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SANGUE NO ASFALTO
Com traumatismo encéfalo-craniano, motociclista chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, mas não resistiu as lesões

Jovem morre no violento choque
de moto acelerada com Hyundai
Mais uma morte no indisciplinado e violento transito de Cáceres,
aconteceu no cruzamento das ruas General Osório com Porto Carrero, área
central da cidade. A vitima fatal, José Carlos Lopes Peixoto Jr., 22, que
segundo testemunhas seguia em alta velocidade a sua Titan atrás do
Hyundai e não conseguiu frear, quando o carro convergiu para entrar na rua
transversal. Página 03

NICHO NATURAL

Roteiro turístico leva grupo
na trilha da rota do paraíso
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Saúde: Direito de Poucos
Nunca é demais repetir aquele
contraditório da novela da vida real:
claquet 1- personagens, Seu Zé,
trabalhador assalariado, Dona Maria, do
lar e faz umas faxinas pra ajudar no
vencimento merreca, que garante a
Ide aprender o que significa sobrevivência do casal e filhos. Claquet
Ouvi isto, vós que esmagais o pobre e 2 – Servidores públicos do Posto de
fazeis perecer os desfavorecidos da terra. Eis que Saúde se virando nos 30 pra cuidar de
vêm dias em que lançarei fome sobre o país, fome de
ouvir as palavras do Senhor» (Am 8, 4.11). A centenas de doentes durante o dia;
advertência do profeta Amós revela-se ainda hoje agendar consultas, só pra daqui seis
de veemente atualidade. Quantos pobres são hoje meses e rezar pra não morrer antes; um
esmagados! Quantos desfavorecidos são feitos único medico, ganhando mísero salário,
perecer! Todos eles são vítimas daquela cultura do pra atender levas de pacientes; farmácia
descarte que repetidamente foi denunciada. E, entre
faltando remédios, só tem dipirona e
eles, não posso deixar de incluir os migrantes e os
quando
no muito, alguns similares
refugiados, que continuam a bater às portas das
placebos,
que abreviam a morte dos
nações que gozam de maior bem-estar. A aclamação
de hoje ao Evangelho contém este convite de Jesus: coitados, lucro pro governo, quando o
«Vinde a Mim, todos os que estais cansados e despachado pro além é aposentado,
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28).
expirando junto o dito beneficio do
O Senhor promete descanso e libertação a
INSS; claquet 3 – O político,
todos os oprimidos do mundo, mas precisa de nós
(legislativo)
deputado, senador ou
para tornar eficaz a sua promessa. Precisa dos
governador
e
presidente, (o prefeito
nossos olhos para ver as necessidades dos irmãos e
irmãs. Precisa das nossas mãos para socorrê-los. quase nunca entra na roda) esposa,
Precisa da nossa voz para denunciar as injustiças filhos, amante e os cambaus, teve aquela
cometidas no silêncio – por vezes cúmplice – de dorzinha de cabeça (que não é de
muitos.
Na realidade, deveria falar de muitos consciência, pois isso eles não têm),
silêncios: o silêncio do sentido comum, o silêncio d. p r e c i s a d e c u i d a d o s m é d i c o s ,
o «fez-se sempre sempre assim», o silêncio do mobilizam-se os melhores médicos,
«nós» sempre contraposto ao «vós». Sobretudo o ambulatórios, hospitais, tudo bancado
Senhor precisa do nosso coração para manifestar o pelos impostos do Seu Zé e da Dona
amor misericordioso de Deus pelos últimos, os
Maria, dos barnabés do postinho, afinal,
rejeitados, os abandonados, os marginalizados.
No Evangelho de hoje, Mateus narra o dia o doentinho é autoridade, vôte!
Só pra ilustrar, ano passado, a
mais importante da sua vida: aquele em que foi
chamado pelo Senhor. O Evangelista recorda Câmara Federal investiu R$ 17 milhões e
claramente a censura de Jesus aos fariseus, com 900 mil mensais em planos de saúde para
tendência fácil a murmurar: «Ide aprender o que deputados, ex-deputados e familiares,
significa: Prefiro a misericórdia ao sacrifício». É
além de servidores ativos, inativos e
uma acusação direta à hipocrisia estéril de quem não
dependentes
de ambos.
quer «sujar as mãos», como o sacerdote e o levita na
Pela ordem, diz um dos folgados:
parábola do Bom Samaritano.
Trata-se duma tentação muito presente dessa continha, 54,13% vêm de um
também nos nossos dias, que se traduz num fundo de reserva e o leitor sabe bem de
fechamento a quantos têm direito, como nós, à onde vem o tal fundo de reserva, claro,
segurança e a uma condição de vida digna, e que
constrói muros, reais ou imaginários, em vez de do bolso do trabalhador, para o saco sem

