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ENTRADA FRANCA
A grade dos 5 dias terá abertura com César Menotti e Fabiano, seguindo Léo Santana, Antony e Gabriel, o forró do Falamansa e, o samba de Alexandre Pires

Quinquídio artístico do
FIPe terá shows liberados
Foto: Agencia F-8

Conforme noticiamos em 1ª mão na edição de ontem, a Prefeitura
de Cáceres através da Sicmatur, lançou na noite da segunda feira, (27), o
38º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o maior evento turístico de
Mato Grosso, que acontece de 10 à 14 de julho. Na noitada foi liberado que
os cinco shows nacionais (abertura com Cesar Menotti e Fabiano) serão
franqueados ao publico em geral. Página 03

SAIU DO CARAMUJO

Mulher de pastor foge
com usuário de drogas
Foto: Arquivo

Prefeito Francis anuncia a regressiva para o 38º FIPe na Sicmatuir

COMISSÃO FUNDIÁRIA

Resolução de titulação do
Jardim Rondon é agilizada

Assunto foi o maior bafão no pacato distrito do Caramujo

Um pastor da Igreja Presbiteriana do Caramujo, zona rural de
Cáceres registrou um boletim de ocorrência afirmando que sua mulher e
seu filho de um ano e quatro meses haviam sido sequestrados por um tal de
Douglas, usuário de drogas. Na realidade, ela havia fugidocom o dito cujo,
seu amante, localizados em Tangará da Serra no Voyage do marido traído.
Página 03

Foto: Reprodução

A 10ª reunião da Comissão de
Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal da
Comarca,aconteceu esta semana no Fórum de
Quatro Marcos, quando foram deliberados
assuntos pertinente a Comissão Fundiária
para resolução da titulação do Jardim Rondon.
A prefeitura se comprometeu a entregar a
escritura publica de compra e venda ao
Cartório de 1º Oficio.

MAPA DO TURISMO

Oficina de atualização visa
estratégias de investimentos

Reunião contou com presença da Juíza Lilian
Bianchini e prefeito Floreano dentre outros

Página 04
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PJC-PONTES

ASSENTADAS

Mais de 100 competidores
participam do Judô e Vida

Curso vai ensinar mulheres
a produzir cerveja artesanal
Foto: ocaneco.com

Página 04

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) abriu
inscrições para um curso de preparadora de cerveja
artesanal para mulheres da Reforma Agrária no campus
Prof. Olegário Baldo em Cáceres. As inscrições serão
realizadas até o dia 3 de junho em postos de inscrições
abertos em Mirassol D'Oeste e em Cáceres e o edital
completo pode ser conferido no site da instituição.

ELEIÇÕES 2020

Milhares de títulos foram
cancelados em Mato Grosso

Equipamentos para o produto
são encontrados no mercado

Página 04
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Garganta inflamada: Sintomas e tratamento
Um dos motivos, pode ser a inflamação que incomoda muito a pessoa,
gerando irritação, ardência, tosses, além da dificuldade para engolir,
atrapalhando nas refeições. Veja também a questão da Insônia com o
medico Marcelo Nunes Cardoso. Página 05
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Remendo Constitucional
Naquela de mineirinho comequieto, pelas beiradas, embora não seja
das gerais e sim, de Jaciara, comedor de
jabuticaba, o deputado federal Valtenir
Pereira, relator da Proposta de Emenda
Constitucional que aumenta de oito para
dez anos o mandato de senador, e de
cinco anos para todos demais cargos
eletivos, extinguindo a reeleição no
poder executivo, até que poderia merecer
nossa atenção e acreditamos, do povo
consciente, se estendesse um pouco mais,
generalizando a tal PEC capenga.
Blefa o ilustre parlamentar
quando diz que o fim da reeleição
contribuiria para a lisura da disputa e para
acabar com a perpetuação de oligarquias
no poder, pois referido instituto foi
aprovado pelos deputados, leia-se
emendas constitucionais n.º 5, de 1994,
aprovada em primeiro turno, por 336
votos a favor -28 a mais do que o mínimo
necessário, autorizando Fernando
Henrique Cardoso a se recandidatar à
Presidência. Arquivos de época, que todo
bom jornalista gosta de analisar para ter
uma base no escrito, mostravam
pesquisas de opinião apontando alta
rejeição do eleitorado à iniciativa, mas o
governo deu início a uma ofensiva junto à
sua base parlamentar para conseguir os
308 votos na Câmara e 41 no Senado que
seriam necessários para aprovação da
emenda.
Em maio de 1997, após a votação
da proposta em segundo turno na
Câmara, quando recebeu 369 votos,
reportagens denunciavam que alguns
parlamentares teriam ganhado R$ 200
mil para votar a favor da emenda. Em
Sampa, conhecemos um, já falecido, que
embolsou esta grana e quem milita na
politica, com mandato e ou bastidores
sabe bem que a maioria política

