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pessoas com histórico familiar 
da doença. Mas também há vários 
fatores que exercem influência. O 
número um é o consumo excessivo de 
sal. Apesar de ser recomendado no 
máximo 4g por dia, o brasileiro ingere 
de 10 a 12g, e isso inclui as quantidades 
utilizadas no preparo dos alimentos e 
também o que se encontra nos produtos 
processados e industrializados - 
enlatados, embutidos e conservas são 
alguns. Os demais são: tabagismo, 
obesidade, estresse, colesterol alto, 
sedentarismo, poluição e diabetes.

Fora isso, sabe-se que a 
incidência da pressão alta é maior entre a 
população negra e que aumenta 
progressivamente com a idade - estima-
se que 50% das pessoas com mais de 65 
anos tenham o problema e 80% das com 
mais de 75 anos. Outro tipo de 
hipertensão é o secundário, responsável 
por 3 a 5% dos diagnósticos. Nesta 
situação, a elevação da pressão se dá em 
decorrência de alguma enfermidade, 
c o m o  h i p e r t i r e o i d i s m o ,  
hipotireoidismo, apneia do sono, tumor 
na glândula suprarenal e obstrução na 
artéria renal. 

Há ainda a "hipertensão do 
avental branco", que caracteriza-se por 
valores anormais da pressão arterial 
quando medida no consultório e normais 
quando registrada pelo monitoramento 
ambulatorial e residencial, e a 
mascarada, que é justamente o contrário, 
ou seja, pressão baixa no consultório 
médico e alta no monitoramento 
ambulatorial e residencial.

Por fim, existe a doença 
hipertensiva específica da gestação 
(DHEG). Ela se apresenta nas formas de 
pré-eclâmpsia (aumento da pressão 
arterial acompanhada da eliminação de 
proteína pela urina) e eclâmpsia 
(complicação da pré-eclâmpsia, 
provoca pressão muito elevada e está 
associada a sintomas como convulsão, 
dor de cabeça e inchaço). 

Pelas diretrizes da OMS, uma 
pessoa é considerada hipertensa quando 

 opularmente chamada de 
pressão alta, a hipertensão Parterial é o principal fator de 

risco para doenças cardiovasculares, 
como infarto agudo do miocárdio e 
acidente vascular cerebral (AVC), 
atacando metade dos brasileiros que não 
sabe disso. A hipertensão arterial, 
popularmente chamada de pressão alta, 
atinge cerca de um bilhão de pessoas no 
mundo, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

No Brasil, aproximadamente 
35% da população tem a enfermidade, 
segundo dados do Ministério da Saúde, 
mas metade nem sabe disso. Das pessoas 
que têm conhecimento, 50% fazem uso 
de medicação, e, dessas, apenas 45% 
têm a pressão controlada. 

A Hipertensão arterial, é uma 
doença crônica e degenerativa, 
caracterizada pelos níveis elevados da 
pressão sanguínea nas artérias. O sangue 
bombeado pelo coração exerce uma 
força contra as paredes internas dos 
vasos, e estes oferecem certa resistência 
a essa passagem, determinando a 

pressão. Quando algo não 
funciona bem neste sistema, ocorre a sua 
elevação.

Além de ser uma doença, a 
hipertensão arterial é um fator de risco 
para outras enfermidades, como 
insuficiência renal, falência dos rins, 
demência e alterações na visão. Mas o 
destaque fica para as cardiovasculares, 
pois elas são as que mais matam no 
mundo, haja vista que a pressão alta 
desencadeou 80% dos casos de derrame 
cerebral e 60% dos de ataque cardíaco, 
conforme dados de 2017.  

O que acontece é que a 
patologia provoca o estreitamento dos 
vasos e faz com que o coração precise 
bombear o sangue com cada vez mais 
força para impulsioná-lo por todo o 
organismo e depois recebê-lo de volta. 
Esse processo dilata o órgão, danifica as 
artérias e, consequentemente, favorece a 
ocorrência de ataques cardíacos e 
derrames cerebrais.

O principal tipo de pressão alta 
é o primário, responsável por 95% dos 
casos. É um quadro que começa mais na 

sua pressão sistólica (contração 
do coração) é maior que 140 milímetros 
de mercúrio (mmHg) e/ou a diastólica 
(relaxamento entre um batimento 
cardíaco e outro) igual ou maior que 90 
mmHg - nos Estados Unidos, essa 
classificação foi alterada em 2017 para 
13x8. Porém, há variáveis, tudo vai 
depender dos fatores de risco 
associados. Tem pacientes que já 
precisam iniciar o tratamento quando a 
pressão passa de 120 mmHg.

Além de ser uma doença, a 
hipertensão arterial é um fator de risco 
para outras enfermidades, como 
insuficiência renal, falência dos rins, 
demência e alterações na visão. O 
principal tipo de pressão alta é o 
primário, responsável por 95% dos 
casos. 

É um quadro que começa mais 
na idade adulta e, normalmente, em 
pessoas com histórico familiar da 
doença. Na maioria das vezes, a 
patologia não tem sintomas. Sinais 
como dor de cabeça, falta de ar, 

palpitações, zumbido no 
ouvido e tontura só ocorrem se a pessoa 
tiver uma crise hipertensiva (subida 
abrupta da pressão).

Por se tratar de uma doença 
assintomática, é muito importante aferir 
a pressão uma vez por ano e em alguns 
caos ,  a  medição real izada no 
consultório, com aparelhos manuais ou 
automáticos, é suficiente, porém, há 
outros em que se faz necessária a 
realização do exame ambulatorial da 
pressão arterial, conhecido como 
MAPA, durante 24 horas.

A enfermidade não tem cura, 
mas pode ser tratada e controlada por 
meio, principalmente, da correção de 
hábitos alimentares pouco saudáveis, 
combate ao sedentarismo e controle do 
estresse. 

Mui tos  pac ientes  a inda  
precisam fazer uso de medicamentos, 
dentre eles vasodilatadores, diuréticos, 
inibidores do canal de cálcio e beta-
bloqueadores. Eles podem ser usados 
sozinhos ou combinados.

risipela e celulite são dois tipos de 
infecção na pele. As duas causam 
vermelhidão, dor e inchaço. A diferença E

entre elas é profundidade que a infecção atinge. 
A erisipele atinge as camadas mais superficiais 
da pele e a celulite atinge as camadas mais 
profundas e também, a camada de gordura que 
fica embaixo da pele. Tanto a erisipela quanto a 
celulite ocorrem quando bactérias penetram na 
pele. Estas bactérias, que são parte da flora 
bacteriana, vivem normalmente na pele 
saudável sem causar problemas. Se há um corte 
ou ferida, as bactérias podem penetrar na pele e 
causar infecção. 

