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GUARDIÃO DA VIDA
Passado o susto, o anjo da guarda de Brenda, foi recebido pelos pais da criança salva, recebendo as honras de herói e presenteou a menina com uma boneca

Soldado bombeiro salva a
vida de criança em Cáceres
Foto: Arquivo Pessoal

O soldado Daniel Ribeiro Leite, do Quartel dos Bombeiros de
Cáceres, salvou a vida de Brenda, uma menininha de apenas 4 anos, que
havia se engasgado com um pirolito antes do almoço dominical, enquanto
a mãe preparava a refeição. O herói disse ter ficado nervoso a principio,
mas usando do treinamento recebido para essas situações, cumpriu seu
dever. Página 06

MÃO ARMADA

Ladrões amarram vítimas no
banheiro para roubar picape
Foto: PM/MT

Sd. Bombeiro Daniel Leite presenteou a criança com uma boncea

TOLERÂNCIA ZERO

PRF reforça fiscalização
durante o feriado Santo

Assaltante preso confessou crime em entregar comparsa

Policiais Militares de São José dos Quatro Marcos, na região de
Cáceres, prenderam enteontem, T. C.R. (26) conduzindo um carro Fiat
Strada, que havia sido roubado poucas horas antes de uma propriedade
rural. As vítimas disseram que foram ameaçadas de morte, amarradas e
trancadas no banheiro de casa pelos dois assaltantes armados. Página 04

Foto: PRF/MT

Começou ontem a Operação Semana
Santa da PRF nas BRs de Mato Grosso,
prosseguindo até as 23h59 de domingo. Nesse
período, o reforço será concentrado no
policiamento ostensivo e preventivo em locais e
horários de maior incidência de acidentes graves
e de criminalidade. Patrulheiros estão atentos
aos excessos de velocidade, alcoolemia ao
volante, dentre outros.

CORREIO SAÚDE

Chocolate e Peixes
Ao leite ou amargo? Saiba qual é melhor para sua saúde. E
na dieta de peixes, a nutricionista Tatiana Zanin, dá as dicas.

Fiscalizações estratégicas visam
reduzir numero de acidentes

Página 05
FESTA NAS QUADRAS

Página 04

Saldo positivo na etapa dos
jogos escolares em Cáceres

VAGAS NO EJA

Sesi abre chance para jovens
e adultos na educação básica

Página 07

Foto: Assessoria

TERRENOS SUJOS

Quem estava buscando uma
oportunidade para concluir a
educação básica em Cáceres, deve já,
procurar a unidade do SESI de
Cáceres, que está ofertando 200 vagas
abertas na Educação à Distância
(EaD) para a Nova Educação de
Jovens e Adultos (EJA). As aulas
começam dia 3 de junho e as
matrículas vão até o dia 16 de maio.

Especuladores sujismundos
serão multados em Cáceres
Página 03

Nunca é tarde para recomeçar
e o SESI abre a nova chance

Página 03
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Fantasmas emperrariam a ZPE
A saída para o mar, portos,
escoadouros fáceis, justificam os
investimentos, com retorno custo-benefício,
como em Ilhéus litoral baiano, que em 2016,
tornou-se cidade-irmã de Tianjin, na China,
fortalecendo a parceria na implantação de
uma Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) na rodovia Ilhéus-Uruçuca,
considerada estrategicamente importante
para o País, já que funciona bem ao centro da
faixa litorânea brasileira. Tianjin, banhada
pelo oceano pacífico, Ilhéus, pelo atlântico.
A ZPE de Ilhéus, implantada no KM
12 (BA 262), conta com um terreno de 2.250
mil m², tendo seu projeto com 9.500m² de
área construída, contando com o fácil acesso
ao Complexo Industrial de Ilhéus e
localização estratégica, por estar localizada
bem ao centro do litoral brasileiro.
Ao contrário desta, as ZPEs longe
dos portos marítimos, como a pretensa de
Cáceres, patinam com o grave problema da
distancia para escoadouros, exemplo: de
Cáceres a Paranaguá, (PR) 2028 km; ao
porto de Santos (SP), 1833 km; ao porto de
Mirittuba (Pará) 1700 km e para chegar ao
oceano pacífico, cruzando a Bolívia, 1562
até La Paz e 586 até até o porto de Matarani,
litoral peruano, uma distancia portanto, de
2148 km.
Uma das saída então para eventual
viabilidade da ZPE de Cáceres seria a
hidrovia Paraguai-Paraná efetivamente
entrar em operação, mas as controvérsias
são apontadas pela Ecoa (Ecologia e Ação),
uma ONG que acompanha os processos
relacionados à Hidrovia desde sua fundação,
no fim da década de 80 do século passado e
entende que o projeto e suas variantes pode
gerar graves impactos ambientais com
repercussão social negativa, por meio de
intervenções físicas, com permanentes
dragagens.

EDITORIA

BODAS DE NÁCAR
O assunto da semana, requentar a Nacariana
ZPE de Cáceres, melhor explicando, a Elefanta
Branca balzaquiana que em seu 31º aniversário
de criação, amarelada em, papéis nas gavetas da
Berlinda, que em vésperas de eleição, respira
como Zona Política Eleitoreira. A situação na
retaguarda, oposição no cacete e tal e coisa.
Pois é, o terrenão de 240 hectares de pasto tido
como estratégico para escoamento da
produção, fica a coisas de 2 mil km do atlântico
e pacífico, comemorando este ano Bodas de
Nácar, daí, carinhosamente chamarmos a dita
cuja de Nacariana.
SE CUIDA, DUBAI!
Para quem acreditava em sexo dos anjos,
duendes e Papai Noel, a ZPE traria a
expectativa de gerar cerca de 20 mil empregos,
ou seja, de cada 4 cacerense, um seria
empregado na zona, algo pro Firjan e Caged
acenderem uma vela para São Luiz, coisa de
louco, Mané; A previsão, 230 indústrias, numa
primeira etapa, oito prédios para a Receita
Federal, administração, oficina mecânica,
restaurante, apoio ao motorista e guaritas, sai da
frente, pra não ser atropelado, eita pesadelo
txocante, xô mano!
É LENDAS DEMÁSSSS!
Esquecendo a murrinha de Morrinhos, as bocas
de Matilde saíram com a saída fluvial via Santo
Antonio das Lendas, cujo nome diz tudo,
Lendas, haja vista que há seis anos passados,
exatamente no dia 18 de abril de 2013, os
milagreiros politiqueiros anunciavam que este
porto começaria a operar em 2014, graças a
uma alternativa em logística economicamente
vantajosa estava sendo desenvolvida e no tal
workshop, audiência pública, seminário, sabese lá os cambaus, no Movimento Pró Logística,
foi apresentado o planejamento estratégico para
ampliação e melhoramento da logística através
de investimentos em hidrovia, ferrovia e
rodovia em parceria com o Governo Federal.
Valei-nos Sto. Antonio das Lendas!