MARAJÁ LIVRE
Deu na coluna Radar da revista Veja: Em
regime semi-aberto, o ex-governador do
Mato Grosso Silval Barbosa planeja
adquirir uma rádio de Cuiabá. Ele escalou
os filhos Rodrigo e Ricardo para fechar o
negócio. A estação vai se somar a outras
73 emissoras de rádio e TV que Silval
possui no estado. Silval cumpre pena nos
regimes fechado e domiciliar há três anos
por ter chefiado uma organização
criminosa que roubou mais de R$ 1
bilhão dos cofres públicos. Ele é dono
ainda de empresas no setor de mineração
e agropecuária. This is Brezil!
SEGREDO É SEGREDO
Associação Brasileira dos Magistrados
da Infância e da Juventude (Abraminj)
classificou como “desinformada,
descabida e desrespeitosas” as
manifestações contra os juízes de Cuiabá
que autorizaram a “Adoção na
Passarela”. "Muito ajuda quem não
atrapalha", frisa o comunicado. Com a
máxima vênia, será que todos estão
errados, até as instancias superiores do
judiciário, a Constituição e legislações
pertinentes que dizem ser o processo de
adoção segredo de justiça?
GREVE DE NOTICIAS
Profissionais estaduais da educação
aderiram à paralisação que teve início na
segunda-feira (27), reivindicando
melhoria na infraestrutura das escolas,
inclusive nas da área rural, pelo
chamamento dos aprovados em concurso
público e pelo cumprimento da lei que
discorre sobre a RGA de 2018. De acordo
com o presidente do Sintep, Valdeir
Pereira, a estimativa é que 90% dos
profissionais participem da greve.
Conforme dados do Governo, apenas
42% das unidades escolares estão
paralisadas. É aquela guerrinha de
informações, desmascaradas quando se
passa frente as escolas e elas estão
fechadas.
E VIVA O SOL!
Depois da Friaca decorrente de uma
frente fria que chegou em Mato Grosso,
esta semana os termômetros podem
registrar até 37ºC, conforme Clima
Tempo. Esta semana, o sol aparece entre
algumas nuvens e não chove. Nesta
quarta (29), amanhã (30) e na sexta-feira
(31) a temperatura máxima deve
continuar de 37°C, enquanto a mínima
pode ser de 21°C. Então, aproveita pra
tomar banho normal, sem aquela de
feijoada, (pé-orelha e rabo) que a água tá
morninha!
MISÉRIA & CIA
Os gastos de brasileiros em viagens ao
exterior estão menores. De acordo com
dados do Banco Central (BC) divulgados
nesta terça-feira (27), essas despesas
totalizaram US$ 1,493 bilhão, em abril,
com redução de 2,93% em relação ao
mesmo mês de 2018. Nos quatro meses
de 2019, esses gastos chegaram a US$
5,809 bilhões, uma queda de 10,22% em
relação a igual período do ano passado. O
trem tá feio mesmo, gente, tem camarada
vendendo o almoço prá jantar e vampiro
bebendo groselha. Se correr o bicho pega
e se ficar, o bicho come.

circulante no pedaço, não recusa
o bereré fácil.
Mas o papo reto aqui para não
chover no molhado e sim, para questionar
a tal reeleição, aliás, sempre fomos
contra esta aberração, mas no geral, de
vereador a presidente, pois torna-se
muito fácil o legislativo disciplinar o
executivo e nadar de braçadas no poder
dinástico e que vem de longe. Sim, ele
remonta a 1890, quando o baiano Ruy
Barbosa, foi eleito senador do Império
do Brasil, mantendo-se por cinco
mandatos consecutivos, 1890, 1892,
1897, 1906 e 1915. Empatando com ele,
só José Sarney, de nome Ribamar, que foi
senador pelo Maranhão e Amapá, em
1970, 1978, 1990, 1998 e 2006.
Exemplos recentes?, Lá vai: Átila Lira,
Átila Lins, Gonzaga Patriota e o atual
presidente da república,figuravam como

os deputados com mais mandatos
na da Câmara Federal, ocupando o cargo
7 vezes, portanto, há 28 anos no poder. Só
pra concluir, senhor deputado, com o
devido respeito, amplie seu projeto de
emenda e não de remendo, propondo a
extinção de reeleição de vereador à
presidente, e a gente pode conversar um
pouco.
E sem essa de mandatos tampões
com eleições gerais em 2022, sob
alegação de economia, que a crise
contrasta com o custo de uma eleição.
Não fomos ou somos nós, os mentores
desta crise e acredite, a mantença da
dinastia do privilegiado poder
legislativo, da legislação em causa
própria, só pode ser atenuada com uma
reforma politica geral, sem meio-termos,
fim da reeleição sim, mas para todos os
poderes.

É possível planejar a transmissão do patrimônio aos herdeiros?
Falar em planejamento sucessório
é tratar e lidar diretamente com o assunto
sobre a finitude da vida, mas, de uma
forma mais leve sem adentrar às mazelas e
'des'entendimentos do plano espiritual.
Precisamos, então, compreender
como que o planejamento poderá ser
efetivo nesse momento afim de que
compreendamos que o planejamento
sucessório é a forma mais segura e, muitas
das vezes, menos onerosa quando
tratamos de uma sucessão causa mortis
para aqueles que pretendem estabelecer
uma proteção ao patrimônio que será
deixado após a abertura da sucessão
(morte).
Na atualidade não podemos
pensar o direito sucessório dissociado da
realidade econômica do país ou das
mudanças e alterações insipientes que
assentam novos traços econômicos,
sociais e estruturais na sociedade.
Portanto, o direito sucessório cujo objeto
é a transmissão das relações patrimoniais

deve ser tratado com olhar mais
próximo e humanístico a fim de produzir e
alcançar a real efetividade das normas.
Nesse sentido, o planejamento
sucessório consiste na estruturação de
forma planejada da sucessão do
patrimônio do indivíduo possibilitando a
preservação e proteção do patrimônio
f a m i l i a r, a s i m p l i f i c a ç ã o d o s
procedimentos, trâmites sucessórios, a
prevenção de litígios entre terceiros e,
claro, a eficiência financeira, tributária e
econômica na sucessão patrimonial.
O planejamento sucessório como
tem se discutido na atualidade só é
possível porque o próprio direito
sucessório passou a refletir um viés mais
social e econômico na sociedade
contemporânea e, portanto, um bom
planejamento sucessório acaba por
possibilitar a organização financeira e
patrimonial para depois da finitude da
vida do instituidor, de modo que à morte
fique reservada tão somente, e dentro de

EXPEDIENTE

sua grandiosidade pelo que
significa no campo das emoções, a dor da
alma pela perda do ente querido, mas sem
produzir efeitos catastróficos no âmbito
patrimonial e financeiro.
Assim, os instrumentos do
planejamento sucessório, tais como a
doação com cláusulas de proteção, o
testamento e a holding, acabam por
promover uma adequação da lei ao caso
concreto de forma a aproximar-se dos
anseios dos interessados fazendo com que
a morte não interrompa a linha de
produção de riquezas e nem traga
insegurança aos sucessores sobre a forma
de conduzir, administrar e gerir o
patrimônio deixado pelo instituidor.
***___ Cibeli Simões dos Santos e
Adriane Barbosa do Nascimento,
Advogadas e sócias proprietárias da
Sociedade de Advocacia Simões Santos &
Nascimento
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BAFÃO NO CARAMUJO

