sacrifício» (9, 13). É uma acusação
direta à hipocrisia estéril de quem não quer «sujar
as mãos», como o sacerdote e o levita na parábola
do Bom Samaritano.
Trata-se duma tentação muito presente
também nos nossos dias, que se traduz num
fechamento a quantos têm direito, como nós, à
segurança e a uma condição de vida digna, e que
constrói muros, reais ou imaginários, em vez de
pontes.
Perante os desafios migratórios da
atualidade, a única resposta sensata é a
solidariedade e a misericórdia; uma resposta que
não faz demasiados cálculos, mas exige uma
divisão equitativa das responsabilidades, uma
avaliação honesta e sincera das alternativas e uma
g e s t ã o
p r u d e n t e .
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies

Respeitável público, abrem-se as
cortinas do Circo Brasil, para o
degradante espetáculo das eleições deste
ano, com a primeira nefasta atração, as
convenções partidárias, que no picadeiro
dos horrores, irão definir candidaturas
executivas e legislativas, (presidente da
república, governadores, deputados
estaduais e ou distritais, e federais e
senadores).
A corrida dos oportunistas
começou ontem, consoante o calendário
eleitoral de 2018, sob a égide do Tribunal
Superior Eleitoral e desde então, os
partidos têm até 5 de agosto para
escolher os seus candidatos e aprovar
alianças.
Só pra ilustrar aos leitores e pré e
candidatos já homologados em
convenções, importante lembrar, que é
nelas, que os filiados de um partido
discutem e decidem sobre a escolha dos
candidatos e coligações e todas decisões
tomadas devem ser registradas em uma
ata digitada e assinada, a qual compõe o
rol de documentos necessários para
efetuar o registro de candidatura.
Te m m a i s , a f o r m a d e
organização e realização das convenções
partidárias, são realizadas conforme
regras próprias do partido, uma vez que a
Constituição Federal assegura
autonomia para definir sua estrutura
interna, sua organização e seu
funcionamento.
Assim, cabe a cada partido
regulamentar como será feita a
convocação de seus filiados para a
convenção, quais serão os prazos, qual
será o quorum de instalação e
deliberação e como será colhido o voto.
Nesta fase é também assegurado
ainda aos partidos políticos o uso, de
forma gratuita, dos prédios públicos,
escolas, ginásios e assemelhados para a

realização das convenções, assumindo
neste caso, a responsabilidade por
quaisquer danos causados nestes
espaços.
Voltando a briga circense que
este ano não terá o panis de padrinhos
afortunados, e sim, a dinheirama do
fundo partidário, dinheiro do povo
bancando candidatos em sua maioria
mentirosos e oportunistas, a bagunça
começou já antes das tais convenções.
E ela promete, vai vendo, que
tem muita Mer...cadoria podre para
passar debaixo da ponte, até e depois de
cinco de agosto.
A gente já se diverte com a briga
preliminar de lideranças políticas, aqui
em Mato Grosso, onde nem mesmo a tal
Associação Mato-grossense dos
Municípios, escapou de farpas, acusada
por um pré-candidato de fazer política
eleitoral.
Por outro lado, um deputado
federal que preside uma sigla nanica,
busca lugar ao lado de um cacique com
poder de fogo numa possível
composição de um arco de alianças, mas
o pajé da sua tribo pode melar que o
partidinho se alie aos principais précandidatos ao governo.
E que fique bem claro, a palavra
final é da direção geral do partido, que
pode inclusive intervir nos regionais em
caso de desobediência às regras
definidas pelo patrão.
As ações começam a bater a porta
do TRE, que vai ter muito trabalho este
ano, pois além das malditas fake-news,
há os temerosos casos de abusos
praticados antes, durante e depois das
tais convenções.
Como a baderna está apenas
começando, vamos guardar gás, pras
demais pantomimas do Circo Brasil,
armado no reino tupiniquim até outubro.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para os vândalos piromaniacos, que andam tacando
fogo em terrenos baldios, mesmo no centro de
Cáceres, como o flagrante colhido pela reportagem
do Correio Cacerense na tarde de domingo último,
próximo a Câmara Municipal de Cáceres, o mais
grave, ao lado de uma caixa de eletricidade
domestica. Além do calor, a baixa umidade relativa
do ar, ainda a iminência do fogo causar um blecaute.
BRANCAS