fundo, com ou sem reserva, daqueles
poderosos, que mesmo com o milionário
plano de saúde, sequer precisam usá-lo.
Caaaalma, que a gente explica:
além do benefício, os folgados
empregados do povo, têm a seu dispor o
Departamento Médico da Câmara, o tal
Demed, que atende deputados federais,
funcionários efetivos e comissionados,
aposentados e dependentes, óxentes!
Localizado no Anexo III, o Demed é um
verdadeiro hospital, onde é possível
realizar consultas e fazer exames de
diferentes especialidades, bem como
receber atendimento de emergência.
E tem mais, acreditem ou não, o
deputado federal graças a uma lei criada
por ele e pares da trupe, tem direito ao
ressarcimento integral de todas as
despesas hospitalares relativas a
internação em qualquer hospital do país,
caso não seja possível atendimento no
serviço médico da Câmara.
É uma vergonha, amigos, depois
de tanto esculachos, cambalachos e
patifarias que envolvem a politicalha
tupiniquim, nem deveria existir o tal Dia
Nacional da Saúde, celebrado
anualmente neste 5 de agosto. Com
certeza, o imortal medico sanitarista
Oswaldo Cruz, importante personagem
que na história do patropi combateu e
erradicou epidemias de peste, febre
amarela e varíola no começo do século
XX, deve se mover no tumulo no dia 5 de
agosto e lamentar não ter extirpado
também o vírus da política brasileira.
Se algum político ou puxa saco
deles não gostou do papo, é só ficar na
fila de um posto de saúde pra marcar
consulta; com certeza, a fila da funerária
anda mais rápida.
Pode fechar a cortina, The End,
Bom Dia!

pontes. Perante os desafios migratórios da
atualidade, a única resposta sensata é a
solidariedade e a misericórdia; uma resposta que
não faz demasiados cálculos, mas exige uma
divisão equitativa das responsabilidades, uma
avaliação honesta e sincera das alternativas e uma
gestão prudente. Política justa é aquela que se
coloca ao serviço da pessoa, de todas as pessoas
interessadas; que prevê soluções idôneas a garantir
a segurança, o respeito pelos direitos e a dignidade
de todos; que sabe olhar para o bem do seu país
tendo em conta o dos outros países, num mundo
cada vez mais interligado. É para um mundo assim,
que olham os jovens.
Peço ao Espírito Santo que ilumine a nossa
mente e inflame o nosso coração para superarmos
todos os medos e inquietações e nos
transformarmos em instrumentos dóceis do amor
misericordioso do Pai, prontos a dar a nossa vida
pelos irmãos e irmãs, tal como fez o Senhor Jesus
Cristo por cada um de nós.
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilie
s/2018/

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Mais uma vez para alguns inconseqüentes
ciclistas que além de costurar o trânsito
causando acidentes, continuam atrapalhando
o livre passeio público de pedestres deixando
suas magrelas sobre as calçadas, nas
movimentadas ruas centrais de Cáceres.
BRANCAS

Para o proprietário de um prédio na esquina
das ruas Padre Casemiro com Tiradentes, pela
limpeza do terreno, inclusive com placa de
aluga-se; outra vista, depois que esta coluna
denunciou o matagal ali existente, fato que
mostra a importância do registro, inclusive
facilitando para negócio imobiliário.
PRETAS

Para o descaso das autoridades competentes
acerca dos paus-rodados da city, dormindo
sobre calçadas, portas de lojas, alguns, mais
sofisticados, como o da foto, preparou seu apê
no sangradouro próximo a arena Sicmatur,
usando restos de plásticos do FIPe.
BRANCAS

Foto da Semana

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O flash destaque, infelizmente fatal da semana, no
acidente na BR 174, Caramujo, de um carro, cujo
motorista morreu após sair de uma vicinal, invadir
a pista e bater num caminhão. O mais
surpreendente é que das cinco vitimas da tragédia,
um bebê de 4 meses que estava na boléia do
caminhão foi arremessado fora e sobreviveu, um
milagre para todos que estavam no local do
acidente.