Abordada pela policia na manhã do dia seguinte, com amante próximo a rodoviária de Tangará, suposta sequestrada confessou fuga com o amante

Mulher de pastor simula um
sequestro e foge com amante
O.D c/ Redação
Foto: Ilustrativa

U

m pastor da Igreja
Presbiteriana do Distrito
do Caramujo, zona rural
de Cáceres registrou um boletim
de ocorrência no último sábado
(25) naquela comunidade
afirmando que sua mulher e seu
filho de um ano e quatro meses
haviam sido sequestrados por um
tal de Douglas, usuário de drogas,
que havia prestado serviços de
pedreiro para ele tempos atrás.
A Polícia Militar foi atrás
da mulher, mas, quando a
encontrou, ela confessou que
tinha um caso amoroso com o
suposto sequestrador e, na
verdade, estava fugindo com o
amante.
De acordo com
informações o pastor evangélico
estranhou quando chegou em
casa no sábado (25) e não
encontrou a esposa e nem o filho,
de um ano e quatro meses.
Ao perguntar para uma
vizinha se tinha visto sua esposa,
o pastor soube que ela tinha saído
com a criança em seu veículo, um
Voyage 1.6 branco, ano 2019.
O marido, então, ligou

Após a realização de
buscas, os agentes de segurança
encontraram o veículo no
município de Tangará da Serra no
início da madrugada do último
domingo (26).
Após serem abordados
pela Polícia Judiciária Civil, tanto
o suposto “sequestrador,” 35, e a

CERVEJA ARTESANAL

IFMT de Cáceres oferece curso
para mulheres de assentamentos
Assessoria c/ Redação

O

Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) abriu
inscrições para um curso
de preparadora de cerveja
artesanal para mulheres da
Reforma Agrária no campus Prof.
Olegário Baldo em Cáceres.
As inscrições serão
realizadas até o dia 3 de junho em
postos de inscrições abertos em
Mirassol D'Oeste (Assentamento
Roseli Nunes e Assentamento
Margarida Alves) e em Cáceres
(Assentamento Facão,
A c a m p a m e n t o R e n a s c e r,
Assentamento Vila Sadia e na
Federação de órgãos para
Assistência Social e Educacional
de Cáceres (FASE-MT). O edital
completo pode ser conferido no
site da instituição ou clicando
aqui.

Nos cultos, a infidelidade conjugal tem sido combatida como pecado mortal

para a esposa, que disse
por telefone que estava numa
praça, em Cuiabá, junto a outro
homem, usuário de drogas, que o
pastor havia contratado e que
teria sido “sequestrada”.
Posteriormente, no
mesmo dia, o pastor tentou novo

contato telefônico com a
esposa, que relatou dessa vez que
estava no município de Jangada,
ainda na presença do “empregado
e usuário de drogas, ”levando o
pastor a procurar a polícia para
relatar o “sequestro” da mulher e
do filho.

LIBEROU GERAL

Shows nacionais terão ingressos
gratuitos nas 5 noitadas do FIPe
Assessoria c/ Redação

C

onforme noticiamos em 1ª
mão na edição de ontem, a
Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria de Turismo e
Cultura lançou na noite da segunda
feira, (27), o 38º Festival
Internacional de Pesca Esportiva
(FIPe), o maior evento turístico de
Mato Grosso, que acontece de 10 à
14 de julho.
O evento contou a
presença do secretário adjunto de
Turismo, Jefferson Preza Moreno,
do deputado estadual, Valmir
Moretto, representantes da
sociedade civil organizada, dos
patrocinadores, expositores, e do
público em geral. Que assistiram a
apresentação cultural. O FIPe
conta com o apoio do Governo do
Estado, da Assembleia Legislativa
e de patrocinadores e expositores.

esposa do pastor, 36,
confessaram que inventaram o
sequestro e que já estavam tendo
um caso amoroso há algum
tempo.
A história de rebeldia e
paixão não sensibilizou a PJC,
que encaminhou os amantes para
a delegacia.

O ápice do evento foi a
apresentação da grade de shows
nacionais, que esse ano será
gratuito e a premiação, que
segundo o secretário de Turismo,
Junior Trindade, atraem
pescadores do mundo inteiro. Dia
10/7, César Menotti e Fabiano;
Dia 11/7, Léo Santana; Dia 12/7,
Antony e Gabriel; Dia 13/7,
Falamansa e dia 14/7, Alexandre
Pires. “O FIPe é o evento perfeito
que conheço. Ele consegue
agregar em um só acontecimento
uma feira de negócios, shows
nacionais e culturais, educação
ambiental, inclusão social, feira
gastronômica, esportes de várias
modalidades e o tradicional
campeonato de pesca com valiosos
prêmios, além de manter a tradição
e o orgulho do povo cacerense”,
Foto: Divulgação

finalizou o secretário
Junior.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, agradeceu a
todos os patrocinadores e disse que
o FIPe é um evento de todos. “Para
que o FIPe aconteça é necessário
uma junção de esforços. Todas as
nossas seguranças publicas se
voltam para o evento, as nossas
escolas, faculdades, empresários,
enfim é o momento de nós
cacerenses além de nos
divertirmos, abrir um belo sorriso
para os turistas, dar informações,
compartilhar as publicações, fotos,
convidar amigos e familiares de
outras cidades.
É a oportunidade de
ganharmos dinheiro e desenvolver
o nosso potencial turístico,” disse,
Francis ainda finalizou dizendo
que “a cada, turista bem tratado,
traz mais 10, para o próximo ano. E
vamos todos trabalhar unidos para
que esse seja o melhor FIPe”.