Para os titulares do GARRA Vestibulares, que está
com inscrições abertas a partir de segunda-feira, 23,
para a Prova de Bolsa e Descontos para a turma de
2018 do Intensivão Enem. O primeiro colocado na
prova ganhará uma bolsa integral com material
didático incluso. Os demais candidatos ganharão
descontos proporcionais à nota na avaliação. A Prova
de Bolsas será aplicada no dia 31 de julho no Colégio
QI, em Cáceres, com 50 questões abordando
conteúdos do Ensino Médio, exceto língua
estrangeira.
PRETAS

Para a situação de abandono de alguns paus-rodados
que perambulam pelas ruas de Cáceres esmolando e
dormindo como cães abandonados nas calçadas e
solares de residências, uma cena degradante para a
cidade pólo turístico regional, dita porta de entrada
do pantanal e pelo registrado pelo Correio
Cacerense, também da miséria, sem atenção das
autoridades.
BRANCAS

Foto da Semana
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Destaque nesta semana, a decisão do pleno do
TRE/MT, que ratificou a decisão a-quo (6ª Z.E de
Cáceres, favorável a vereadores locais, acusados de
burla à legislação eleitoral no pleito de 2016,
rejeitada já em 1ª instância pela falta de provas. Na
tribuna o experiente causídico José Renato de
Oliveira, como defensor dos acusados, mais uma
vez, auxiliando na distribuição da justiça em fase
recursal.
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Para as autoridades técnico-responsáveis pela
segurança ecológica em Cáceres, no tocante à nem
tão ilustre visita de uma onça pintada que acampou
no lado oeste da baía de Malheiros, há poucos metros
do cais da Praça Barão, desfilando, à procura de
alimentos. Monitorado o felino deve ser levado ao
seu habitat, a Reserva Taiamã, para tranqüilidade de
todos.
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SUSPEITAS DE ROUBO

Embora não descarte outras hipóteses, a policia preliminarmente suspeita que assassinos teriam tentado roubar a Hilux, veículo alvo do escambo no tráfico

Dentista é executado a tiros em
Cáceres ao chegar na residência
Da Redação

O

dentista cacerense
Guilherme José
Mancuso, 41, foi
assassinado a tiros na noite de
anteontem, ao chegar a sua
residência com a caminhonete
Toyota Hilux, de cor prata,
placas QBG7157, na Rua
Riachuelo, bairro Cavalhada.
Conforme relatos da policia
militar que atendeu a ocorrência,

roubar nada.
De acordo com os relatos
contidos no boletim de
ocorrência o crime teria ocorrido
por volta das 21h00 e a
abordagem aconteceu dentro da
garagem, onde ainda teria havido
uma breve discussão entre
Guilherme e os suspeitos no
anuncio do roubo, quando um dos
bandidos, atirou duas vezes,
contra a vítima e antes de saírem
da garagem, houve um terceiro
disparo.
Mesmo ferido, ele tentou
sair com a caminhonete, dando
ré, mas perdeu os sentidos,
chocando contra o muro, do lado
posto da rua, onde o veículo
permaneceu. Guilherme chegou a
ser socorrido pelos bombeiros até
o Hospital Regional, mas não
resistiu aos ferimentos, vindo a
falecer. Segundo se apurou ele foi
atingido por três disparos, que
atingiram o pescoço e o ombro e o
último, acertou seu coração. A
Polícia Técnica também esteve
no local recolhendo provas e

a vitima teria sido interceptada
por dois indivíduos que estavam
numa motocicleta cujos
ocupantes seguiam com farol
apagado atrás da caminhonete da
vítima, que ao parar no portão da
residência, próximo à esquina
com a Rua Dona Albertina, foi
surpreendido e alvejado por
disparos de arma de fogo, os
quais empreenderam fuga, sem

indícios para a apuração do caso.
Ainda de acordo com os
relatos contidos na narrativa do
Boletim de Ocorrência, o dentista
estaria acompanhado de uma
mulher ainda não identificada no
interior da Hillux no momento do
atentado e que teria se evadido ao
notar a aproximação da viatura da
PM.
Nas imagens das câmeras
de segurança das residências
vizinhas ao local do crime é
possível ver o momento em que o
dentista se aproxima para entrar