Outro ponto a se discutir se refere ao
artigo nº 534 do Regulamento Aduaneiro,
que estabelece que as ZPE se caracterizam
como
áreas de livre comércio de
importação e de exportação, destinadas à
instalação de empresas voltadas para a
produção de bens a serem comercializados
no exterior que tem por objetivo reduzir os
desequilíbrios regionais, o incremento do
balança comercial e a disseminação
tecnológica, bem como o desenvolvimento
socioeconômico do país. No que tange ao
direcionamento da tal decana ZPE de
Cáceres , os processamentos para
exportações seriam madeira e mobiliário,
couro, cerâmica, têxtil e confecções, carne e
de grãos, lapidação de pedras preciosas e
semipreciosas.
Pelo que consta, exceto carnes e
couro, o restante, se produzido em Cáceres e
região seriam de sentinela, com produção

(Especial)

inviável às estruturas de uma ZPE.
Seriam eventuais inviabilidades a emperrar
a nossa ZPE, que carecem de análises,
segundo o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, César
Miranda. Por outro lado, até entendemos o
otimismo do prefeito Francis, e, também
mesmo torcendo pela viabilidade do
complexo, sabemos quão complexo ele é,
seja pela falta de matéria prima, como pelo
escoamento, longínquo de portos
marítimos, acesso essencial às exportações,
não podemos deixar de nos preocupar.
Só pra concluir, não por acaso, em
2018, o transporte pelos mares e oceanos,
foi responsável por levar mais de 90% dos
produtos brasileiros ao exterior de acordo
com a associação internacional de
operadores de navios International Chamber
of Shipping. Daí, quiçá, a viabilidade de
Ilhéus.

Homilia do Papa

Jesus nos ensina a abraçar o Pai
No tríduo pascal na Praça São
Pedro, o Papa Francisco de modo especial
refletiu sobre algumas palavras que Jesus
dirigiu ao Pai durante a Sua Paixão. A
primeira invocação foi feita depois da
Última Ceia, quando disse: “Pai, é
chegada a hora; glorifica a teu Filho” e
ainda “glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti
mesmo, com aquela glória que tinha
contigo antes que o mundo existisse”.
Pode parecer paradoxal que Jesus peça a
glória ao Pai quando a Paixão está para
acontecer, observou o Papa.
Segundo o Santo Padre, a glória
na verdade indica o revelar-se de Deus, é o
sinal distintivo da sua presença salvadora
entre os homens e é o que acontece na
Páscoa. “Ali Deus finalmente revela a sua
glória, que descobrimos ser toda amor:
amor puro, louco e impensável, para além
de todo limite e medida”, refletiu.
“Queridos irmãos e irmãs, façamos nossa
a oração de Jesus: peçamos ao Pai para
retirar os véus dos nossos olhos para que
nesses dias, olhando para o Crucifixo,
possamos acolher que Deus é amor.
Quantas vezes O imaginamos
patrão e não Pai, juiz severo ao invés de

FALANDO SÉRIO!
Esta semana numa comitiva com demais
vereadores, o prefeito Francis Maris e vice
Eliene, o presidente da Câmara Municipal de
Cáceres, vereador Rubens Macedo, entregou
um ofício em nome dos comerciantes da Av.
Sete de Setembro, que pedem a viabilização da
lama asfáltica, prometida pelo governador em
oportunidade anterior. Mauro informou, no
entanto, que as perspectivas sobre a lama
asfáltica da Av. Sete de Setembro são apenas
para o ano de 2020. Tá certo, vereador, tem
mais que cobrar mesmo, a gente paga imposto é
pra ter retorno.
PEIXES NATIVOS
O governador Mauro Mendes declarou esta
semana, que em breve assinará uma lei
proibindo o transporte e comercialização de
peixes nativos. Segundo ele, o cidadão poderá
pescar e comer na beira do rio como sempre,
mas não poderá transportar e comercializar,
adiantando que isso deve em poucos anos
melhorar substancialmente o turismo. Ele citou
o sucesso de pousadas com diárias de R$ 2 mil,
onde o hóspede vai para pescar apenas
esportivamente e que o comércio de peixes da
forma como temos no estado é predatório e
prejudica o meio ambiente.