O curso é voltado para
mulheres, maiores de 18 anos,
assentadas ou acampadas da
Reforma Agrária e tem duração
de seis meses, com aulas
ministradas três vezes por
semana. O objetivo, segundo a
instituição, é qualificar e
aprimorar os saberes das
mulheres com formação para
cidadania e geração de renda para
as alunas.
Ao todo, são 30 vagas
com seleção feita através de
sorteio. As matrículas serão
realizadas entre os dias 5 e 6
junho. As aulas começam no dia 8
junho.
O curso é coordenado
pelo professor Admilson Costa
da Cunha, mestre em Ciência e
Tecnologia de Alimentos.
Foto: ocaneco.com

Os kits para fabrico da cerveja são encontrados no mercado informal

Abertura dia 10 de julho será com a dupla César Menotti & Fabiano
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DADOS PENDENTES

Evento marca a fase final da atualização do mapa do turismo, que desde o começo do ano passa pela fase de atualização cadastral e documentação comprobatória

Governo realiza oficina para
atualizar o mapa do turismo
Secom/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

A oficina de atualização do Mapa do
Turismo Brasileiro em Mato Grosso será
realizada amanhã, (30), no Hotel Mato
Grosso Paiaguás, na avenida
Historiador Rubens de Mendonça
(CPA). Os trabalhos começam por volta
das 8h da manhã e seguem ao logo do
dia, com o encerramento previsto para
18h.
A perspectiva dos
organizadores, a Secretaria-adjunta do
Turismo de Mato Grosso, é ter a
participação de representantes de 100
municípios, entre interlocutores
regionais e municipais, gestores
públicos e integrantes do trade.
O interlocutor estadual do

Programa de Regionalização
do Turismo, Diego Augusto Orsini
Beserra, explica que o mapa é uma
ferramenta utilizada pela União para
definir as estratégias de investimentos
no setor e precisa ser atualizado a cada
dois anos. Nele, os municípios são
agrupados em regiões e o limite das
áreas são estabelecidos a partir das
características e peculiaridades comuns.
Vale lembrar que a oficina além
de discutir o formato do mapa, tem um
espaço para mudanças, inclusões e
exclusões. Atualmente, ele tem a
inclusão de 94 municípios matogrossenses. No período da manhã,
haverá o credenciamento e um rápida

abertura para marcar o início
dos trabalhos. Depois, os participantes
serão apresentados a metodologia de
trabalho e em seguida, começam os
debates relativos a composição das
regiões turísticas.
O evento marca a fase final da
atualização do mapa do turismo, que
desde o começo do ano passa pela fase
de atualização cadastral e documentação
comprobatória. Segundo o secretárioadjunto de Turismo, Jefferson Preza
Moreno, explica que muitos estão com
parte das exigências cumpridas e
correndo atrás do que falta.
No rol de pendências, a mais
comum é a falta de comprovação da

JUDÔ E VIDA

Polícia Civil reúne mais de 100
competidores em P. e Lacerda

Festival Internacional de Pesca é a marca registrada do turismo de Cáceres

atividade do conselho
municipal de turismo. O governo
Federal exige que o gestor apresente a lei
de constituição do conselho, a ata da
posse da diretoria e ainda duas atas de
reuniões recentes. Conforme o
cronograma, todos precisam entregar os
papeis até a primeira quinzena de junho.
Dentre os municípios da nossa

PJC-MT c/ Redação

C

erca de 100 competidores
participaram do II Festival de
Judô, realizado pelo projeto
social “Judô e Vida”, desenvolvido pela
Polícia Judiciária Civil no município de
Pontes e Lacerda . O evento esportivo
ocorreu, no último sábado (25), no
Ginásio Carlos Bezerra (Bezerrão).
Os participantes, divididos

entre crianças a partir de 5 anos
até idade adulta, disputaram no tatame a
modalidade voltada a arte marcial. O
judô trabalha exercícios de
fortalecimento físico, de mente e
espírito integrados, em técnicas de
defesa pessoal.
Durante o II Festival de Judô,
os alunos do projeto social da Polícia
Foto: PJC-MT

Projeto estimulamos o esporte e incentiva crianças nas competições

Civil receberam medalhas,
bem como os ganhadores subiram ao
pódio para comemorar. Os atletas
também foram presenteados com linda e
saborosa mesa de frutas.
O evento promovido pela
Polícia Civil de Pontes e Lacerda, por
meio do projeto social “Judô e Vida”,
teve o apoio da Prefeitura Municipal de
Pontes e Lacerda, parcerias do comercio
e da FederaçãoMato-grossense de Judô.
Conforme o investigador de
polícia e coordenador do projeto de
cunho preventivo, Hélio Garcia, o
objetivo do projeto vai além de afastar as
crianças e jovens de traficantes
aliciadores.
“Nos preocupamos com futuro
dessas crianças, por isso estimulamos o
esporte e incentivamos as competições,
para que elas se fortaleçam de corpo e
mente, assim, acreditando em si mesmas
e consequentemente tornando adultos de
sucesso e enriquecendo nossa região”,
destacou Hélio Garcia.

região, que estão no mapa e
precisam ter os dados atualizados ou
cadastrados, estão, além de Cáceres,
Porto Estrela, Conquista D'Oeste, Jauru,
Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Vila
B e l a d a S a n t í s s i m a Tr i n d a d e ,
Curvelândia, Lambari D'oeste, Reserva
do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e
São José dos Quatro Marcos.