Para os porta-vozes de Deus entre nós, os
distintos sacerdotes de Mao Grosso, Cáceres
e região pelo Dias do Padre, comemorado
neste sábado dia 4 de agosto, com certeza,
festejado no trabalho sagrado do rito
canônico. Para não cometer injustiça de ficar
algum fora, não citamos nomes, mas
saudamos todos pela data, Amém!

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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ALTA VELOCIDADE

Vitima fatal não portava habilitação e segundo testemunhas, estava em alta velocidade, vindo a bater no Hyundai que convergiu para rua transversal

Motociclista morre ao colidir
com Hyundai em rua central
Redação c/ C.N

Foto: Reprodução

José Carlos Lopes Peixoto Junior não resistiu ao acidente

J

á está virando rotina os
acidentes com ou sem
vitimas no centro de

Cáceres, mercê da indisciplina
de motoristas e motociclistas,
que por vezes fazem dos

veículos uma arma, da qual,
muitos são vitimas, desde
fraturas a óbitos, como o

último, registrado anteontem
na esquina das ruas General
Osório e Porto Carrero no
centro da cidade.
No local uma colisão
violenta entre uma moto Titan
e um veículo Hyundai,
ocorrida no final da manhã da
quinta-feira, culminou na
morte, confirmada na manhã
de ontem, do motociclista José
Carlos Lopes Peixoto Junior,
22. Ele havia sido socorrido do
local do acidente pelos
bombeiros, com traumatismo
encéfalo-craniano e medicado
em estado gravíssimo no
Hospital Regional de Cáceres.
Segundo o relato do
boletim de ocorrência
(2018.242118), a jovem de
iniciais D. Q. S (22) trafegava
em seu veículo Hyundai HB20
no sentido bairro/centro pela
Rua General Osório, quando
ao se aproximar da Rua Porto
Carreiro teria sinalizado com

seta a sua conversão, e ao
realizar a manobra foi atingida
por uma motocicleta.
No relato, consta que o
motociclista José Carlos Lopes
Peixoto Junior que conduzia a
Honda/CG Titan 150, que
também seguia no sentido
bairro/centro pela Rua General
Osório, não teria conseguido
evitar a colisão e com o
impacto foi arremessado.
Populares que
presenciaram o acidente,
disseram que o motociclista
estava em alta velocidade, e
que realizava tentativa de
ultrapassagem ao veículo no
momento da colisão.
Os policiais militares
que atenderam a ocorrência,
devido ao estado do paciente
não conseguiram na hora,
maiores informações, mas
numa checagem do
motociclista, constataram que
ele não possuía CNH.

ROTA DO PARAISO

Prefeitura e parceiros iniciam
um estudo do roteiro turístico

Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura reuniu
interessados para discutir
o Roteiro Turístico de
Cáceres esta semana na Sicmatur,
oportunidade em que
empresários e pessoas ligadas ao
Turismo discutiram com o
secretário de Turismo e Cultura,
Junior Cesar Trindade e equipe de
área do município, os problemas
do setor e o projeto da
Administração municipal para
incrementar o Turismo. Um dos
pontos acertados foi a visita aos
principais pontos turísticos que
envolvem o Pantanal, balneários,
instâncias e outros locais
turísticos, que aconteceu
anteontem.
Na quinta-feira (03),