Algumas situações aumentam a chance de se ter erisipela ou 
celulite: ter um corte no pé, ferida no pé ou na perna, micose (fungos) entre 
os dedos, inchaço na perna, estar acima do peso

Tanto a erisipela como a celulite causam sintomas muito 
parecidos, deixando a pele dolorida, avermelhada, inchada e quente. 
Algumas pessoas podem ter febre e calafrios. Na maioria dos casos, a 
erisipela e a celulite ocorrem na perna, mas elas podem ocorrer também 
nos braços, abdome e face. A maioria das pessoas com erisipela e com 
celulite não precisa de nenhum exame. A avaliação do médico clínico ou 
cirurgião vascular faz o diagnóstico. 

Em alguns casos, o médico pode solicitar exames de sangue ou até 
mesmo da pele para identificar a bactéria que está causando a infecção. O 
tratamento da erisipela e da celulite é feito com antibióticos. Nos casos 
mais leves, o tratamento pode ser feito em casa e os antibióticos são 
tomados na forma de comprimidos ou injeções no músculo (nádegas). É 
muito importante fazer o tratamento completo, tomando o antibiótico da 
maneira que for prescrito, geralmente de sete a dez dias. 

Se o tratamento não for feito de maneira completa, a infecção pode 
voltar pior. Nos casos mais graves, o tratamento mais adequado é feito 
com internação no hospital e os antibióticos são dados diretamente na veia. 
Em raras vezes, procedimentos cirúrgicos são necessários pra ajudar a 
curar a infecção.

Você pode ajudar a curar a erisipela e a celulite mais rapidamente 
se tomar as seguintes medidas: eleve as pernas três a quatro vezes por dia, 
por 30 minutos; mantenha a área infectada limpa e seca. Molhar no banho 
não prejudica o tratamento.

Enxugue bem a área com uma toalha após o banho. Pomadas ou 
cremes antibióticos não devem ser colocados na área. Você deve entre em 
contato com seu médico clínico ou cirurgião vascular se os sintomas não 
melhorarem em três dias após o início do tratamento e ou a área 
avermelhada aumentar de tamanho, ficar mais inchada e mais dolorosa.

 O médico clínico ou o cirurgião vascular poderá fazer mais 
exames para saber se é necessário trocar o medicamento, ou até mesmo 
internar para tomar antibiótico diretamente na veia. 

(Dr. Marcelo Bellini Dálio – cirurgião vascular e endovascular – CRM SP 
104721/RQE  Nº 26563).

Erisipela e Celulite bacteriana

Hipertensão arterial, uma doença silenciosa
Editoria

Hipertensão não tem cura, apenas controle com medicamentos   
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Dr. Marcelo Bellini Dálio 

PRETAS

Para o pedaço de mau caminho, próximo ao 
Ganha-Tempo no centro de Cáceres, calçada 
dito passeio público, sem calçamento, um 
verdadeiro risco para pedestres. Fica aqui o 
recado aos fiscais municipais, tomarem 
urgentes providencias, antes que aconteça um 
acidente.

BRANCAS

Pra iluminação da Avenida Talhamares, até que 
enfim, às claras, resolvendo o problema de 
motoristas e transeuntes, que ficam mais 
seguros ao transitar pela referida via pública. 
Serviço eficiente da secretaria de obras da 
prefeitura, sanando um antigo problema 
reclamado pelos moradores e usuários.

PRETAS

Para a Energisa, que demorou duas horas para 
reparar um defeito na rede quarta-feira ultima 
deixando sem luz, os moradores do Vitória 
Régia, Sto. Antônio, Vila Real, São Miguel, 
Santa Cruz, Marajoara, Centro, S. Lourenço, 
Residencial Ana Paula e Av. São Luiz. O 
blecaute durou das  14h30 às 16h30.

BRANCAS

Para o dinamismo da parceria entre a prefeitura 
(cessão do terreno), Conseg, legislativo de 
Pontes e Lacerda, na construção da sede própria 
do Corpo de Bombeiros e Politec  naquela 
cidade. As obras já estão bem avançadas e quem 
ganha com isso é a comunidade que terá mais 
agilidade na segurança.

X
DA REPORTAGEM

Dê de graça o que você recebeu de Deus 
de graça. A homilia do Papa Francisco nesta 
manhã é toda sobre a gratuidade de Deus e, 
portanto, sobre a gratuidade a ter com os outros, 
seja com o testemunho seja com o serviço. O 
convite é, portanto, a alargar o coração para que a 
graça venha. A graça, de fato, não se compra. E a 
servir o povo de Deus, não usá-lo. 

A reflexão do Papa Francisco parte da 
passagem do Evangelho de hoje (Mt 10,7-13) 
sobre a missão dos apóstolos, a missão de cada um 
dos cristãos, ser enviado. Um cristão não pode 
ficar parado", a vida cristã é "abrir caminho, 
sempre", recorda o Papa comentando as palavras 
de Jesus no Evangelho: "No vosso caminho, pro-
clamai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai 
doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, 
expulsai demônios”. Esta é, portanto, a missão e 
se trata de uma "vida de serviço".

A vida cristã é para servir. É muito triste 
quando encontramos cristãos que, no início da sua 
conversão ou da sua consciência de serem 
cristãos, servem, estão abertos a servir, servem o 
povo de Deus, e depois acabam usando o povo de 
Deus. Isto faz tanto mal, tanto mal ao povo de 
Deus. A vocação é para "servir", não para "usar". 
A vida cristã é então "uma vida de gratuidade". 
Ainda na passagem evangélica proposta pela 
Liturgia de hoje, o Senhor vai ao coração da 
salvação: "De graça recebestes, de graça deveis 
dar”. 

A salvação, "não se compra", "é-nos dada 
gratuitamente", recorda-nos o Papa, sublinhando 
que Deus, de fato, "nos salva gratuitamente", "não 
nos faz pagar". E como Deus fez conosco, assim 
"devemos fazer com os outros". E precisamente 
esta gratuidade de Deus "é uma das coisas mais 
belas". Saber que o Senhor é cheio de dons para 
nos dar. Somente, pede uma coisa: que o nosso 
coração se abra. Quando dizemos "Pai nosso" e 
rezamos, abrimos o coração para que esta 
gratuidade venha. Não há relação com Deus fora 
da gratuidade. 