Salvador misericordioso! Mas
Deus na Páscoa cancela as distâncias,
mostrando-se na humildade de um amor
que pede o nosso amor”, suscitou o
Pontífice.
Francisco afirmou que homens e
mulheres dão glória ao Pai quando vivem
tudo o que fazem com amor, com o
coração. “A verdadeira glória é a do amor,
porque é a única que dá vida ao mundo, e
não a glória mundana, feita de aclamação
e audiência. No centro não está o eu, mas o
outro. Ninguém glorifica a si mesmo”,
alertou. Depois da Última Ceia, o Papa
recordou que Jesus entra no jardim do
Getsêmani e também ali reza ao Senhor
com a palavra mais terna e doce: «Abbà»,
Pai (cfr Mc 14,33-36). “Na dor, Jesus nos
ensina a abraçar o Pai porque na oração a
Ele está a força de seguir adiante nas
dores, nas fadigas a oração é alivio,
conforto. Quando foi abandonado por
todos, na desolação interior Jesus não está
sozinho, está com o Pai. Nós, ao contrário,
nos nossos 'Getsêmani' geralmente
escolhemos permanecer sozinhos ao
invés de dizer 'Pai' e confiar-nos, como
Jesus, à sua vontade, que é sempre para o

Padre.
O Pontífice prosseguiu: “Quando
nas provas permanecemos fechados em
nós mesmos cavamos um túnel dentro de
nós, um doloroso percurso contrário, que
tem uma única direção: sempre mais
fundo em nós mesmos. O maior problema
não é a dor, mas como a enfrentamos. A
solidão não nos oferece vias de saída; a
oração sim, porque é relação, confiança.
Jesus se confia ao Pai, dizendo a Ele o que
sente, se apoiando nele durante a luta.
Quando entrarmos nos nossos
'Getsemanis' (todos nós temos esses
momentos duros) devemos nos recordar
de rezar assim: 'Pai'”. Por fim, Francisco
recordou que Jesus dirige ao Senhor uma
terceira oração: 'Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem' (Lc 23,34). “Jesus
reza por quem foi mal com ele, no
momento da dor mais aguda, quando
recebia os pregos nos pulsos e nos pés.
Aqui, ao vértice da dor chega o
amor: chega o perdão, isto é, o dom à
enésima potência, que quebra o círculo do
mal”,
***___www.vaticannews.va/pt/papa/

EXPOCÁCERES
A 53ª ExpoCáceres acontecerá dos dias 18 a 22
de setembro deste ano. Em anúncio o Sindicato
Rural promete uma vasta programação de
eventos de negócios para edição, além de uma
das melhores edições de rodeio e de shows para
este ano. Oxalá, a organização valorize artistas
locais e regionais, sem estrelas caras que nada
oferecem de raiz da terra como nosso
rasqueado, siriri e cururu, além do sertanejão
tradicional.
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CAPINA NO BOLSO

O preço de uma hora dos serviços de um trator pá-carregadeira está fixado em R$ 325,54, enquanto uma viagem de um caminhão basculante é de R$ 170,54

Prefeitura começa multar
titulares de terrenos sujos
Assessoria
Foto: Ilustrativa

D

epois de um primeiro
alerta divulgado na
imprensa de que a
Prefeitura de Cáceres iria limpar
terrenos sujos de mato e entulhos
e debitar os custos de limpeza aos
proprietários desses imóveis, já é
possível perceber que muitos
terrenos foram limpos e outros
estão em fase de limpeza. É que a
Prefeitura começou a multar os
proprietários que deixam imóveis
cobertos por mato, lixo ou
entulho.
O objetivo da Prefeitura
não é multar e muito menos fazer
limpeza em propriedade
particular, mas caso tenha que
fazer as vezes de donos de
terrenos e efetuar esses serviços,
os valores do Sistema de Custos
Referenciais de Obras serão
aplicados conforme as leis que
regem o assunto.
O preço de uma hora dos
serviços de um trator pácarregadeira está fixado em R$
325,54, enquanto uma viagem de
um caminhão basculante é de R$

no sentido de indicar
terrenos em situação de
abandono, com lixo, mato e
entulho. Para isso dispõe de
canais abertos para denúncias,
através das redes sociais na
internet e da Ouvidoria.
Ultimamente tem recebido cerca
de 40 denúncias por mês.

PARADA FULMINANTE

Coração mata pescador no
Rio Paraguai em Cáceres
Da Redação

F

Especuladores sujismundos terão a capina no bolso via multas

170,54. Com a multa de
R$ R$ 1.892,50, deixar para que a
Prefeitura faça a limpeza pode
custar aos bolsos do proprietário
do imóvel uma quantia que pode
superar dois mil reais.

Os lotes limpos pela
Prefeitura terão uma placa
indicando que o município
executou a limpeza e aplicou as
leis vigentes. A Prefeitura conta
com a colaboração da população

OPORTUNIDADE BÁSICA

Sesi/Cáceres oferece 200 vagas
gratuitas para alunos do EJA
Assessoria c/ Redação

Q

uem estava buscando uma
oportunidade para
concluir a educação básica
em Cáceres, deve já, procurar a
unidade do Serviço Social da
Indústria (Sesi) no município de
Cáceres, que está ofertando 200
vagas abertas na modalidade
Educação à Distância (EaD) para
a Nova Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
O curso é gratuito, com
prioridade para quem é da
indústria, mas aberto para toda a
comunidade e as matrículas vão

medida se faz necessário em
razão do grande número de lotes
com aspectos de abandonados
pela cidade, cobertos de todo
tipo de sujeira, sendo que o que
mais preocupa é a infestação do
caramujo africano, que se
intensifica com as chuvas nesta
época do ano.

até o dia 16 de maio.
As aulas começam dia 3
de junho e o final é de acordo com
o andamento de cada aluno.
O curso é 80% à distância
e 20% presencial e as matrículas
podem ser feitas na unidade do
Senai . Para se inscrever, a idade
mínima para realizar o curso é de
18 anos.
Os documentos
necessários para trabalhadores da
indústria são: cópia legível do
documento de RG e CPF; cópia
legível do comprovante de
Foto: Divulgação

endereço dos últimos seis
meses e, na falta deste,
autodeclaração de residência;
carteira de trabalho (cópias das
páginas da foto, qualificação civil
e contrato de trabalho); e
histórico escolar original.
Já para a comunidade em
geral, os documentos necessários
são: cópia legível do documento
de RG e CPF; cópia legível do
comprovante de endereço dos
últimos seis meses e, na falta
deste, autodeclaração de
residência; e histórico escolar
original.
Caso os interessados
precisem de mais informações,
podem procurar a unidade ou
ligar nos telefones (65) 32234033.