CONCRETAGENS

Prefeitura tenta sanar na estiagem
futuros alagamento próximo a feira
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
através da (SEMIL)
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logística, está
realizando um trabalho na Rua
Das Esmeraldas, próximo a Praça
da Feira, para drenar
definitivamente a água que
empoça no período de chuvas,
gerando perigo conseqüente de
alagamentos.
O engenheiro da
Prefeitura Wesley de Sousa
explicou que o projeto era fazer o
trabalho de limpeza de boca de
lobo que é realizado todos os
anos, como medida de prevenção,
porem quando se iniciou o
trabalho, foi diagnosticado que

ERRADICAÇÃO

Cáceres debate tráfico de
pessoas e trabalho escravo
Assessoria

C

áceres receberá nos dias 22,
23 e 24 de Julho o
Movimento Global Gift
Box, criado no Reino Unido pela
ONG Stop The Traffik, em
cooperação com a United Nations
Global Iniciative to Fight
Trafficking (UN GIFT). O trabalho
tem como objetivo fortalecer
ativistas mundiais para o
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e Erradicação do Trabalho
Escravo, visando estimular o debate
sobre o tráfico de pessoas e/ou
trabalho escravo no cotidiano da
sociedade, através da
sensibilização e da conscientização
do público em geral, com o fim de
aumentar a prevenção e o
conhecimento sobre o problema.
O movimento é parte
integrante da Campanha Coração
Azul em Mato Grosso e terá

Cáceres como um dos pontos
estratégicos dessa ação. A iniciativa
é uma ação organizada entre o
Centro de Referência em Direitos
Humanos – CRDH/SEJUDH, a
Universidade Pitágoras –
UNOPAR/Serviço Social, a
Secretaria Municipal de Assistência
Social/CREAS, o Comitê Estadual
de Prevenção e Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas – CETRAP/MT
e o Núcleo de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas do Estado de
Goiás.
Também fazem parte do
Comitê, representantes da
sociedade civil, poder público
estadual e órgãos do Governo
Federal. As servidoras do CRDH,
Polianna de Souza Corrêa (titular) e
Henriette Cevada Londero
(suplente) são membros do
CETRAP desde 2016,

representando a Unemat. Cáceres
também conta com a presença de
serviços públicos e de postos como
da Polícia Federal, da Polícia
Rodoviária Federal e do Gefron.
O tráfico de pessoas é uma
das atividades criminosas mais
lucrativas, pois, chega a
movimentar anualmente 32 bilhões
de dólares por ano em todo o
mundo. A cidade de Cáceres é uma
região de entrada expressiva de
bolivianos e outros migrantes.
Além disso, a presença do
rio Paraguai e o turismo de pesca
típico da região Pantaneira, aliados
às poucas opções de trabalho e
atividades econômicas e à
exploração sexual de crianças e
adolescentes, são fatores de risco
que fazem com que Cáceres seja
uma cidade indicada para a
implementação de um Posto
Av a n ç a d o d e A t e n d i m e n t o
Humanizado ao Migrante.

Foto: Ilustrativa

em sua residência, e que logo em
seguida uma motocicleta com o
farol apagado se aproxima com
dois ocupantes. Após alguns
minutos é possível ver a mulher
que estaria junto ao dentista,
tentando acionar um dos vizinhos
para poder socorrer a vítima.
Inicialmente o caso deve
ser tratado como homicídio e será
investigado pela Polícia
Judiciária Civil de Cáceres. Os
policiais fizeram rondas no
bairro, no entanto, os dois
suspeitos não foram localizados.

não resolveria; a rede de
drenagem estava obstruída, por
que existe varias ligações
clandestinas de esgoto na galeria,
então o Secretário Valdeci
Rodrigues e o Prefeito Francis
Maris Cruz, determinaram que
algo que resolvesse o problema.
Desta forma, foi isolado
com concreto, as ligações
clandestinas, trocadas todas as
manilhas e construída uma nova
galeria.
Para o Prefeito Francis, as
manilhas utilizadas nessa área da
cidade, poderia ter sido usada em
algumas ruas que ainda não tem
drenagem, que sofrem com
problema de alagamento.
Foto: Assessoria

Ligações clandestinas foram isoladas com concreto

Apesar da repressão, o trabalho escravo ainda existe em MT

Cáceres-MT, 21 e 22 de julho de 2018
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BOVINOS E BUBALINOS