Às vezes, quando precisamos de algo 
espiritual ou de uma graça, dizemos: "Bem, agora 
vou jejuar, vou fazer uma penitência, vou fazer 
uma novena...". Certo, mas tenham cuidado: isto 
não é para "pagar pela graça, para "adquirir" 
graça; isto é para ampliar seu coração para que a 
graça possa vir. A graça é gratuita. Todos os bens 
de Deus são gratuitos - continua o Papa Francisco 
- mas adverte que o problema é que "o coração se 
encolhe, se fecha" e não é capaz de receber "tanto 
amor gratuito". Não devemos negociar com Deus, 
recorda o Papa, "com Deus não se negocia". 

Depois o convite para dar de graça. E isto, 
sublinha o Papa, é especialmente "para nós, 
pastores da Igreja", "para não vender a graça". 
“Dói muito, disse, quando há pastores" que fazem 
negócios com a graça de Deus: "Eu faço isto, mas 
isto custa tanto, tanto...". A graça do Senhor é 
gratuita e "você - disse - deve dá-la 
gratuitamente". Que a nossa vida de santidade 
seja este ampliar o coração, para que a gratuidade 
de Deus, as graças de Deus que estão ali, gratuitas, 
que Ele quer nos dar, possam chegar ao nosso 
coração. 

Q u e  a s s i m  s e j a .  
(vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-
marta.html)
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Fulaninho não tem registro de 
jornalista mas tipo foca, produz algumas 
coisas e assim se intitula, ganhando 
pouco porque o dono da mídia onde ele 
trabalha não tem condições de pagar um 
bom salário, quebra o galho vendendo 
e s p a ç o s  d e  p u b l i c i d a d e  p a r a  
complementar o bereré do mercado, da 
farmácia, do aluguel, que não é só o 
enterro que anda pela hora da morte, tudo 
é caro hoje em dia. 

Nas datas comemorativas 
específicas para um faturamento extra, o 
tal foca explora o lado midiático pra 
levantar um troco, tudo na mais correta 
seriedade, tentando vender  espaços, 
para aquele deputado que tem verba 
gorda de publicidade na tal indenizatória 
e assim, faturar os 20% da comissão. 

Pois é, Seu Mané, que bom forria 
se não sesse, né mesmo? Assim como o 
contrário de Fumo é Vortémo, ele levou 
foi fumo de vortémo com as mãos 
abanando do escritório do tal deputado, 
cujo assessor lhe buzinou que não tinha 
verba pra mensagem do Dia das Mães, 
arre égua! 

Nem prá mãe, o tal político tinha 
uma verbinha pro jornal, pra TV, prá 
radio, cheio de releases do Vossa 
Excelência, na base do venha a nós o 
vosso reino e nada de seja feita a sua 
vontade, danou-se Xô-Mano. 

Pois bem, esta historinha tem um 
fundo de verdade e quem é titular da 
imprensa no interior sabe de cor e 
salteado desta ladainha, que abriu hoje o 
nosso papo editorial, pra refrescar a cuca 
de alguns políticos que não honram os 
verdadeiros porta vozes da comunidade 
onde garimpam seus votos durante as 
campanhas, gastando a bufunfa da verba 

de publicidade longe dos grotões. 
Nem vamos aqui nos alongar ao 

governo federal que desembolsou no 
primeiro trimestre deste ano R$ 75 
milhões e R$ 500 mil, em mídia ou seja, 
63% a mais que o gasto no mesmo 
período do ano passado pelo governo 
Temer. 

Vamos  aos  nossos  d i tos  
representantes no parlamento, deputados 
e senadores, detentores de uma verba 
extra de R$ 45 mil mensal para divulgar 
o trabalho em publicações de jornais e 
folhetos sobre a atuação do mandato. 

Mesmo o gasto sendo  ressarcido 
pelo congresso, a maioria deles relega à 
Berlinda, a mídia de seus currais 
eleitorais, desaguando o bereré em 
canais alheios às suas bases, omissos à 
mídia regional, alvo apenas de seus 
releases sem contrapartida. 

D a d o s  d a  a g e n c i a  
marcozero.info registra que em 2017, 41 
deputados federais de 14 Estados e do 
Distrito Federal gastaram R$ 754 mil em 
dinheiro público na compra de 
reportagens em sites, blogs, jornais e 
revistas influentes nas regiões em que 
foram eleitos. 

Com certeza estes dados estão 
longe de Cáceres, onde a pequena grande 
mídia regional sobrevive sem o minimo 
apoio dos Vossas Excelências, que só 
conhecem a imprensa local pelo 
endereço virtual para postar releases, 
alheios ao custo de uma impressão, 
tempo de TV e ou rádio, omissos até 
mesmo numa assinatura do periódico, 
mesmo sendo reembolsados pela tal 
verba indenizatória que soma-se aos R$ 
278 mil/mês pagos pelo povo aos Vossas 
Excelências, é uma vergonha!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Desemprego é o fantasma que assola o país e em 
Cáceres não é diferente, levando diversos pais de 
família a buscar a sobrevivência no subemprego. 
Exemplo, o cidadão frente ao Ganha-Tempo, 
vendendo sucos e salgados e faturando com 
dignidade o sustento dos seus. Igual à ele, são 
vários pelas ruas da cidade atrás do bereré suado, 
pagando 35% de impostos para os políticos.

Foto da Semana

Relação de gratuidade com Deus ajuda servir os outros

Distantes dos Currais
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m, dois, três, quatro, 
cinco dias e começará o Umaior festival de pesca 

embarcada do planeta, o 38º FIPe, 
que dará sua fantástica largada na 
noite da próxima quarta feira, 10 
na Arena da Sicmatur, com show 
de abertura a cargo da renomada 
dupla sertaneja César Menotti e 
Fabiano. Serão cinco dias de 
festas, com torneios de pesca, de 
infantil a sênior, feiras de 
artesanato, náutica, praça de 
alimentação,  shows musicais, 
desportos, etc.