BALANÇO/MULTAS

Justiça cancelou milhares
de títulos em Mato Grosso

Da Redação

A

Justiça Eleitoral fechou na última
sexta-feira (24) a relação do
quantitativo de pessoas (por
região, unidade da Federação e
município) que tiveram o título de eleitor
cancelado por ausência aos três últimos
pleitos. Cada turno é contabilizado como
uma eleição, bem como pleitos
suplementares realizados.
No total, foram cancelados
2.486.495 títulos, sendo 1.247.066 na
região Sudeste; 412.652 no Nordeste;
292.656 no Sul; 252.108 no Norte;
207.213 no Centro-Oeste; e 74.800 de
eleitores residentes no exterior. No Mato
Grosso, estimativas dão conta de que 43
mil eleitores que não votaram nos últimos
três pleitos e não justificaram a ausência
tiveram os títulos cancelados. Em Cáceres
apesar dos esforços e da contribuição do
legislativo, Ganha-Tempo, TRE/MT e do
Cartório Eleitoral da 6ª ZE na sede
domunicípio e zona rural, a abstenção aos
cadastros biométricos, deixou cerca de 17
mil cidadãos com respectivos títulos
eleitorais cancelados.
Para saber se o seu título foi
cancelado, basta consultar a situação no
Portal do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) na área de "Serviços ao Eleitor Situação eleitoral - consulta por nome ou
título". Caso prefira, o eleitor pode
comparecer a qualquer cartório eleitoral
com um documento de identificação com
foto. Acesse as estatísticas de
cancelamentos de títulos na seção
"Estatísticas do eleitorado - Eleitores

faltosos" do Portal do TSE.
Quem teve o título cancelado
deverá pagar uma multa e, em seguida,
poderá fazer a regularização da sua
situação no seu cartório eleitoral, levando
documento de identificação oficial
original com foto, comprovante de
residência e o título, se ainda o possuir. A
regularização do título eleitoral cancelado
somente será possível se não houver
nenhuma circunstância que impeça a
quitação eleitoral, como omissão de
prestação de contas de campanha e perda
ou suspensão de direitos políticos, por
exemplo.
O eleitor que teve o documento

cancelado poderá ser impedido
de obter passaporte ou carteira de
identidade, receber salários de função ou
emprego público e contrair empréstimos
em qualquer estabelecimento de crédito
mantido pelo governo.
A irregularidade também pode
gerar dificuldades para inscrição,
investidura e nomeação em concurso
público; renovação de matrícula em
estabelecimento de ensino oficial ou
fiscalizado pelo governo; e obtenção de
certidão de quitação eleitoral ou qualquer
documento perante repartições
diplomáticas a que estiver subordinado,
entre outras.
Foto: JCC

Eleitor terá de pagar a multa para regularizar sua situação eleitoral
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GOGÓ SADIO

Garganta inflamada:
Sintomas e tratamento

Editoria

Dores na garganta são bastante
comuns, principalmente em épocas
mais frias do ano. Um dos motivos
delas pode ser a inflamação na
garganta, que incomoda muito a
pessoa, gerando irritação, ardência,
tosses, além da dificuldade para
engolir, atrapalhando nas refeições.
A garganta inflamada nada
mais é do que um processo
inflamatório na região da orofaringe
e laringe, que pode acometer a
faringe, amígdalas, eventualmente
cordas vocais, podendo causar dor e
rouquidão. As causas mais comuns
são as virais, chamadas de faringite e
laringite viral, e bacterianas,
conhecidas como amigdalites
bacterianas e faringites bacterianas.
Mas também podem ocorrer por
processos alérgicos e refluxo de
ácido do estômago.
Essa inflamação costuma
aparecer mais nas estações mais frias
do ano, principalmente por causa da
propagação fácil dos vírus, ainda
mais em ambientes fechados. O
tempo seco também piora os
sintomas. Pessoas alérgicas podem
ficar com a garganta inflamada
quando expostas a substâncias
irritantes e sofrer com produção em
excesso de muco, que pode ficar
acumulado na garganta e na parte de
trás do nariz. Rinite e sinusite,
refluxo gastrointestinal também
podem deixar a garganta inflamada,
gerando irritação, inflamação e
dores recorrentes. O ar seco também
podem ser responsável pela
inflamação na garganta. O ar
condicionado pode ocasionar secura
na garganta, irritar e causar dor.
Exposição à fumaça de cigarro
também pode ser uma causa.

Situações mais simples
como cantar ou falar demais podem
levar ao quadro inflamatório e mais
chances de machucar a garganta e as
cordas vocais. É importante saber
também que a dor de garganta pode
ser transmitida de pessoa para
pessoa, por isso é importante
identificar sua origem.
Em geral, os sintomas da
garganta inflamada podem ser: dor e
irritação na garganta; dor para
engolir;dor na cabeça e no corpo;
febre; mal-estar geral; rouquidão;
tosse seca; glândulas inchadas no
pescoço ou no maxilar; amígdalas
inchadas; nariz escorrendo; espirro;
náusea e vômitos. Quando há a
presença de exsudato purulento ou
pus, aquela secreção em geral
amarelada ou esbranquiçada,
líquida, com alto teor de proteínas e
leucócitos, pode significar infecção

bacteriana, que pode causar
danos nos tecidos e nos vasos
sanguíneos, por isso deve ser
avaliada por um médico.
Se não tratadas, as infecções
na garganta ou orofaringe podem ter
como principais complicações a
formação de abcessos, que são
coleções de pus, um quadro
infeccioso mais grave que em geral
necessita de drenagem cirúrgica e
até internação. Um quadro de dor
leve, sem febre, pode ser manejado
em casa com analgésicos e
gargarejos, sem necessidade de ir ao
hospital. Porém, se não houver
melhora em 24 a 48 horas ou ocorra
piora rápida da dor ou febre, a
situação deve ser avaliada pelo
médico.
A forma mais habitual de
alívio da dor é com uso de
analgésicos como dipirona e

paracetamol. O gargarejo
com soluções levemente anestésicas
pode ajudar. Como as infecções
virais e bacterianas são altamente
infecciosas, não é recomendado o
contato das mucosas de um doente
com uma pessoa saudável.
No início do quadro
(primeiras 24 horas), pode-se fazer
uso de analgésicos e aguardar uma
melhora. Caso não ocorra, ou até
piore dentro dessas 24 horas, é
necessário procurar atendimento
médico, já os anti-inflamatórios
devem ser usados apenas com
prescrição médica, por causa do
risco de efeitos colaterais. Os
antibióticos, são usado nos casos de
infecções bacterianas, que podem
ser detectadas pelo médico no exame
físico, ou com exame de pesquisa de
bactérias na orofaringe, que apesar
de útil em alguns casos, não é sempre
necessário.
Remédios caseiros para garganta
inflamada - Como a garganta

inflamada é um problema comum,
não sendo tão grave no início e tendo
fácil resolução, é normal que os
pacientes queiram aliviar a dor e/ou
tratar os sintomas em casa.
Gargarejos caseiros com sal, limão e
vinagre, podem ajudar como
antissépticos por formarem soluções
hipertônicas. Soluções com Ph ácido
também podem ajudar a controlar a
proliferação de bactérias.
Para tratar e evitar a
inflamação, é preciso manter alguns
hábitos saudáveis, como: manter
uma alimentação balanceada,
adequada e de fácil ingestão nas
crises de dor; dormir bem; tomar
água de maneira correta e suficiente;
ter hábitos saudáveis, como não
fumar e não ingerir álcool. Vale
lembrar que algumas pessoas têm
sensibilidade e choque térmicos com
a ingestão de líquidos frios. Por isso,
nestes casos, o consumo deve ser
evitado, principalmente na época
mais fria do ano.