Nesta etapa é obrigatória a imunização de todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando, exceto, os animais das propriedades no baixo pantanal

Anti-aftosa imuniza quase
100% na 1ª etapa de 2018
INDEA/MT c/ Redação
Foto: Assessoria

Foram vacinados quase 30 milhões bovinos e bubalinos

A

campanha de vacinação
contra febre aftosa em
Mato Grosso, já alcançou
99,63% dos animais envolvidos.
De acordo com dados do Instituto
de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso (Indea),
apresentados nesta quinta-feira
(19), durante a primeira etapa de
vacinação contra febre aftosa
foram vacinados 29.568.091

bovinos e bubalinos. Durante a
campanha o Indea acompanhou a
vacinação de 2.207.347 animais
distribuídos em 2.794
propriedades.
Mato Grosso é líder na
produção comercial com um
rebanho de 30.089.432 de
animais, e desde 2005 mantém
índice de vacinação contra a febre
aftosa acima de 99%,

verificando-se homogeneidade
entre as regiões do estado.
Nesta etapa é obrigatória
a imunização de todo o rebanho
bovino e bubalino, de mamando a
caducando, com exceção dos
animais das propriedades
localizadas no baixo pantanal.
Segundo a assessoria de
imprensa, existem 106.433
propriedades com produção de
bovinos e bubalinos no estado,
sendo que 1.339 não fizeram o
registro da vacinação junto ao
Indea.
Segundo a presidente do
Indea, Daniella Bueno, todas as
propriedades que não declararam
a imunização do rebanho junto à
autarquia já estão sendo visitadas.
"As propriedades que não
realizaram a vacinação dentro do
período da campanha serão
autuadas e terão a vacinação
acompanhada pelo Indea",
pontuou Daniella.
Para quem deixou de
vacinar dentro do período da
campanha a multa é de 1 UPF
(Unidade Padrão de Fiscal) por
cabeça de gado não vacinado. Já
quem deixou de comunicar a

vacinação ao Indea fica
impossibilitado de emitir a Guia

de Trânsito Animal (GTA) por um
período mínimo de 30 dias.

FARINHA BOLIVIANA

Mula agrestina é presa com
cocaína amarrada ao corpo
PM/MT c/ Redação

U

ma mulher de 36 anos
identificada como Thiara
Laura dos Santos foi
presa na noite da última quintafeira (19), ao tentar embarcar para
Fortaleza (CE), com quatro
tabletes de cocaína camuflados
em seu corpo. A prisão aconteceu
no Aeroporto Marechal Rondon,
localizado em Várzea Grande
(região metropolitana de Cuiabá).
De acordo com as
informações da ocorrência, o fato
aconteceu por volta das 20 horas.
Uma equipe do 4º
Batalhão foi informada que uma
mulher teria sido detida no
aeroporto com alguns tabletes de
cocaína pura. Já no local, a
mulher relatou que teria enrolado
cerca de cinco quilos de droga na
coxa esquerda e abdômen.
Ela também relatou que

teria ficado muito nervosa ao
passar pelo raio-x. Na ocasião, o
gerente do aeroporto teria notado
o nervosismo, e ela jogou o seu
aparelho celular no chão com
intenção de destruí-lo, e na
seqüência correu. O gerente
correu também e conseguiu deter
a mulher, que foi encaminhada a
unidade da Polícia Federal
instalada no local.
Os militares acionaram
uma policial feminina, que em
uma sala separada fez a revista
pessoal na suspeita e retirou toda
a droga enrolada em cintas
modeladoras.
À polícia, ela contou que
levaria a droga até Fortaleza
(CE). Diante dos fatos, ela foi
encaminhada a Central de
Flagrantes para as devidas
providências.
Foto: PJC/MT