oi sepultado anteontem,
17, Alex de Matos, 42,
que morreu após sofrer
uma parada cardiorrespiratória
enquanto pescava no Rio
Paraguai, próximo à praia do
Daveron, em Cáceres.
Vários populares
ajudaram os bombeiros militares
a retirar a vítima da praia até ser
colocada no resgate.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros a vítima Alex de
Matos estava pescando com a
esposa nas imediações da praia
do Daveron quando teria passado
mal. A esposa da vítima teria
acionado o Corpo de Bombeiros
via 193.
Conforme ela, estava
pescando tranquilamente com o
marido, quando o mesmo

começou a passar mal
com fortes dores no peito, tendo
ela acionado os militares, que ao
chegar no local, depararam com a
vitima em crise, tentando o
trabalho de reanimação e devido
a gravidade, sem reação da
vitima, levaram-na ao HRC.
No hospital, onde Alex
veio a óbito logo ao chegar,
apurou-se que ele havia sido
vitima de uma parada
cardiorrespiratória. Seu corpo foi
removido ao IML para necropsia
e posterior liberação aos
familiares para sepultamento.
Amigos e populares que
ajudaram no resgata da vitima em
apoio aos bombeiros, ficaram
assustados a principio com a
situação, alguns atribuindo o fato
ao forte calor reinante.
Foto: Divulgação

Populares ajudaram os bombeiros no socorro à vitima

Aulas começam dia 3 de junho e o final vai depender do aluno
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TOLERÂNCIA ZERO

A estratégia da PRF é oferecer reforço nos trabalhos ostensivos, além de diminuir
o fluxo dos veículos de carga em horários de grande circulação nas rodovias

PRF reforça fiscalização
durante o feriado Santo

Assessoria c/ Redação

Foto: PRF/MT

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) inicia
ontem, (18) a Operação
Semana Santa com reforço do
policiamento em Mato Grosso.
Segundo assessoria da PRF, a
operação segue até as 23h59 do
dia 21, próximo domingo.
Nesse período, a PRF terá
reforço concentrado no
policiamento ostensivo e
preventivo em locais e horários
de maior incidência de
acidentes graves e de
criminalidade.
O final de semana
prolongado pelo feriado na
sexta-feira (19) eleva o fluxo de
veículos nas rodovias federais,
o que implica em um aumento
no risco de acidentes. A
estratégia da PRF é oferecer
reforço nos trabalhos

Operação será rigorosa durante os quatro dias do feriadão

ostensivos, além de
diminuir o fluxo dos veículos de
carga em horários de grande

O somatório desses
esforços e ações estratégicas é
denominado Operação Semana

Santa 2019.
Durante os quatro dias
de operação, a PRF contará com
atividades para conter os
acidentes relacionados ao
excesso de velocidade, à
alcoolemia ao volante, ao uso
inadequado do cinto de
segurança e da 'cadeirinha',
além das ultrapassagens
indevidas.
Para maior efetividade
nas fiscalizações, equipes
compostas por policiais do
serviço administrativo irão se
revezar em apoio às equipes das
unidades operacionais.
A PRF também faz um
alerta aos motoristas
profissionais: como acontece
em todos os feriados
prolongados, quando o fluxo de

veículos leves aumenta
consideravelmente nas
rodovias federais, haverá
restrição de tráfego para
veículos pesados. A restrição
tem o objetivo de aumentar a
fluidez do trânsito e diminuir o
risco de acidentes nas rodovias
de pista simples.
Portanto, caminhões
bitrens com dimensões
excedentes, caminhões
cegonhas e de transporte de
veículos e cargas paletizadas
devem obedecer à restrição e
não trafegar nos seguintes dias e
horários, em trechos de pista
simples das BRs em Mato
Grosso: ontem, das 16h00 às
22h00; nesta sexta feira santa,
das 6h00 ao meio dia e no
domingo, das 16h00 às 22h00.

GESTÃO ESCOLAR

Porto Esperidião tem 30 dias para
apresentar plano de ação ao TCE
Assessoria TCE/MT

A

Secretaria Municipal de
Educação de Porto
Esperidião tem 30 dias para
apresentar ao Tribunal de Contas de
Mato Grosso os Planos de Ação
exigidos nos Acórdãos n°s
634/2016, 635/2016 e 636/2016,
todos do Tribunal Pleno do TCE-

M T. A s d e c i s õ e s t r a t a m ,
respectivamente, de gestão escolar,
infraestrutura e transporte, e
financiamento do ensino
fundamental, casos do transporte e
merenda.
Das 21 Secretarias
Municipais de Educação de Mato
Foto: Arquivo

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, na região de Cáceres

Grosso que estão sendo
monitoradas pelo TCE acerca do
cumprimento das decisões plenárias,
apenas a de Porto Esperidião não
conseguiu comprovar a elaboração
de um plano de ação para corrigir as
falhas detectadas em auditorias. Na
sessão ordinária da última terça-feira
(16/04), o Pleno do Tribunal de
Contas acompanhou voto do relator
dao Monitoramento (Processo nº
144096/2017), conselheiro interino
Luiz Henrique Lima.
Em consonância com
parecer do Ministério Público de
Contas, ele considerou que os
municípios de Marcelândia, Lucas
do Rio Verde, Várzea Grande,
Curvelândia, Cuiabá, Paranaíta,
Campo Novo do Parecis, Campos de
Júlio, Juruena, Juscimeira, Mirassol
D'Oeste, Nortelândia, Brasnorte,
Nossa Senhora do Livramento,
Nova Bandeirantes, Poconé, Pontes
e Lacerda, Poxoréu, São Pedro da
Cipa e Terra Nova do Norte
apresentaram os Planos de Ação
objeto dos referidos acórdãos.