portanto, um grupo liderado pelo
secretário Júnior visitou alguns
balneários na região da Morraria,
como, Ponta do Morro, Águas
Claras, Dolina da Água
Milagrosa e Fazenda Gavião
Real, partindo do Balneário
Gavião Real, rumo ao topo da
Serra da Ponta do Morro.
Depois de quase uma hora
e meia de caminhada pela trilha
de um quilômetro em meio à
mata, o grupo chegou à primeira
clareira, no alto da montanha,
primeira chegada no alto da
Serra, ponto de partida para os
objetivos finais de visita, como
mirantes e cachoeiras.
Após mais uma hora da
caminhada de volta, outros mil

metros descendo a Serra, o grupo
seguiu para o vizinho Balneário
Ponta do Morro, bem na hora de
almoçar uma comida caseira que
nenhum turista quer perder. No
início da tarde foi a vez de descer
os 154 degraus que dão acesso ao
lago da Dolina Água Milagrosa,
momentos que compensam o
cansaço da descida e subida, de
um dos pontos turísticos mais
lindos do Estado.
Fechando o dia do passeio
a trabalho, o grupo avaliou o que
existe e o que deve ser melhorado
para atrair mais turistas.
Segundo o secretário
Junior Trindade, a ordem do
prefeito Francis Maris Cruz é
incrementar o turismo no
município. “Vamos fazer um
levantamento completo da atual
situação, ouvir os empresários do

Foto: Ronivon Barros

turismo e os demais parceiros
com os mesmos interesses, para
juntos discutir o melhor caminho
a tomar, quais as formas de
melhorar os acessos turísticos,

atendimento ao turista e uma
divulgação que traga mais gente
para contemplar o nosso
potencial, que é fantástico”,
completou Junior.
Foto: Ronivon Barros

Secretário Junior e staff visitaram balneários na região da Morraria

Grupo eclético fez uma escala prá foto, na Ponta do Morro
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NOTIFICAÇÃO

Dentre as denúncias constatou que a veterinária contratada e que ﬁcou em 1° lugar é um dos nomes indicados como favorito nas denúncias antes do certame

Suspeitas de irregularidades
no concurso de Araputanga
MPE c/ Redação

Foto: Arquivo

Mariana Batizoco emitiu
Notificação Recomendatória ao
gestor público para abster-se de
proceder à homologação do
concurso público realizado pelo
município de Araputanga, até o
final das investigações do
inquérito civil, tendo em vista que
as denúncias recebidas indicam
possíveis irregularidades que
comprometem todo o processo do

certame.
Através da portaria com
data do dia 31 de julho, o gestor,
presidente da Comissão do
Concurso Público e o proprietário
da empresa contratada para
realizar o concurso público,
foram oficializados, para no
prazo de 10 dias encaminhar a
Promotoria de Justiça a
documentação solicitada.

COCAÍNA FASHION

Sapateiro nigeriano escorrega
com vestidos engomados de pó
Gefron c/ Redação

U

Inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça Mariana B. Silva

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
(MPE), através da
Promotora de Justiça Mariana
Batizoco Silva, instaurou
Inquérito Civil para apurar a
ocorrência de irregularidades na
promoção do concurso público
elaborado pelo município de
Araputanga, com o conseqüente
ato de improbidade
administrativa por parte do gestor
e, da empresa contratada e seus
representantes na realização do
concurso.
Conforme a Portaria nº

16/2018, o Inquérito foi
instaurado após denúncia
apócrifa recebida pela
Promotoria de Justiça, relatando
supostas irregularidades na
realização do Concurso Público
n° 01/2018 do município.
Dentre as denúncias
recebidas, o Ministério Público
constatou que a veterinária
contratada pelo município de
Araputanga que ficou em 1° lugar
é um dos nomes já indicados
como favorito nas denúncias
realizadas antes do certame.
Outro fator analisado

refere-se à experiência desastrosa
da empresa contratada, na
realização de concursos públicos
e testes seletivos aplicados no
Estado de Mato Grosso, sendo
constatado recentemente o
ajuizamento de ações civis
públicas por irregularidades na
aplicação das provas, questões
plagiadas, favorecimento de
candidatos e ainda erros
grosseiros de sistemas que
causaram prejuízos ao erário,
bem como aos próprios
candidatos.
A promotora de Justiça

m nigeriano de 65 anos
foi preso na fronteira
entre Mato Grosso e
Bolívia ao tentar entrar no estado
com três vestidos que haviam
sido “engomados” com cloridrato
de cocaína no país vizinho. Para
os policiais, ele alegou trabalhar
como sapateiro, fabricando
calçados sob medida.
A prisão ocorreu na
última quinta-feira (2), durante
abordagem de rotina feita por
policiais militares do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron) na
barreira sanitária de Corixa, na
BR-070, em Cáceres.