No tocante a pesca, a 
equipe seleta do secretário Junior 
Trindade já instalou uma 
plataforma especial na estrutura 
d o  f e s t i v a l  d e s t i n a d a  à  
m o d a l i d a d e  ' P e s s o a  c o m  
Deficiência' (PCD), pronto para 
receber os 200 inscritos da 
categoria. "Uma dedicação com 
carinho e o maior respeito para 
com as pessoas inscritas nesta 
categoria do Festival 

segurança e conforto aos 
competidores, já que muitos deles 
têm dificuldade de locomoção, e 
usam cade i ras  de  rodas ,  
andadores, muletas e bengalas.

Em 2018, 80 pessoas com 
deficiência se inscreveram na 
categoria, o que deu à Fipe o título 
de maior prova do gênero no 

Internacional de Pesca 
deste ano", afirma o prefeito 
Francis Maris Cruz. "No deck, 
eles se sentirão à vontade para 
competir com mais comodidade 
também", acrescenta Junior 
Trindade, secretário municipal de 
Turismo.

Segundo o secretário, a 

embarcações para o 
evento e os donos de barcos que 
t i ve rem in t e r e s se  devem 
c o m p a r e c e r  à  S e c r e t a r i a  
Municipal de Turismo (Sematur) 
e deixar seus dados para posterior 
convocação e contratação. As 
embarcações serão usadas na 
fiscalização, no suporte aos 
fiscais e para a imprensa efetuar a 
cobertura do evento.

Brasil. Este ano, foram 
abertas e preenchidas 200 vagas. 
Os vencedores de cada categoria 
do PCD, masculino e feminino, 
vão receber cada um: 1º e 2º lugar, 
um aparelho de telefone celular; 
3º lugar, um microondas; 4º lugar, 
um ventilador e 5º lugar, uma 
sanduicheira.

Trindade aproveita para 
informar que a organização da 
festa está aberta para alugar 

n o  D i s t r i t o  d e  Vi l a  
Aparecida, e agora a Dom 
Máximo,”pontuou.

A diretora da Escola Dom 
Máximo, Wancleia disse ser muito 
g r a t i f i c a n t e  v e r  a s  
melhorias.“Queremos agradecer a 
secretária de educação, o prefeito 
Francis Maris que sensibilizou 
depois da nossa luta, e agora o 
município está fazendo essa 
reforma que é muito importante, 
uma conquista da comunidade 
escolar e também para a Escola 
Dom Máximo, estou muito  feliz, 
estamos satisfeitos e buscando 
sempre a melhoria do ensino e da 
aprendizagem para nossos alunos.

O prefeito agradeceu a 
todos pelo trabalho.“Queremos 
agradecer aos pais que colaboraram 
e compraram a cartela do bingo aos 
professores aos diretores, enfim, 
agradecer a toda comunidade que 
Deus abençoe a todos”, finalizou 
Francis.

 prefeitura de Cáceres 
começou esta semana as Areformas na rede elétrica 

das Escolas da rede municipal para 
a instalação dos aparelhos de ar 
condicionados, tendo o Prefeito 
Francis Maris relembrado, como 
essa  ação de c l imat ização 
começou. 

Conforme ele, a vice-
prefeita Eliene Liberato Dias, 
juntamente com os funcionários da 
Secretaria de Educação doaram 
uma moto pra fazer um bingo, 
somando a outra, de sua doação 
pessoal e através do Rotary Club, 
foi realizado um bingo.

Ainda segundo Francis, 
com a renda do bingo,  foram 
comprados os aparelhos de ar 
condicionados,  tornando-se 
necessárias as reformas na parte 

elétrica e no telhado das 
escolas  para a instalação dos 
aparelhos, mesmo porque muitas 
das instalações são antigas e não 
comportava os aparelhos de ar-
condicionado.

A S e c r e t á r i a  E l i e n e  
Liberato explicou que existe um 
cronograma para a adequação da 
rede em todas as escolas e algumas 
delas será trocado também o 
telhado.“Estou muito feliz aqui na 
esco la  Dom Máximo pe la  
realização dos serviços para a 
adequação na parte elétrica com 
certeza isso vai ser benéficos  para 
nossos alunos, a gente sabe da 
dificuldade  que é para reformar 
todas as escolas mais é necessário. 

Nós estamos com a lista de 
23 escola para serem adequadas, 
nós  começamos pela Escola Buriti 

deveria aplicar a Lei 
Municipal nº 2.324/2012, relativa 
a o  p a g a m e n t o  d e  v e r b a  
indenizatória.

O  M o n i t o r a m e n t o  
(Processo nº 112925/2019) de 
cumprimento de decisão do TCE 
– Acórdão nº 562/2018 foi 
julgado na sessão ordinária do 
Tribunal Pleno da última terça-
feira (2/7). O relator, conselheiro 
interino Luiz Henrique Lima, 
elogiou a equipe da Prefeitura de 
Cáceres pelo cumprimento 
t e m p e s t i v o  d e  t o d a s  a s  
determinações.

A p ó s  d e c l a r a r  o  
cumprimento, o relator votou 
pelo arquivamento do processo, 
em consonância com parecer do 
Ministério Público de Contas. 

O voto do relator foi 
acompanhado pela unanimidade 
dos membros do colegiado.

 Prefeitura de Cáceres, 
sob a gestão do prefeito AFrancis Maris Cruz, 

cumpriu todas as determinações 
do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso contidas no Acórdão nº 
5 6 2 / 2 0 1 8 .  R e f e r e n t e  à  
Representação de Natureza 
Interna – Processo nº 12.189-
4/2013, o Acórdão continha 
determinações para que fossem 
implementadas, em 180 dias, as 
providências de controle do 
estoque de almoxarifado de 
medicamentos e segurança no 
Pronto Atendimento Municipal.

Determinava o TCE/MT 
ainda, melhorias no transporte de 
pacientes; controle na frequência 
dos serviços dos médicos; e que o 
pedido de aquisição de materiais 
e medicamentos fosse feito com 
antecedência. 