PER-MULTAS

Faculdade de Quatro Marcos
troca multa por bolsa de estudo
Assessoria

A

Justiça do Trabalho
homologou na última,
quarta-feira (18) um
acordo que resultará na
concessão de quatro bolsas de
estudos integrais universitárias
para moradores da região de São
José dos Quatro Marcos (340km
de Cuiabá).
A audiência de
conciliação foi realizada no
Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Disputas (Cejusc) do
TRT de Mato Grosso, em Cuiabá.
O acordo foi firmado entre o
Ministério Público do Trabalho
no estado (MPT/MT) e a
Faculdade São José dos Quatro
Marcos.
O MPT ajuizou na Vara de
Mirassol D'Oeste no ano passado
uma ação de execução devido ao
descumprimento, pela instituição
de ensino, de um Termo de
Ajustamento de Conduta que
previa, entre outras coisas, o
pagamento de multa em caso de
atrasos salariais aos seus
empregados.
P e l a p r o p o s t a
homologada, a Faculdade se
compromete a conceder quatro
bolsas integrais, sendo uma para
o curso de Ciências Contábeis,
outra para o de Direito, uma

terceira para o de Enfermagem e
uma última para Engenharia
Agronômica. O valor total dos
cursos a serem ofertados soma
aproximadamente 285 mil reais,
segundo a tabela de mensalidades
cobras dos acadêmicos. O
montante é superior ao da
execução do TAC pelo MPT, que
quando da propositura da ação
girava em torno de 220 mil reais.
A instituição de ensino se
comprometeu a conceder as
bolsas à comunidade local por
meio de processo seletivo, a ser

realizado seguindo diretrizes e
supervisão do próprio Ministério
Público do Trabalho. Elas
deverão valer já para próximo
semestre letivo, com início das
aulas previstas ocorrer no dia 20
de agosto de 2018.
E m
c a s o
d e
descumprimento, o acordo
homologado pela Justiça do
Trabalho prevê a execução do
valor original, já com juros e
correção previstos, acrescido de
uma multa de 20%. (Processo
0000805-14.2017.5.23.0091).

Thiara Laura dos Santos, ia levar a droga para Fortaleza

Foto: Divulgação

Faculdade se compromete a conceder 4 bolsas integrais

Cáceres-MT, 21 e 22 de julho de 2018
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MULETA DE RODAS
De acordo com a equipe econômica, a alta do dólar e o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram para aumentar a projeção de inflação oficial

Previsão do PIB cai para 1,6%
e governo culpa caminhoneiros
Fócus c/ Redação

Foto: Arquivo

perspectiva de aumento de juros nos
MACACO NA CABEÇA
Estados Unidos e 0,35 ponto restante
tem origem no agravamento das
incertezas internas.
O secretário disse que alguns
indicadores de junho, como consumo Da Redação
de papelão e de energia elétrica,
m grave acidente foi registrado
seu veículo sentido Araputanga para São
mostram que a economia está se
José dos Quatro Marcos, quando ao
pela Polícia militar, em São José
recuperando na margem (em relação a
entrar na curva se deparou com bando de
dos Quatro Marcos, na manhã
maio), apesar de a previsão para o ano da última quarta-feira dia 18, por volta
macacos cruzando a pista.
inteiro ter sido reduzida. "Na margem, das 11h00, na rodovia MT-175 na
Um dos animais chegou a ser
estamos observando uma melhoria. É localidade do Barreirão, na curva da
atropelado, fazendo com que o condutor
sinal de que o governo fazendo Casemat. Ao chegarem ao local os
perdesse o controle da direção,
trabalho fiscal e reduzindo incerteza, Policiais se depararam com veículo
capotando por várias vezes e parando no
podemos ter números melhores para o Citroen Aircross de placa QNE-8766,
meio da pista de rolamento, com as
ano que vem", declarou.
rodas para baixo. Devido ao risco de
cor prata, com muitas avarias em sua
acidentes envolvendo outros veículos
A estimativa da Fazenda estrutura após o mesmo ter capotado na
que trafegavam pela via, os policiais
coincide com a do Banco Central. No pista.
No local também se encontrava
passaram a orientar o tráfego , até que o
último Relatório de Inflação,
Fabiano
Gaspar,
31,
que
estava
na
carro
fosse removido para a lateral da
divulgado no fim de junho, o BC
rodovia, liberando o fluxo da pista. O
reduziu de 2,6% para 1,6% a direção do veículo, mas não apresentava
fato foi registrado na DP de São José dos
estimativa de crescimento para o PIB ferimentos aparentes e relatou as causas
IV Marcos, onde outras providências
em 2018. A previsão da equipe do acidente. Segundo as informações da
foram tomadas.
econômica, no entanto, está mais Polícia Militar o condutor seguia com
Foto: PM/MT
otimista que a do mercado financeiro.
Na última edição do Boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo BC, a
projeção de crescimento dos analistas
de mercado caiu de 1,53% para 1,5%
este ano.
A previsão para o IPCA
também coincide com a do último
Relatório de Inflação do BC, que
aponta que o índice fechará o ano em
4,2%. A projeção está próxima da
estimativa do mercado financeiro. Na
edição mais recente do Boletim Focus,
os analistas projetam inflação oficial
de 4,15%.