VIOLÊNCIA RURAL

Suspeito preso confessa roubo
de Fiat Strada no Santa Maria
PM/MT c/ Redação

P

oliciais Militares de São José dos Quatro Marcos, na região de Cáceres, prenderam na última quarta-feira (17) T. C.R.
(26) conduzindo um carro Fiat Strada, que havia sido roubado poucas horas antes de uma propriedade rural, na
comunidade Santa Maria, no município. A PM foi acionada pelas vítimas do roubo à propriedade rural, que descreveram
que foram ameaçadas de morte, amarradas e trancadas no banheiro de casa pelos dois assaltantes armados.
Com a descrição das características do veículo roubado pelos criminosos, a PM deu inicio a rondas pela Avenida
Januário Santana do Carmo e identificaram o referido carro, prendendo o suspeito. O indivíduo confessou à polícia que praticou o
roubo à propriedade rural e que iria levar o veículo para entregar ao comparsa do assalto. O suspeito disse ainda aos policiais
militares que para roubar a família, chegou a pé a residência, fingiu que precisava de uma bomba para encher o pneu de uma
motocicleta e que logo em seguida, o seu comparsa anunciou o assalto com um arma de fogo calibre 22.
Preso em flagrante, o ladrão foi encaminhado para a delegacia sob suspeita de roubo, constatando os fardados, que ele já
tem passagem na polícia por não pagar pensão alimentícia. O comparsa citado pelas vítimas e pelo o suspeito ainda está sendo
procurado pela polícia.
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Chocolate bate o Coração
Editoria
Foto: JCC

O

chocolate deixou de
ser o vilão das dietas,
podendo fazer parte de
um programa alimentar e estilo
de vida saudável quando usado
com moderação (pequenas
porções). Gera prazer, é fonte
de energia e traz inúmeros
benefícios para a saúde. É
obtido a partir de derivados do
cacau, massa de cacau, cacau
em pó e ou manteiga de cacau.
A gordura derivada do cacau é
constituída por dois ácidos
graxos saturados, o ácido
palmítico e o esteárico, e o
ácido oleico monoinsaturado. Estudos demonstram que o consumo de chocolate não possui correlação com
aumento do colesterol sanguíneo.
Seus benefícios estão relacionados à quantidade de cacau. Quanto maior a proporção, maiores são
os benefícios, maior saciedade e intensidade do sabor. Ingrediente principal do chocolate, o cacau já
mostrou sua importância na melhora do humor, ajudando a acalmar qualquer estressadinho. E um estudo
recente desenvolvido por pesquisadores italianos revelou que seu consumo regular pode beneficiar também
a memória recente e o processamento de informações visuais.
A pesquisa, recorreu a trabalhos anteriores para relacionar o consumo a longo prazo de altas
quantidades de flavonoides presentes no cacau a ganhos nas atividades cognitivas – que envolvem
diferentes aspectos coordenados pelo cérebro, como a aquisição de memórias, atenção e raciocínio. Sabe-se
que os flavonoides, compostos orgânicos vegetais que obtemos com a alimentação, têm ação antioxidante e
auxiliam na absorção de vitaminas. A ideia do estudo era identificar como o cérebro reagia algumas horas
depois de seu consumo, e que melhoras apareceriam em um intervalo de tempo maior.
Nos estudos considerados pelos pesquisadores, os participantes foram divididos em grupos para
consumir quantidades variáveis dessas substâncias, seja na forma de uma bebida sabor chocolate ou nas das
tradicionais barras. Desde os que ingeriram poucas quantidades até os que tiveram de consumir grandes
volumes, cada um teve de permanecer com a dieta achocolatada por um período de cinco dias a três meses.
Para os mais velhos, o consumo a longo prazo melhorou a atenção, raciocínio, memória de curto prazo e
dicção.
Segundo mostra o estudo, os flavonoides presentes no cacau ajudaram a minimizar os efeitos que a
falta de sono podem ter no cérebro. Eles trazem benefícios para a saúde do coração e podem aumentar a
quantidade de sangue presente no giro denteado, uma área específica do hipocampo. Essa estrutura cerebral
é particularmente afetada pelo envelhecimento, e uma potencial fonte para a perda de memória em
humanos. Ou seja: não há nada de errado em se permitir um pouco de chocolate – sobretudo o amargo, 70%
cacau, que é mais rico em flavonoides. Seu cérebro agradece.
Ao leite ou Amargo?
O chocolate mais popular que temos no mundo todo é o chocolate ao leite, uma mistura que tem em
média somente 11% de derivados do cacau na sua composição. O restante é leite integral, açúcar e diferentes
tipos de gordura. Esta baixa proporção faz com que este tipo de chocolate apresente baixo teor de
flavonóides. Além disso, o potencial efeito benéfico desses antioxidantes é grandemente reduzido pela
adição de leite, que inibe tanto a absorção como o efeito antioxidante do principal grupo flavonóide contido
no cacau (epicatequinas). Somado a isso, o leite contém gorduras saturadas que aumentam colesterol.
Outro fator negativo: chocolate ao leite é um alimento altamente calórico, pois sua mistura é
composta de grande proporção de carboidratos e gorduras. Os efeitos benéficos dos antioxidantes são
anulados pelos efeitos do excesso de açúcar e do aumento de peso. Considerando que 66% do consumo de
chocolate se dá no intervalo entre as refeições, o aumento de peso passa a ser um fator que, por si só, contra-

indica sua ingestão regular.
Por sua vez, o chocolate amargo possui na sua mistura até 70% dos derivados do cacau (altas
concentrações de flavonóides, apresentando o dobro da capacidade antioxidante do chocolate ao leite ), não
contém leite e possui uma menor quantidade de açúcar. As principais gorduras presentes no chocolate
amargo são, na mesma proporção:a) o ácido oléico, que é uma gordura monoinsaturada e, também,
encontrada no óleo de oliva, é saudável pois aumenta o HDL (colesterol bom); b) o ácido esteárico que é
uma gordura saturada que não afeta o colesterol total; c) o ácido palmítico, gordura saturada que aumenta o
colesterol sendo portanto prejudicial à saúde, porém totalmente compensado pelos efeitos positivos do
ácido oléico. Concluindo, se for amargo, Dulce Vita, se for ao leite, vá devagar e Boa Páscoa para todos.