Por fim, a gestão não 

FESTIVAL PARA TODOS

Instalada plataforma especial
para portadores de deficiência

Deck no Rio Paraguai, oferece mais segurança e conforto aos competidores PCDs,  deixando-os à vontade para competir no festival com mais comodidade

Da Redação

Plataforma especial na estrutura destinada à modalidade PCD   

AR CONDICIONADO

Escolas são adequadas em
Cáceres para climatização
Assessoria

Francis e Eliene visitam escola que será readequada para receber ar condicionado  

Foto: Ronivon Barros

Prefeito Francis foi elogiado pelo cumprimento tempestivo das determinações  

Foto: Arquivo

PRAZO CORRETO

Cáceres cumpre determinações do
TCE e monitoramento é arquivado
TCE/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Projeto de Lei nº 
705/2019, de autoria do Oprimeiro-secretário da 

A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i v a ,  
deputado Max Russi, prevê a 
regulamentação no âmbito 
estadual e suplementação da 
legislação federal sobre as 
atividades exercidas pelas 
Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscip), na 
prestação de mão-de-obra 
terceirizada junto aos órgãos 

que sejam justos e assim 
não haja abuso de gastos de 
recursos públicos”, justificou o 
parlamentar.

Para se ter uma ideia, só 
no mês passado, o Ministério 
Público de Contas (MPC) 
ingressou com pedidos de 
medidas cautelares contra termos 
de parceria assinados pela Oscip 
ISO Brasil com seis prefeituras 
do interior.

O objetivo é, juntamente, 
regulamentar o trabalho das 
Oscips em conformidade com a 
Lei Federal nº 9.970/99, que 
dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos, 
corrigindo falhas da legislação 
estadual vigente, como no que 
tange ao  planejamento  e  
execução do Termo de Parceria.

'Mesmo após 20 anos da 
Lei das Oscips, governos 
estaduais  e  municipais  e  
entidades qualificadas não 
c o m p r e e n d e m  a i n d a  a s  
possibilidades do Termo de 
Parceria e o verdadeiro papel 
dessas entidades. Até por isso o 

públicos de Mato Grosso. Essa 
proposição foi apresentada na 
sessão plenária da última terça-
feira (2).

Esse PL também tem por 
base processos dos Tribunal de 
Contas do Estado , em que há 
contestações relacionadas às 
taxas de administração na gestão 
de segmentos recebidos pelo 
terceiro setor, como saúde e 
social. “A intenção é justamente 
regulamentar esses valores, para 

TCE tem detec tado 
irregularidades e desvios de 
recursos na execução desses 
termos”, alertou Max Russi.

O teor da matéria, que 
sugere aplicação de mecanismos 
d e  r e g u l a m e n t a ç ã o  e  
transparência quanto às despesas 
que podem ser efetuadas com 
recursos públicos, segue em 
tramitação na ALMT e, caso se 

torne Lei  Estadual ,  
s e r v i r á  d e  a p o i o  a o s  
procedimentos aplicados pelo 
TCE-MT.

“Não podemos permitir 
que irregularidades aconteçam e 
p r e c i s a m o s  p r e s e r v a r  a s  
e m p r e s a s  q u e  t r a b a l h a m  
conforme a lei, os trabalhadores 
e, principalmente, a economia do 
dinheiro público”, reforçou o 

 deputado estadual Elizeu 
Nascimento apresentou esta Osemana, um substitutivo 

integral ao projeto de lei nº 
668/2019 De acordo com o 
parlamentar, se aprovado, o texto 
original, que é uma mensagem do 
governo propondo "Cota Zero" para 
pesca amadora em Mato Grosso, 
causará grande dano econômico a 
municípios que têm arrecadação 
ligada a atividades turísticas no 
segmento da pesca. 

De acordo com texto do 
substitutivo, apresentado por 
Nascimento, 100% da arrecadação 
oriunda das multas geradas pela 
pesca irregular serão destinados às 
seguintes áreas: 30 % ao Batalhão 
da Policia Militar de Proteção 
Ambiental, para a aquisição de 
equipamentos que contribuam com 
a intensificação e ampliação da 
fiscalização e o combate à pesca 
predatória nos rios, bacias e 
mananciais.

A parcela de 35%, será para 
a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA, direcionados ao 
investimento em capacitação do 

funcionalismo, para a 
compra de equipamentos que 
contribuam com a intensificação e 
ampliação da fiscalização, combate 
à pesca predatória nos rios, bacias e 
mananciais, também para a criação 
de programas de conscientização da 
preservação.

Os outros 35 %, restantes, 
será gasto na aquisição de alevinos, 
para o repovoamento dos rios, 
bacias e mananciais e ainda para a 
implantação de um programa de 
despoluição e recuperação das 
matas ciliares. Na apresentação do 
projeto, o deputado conseguiu oito 
a s s i n a t u r a s  f a v o r á v e i s  a o  
substitutivo, mas serão necessários 
treze votos, no mínimo, para a não 
aprovação da lei.

O Projeto de Lei nº 
668/2019 (Mensagem nº 107/2019) 
proíbe, em seu artigo 18, a 
comercialização e o transporte de 
pesca amadora por cinco anos em 
Mato Grosso a partir do ano de 
2020. Elizeu relatou que se 
aprovada a tal lei de Cota-Zero vai 
resultar em um grande problema 
social.

PREVENÇÃO DO HERÁRIO

Projeto de Lei de Max Russi
regulamenta ações de Oscips

Objetivo é regulamentar trabalho das Oscips em consoante a legislação federal  corrigindo falhas no que tange ao planejamento e execução do Termo de Parceria

Assessoria

Projeto de Max Russi visa coibir irregularidades,preservando empresas  

Foto: Reprodução

SUBSTITUTIVO

Projeto visa repovoar rios
sem a proibição da pesca

AL-MT c/ Redação

Projeto defende o repovoamento dos rios, bacias e mananciais   

Foto: Eliel Pereira

Cáceres-MT, 05 e 06 de julho de 2019

Confira os jogos da 
decisão que acontece hoje: 
Cuiabá x União – CT do 
Cuiabá / 15h e União x Cuiabá, 
às 18h no Estádio Luthero 
Lopes.

garantidos na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 2020.

O campeão será o 
representante de Mato Grosso 
na Copa do Brasil Sub-20, 
também do ano que vem. 

confronto de ida será 
disputado no CT do Dourado.

Na fase de grupos, 
União e Cuiabá se enfrentaram 
duas vezes. O Colorado venceu 
o Dourado no primeiro jogo no 
CT do Cuiabá, mas perdeu o 
duelo no Luthero Lopes. 

A equipe do interior tem 
a vantagem de decidir em casa, 
por conta da melhor campanha 
geral da competição. 

Cuiabá e União já estão 

 Federação Mato-
grossense de Futebol Adivulgou na tarde desta 

quarta-feira (3), as datas, 
horários e locais das finais do 
Campeonato Mato-grossense 
Sub-19. 