Vencendo a Insônia
O editor do Correio Cacerense nos perguntou
acerca da insonia, um problema que aflige
muita gente nos últimos tempos. Pois bem, nós,
médicos sempre recomendamos uma boa noite
de sono para recarregar as energias e ter
disposição para as atividades do dia a dia, mas
realmente, este tal problema da insonia, tem
afetado as noites de muita gente, não é um caso
dos de leitores de jornais, (risos) muitas são as
pessoas que simplesmente não consegue pegar
no sono A insônia pura, por si só, é muito rara,
explica o especialista em problemas do sono,
medico Marcelo Nunes Cardoso.
Normalmente ela é sintoma de um outro problema como transtorno
de ansiedade ou de depressão. É necessário um tratamento que identifique e
combata esse transtorno e assim a insônia deverá passar também”, explica o
especialista. Muitas vezes um tratamento que envolva sessões de terapia com
um psicólogo ajuda pessoas que costumam “levar os problemas para o
travesseiro” ou seja, não conseguem se desligar das preocupações do dia.
Cardoso conta que há três tipos de insônia. “Existem pessoas que
têm dificuldade para começar a dormir, as que acordam no meio da noite e
não conseguem retomar o sono e por fim as que não conseguem manter um
sono de qualidade até o final da noite, acordando toda hora”.
Existem alguns truques que ajudam a iniciar um repouso tranquilo
com mais facilidade. É o que o especialista chama de "higiene do sono", uma
série de dicas que ajudam a criar um ambiente confortável para o descanso.
Quem quer dormir bem deve ir para cama só quando se sentir sonolento;
tomar um banho (“pois a água morna relaxa a musculatura”) e diminuir a luz
antes de deitar. Não se deve “brigar com o sono”: se a pessoa demorar mais de
meia hora para adormecer é preciso sair da cama para fazer alguma atividade
relaxante como ouvir música, por exemplo.
É preciso ter horários estabelecidos para dormir e acordar; a pessoa
deve evitar cochilos durante o dia e praticar esportes, mas evitar atividades
físicas próximas da hora de ir para a cama; antes de dormir, não é bom tomar
chá mate, bebidas alcoólicas e refrigerantes; nunca se deve fazer refeições
pesadas antes de ir dormir e, por fim, é recomendado limpar a cabeça de
preocupações anotando-as em um caderno.
Isso ajuda a não ficar remoendo pensamentos, o que atrapalha o
adormecimento. Há um “grupo de risco da insônia”, com certos tipos de
pessoas mais sujeitas a ter este problema. Neste grupo estão os idosos,
mulheres na menopausa pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade e
trabalhadores de turno. O recomendável, é que se a pessoa trabalhar a noite
“fuja do sol” para ter um sono de qualidade durante o dia.
Ao chegar em casa é recomendado ficar de janelas fechadas e fugir
da luminosidade, evitando ver televisão e usar o computador. É preciso ir
direto para a cama e dormir ao menos seis horas para ter um repouso
satisfatório.
Marcelo Nunes Cardoso, medico especialista em problemas do sono.
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Prefeitura quatro marquense se comprometeu a entregar a escritura publica de compra e venda de partes dos imóveis esta semana ao Cartório de 1º Oficio

Comissão agiliza resolução
fundiária do Jardim Rondon

Assessoria c/ Redação

Foto: Reprodução

Reunião aconteceu no Fórum de São José dos Quatro Marcos

Na última segunda-feira (27),
aconteceu no Fórum de São José
dos Quatro Marcos a 10ª reunião
da Comissão de Assuntos
Fundiários de Âmbito Municipal
da Comarca, quando foram
deliberados assuntos pertinente a
Comissão Fundiária
para
resolução da titulação do Bairro
Jardim Rondon. Na ocasião o
vice-presidente da Comissão
Fundiária Engenheiro e
agrimensor José Augusto Rossi,
entregou a Juíza Lilian
Bartolazzin L. Bianchini e a

Comissão de Assuntos
Fundiários os mapas e memorial
descritivo, e mosaicos e os
remanescentes, bem como a Lei
de desafetação das ruas e
avenidas que envolve a área do
Jardim Rondon.
Foi decidido que também
há necessidade de executar o
inventario extrajudicial de quatro
áreas remanescente para poder
transmitir a prefeitura, tendo em
vista que as áreas remanescentes
se encontram dentro da área de
regularização fundiária do

município, e que deve ser
executado entre a prefeitura e a
tabeliã do Cartório de 2º Oficio
Maria Celi.
A prefeitura se
comprometeu a entregar a
escritura publica de compra e
venda de partes dos imóveis
referente ao Bairro Jardim
Rondon
no decorrer desta
semana ao Cartório de 1º Oficio.
O engenheiro José Augusto
Rossi, vice-presidente
da
Comissão Fundiária afirmou que
a reunião foi produtiva e

conseguiu de fato avançar
para resolver determinadas
questões.
José Augusto
parabenizou os envolvidos na
Comissão e reiterou a
importância de buscar o melhor
caminho dentro da legalidade
para titular as pessoas que m
oram no Bairro Jardim Rondon.
Para o prefeito Ronaldo
Floreano, que acompanha o
imbróglio há muitos anos,
“discutir esses assuntos não é só
importante como é a única
solução porque a depender da
atividade burocrática sem a
intervenção do Ministério
Público e Poder Judiciário a coisa
não anda e aqui sai a solução.
Aqui resolve”.
A reunião contou com a
presença a Juiza Lilian
Bartolazzin L. Bianchini; do