Sob. o signo de Peixes

I

ncluir peixes regularmente na dieta trás
benefícios como melhorar a memória, a
concentração, prevenir doenças
cardiovasculares e reduzir a inflamação. Além
disso, consumir peixes ajuda na perda de peso,
pois normalmente são fontes de proteínas com
menos calorias do que as carnes vermelhas e o
frango, favorecendo dietas de emagrecimento.
Para obter esse benefícios, deve-se
consumir peixes pelo menos 3 vezes por semana,
sendo importante lembrar que não faz mal comer
peixes todos os dias. Veja a seguir os 5 principais
benefícios dos peixes:
Os peixes são grandes fontes de
proteínas e podem ser usados para substituir as
carnes e o frango da dieta. As proteínas são
nutrientes importante para a formação da massa
muscular, dos cabelos, da pele, das células e do
sistema imunológico, sendo um nutriente
essencial para a saúde. Peixes magros como robalo, garoupa e linguado são fontes menos calóricas de
proteínas, enquanto os peixes gordos como salmão, atum e sardinha contêm mais calorias.
Eles são fontes de gorduras boas, especialmente os provenientes de água salgada, como atum,
sardinha e salmão, pois são ricos em ômega-3, nutriente presente nas águas profundas do mar. O
ômega-3 atua no organismo reduzindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom, além de
reduzir a inflamação e melhorar o sistema imunológico. Com isso, o consumo de peixes reduz o risco
de doenças cardiovasculares como aterosclerose e infarto, além de prevenir outros problemas, como o
AVC.
Consumir peixe regularmente previne a perda de massa cinzenta no cérebro, que está ligada
ao surgimento de doenças degenerativas como o mal de Alzheimer. Esse benefício está ligado à
presença de ômega-3 e de nutrientes como cálcio e fósforo, importantes para a transmissão impulsos
nervosos. Peixes ricos em ômega-3, como salmão, atum e cavala, ajudam a aliviar os sintomas da
artrite por terem propriedades anti-inflamatórias. Ao aumentar os níveis de ômega-3 no organismo, a
inflamação nas articulações é reduzida e as dores diminuem. Esse benefício também pode ser obtido
consumindo suplementos com óleo de peixe ou ômega-3, mas é importante destacar que o consumo do
alimento natural potencializa os benefícios dos seus nutrientes.
Os peixes são as melhores fontes de vitamina D na alimentação, especialmente os peixes
gordos, pois essa vitamina fica armazenada na gordura dos alimentos. A vitamina D funciona como um
hormônio esteroide no organismo, sendo importante para prevenir problemas como diabetes,
infertilidade, câncer e problemas cardíacos. Além disso, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio no
intestino, ajudando a prevenir osteoporose, especialmente após a menopausa.
***___Tatiana Rodriguez Zanin, Licenciada em Ciências da Nutrição e Alimentação pela
Universidade Católica de Santos (UniSantos) e Especialista em Nutrição Clínica pela Universidade do
Porto em Portugal.
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OESTE RURAL SHOW

A abertura contará com a palestra da jornalista e editora do Canal Rural, Kellen Severo, sobre políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional

Acelerados preparativos para
feira agropecuária em Lacerda
MT-Agro

Foto: Reprodução

Nilmar Miotto, presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda

O

s preparativos para a
Oeste Rural Show, feira
agropecuária que ocorre
em Pontes e Lacerda entre os dias
16 e 18 de maio, seguem a todo
vapor. O evento visa levar para a
região Oeste mato-grossense,
considerada a nova fronteira
agrícola do estado, informações
tecnológicas e de negócios.
Organizada pelo
Sindicato Rural de Pontes e
Lacerda a Oeste Rural Show
contará em seus dias com
diversas palestras e debates

ligados ao agronegócio. A
abertura do evento contará com a
palestra da jornalista e editora do
Canal Rural, Kellen Severo,
sobre aspectos relacionados a
políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento regional.
A programação conta
ainda com temas a serem
abordados como a Integração
Lavoura-Pecuária. O assunto será
discutido por Luciomar
Machado, Cristiane Rabaioli,
José Eusébio, Amarildo Merotti e
Otávio Celidônio. Outro assunto

a ser discutido são as
perspectivas econômicas
relacionadas ao agronegócio
estarão a cargo do economista
Rodrigo Eduardo Dias Neves.
Entre os palestrantes,
segundo o Sindicato Rural de
Pontes e Lacerda, estão Thiago
Bernardino, do Centro de Estudos
Av a n ç a d o s e m E c o n o m i a
Aplicada (Cepea), da
Universidade de São Paulo
(USP); Armindo Küchel, da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa); e Luiz
Guilherme Silveira, da Nutrideal.
“ M o n t a m o s a
programação para trazer à região
o que há de melhor e isso poderá
ser conferido pelos nossos
visitantes. Não tenho a menor
dúvida de que o evento será um
sucesso. Sabemos que a nossa
região é muito focada, que os
produtores são muito bons no que
fazem e a tendência é termos uma
quantidade ainda maior de
produtos e área plantada. A feira
terá justamente este papel, de
trazer gente de fora, novas
empresas”, diz o presidente do
Sindicato Rural de Pontes e
Lacerda, Nilmar Miotto.
Além de todas as

palestras, os visitantes
contarão com mais de 30 estandes
de diversos órgãos e empresas,

informações e produtos
ligados ao setor, além de um
leilão de gado.