C u i a b á  e  U n i ã o  
começam a decidir o título 
neste sábado, às 15 horas, no 
Centro de Treinamento do 
Cuiabá. 

A finalíssima será 

disputada no outro sábado(13), 
com início às 18h, no estádio 
L u t h e r o  L o p e s ,  e m  
Rondonópolis.

A princípio, a FMF 
sugeriu que a primeira partida 
fosse disputada na Arena 
Pantanal, no dia 13 deste mês, 
adiando assim, por uma 
semana, por conta de reformas 
no gramado da Arena. 

Porém, o União Esporte 
Clube vetou o adiamento e o 

 Dourado já tinha a 
intenção de trazê-lo Oa n t e s ,  m a s  o  

Novorizontino contava com o 
lateral para a disputa da 
c o m p e t i ç ã o  n a c i o n a l .  
Eliminada para o Boavista-RJ, 
a equipe acabou ficando sem 
calendário para o restante da 
temporada e liberou o atleta.

A diretoria do Cuiabá 
anunciou a contratação por 

empréstimo do lateral-
esquerdo Paulinho,  que 
pertence ao Novorizontino, 
para a sequência da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Com 
vínculo  a té  o  f inal  da  
temporada, o jogador de 34 
anos chega após a eliminação 
do clube paulista na Série D do 
Brasileirão. O Dourado já tinha 
a intenção de trazê-lo antes, 
mas o Novorizontino contava 

com o lateral para a 
d i s p u t a  d a  c o m p e t i ç ã o  
nacional. Eliminada para o 
Boavista-RJ, a equipe acabou 
ficando sem calendário para o 
restante da temporada e liberou 
o atleta.
Antes do Cuiabá, Paulinho já 
havia marcado seu nome no 
futebol mato-grossense. Pelo 
Luverdense, ele disputou mais 
de 200 jogos, sendo o atleta 
que mais jogou pelo clube.

O  j o g a d o r  a i n d a  
conquistou os títulos do 
Campeonato Mato-Grossense 
de 2009 e da Copa Verde de 
2017 pelo Verdão do Norte.

O lateral-esquerdo é o 
quarto reforço anunciado pelo 
Cuiabá durante a parada para a 
Copa América. Antes dele, as 
c h e g a d a s  d o  z a g u e i r o  
Anderson Conceição, do 
lateral-direito Léo e do 
atacante Gilmar já tinham sido 
confirmadas.

O Dourado volta a 
campo pela Série B após a 
disputa do torneio entre 
seleções. No próximo dia 9 de 
julho, a equipe visita o Vitória 
no Barradão, em Salvador.

DUAS PARTIDAS

Futebol sub-19 começa hoje
a decisão do título estadual

Primeira partida acontece neste sábado em Cuiabá entre o Dourado de Cuia e o Colorado de Roo, que recebe o time da capital na volta  sábado próximo

O.E c/ Redação

Dourados e Colorados se enfrentam em dois jogos pelo titulo de 2019   

LAR DOCE LAR

Lateral Paulinho volta para
defender Cuiabá na Série B

24 H.N c/ Redação

Com eliminação do Novorizontino, craque volta pro Dourado   

Foto: Jonas Jozino

Foto: Ascom-Dourado
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A Lua, ainda na fase Nova 
em Leão, recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de boa comunicação, além 
da possibilidade de acordos 

e negociações envolvendo um projeto ou 
cont ra to .  O dia  é  ó t imo para  
concre t i zação  e  a s s ina tu ra  de  
documentos importantes. 

A Lua, ainda na fase Nova 
em Leão, recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando um dia 
de movimento positivo em 

suas finanças. Um investimento ou um 
novo projeto envolvendo o aumento de 
seus rendimentos pode começar a 
apresentar lucros. O dinheiro chega com 
mais facilidade.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter  em 
Sagitário, indicando um dia 
de movimento agradável e 
positivo nas suas emoções, 

especialmente as que envolvem um 
romance ou namoro. O momento pode estar 
relacionado com a chegada de um novo 
amor ou com a renovação de um 
relacionamento afetivo. 

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando um dia 
de movimento positivo em 
sua vida doméstica e familiar. 

Sua casa ganha uma ótima energia. Caso 
esteja envolvido com a negociação de 
compra ou venda de um imóvel, você pode 
ter boas notícias.

A Lua, ainda na fase Nova 
em seu signo, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando um dia 
em que você vai sentir sua 

vida passar por uma espécie de expansão 
e crescimento, de alegrias e aumento do 
otimismo. O momento pode envolver 
uma boa notícia, relacionada à sua vida 
pessoal ou profissional.

A Lua, ainda na fase Nova 
em Leão, recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de distanciar-se da vida 
social. Você estará em contato mais 
profundo com seu mundo emocional, 
que passa por um momento de equilíbrio 
e bem-estar.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo aspecto 
de Júpiter em Sagitário 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento positivo em projetos futuros, 
que podem envolver uma viagem 
internacional e contato com estrangeiros. 
O momento pode estar relacionado com 
o início de nova filosofia de vida.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo 
aspec to  de  Júp i te r  em 
Sagitário, indicando um dia de 

movimento positivo nas finanças, 
especialmente às relacionadas a uma 
sociedade ou parceria financeira, que 
pode ser negociada. O momento pode 
envolver uma grande soma de dinheiro.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo aspecto 
de Júpiter em Sagitário, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento na vida social e 

aproximação de amigos novos e antigos. 
O momento pode estar relacionado à 
negociação de uma parceria comercial. 
Um namoro pode começar.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Sagitário indicando 
um dia de movimento agradável 
junto aos amigos. A vida social 

ganha força e sua simpatia e amabilidade 
começa a ser reconhecida. Um bom contato 
comercial pode ser feito e resultar em um 
novo projeto em equipe. O dia é ótimo para 
sair e se divertir com quem ama.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo aspecto 
de Júpiter em Sagitário, 
indicando um dia de boas 
novidades relacionadas a seus 

projetos profissionais e planos de 
negócios, que começam a ser colocados 
em prática. O momento pode estar 
relacionado com a aprovação de uma 
promoção.

A Lua, ainda na fase Nova em 
Leão, recebe um ótimo aspecto 
de Júpiter em Sagitário, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento positivo especialmente no 
trabalho. O momento pode estar 
relacionado com um novo projeto, 
contrato ou emprego. A saúde passa por 
um ótimo momento de equilíbrio. 