Motorista escapou ileso
de acidente no Barreirão

U

Greve dos caminhoneiros, continua o bode expiatório da crise

C

onforme divulgado ontem
pela equipe econômica do
governo, a greve dos
caminhoneiros e a demora na
recuperação fizeram a equipe
econômica reduzir a estimativa de
crescimento da economia para este
ano. Segundo o Relatório de Avaliação
de Receitas e Despesas, divulgado
hoje (20) pelo Ministério do
Planejamento, a estimativa caiu de
2,5% para 1,6% e a desculpa, continua
sendo aquela greve, que teria
contribuído para redução na
estimativa de crescimento da
economia
A estimativa de inflação pelo
Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) aumentou
de 3,4% para 4,2%. De acordo com a
equipe econômica, a alta do dólar e o
impacto da paralisação dos
caminhoneiros contribuíram para
aumentar a projeção de inflação
oficial.
Para 2019, a estimativa para o
crescimento econômico de 2019 caiu
de 3,3% para 2,5%, disse o secretário
de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, Fábio Kanczuk. Segundo
ele, a queda de 0,9 ponto percentual na
projeção para o PIB de 2018 deve-se a
três motivos: 0,2 ponto deve-se à
greve dos caminhoneiros, 0,35 ponto
deve-se à diminuição da liquidez
internacional decorrente da

Carro ficou seriamente avariado durante as capotagens
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HIPERTENSÃO ARTERIAL

Causas, sintomas e tratamento

Minuto Saudável - Editoria

A

hipertensão arterial,
também conhecida
popularmente como
pressão alta, é considerada
como uma doença silenciosa
por, muitas vezes , não
manifestar os sintomas e
atrasar, assim, o diagnóstico
por parte do médico. A doença
se dá quando a pressão arterial
do paciente, maior de 18 anos,
é superior a 140 x 90 mmHg
(milímetro por mercúrio) – ou
14 por 9. Segundo a Sociedade
Brasileira de Hipertensão
(SBS), estima-se que 25% da
população brasileira sofra de
hipertensão, sendo que em
pessoas com mais de 60 anos
de idade a porcentagem sobe
para mais de 50%. Além disso,

a doença também é a causadora
de: 40% dos infartos; 80% dos
derrames e 25% dos casos de
insuficiência renal em todo o
país.
A hipertensão possui
uma classificação que varia de
acordo com a sua gravidade,
conforme a tabela abaixo:
Normotensos - Pressões
menores ou iguais a 12 por 8; Pré-hipertensos, Pressões
entre 12 por 8 – 13 por 9;
Hipertensos Grau I - Pressões
entre 14 por 9 – 15 por 9;
Hipertensos Grau II - Pressões
maiores ou iguais a 16 por 10.
Fique atento em sua pressão
para que possa procurar auxílio
médico o quanto antes, caso
haja indícios de hipertensão.

Sintomas da hipertensão Além do check-up que deve ser
feito constantemente, é
importante prestar atenção aos
sintomas da hipertensão: Dor
na região da nuca;
Visão embaçada; Cansaço;
Tontura; Sangramento no
nariz; Náusea e vômito, esses
normalmente aparecem em
casos mais avançados. Se não
tratada no momento certo e da
forma correta, a
hipertensão pode
acarretar em diversas
conseqüências:
Insuficiência
cardíaca; Infarto do
miocárdio; Arritmias
cardíacas; Morte
súbita; Aneurismas;
Perda da visão;
Insuficiência renal
c r ô n i c a ; AV C
isquêmico e
hemorrágico;
Demência por micro
infartos cerebrais e
Arteriosclerose.
Diagnóstico - As
pessoas que sofrem de
pressão alta devem ir
ao cardiologista uma
vez a cada seis meses; já as que
possuem a pressão normal,
uma vez ao ano. As crianças
também devem ter o devido
acompanhamento de sua
pressão com seus pediatras.
Como já mencionado, muitas
vezes os sintomas da
hipertensão não são
detectados, porém existem
exames laboratoriais que os
detectam de forma precoce:
Urinálise; Hematócrito; Ureia
e/ou Creatinina; Potássio;
Glicose em jejum;
Cálcio; TSH e T4 e
Lipidograma.
Prevenção e Tratamento - Se
você já é hipertenso, ou tem
tendência a ser, os itens abaixo
servem tanto como prevenção
contra a doença quanto como
tratamento para estabilizar a
pressão arterial: Reduzir o sal
de cozinha e os alimentos que