ENGASGAMENTO

Soldado bombeiro salva
vida de criança de 4 anos

F.M c/ Redação

U

ma menina de quatro
anos foi socorrida por
um bombeiro depois de
se engasgar com um pirulito, em
Cáceres, no último domingo
quando segundo a mãe da menor,
Andressa Bispo, disse que a filha,
Brenda Vitória, se engasgou com
o pirulito enquanto brincava com
uma amiga na frente de casa. Os
pais levaram a criança até o
quartel do Corpo de Bombeiros,
onde foram atendidos pelo
soldado Daniel Ribeiro Leite.
Ele estava sozinho no
local e os colegas atendiam a uma
outra ocorrência na cidade.
Brenda se engasgou com um
pirulito depois que o doce se
desprendeu do palito e ficou
alojado na garganta. O pai e a mãe
colocaram a menina em uma
moto e foram até o quartel.
“Escutei o grito e a
buzina. Ela tinha engolido um
pirulito e estava na garganta dela.
Imediatamente fiz o
procedimento [para retirar o doce
da garganta] e não deu certo. Aí
eu tive que colocar meu dedo na

garganta dela”, explicou o
bombeiro.
O bombeiro conseguiu
retirar o pirulito de dentro da
garganta da menina. Não houve
necessidade de levá-la para um
hospital e Brenda voltou para
casa com os pais. Andressa disse
se desesperou ao ver a filha
engasgada. O acidente ocorreu
antes do almoço enquanto a mãe
preparava a refeição. “Todo dia
ela pede um pirulito, é de rotina.
Uma amiga dela chegou e
foram brincar. Depois ela voltou
pedindo socorro. Estava
engasgada e nem conseguia mais
falar, só mexia os olhos”,
lembrou a mãe.
Há quase 4 anos como
bombeiro, o soldado disse que
nunca havia passado por uma
situação semelhante. “Fiquei
nervoso, confesso. Mas temos
esse treinamento para essas
situações”, declarou o militar.
Depois do susto, a família se
reencontrou com o soldado. O
militar deu uma boneca de
presente a menina.
Foto: Arquivo/Pessoal

Garotinha foi salva graças a ação do soldado herói Daniel Ribeiro Leite
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ESTADUAL E BRASILEIRO

Tranquilo mas cuidando para evitar uma surpresa tipo zebra domingo diante do
Operário, o Cuiabá se desdobra reforçando o plantel para a série B do Brasileiro

Com uma mão no caneco
Dourado cuida da Série B
Da Redação

Foto: Arquivo

D

omingão de páscoa, tem
clássico decisivo na Arena
Pantanal em Cuiabá e o
Dourado, com um pé e meio no
titulo, praticamente campeão, pois
pode perder de até 1 a 0 para o
Operário, não descuida, evitando o
já-ganhou e vai segurar pelo menos

um empate, se marcar gols, é mais
que lucro, é o titulo com vitória. Seu
adversário ainda não jogou a toalha e
vai lutar bravamente para reverter a
situação, precisando marcar 3 gols e
não sofrer nenhum. Dois a zero para
o Chicote, leva a decisão para a
cobrança de penalidades máximas.

Enquanto isso, Semana
Santa, otimismo na ponta das
chuteiras, o Dourado de Cuia entre
um coletivo e outro, divide seu
planejamento entre a competição
estadual e a estreia na Série B do
Brasileirão, dia 27 diante do
Criciúma, em Santa Catarina. Além

BALANÇO PARCIAL

Jogos escolares apresentou
saldo positivo em Cáceres
Assessoria

O

s Jogos Escolares da
Juventude, etapa municipal
estudantil esportivo em
Cáceres, reuniu os alunos e atletas de
instituições de ensino públicas e
privadas do município, e teve no
último final de semana, o
cumprimento parcial da sua
programação com o encerramento e
premiações das modalidades de
handebol, basquete e vôlei.
No encerramento desta
etapa dos jogos, a Secretária
Municipal de Esporte e Lazer, Eliane
Batista, disse estar feliz com a
participação do público,
arquibancadas cheias, torcidas
organizadas, fato que engrandece o
evento. As finais da modalidade
Handebol foram realizadas no
Ginásio Didi Profeta.
Na categoria B feminino a
equipe vice-campeã foi o Colégio
Salesiano Santa Maria e a grande
campeã foi o Centro Educacional
Anália Franco - CEAF, na categoria
B masculino a equipe vice-campeã

foi o Colégio Imaculada
Conceição e a equipe campeã foi
novamente o Centro Educacional
Anália Franco – CEAF, na categoria
A feminino a equipe vice-campeão
foi o Centro Educacional Anália
Franco e a grande campeã foi a
Escola União e Força, categoria A
masculino a equipe vice-campeã foi
o Instituto Federal de Mato Grosso e
a grande campeão foi o Centro
Educacional Anália Franco - CEAF.
Os Artilheiros do Handebol
foram: da Categoria B feminino:
Lorena Cardoso Gonçalo (CEAF).
Artilheiro da Categoria B masculino:
Michel Eduardo Vidal Lima
(CEAF). Artilheiro da Categoria A
feminino: Ana Luiza de Oliveira
Carvalho (União e Força). Artilheiro
da Categoria A masculino: Matheus
Henrique Santos Leite (CEAF).
As finais da modalidade Basquetebol
foram realizadas na Escola
Municipal Isabel Campos: Na
categoria B feminino a equipe vicecampeã foi o Centro Educacional
Foto: Divulgação

Alunos atletas fizeram a festa nas quadras do Didi Profeta

Anália Franco e a grande campeã foi
a Escola Criança Cidadã, categoria B
masculino a equipe vice-campeã foi
o Colégio Salesiano Santa Maria e a
equipe campeã foi a Escola Criança
Cidadã, na categoria A feminino a
equipe vice-campeão foi o Centro
Educacional Anália Franco e a
grande campeã foi a Escola Onze de
Março, categoria A masculino a
equipe vice-campeã foi a Escola
Onze de Março e a grande campeão
foi o Colégio Salesiano Santa Maria.
Nessa modalidade os
destaques foram: Cestinha da
Categoria B Feminino: Ana Fabiana
Xavier dos Santos (CAIC). Cestinha
da Categoria B masculino: Tiago
Manoel Ferreira da Silva (CAIC).
Cestinha da Categoria A feminino:
Hevillyn Cristina Ferreira da Cunha
(EEOM). Cestinha da Categoria A
masculino: Victor Manoel Santos
Silva (EEOM).
As finais da modalidade
Voleibol foram realizadas no Colégio
Salesiano Santa Maria: Na categoria
B feminino a equipe campeã foi a
Escola Leopoldo Ambrósio Filho,
categoria B masculino a equipe vicecampeã foi a Escola União e Força e
a equipe campeã foi a Escola
Esperidião Marques, na categoria A
feminino a equipe vice-campeão foi
a Escola União e Força e a grande
campeã foi a Instituto Federal de
Mato Grosso, categoria A masculino
a equipe vice-campeã foi a Escola
União e Força e a grande campeã foi
o Instituto Federal de Mato Grosso.
Destaque do Vôlei foram da
Categoria B masculino: Edson
Miguel C. Junior (Esperidião
Marques). Destaque da Categoria A
feminino: Giovana Mendes Soares
(IFMT). Destaque da Categoria A
masculino: Clauber Diogo dos
Santos Santana (IFMT).