By Rosane Michels

Em viagem a médica Marisol Viegas e 
Adriane Minervini, que estão realizando uma 
turnê pela Escandinávia, Dinamarca, 
Suécia, Noruega, Finlândia e Amsterdã. 
Desejamos uma feliz estada e  bom descanso.

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

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

Rasgando folhinha hoje o 
engenheiro Adilson Reis que 
celebra mais um ano de vida. 
Que Deus lhe conceda muitos 
anos e que a felicidade seja 
constante em sua vida.

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

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

Rasgando folhinha hoje 
o engenheiro Adilson 
Reis que celebra mais 
um ano de vida. Que 
Deus lhe conceda muitos 
anos e que a felicidade 
seja constante em sua 
vida.

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

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

O deputado estadual Elizeu Nascimento apresentou esta semana, 
um substitutivo integral ao projeto de lei nº 668/2019, que prevê o 
repovoamento de alevinos nos rios no lugar de proibir a pesca limitando-a 
ao Cota-Zero. Para o parlamentar, a PEC, se aprovada, causaria grande 
dano econômico a municípios que têm arrecadação ligada a atividades 
turísticas no segmento da pesca. Página 06
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Dentre as atrações especiais do 38º FIPe, uma plataforma especial 
na estrutura do festival destinada à modalidade 'Pessoa com Deficiência' 
(PCD), é um dos destaques do evento , instalada para receber 200 inscritos 
da categoria.Conforme o secretário de turismo e meio ambiente Junior 
Trindade, no deck, eles se sentirão à vontade para competir com mais 
comodidade. Página 03

A Prefeitura de Cáceres, sob a gestão 
do prefeito Francis Maris Cruz, cumpriu todas 
as determinações do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso, que determinou diante dos 
fatos, o arquivamento do monitoramento. O 
relator, conselheiro interino Luiz Henrique 
Lima, elogiou a equipe da Prefeitura de 
Cáceres pelo cumprimento tempestivo.           

A prefeitura de Cáceres começou esta 
semana as reformas na rede elétrica das Escolas da 
rede municipal para a instalação dos aparelhos de 
ar condicionados. Na lista, 23 escola serão 
adequadas, para a melhoria, começando pela Buriti 
no Distrito de Vila Aparecida. Os aparelhos foram 
adquiridos através de um bingo realizado pelo 
Rotary Club e prefeitura. 

Página 03

Visando ampliar a instalação de câmeras para reconhecimento 
óptico de caracteres  na região de fronteira, a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública programou uma série de reuniões nos municípios esta 
semana, , para apresentar a tecnologia e os resultados que a ferramenta 
pode trazer. Os pontos de monitoramento serão na BR-174, ponte sobre o 
Rio Jauru, em Cáceres; e Vila Bela da Santíssima Trindade. Página 04

PLATAFORMA

Portadores de deficiência terão
estrutura especial no 38º FIPe

Um, dois, três, quatro, cinco dias e começará o maior festival de pesca embarcada do planeta, com ímpar dedicação aos PCDs, com espaço seguro durante as provas

Plataforma oferece ampla segurança aos PCDs, segundo Júnior Trindade (detalhe)  conforto aos competidores   

Fotos: JCC/ Assessoria

GESTÃO FRANCIS

Determinações no prazo
arquivam monitoramento

Conselheiro interino do TCE-MT Luiz 
Henrique Lima, pugnou pelo arquivamento  

Foto: Arquivo

CALOR ZERO

Iniciadas adequações para
escolas serem climatizadas

Aparelhos foram adquiridos em 
parceria Rotary Club/Prefeitura   

Foto: Divulgação

     Hipertensão arterial - Uma doença silenciosa
Ela é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como infarto agudo do 
miocárdio e AVC, atacando metade dos brasileiros que não sabe disso. Na secção 
Fala, Dr. saiba sobre erisipela e celulite infecciosa. Página 05

SEGURANÇA MÁXIMA

Fronteira terá câmeras
em pontos estratégicos

Cinco câmeras OCR serão instaladas em pontos críticos da fronteira   

Foto: SES-MT

SALVAGUARDA

Repovoar rios é a meta
de substitutivo da pesca

Proposta do deputado Elizeu Nascimento salvaria a economia pesqueira  

Foto: Eliel Pereira
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(4/7) e ontem, (5/7). O objetivo 
é fortalecer a região de fronteira, que é 
utilizada como porta de entrada de 
drogas e rota para descaminho de 
veículos e outros bens roubados.

A expectativa é incentivar 
parcerias entre o município, sociedade 
civil organizada, a Sesp e demais 
poderes, para concretizar o projeto de 
instalação das câmeras OCR, conforme 

para apresentar a tecnologia e os 
resultados que a ferramenta pode trazer.

Os encontros começaram na 
segunda-feira (1/7) e, desde então, já 
contemplaram os municípios de 
Curvelândia, Lambari D'Oeste, Rio 
Branco e Salto do Céu. 

Ainda  se rão  rea l i zadas  
reuniões em Glória D'Oeste, Porto 
Esperidião e Cáceres, entre quinta-feira 

esde o dia 28 de junho último o 
Rotary Club de São José dos Quatro DMarcos tem novo Presidente do 

Conselho Diretor, com a posse de Wanderson 
Rozales que assumiu o cargo do então 
presidente Valdenir Rozales. Na  solenidade, 
Wanderson que deu posse ao novo Conselho 
Diretor para o ano Rotário 2019/2020, 
durante a reunião festiva.

Ao entregar o cargo, Valdenir 
destacou as diversas ações realizadas durante 
sua administração e a satisfação do dever 
cumprido. "Eu consegui cumprir quase todas 
as metas e ser um rotariano presidente de 
uma casa renomada como é o Rotary de São 
José dos Quatro Marcos é uma satisfação 
tremenda", afirmou.

P a r a  o  n o v o  p r e s i d e n t e  
Wanderson, o Rotary é um espelho para a 
comunidade. "O que nós fazemos vira 
reflexo para os demais, pois somos sinônimo 
de dedicação ao próximo", disse que o Clube 
é formado por crianças, jovens, adolescentes 
e adultos.
Wanderson esclareceu que o princípio do 
Rotary é zelar pela família, com crianças de 
05 a 10 anos de idade inseridas no Rota Kid, o 
Interact com idade de 11 aos 18 anos, o 
Rotaract com jovens de 19 a 30 anos e as 
senhoras de rotarianos.