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

contenham muito sal; Reduzir
o consumo de álcool;
Abandonar o tabagismo, caso
seja fumante; Exercitar-se
regularmente e controlar as
alterações das gorduras
sanguíneas.
Nunca se automedique
ou interrompa o uso de um
medicamento sem antes
consultar um médico. Somente
ele poderá dizer qual

medicamento, dosagem e
duração do tratamento é o mais
indicado para o seu caso em
específico. Lembre-se: A
prevenção é importante para
qualquer tipo de doença, mas
antes de tomar algum desses
medicamentos, consulte o seu
médico primeiro. Ele saberá
indicar o medicamento que
melhor se enquadra em seu
quadro clínico.

VENDE-SE

VENDE-SE
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OLHO NO MATA-MATA

Dourado busca o 1º lugar na primeira fase do grupo, para pegar um adversário menos qualificado nas eliminatórias e evitar duelos com Náutico ou Santa Cruz

Cuiabá pega Operário no fim
de semana em Ponta Grossa

S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Cuiabá viajou ontem,
ao Paraná para enfrentar
o Operário num jogo
que vale mais do que os três
pontos na Série C do
Campeonato Brasileiro.
Com a vaga inédita para a
fase classificatória praticamente
assegurada, o time cuiabano
quer aproveitar o confronto
direto para reduzir a diferença de
quatro pontos para o Operário e
ter a chance de, nas últimas
rodadas, ultrapassar o
adversário na tabela.
No Dourado, a ordem é
terminar a primeira fase na
melhor posição possível para

pegar um adversário menos
qualificado nas eliminatórias.
Isso porque, o cruzamento prevê
que o primeiro colocado do
Grupo B (o do Cuiabá), enfrenta
o quarto colocado do Grupo A, e
os segundos de cada grupo
jogam com os terceiros opostos.
Se o campeonato
terminasse hoje, o adversário
seria o tradicional Santa Cruz, de
Pernambuco, que é o terceiro no
Grupo A. Outro adversário que
está no caminho do Dourado e
que pode ser encontrado logo no
primeiro jogo das eliminatórias
é o Náutico, outro tradicional
clube pernambucano com

passagens pela Série A, com
camisa pesada e que atrai grande
público para os jogos. O Náutico
está em segundo lugar no Grupo
A.
Ninguém fala
abertamente nas entrevistas do
Cuiabá, mas a preferência em
terminar em primeiro lugar é
para evitar uma das duas grandes
equipes pernambucanas. As
outras opções que estariam
classificadas hoje seriam o
Confiança, do Sergipe, que está
em quarto lugar (e pega o
primeiro do grupo do Cuiabá) e o
Atlético, do Acre, que apesar da
liderança, não tem uma camisa

BRUXA SOLTA

Luverdense desfalcado
encara o Tupy no Passo
S.N c/ Redação

N

o comando interino do
Luverdense, o técnico
Maico Gaúcho terá
grandes desafios pela frente,
para o confronto válido pela
15ª rodada da série C, contra o
Tupi-MG, amanhã às 16h, no
Estádio Passo das Emas, pois
não poderá contar com quatro
jogadores.