Promotor de Justiça Fabio
Rogerio Sant'ana Pinheiro; do
Defensor Publico Paulo isidoro
Gonçalves;
da Tabeliã do
Cartório de 2º Oficio Maria Celi
de Lima Ferreira; da Tabeliã do
Cartório de 1º Oficio Creusa
Aparecida Herrera; do Vicepresidente da Comissão de
Assuntos Fundiários José
Augusto Rossi;
do
Representante da OAB Anatolly
Hodniuk Junior; do Prefeito de
São José dos Quatro Marcos
Ronaldo Floreano; do Presidente
da Câmara de São José dos
Quatro Marcos Renilso
Senhorinho;
da Engenheira
Agrimensora
Fatima F. da
Silveira; da Engenheira
Agrônoma Elizene Vargas; e do
Procurador do município Dr.
Paulo Henrique Pivoti.

RÁPIDO ATENDIMENTO

Prefeitura realiza poda e corte de
árvores do antigo prédio da Câmara
Assessoria

A

pós solicitação
encaminhada pelo
Presidente da Câmara
Municipal de Cáceres, vereador
Rubens Macedo (PTB),
trabalhadores da Prefeitura
realizaram na manhã desta terçafeira (28) a poda e o corte de
vegetação selvagem que tem
adentrado o antigo prédio da
Câmara, localizado na rua
Antônio Maria, 197, no Centro,
em frente à atual sede do
Legislativo.
O prédio, tombado como
patrimônio histórico do
município, apresentava o
crescimento de galhos nas
rachaduras das paredes

exteriores; em seu
interior, árvores inteiras cresciam
e espalhavam folhas pelo piso
decorado, que resiste à passagem
do tempo, principalmente no
antigo Plenário.
O Presidente encaminhou
o ofício ao Executivo Municipal
na última sexta-feira (24),
solicitando os devidos cuidados
ao prédio, com fotos dos galhos e
árvores selvagens em anexo.
Este foi atendido com
rapidez e eficiência após apenas
dois dias úteis e, em nome do
Legislativo, agradece a
prestatividade da Prefeitura de
Cáceres e seu zelo pelo
patrimônio e história da cidade.
Foto: Assessoria

Poda e corte nas árvores do prédio da antiga câmara

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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VERMELHO AMARELOU

União de Rondonópolis não aguentou força da Patrocinense com apoio da torcida em Minas e sucumbiu no 2º tempo caindo na tabela e na liderança do grupo

Colorado escorrega nas
gerais e sai da liderança
O
S.N c/ Redação

Foto: Gilber Novais

União de Rondonópolis
perdeu por 2 a 0 para o
Patrocinense, jogando no
final de semana Estádio Pedro
Alves do Nascimento, em
Patrocínio, nas Minas Gerais, em
partida válida pela 4ª rodada da
Série D, Campeonato Brasileiro.
Com esse resultado, o Colorado
perdeu a primeira colocação do
grupo A 11 para o Patrocinense e
fica na vice-liderança com 6
pontos, 1 a menos que o líder.
O Patrocinense começou
melhor a partida, já aos 2 minutos
chegou com perigo ao gol de
Neneca, em cruzamento pela
direita, Jarlan tocou para Nathan
que deu uma cabeçada, mas o
goleiro do União fez uma bela
defesa.

O time mineiro insistia no
ataque e encontrava um União
mais recuado. A primeira
oportunidade do Colorado só saiu
aos 10 minutos, Kaliu dominou,
fez o giro e chutou forte, a bola
passou com perigo ao gol do
Patrociense. Após isso, os
mineiros impuseram o ritmo de
jogo criaram boas oportunidades,
como no lançamento de Nathan
da lateral para Jarlan dentro da
área, que perdeu “gol feito”. O
Patrocinense também esbarrava
no goleiro Nenenca. Aos 27
minutos, Erick Bahia chutou
muito forte, mas o goleiro do
União estava atento e fez mais
uma bela defesa.
Em uma bobeada do
Patrocinense Jeffinho ficou com a

bola, foi derrubado na
entrada da área, falta perigosa em
favor do União, mas Geovani
cobrou muito mal e a bola foi pela
linha de fundo. No finalzinho do
primeiro tempo os mineiros
tiveram mais uma oportunidade
em uma bola cruzada na pequena
área, mas Neneca espalmou para
afastar o perigo.
No segundo tempo o
Patrocinense voltou
pressionando o Colorado, Jarlan
encontrou espaço para invadir a
área e chutar para o gol.
Novamente Neneca espalmou e
salvou a equipe Colorada de levar
o primeiro. A resposta do União
só veio aos 11 minutos, Geovani
recebeu livre na intermediária,
mas acabou chutando para linha

LANCE POLÊMICO

Técnico do Cuiabá culpa
arbitragem pela derrota
S.N c/ Redação

A

derrota de 2 a 1 do Cuiabá
para o Coritiba, sábado
passado no Paraná, não
foi bem digerida pelo treinador do
Dourado, Itamar Schülle, que,
apesar de ter admitido erros dos
seus comandados, reclamou
bastante da arbitragem do
pernambucano Gilberto
Rodrigues, que deixou de marcar
um pênalti que poderia dar o
empate aos mato-grossenses.