Adilson Balbino, governador 
assistente da região 05, do Distrito 4440 
participou da solenidade de posse do novo 
presidente do Conselho Diretor do Rotary 

Municipais em contribuírem 
com o projeto, e os prefeitos e 
vereadores também têm demonstrado 
interesse em auxiliar e buscar mais 
parcerias. 

“Os encontros estão sendo 
produtivos e acredito que vamos ampliar 
o monitoramento em breve”, acrescenta 
o tenente-coronel PM.

A câmera OCR permite 
monitorar e analisar imagens de câmeras 
instantaneamente e verificar em tempo 
real ilegalidades diversas, tais como 
carros roubados, documentação 
irregular e placas clonadas. 

O sistema também permite 
fazer buscas por placa, marca e modelo 
dos veículos, e também com base em 
características obtidas pelos operadores, 
como adesivos que tenham caracteres 
passíveis de leitura.

Ao detectar algo suspeito, as 
informações são reunidas no Centro 
Integrado de Comando e Controle 
(CICC) da Sesp que, após análise, 

explica o coordenador do 
Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Ciosp), tenente-
coronel PM Siziéboro Elvis de Oliveira. 

“Assim como foi feito na 
parceria com o Ministério Público do 
Trabalho, que viabilizou a compra dos 
equipamentos e conseguimos instalar 
cinco câmeras OCR em pontos críticos 
da fronteira, acreditamos que é possível 
ampliar e envolver ainda mais 
municípios,” concluiu Oliveira.

Estes pontos de monitoramento 
estão distribuídos da seguinte forma: 
três na BR-174 (sendo que um engloba o 
entroncamento com a MT-265 e MT-
388); um na ponte sobre o Rio Jauru, em 
Cáceres; e um em Vila Bela da 
Santíssima Trindade.  Com os 
equipamentos, é possível identificar 
modelo, fabricante, qualquer caractere 
que esteja no veículo (adesivos, etc.) e 
placas até mesmo em alta velocidade.

De acordo com o coordenador 
do Ciosp, já há intenção de Consórcios 

 isando ampliar a instalação de 
câmeras OCR (sigla em inglês Vpara Reconhecimento Óptico de 

Caracteres) na região Oeste do estado, a 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT) programou uma 
série de reuniões nos municípios esta 
semana. Na última quarta-feira (3/7), a 
equipe percorreu Mirassol D'Oeste, São 
José dos Quatro Marcos e Araputanga, 

eletrodoméstico.
Conforme o documento, todo o 

esquema para entrada dos aparelhos foi 
tratado pelos criminosos com os 
militares do setor de inteligência da 
corporação. Depois, a negociação foi 
passada aos diretores, que aceitaram 
receber o refrigerador com os produtos. 
Segundo depoimento de Petróleo, os 
agentes cobraram R$ 1,2 mil para cada 
celular que entrasse na unidade, 
totalizando R$ 103 mil pelo serviço.

Cada equipamento é valioso 
dentro da prisão, uma vez que os 
detentos conseguem contato com 
membros de grupos criminosos fora dos 
muros da cadeia  e  mantém a 
administração dos delitos.

“Um aparelho celular que na 
rua pode ser comprado por R$ 700,00, 
por exemplo, chega a ser vendido a R$ 
5.000,00 no interior do presídio, 
portanto, os 86 celulares e demais 
apetrechos apreendidos, que podem ter 
sido adquiridos pelo mercado negro por 
40 a 50 mil reais, seriam transformados 
em mais de 450 mil reais”, diz trecho do 
documento.

Os promotores pontuam na 
denúncia que, com a chegada do líder 
maior do Comando Vermelho em Mato 
Grosso, Sandro Louco, teria direta 
ligação com a entrada dos celulares.

Cesar dos Santos, vulgo 
“Petróleo”, e Luciano Mariano da Silva, 
conhecido como “Marreta”, ambos 
pertencentes ao Comando Vermelho; o 
então diretor da PCE, Revétrio 
Francisco da Costa; o vice-diretor, 
Reginaldo Alves dos Santos e os 
militares Cleber de Souza Ferreira, 
Ricardo de Souza Carvalhaes de 
Oliveira e Denizel Moreira dos Santos 
Júnior. Todos investigados na Operação 
Assepsia, que apura a entrada dos 

 onforme nota do Ministério 
Público Estadual, a entrada de 86 Ccelulares na Penitenciária 

Central do Estado (PCE) faria parte de 
uma estratégia de expansão do 
Comando Vermelho, com a chegada de 
Sandro Louco, e que a facção poderia 
lucrar até R$ 450 mil com os produtos. 
As informações constam na denúncia 
oferecida contra membros do Comando, 
policiais militares e diretores da prisão.

Foram denunciados Paulo 

mais têm credibilidade, com ações 
bem vistas e que proporciona segurança para 
os beneficiados direta ou indiretamente", 
disse. 

A presidente Associação de 
Senhoras de Rotarianos (ASR), Leide 
Martinhão Toste Rozales enfatizou o 
trabalho realizado pelas senhoras, que soma 
forças nas atividades promovidas pelo 

Clube de São José dos Quatro 
Marcos e destacou a importância de ser 
rotariano. "É uma importância muito grande, 
pois o Rotary serve a comunidade, através da 
prestação de serviços", informou.

Conforme o governador assistente, 
o Rotary Club está presente em mais de 216 
Países, somando mais de 1,2 milhões de 
Rotarianos. "É a Associação beneficente que 

VISÃO DA FRONTEIRA

Segurança busca parcerias para
ampliar câmeras na região oeste

Com os equipamentos, é possível identificar modelo, fabricante, qualquer caractere que esteja no veículo, adesivos, placas, etc,  até mesmo em alta velocidade

Secom/MT c/ Redação

Câmera OCR permite monitorar e analisar imagens de câmeras instantaneamente  

Foto: Gabriel Aguiar

MERCADO SUJO

Estoque de celulares na PCE
renderia R$ 450 mil ao grupo
G.D c/ Redação

Estratégia coincidia com chegada do chefe do PCC,  Sandro Louco   
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QUATRO MARCOS

Empossado novo Presidente do
conselho diretor do Rotary Club
Assessoria

Wanderson e esposa na festiva posse do conselho diretor   

Foto: Jaqueline Silva
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