5 ª FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 20 e 21-04-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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Cuia X Chicote, sempre um clássico na Arena Pantanal

dos cinco reforços já
anunciados, a maioria para o setor
ofensivo, a expectativa é de que pelo
menos outros quatro jogadores
cheguem ao clube nos próximos
dias, estes para reforçar o setor
defensivo.
A estratégia da diretoria, que
não adianta nomes em negociação, é
equilibrar o elenco para que o
Dourado não tenha queda de
rendimento acentuado quando as
contusões, que são inevitáveis numa
competição longa como o
Campeonato Brasileiro, começarem
a acontecer.
Na semana passada, o

lateral-direito Jonas, o
volante Jean Patrick, e os atacantes
Damian Escudero, Rodolfo e Felipe
Marques. A eles devem se juntar o
atacante Caio Dantas e o meia
Eduardo Ramos, que se recuperam
de lesão e vão disputar vaga no time
titular.
Por ora entretanto, o Cuiabá
continua ligado no segundo jogo da
decisão do Estadual. Do outro lado, o
Operário de VG não descarta
estragar a festa do Dourado e pintar
uma zebra com 3 gols fechando sua
defesa e assim ficar com a taça, algo
difícil, mas não impossível, ainda
acredita a torcida tricolor.

UVA BENITAKA KG........... DE R$ 15,69 PARA R$ 11,59
CENOURA KG . .................DE R$ 3,99 PARA R$ 3,39
BETERRABA KG................ DE R$ 3,99 PARA R$ 3,59
CEBOLA PERA KG............ DE R$ 4,99 PARA R$ 3,89
MaÇÃ SANJO KG............. DE R$ 5,99 PARA R$ 3,69
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*********
Embelezando
nossa High
Society o
gatinho Miguel
em ensaio fotográfico
comemorativo a Páscoa.
Sorriso fácil que encanta a todos
deixando os avós corujas Gilda
e Gilmar Assunção cada dia
mais apaixonados, Beijinhos
mil e muita saúde ao Miguel.

By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de seu signo,
marcando um período de boa
c o m u n i c a ç ã o e
oportunidades para acordos e
negociações que podem trazer mais
estruturas à sua vida, pessoal e profissional.
Tome cuidado apenas com a agressividade
nas palavras.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de boa
comunicação e intenso
movimento na vida social e
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado com novas amizades ou com
um acordo de parceria comercial.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de interiorização
e necessidade de se
distanciar da vida social e de
conversas vazias. Amigos antigos podem
voltar a fazer parte de sua vida. O
momento é ótimo para o planejamento de
um novo projeto.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de rotina
movimentada, de muitos
c o m p r o m i s s o s ,
especialmente no trabalho. Se estiver
desempregado, o momento é ótimo para o
envio de CVs. Novas amizades no trabalho
serão feitas.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de movimento
intenso e agradável na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O momento pode
estar relacionado com a negociação de um
novo projeto em equipe, que você pode
gerenciar.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de movimento
na vida social e
aproximação de amigos, especialmente
n o v o s . O mo men to p o d e es tar
relacionado com a negociação de um
projeto criativo. O relacionamento com
os filhos melhora consideravelmente.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de movimento
em projetos profissionais e
planos de negócios, que devem ser
colocados em prática rapidamente. O
período está relacionado com a melhora
na comunicação. Bom para apresentação
de projetos e palestras.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de maior
envolvimento com a vida
doméstica e familiar. Sua casa passa a ser
ponto de encontro entre amigos e
parentes queridos. Uma negociação de
compra ou venda de um imóvel não está
descartada.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de movimento em
projetos de médio prazo,
especialmente se estiver
envolvido com pessoas estrangeiras. O
período é ótimo para o aprendizado de
línguas e para marcar ou realizar viagens
internacionais.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de boa
comunicação e movimento
em projetos que podem
resultar rapidamente em um novo
contrato. O período está relacionado com
acordos, negociações, reuniões de
negócios, viagens e estudos.

Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
u m p e r í o d o d e
interiorização e reflexão, de
necessidade de
compreensão de suas profundezas
emocionais. O período pode ser marcado
por um acordo ou negociação envolvendo
uma grande soma de dinheiro.

Mercúrio deixa seu signo e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
um período de movimento
intenso na vida financeira.
O período é ótimo para firmar acordos e
negociações relacionadas ao aumento de
seus rendimentos. Ótima fase para
estudar, ler e criar novos projetos.

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

Apagando velinha a linda Carla
Samartino a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida. Feliz
Niver!!!

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

Festejando data nova a querida amiga
Dayse Tedesco Ribeiro que hoje recebe
os abraços do rol de amigos e dos
familiares. Que esse novo ano venha
recheado de coisas boas e felicidades.

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

Destaque mais que especial as mulheres da Casa da Amizade que
ontem num gesto solidário e de amor ao próximo dedicaram uma
manhã em prol das crianças e adolescentes atendidas pelo Projeto
Gonçalinho. Na oportunidade além de distribuírem ovos de páscoa a
todos, ainda doaram atenção com conversas e muita alegria. São
atitudes como essa que fazem a diferença, uma vez que páscoa não é só
chocolate, mas doação e amor. Nosso registro e nossos aplausos...