O lance polêmico
aconteceu aos 38 minutos do
segundo tempo, quando Eduardo
Ramos cruzou na área do Coxa e
Alê deixou a bola passar até bater
claramente na mão do defensor
do Coritiba, Patrick, para
reclamação do elenco
cuiabanista. “Pênalti duvidoso é
uma coisa, mas pênalti claro
como o árbitro deixou de dar,
muda completamente o placar de
Foto: Geraldo Bubniak

Vitória do Coxa foi suada, mas Dourado acusa pênalti não marcado

uma partida”, reclamou
Schülle após o jogo.
Para o treinador do
Dourado, o Cuiabá foi superior na
partida. Teve 54% de posse de
bola contra 46% do adversário e
finalizou 12 vezes conta nove do
Coritiba. Apesar de não ter sido
efetivo no primeiro tempo,
Schülle fez mudanças táticas no
intervalo para a equipe recuperar
a bola e sair com velocidade.
“Deu certo. A equipe foi
muito superior, tanto é que
tivemos maior posse de bola e
finalizamos mais. Conseguimos o
gol de empate, tivemos um
pênalti legítimo a nosso favor que
o árbitro não deu e depois, numa
bola parada, acabamos tomando o
gol numa falha de marcação”,
analisou.
A derrota derrubou o
Cuiabá para o sétimo lugar na
classificação da Série B, com 8
pontos. São duas vitórias, dois
empates e uma derrota. O
próximo compromisso é no
sábado, em casa, diante da Ponte
Preta.
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Equipe da Patrocinense fatura o Colorado e assume a liderança

de fundo. Na sequência
União mostrou uma reação,
Goteira cruzou na área, teve baterebate e a sobra ficou com
Geovani que bateu com perigo,
mas por cima do gol. A resposta
veio com Nathan que recebeu na
direita, passou por dois
defensores do União e bateu para
gol. A bola explodiu em Neneca e
ficou viva na área. Erick tentou de
bicicleta mas parou na zaga. Na
sequência foi o União que perdeu
o gol cara a cara com goleiro. Gil

pela direita cruzou para
Kalil, que estava livre mas
cabeceou para fora.
Aos 44, o Patrocinense
fez jogada pela direita, com
Mário César que cruzou na marca
do pênalti, Danielzinho ganhou a
disputa com a zaga do União, fez
o giro, bate firme, sem chance
para Neneca. Patrocinense 2 a 0.
O próximo desafio do União será
no sábado (1), contra o OperárioMS, às 18h00, no estádio Luthero
Lopes, em Rondonópolis.
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A festa hoje é em dose dupla na família Marinho
Natal que celebram mais uma data natalícia da
matriarca Elizabeth e do filho Faustino que
recebem os calorosos abraços do rol de amigos e
familiares. Que Deus em sua infinita bondade
derrame bênçãos de saúde, amor e prosperidades.
Feliz Niver!!!

By Rosane Michels

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

Marcou golaço no placar da vida o skatista Pedro Henrique
Vasconcelos a quem enviamos votos de felicidades e muitos anos de
vida. Na oportunidade familiares e amigos cantaram o tradicional
Parabéns. Grande abraço Pedro e muitas realizações.

Grande abraço a Carol Pouzo pela passagem do seu
natalício. Desejamos sucessos, felicidades e, é claro
muita saúde. Parabéns!

No rol dos aniversariantes a ilustre Olga Castrillon
que comemorou 91 anos de vida ao lado dos filhos,
netos, bisnetos e amigos. Nesta data tão especial
quero desejar uma vida com muitas alegrias.
Espero que continue inspirando as pessoas ao seu
redor com esse seu sorriso tão cativante. Quero
desejar também muito amor e dias cheios de paz.

Esotérico
A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Câncer, indicando
um dia de sentimentos
intensos e impaciência, em
que seus nervos podem estar
à flor da pele. Você pode estar mais
ansioso e impulsivo do que normalmente
está. Procure manter a calma diante de
imprevistos.

A Lua entra em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Câncer,
indicando um dia de
interiorização, nervosismo
e dificuldade de detectar
emoções negativas. O melhor que você
tem a fazer por você é silenciar e
continuar investigando seu mundo
emocional. Dia ótimo para meditar.

A Lua entra em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Câncer, indicando
um dia de movimento
intenso na vida social e em
projetos em equipe que você
faz parte. O dia é ótimo para novos
contatos comerciais, pois você estará mais
assertivo e determinado. Tome cuidado
com a agressividade.

A Lua entra em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Marte em seu signo
indicando um dia de
atividades profissionais
intensas e necessidade de alcançar suas
metas de trabalho. Você estará mais
determinado do que nunca, mas deve
tomar cuidado para não passar por cima de
pessoas importantes ao seu crescimento.

A Lua entra em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Câncer, indicando
um dia de movimento
intenso em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. Uma viagem pode ser
marcada de última hora e trazer algum
nervosismo e ansiedade.

A Lua entra em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Câncer, indicando
um dia de interiorização,
nervosismo e dificuldade de
equilibrar suas emoções; o inconsciente
pede para ser ouvido. O dia é ótimo para
solucionar problemas relacionados à
parcerias financeiras, mas tome cuidado
com a agressividade.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia de
m o v i m e n t o n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Tome cuidado com a
agressividade, pois você pode estar
impulsivo e impaciente com as pessoas
em seu entorno. Dia ótimo para firmar
uma sociedade comercial.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia
intenso, especialmente no
trabalho. É possível que você
venha a enfrentar alguns pequenos
problemas, de fácil solução, se você
mantiver a calma. Um novo projeto de
trabalho pode surgir de repente.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia de
movimento na vida social e
aumento da criatividade. Se estiver
envolvido em um projeto artístico, hoje
pode ser um dia muito produtivo. Tome
cuidado com brigas e discussões
desnecessárias.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia de
maior envolvimento com sua
vida doméstica e família. Você pode estar
com a tolerância comprometida,
portanto, respire fundo algumas vezes,
antes de arrumar uma briga ou discussão
desnecessária.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social. Um amigo pode
precisar de sua ajuda para um problema
passageiro. O dia é bom para discussões
positivas, relacionadas a um projeto ou
contrato. Uma viagem pode ser marcada
de repente.

A Lua entra em Áries e recebe
um tenso aspecto de Marte em
Câncer, indicando um dia de
movimento em suas finanças.
Tome cuidados redobrados com gastos
desnecessários, pois você pode estar
mais impulsivo e ansioso. O dia é bom
para a organização de seus ganhos e
gastos.