Os atacantes Kleberson
Tiarinha e Ariel, estão
entregues ao departamento
médico e portanto, fora da
partida.
Já Paulo Rene e o
zagueiro Kaique, estão
suspensos e também não
jogam. "Conheço o grupo.
Todos estão aqui com o meu
Foto: Assessoria Lec

Verdão precisa vencer ou vencer pra se safar da Zona do agrião

aval e acredito no potencial
deles. Precisamos mudar a
postura e deixar de cometer
alguns erros individuais que
estão sendo determinantes nos
resultados”, ressaltou o
técnico.
Atualmente o
Luverdense é o 7º colocado
com 15 pontos, e uma derrota
nessa partida o deixaria em
uma situação ainda mais
complicada. Isso, porque
perderia a posição para o TupiMG que 14 pontos e ocupa a 9º
posição, e em caso de empate,
vitória, ou até mesmo uma
derrota com o saldo de gols
menor, o Tombense que tem os
mesmos 15 pontos que o time
mato-grossense, ficaria em 7º
ou 8º e jogaria o Verdão para a
zona da degola.
Em busca da vitória, a
provável equipe para enfrentar
o Tupy deve ter Diogo Silva,
Itaqui, André Ribeiro, Helder e
Paulinho. Lorran, Moises,
Diogo Sodré e Rubinho. Lucas
Braga e Rafael Silva.

Jogada do Dourado é ser líder do grupo prá fugir de pedreiras

que assusta.
Após o fim da fase
classificatória, os quatro
melhores de cada grupo de
classificam e disputam o mata-

mata. Uma vitória neste final de
semana diante Operário
paranaense de Ponta Grossa,
pode colocar o Cuiabá na Série B
em 2019.
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Esotérico
A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de
movimento e aprofundamento
emocional. O momento pode envolver
limpeza de sentimentos nocivos e um
passo à frente em um relacionamento, que
começa um processo de aprofundamento.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de maior
envolvimento com sua vida material e
financeira. Um novo projeto ou
contrato, envolvendo o aumento de
seus rendimento, pode ser firmado e
aprovado. Dia bom para investimentos.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de
movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
bons resultados, que chegam
rapidamente a partir de ações que
envolvem sua carreira.

A Lua em seu signo se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de maior
envolvimento emocional e necessidade
de abertura e contato com pessoas de
sua intimidade. Você estará mais
voltado para os seus, além de mais
afetivo e acolhedor.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de boas
novidades, especialmente no trabalho.
Uma nova proposta de trabalho ou
mesmo um novo projeto pode surgir a
qualquer momento. Você estará mais
alegre e comunicativo.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social e de
amizades vazias. O momento é bom para
cuidar da saúde global, corpo, mente e
espírito, mas também para o
planejamento de um novo projeto.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia em que você
vai sentir-se aberto e receptivo e vai
priorizar os relacionamentos afetivos.
Se estiver só, um romance pode começar
a ser desenhado pelo Universo a
qualquer momento.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de movimento
intenso e positivo na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O momento envolve bons
contatos comerciais, com grandes
empresa, clubes e instituições.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de maior
envolvimento com sua vida doméstica e
familiar, que passa por um momento
bastante positivo, especialmente para os
seus pais. A compra ou venda de um
imóvel de família não está descartada.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de negócios, que
devem ser colocados em prática
rapidamente. O momento pode envolver
também um novo e positivo passo em
sua carreira.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em seu
signo indicando um dia de boa
comunicação e contatos, tanto pessoais
quanto profissionais. O momento é
ótimo para marcar ou realizar uma
viagem rápida ou mesmo começar um
novo curso de especialização.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Virgem
indicando um dia de
movimento intenso em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. O dia traz otimismo e fé,
além de possibilidade de uma viagem
internacional.

By Rosane Michels

**********
Excelente fim de
semana ao amigo
Pedro Rocha,
p ro p r i e t á r i o d a
Pedrinho Pneus,
pessoa muito
querida que merece
nosso carinho e
respeito.

Hoje o parabéns é endereçado para a
maravilhosa Luciana Gattass Crepaldi que
celebra data nova e recebe os calorosos
abraços dos esposo, filhos, amigos e
familiares. Lu que essa data seja
comemorada com muita alegria e o novo ano
repleto de coisas boas e muita saúde.
Felicidades!!!

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

**********

A todo vapor os preparativos para a realização do 4º
Encontro dos Amigos da Princesinha do Paraguai que
acontecerá no próximo dia 28 em Cáceres. Em mais uma
edição o evento promete muitas emoções e
companheirismo. Vale conferir e rever os velhos amigos.

Completando mais um ano de vida o amigo de
longas datas Luis Otávio Grassi. Felicidades,
saúde, paz, amor e prosperidades é o que lhes
desejamos para esse novo ano.