De acordo com o Gefron,
durante a revista pessoal, foram
encontrados três vestidos entre as
roupas e objetos pessoais do
suspeito. As peças aparentavam
terem sido engomadas.
Desconfiados, os policias
detiveram o suspeito e, junto com
o material apreendido, seguiram
até à Delegacia Especial de
Fronteira (Defron), onde as peças
apreendidas passaram por perícia
com reagentes químicos. O
resultado, segundo a polícia, deu
positivo para cloridrato de
cocaína e o suspeito foi algemado
e entregue à Polícia Civil.
Foto: Gefron/MT

TRABUCOS E BUCHAS

Ação conjunta cumpre mandado
e prende armamentos em Jauru
Da Redação

V

isando intensificar o
combate a criminalidade
na região de fronteira, a
Polícia Judiciária Civil com
apoio da Polícia Militar cumpriu
na manhã de anteontem, (2), um
mandado de busca e apreensão

domiciliar, no município de
Jauru.
A ação resultou na prisão
de dois suspeitos, apreensão de
duas armas de fogo e seis
munições.
Os envolvidos, de 50 e 35
Foto: PM/PJC

Duas carabinas caseiras foram apreendidas com os suspeitos

anos, foram autuados em
flagrante pelo crime de posse
irregular de arma de fogo de uso
permitido.
Com a ordem judicial
expedida pelo juízo da Comarca
de Jauru, os policiais civis e
militares deslocaram-se até o
endereço alvo do mandado, no
bairro Loteamento do Chefe.
No local, foram
localizadas duas espingardas de
aparência artesanal, além de
recipientes contento chumbo,
espoleta, bucha, pólvora, entre
outros materiais, usados para
recarga. Diante dos fatos, os
suspeitos que estavam na casa
foram detidos e conduzidos à
Delegacia de Polícia de Jauru,
interrogados e autuados por posse
irregular de arma de uso
permitido.
Além dos policiais civis e
militares de Jauru, participaram
da ação os policiais civis da
Delegacia Regional de Pontes e
Lacerda e o Canil do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron).
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VIOLÊNCIA SEXUAL
Adolescente grávida de sete meses do padrasto, disse que ele deitou-se sobre ela e colocou uma das mãos em seu pescoço e a ameaçou, que se ela gritasse iria matá-la

Preso padrasto tarado que
engravidou filha da amásia
Redação c/ Olhar 21

Foto: PJC-MT

praticados pelo suspeito. Com base
nas informações, imediatamente
uma equipe de investigadores
diligenciou em busca do suspeito,
que foi flagrado com uma pistola

PT58, calibre 380, um carregador
com 12 munições e mais 7 munições
avulsas, todas intactas.
Diante da situação, o
suspeito foi conduzido a Delegacia

de Confresa, onde foi interrogado
pelo delegado, André Rigonatto.
Apó lavrado o flagrante, o acusado
foi encaminhado para Cadeia
Pública de Porto Alegre do Norte.

LEI DO CAPETA

Tarado encontrado morto
com a genitália decepada
Da Redação

O

A.L.G, abusava da enteada desde que ela tinha seis anos

A

Polícia Judiciária Civil
prendeu em flagrante, na
última quarta-feira (1º), um
homem acusado de abusar
sexualmente da enteada por mais de
nove anos. A vítima, atualmente com
15 anos, está grávida de sete meses
do padrasto e era abusada desde os
seis anos de idade. O fato foi
registrado em Confresa, interior de
Mato Grosso.
A.L.G., de 59 anos,
ameaçava a enteada para que ela não

contasse sobre os abusos e foi
autuado em flagrante pelos crimes
de estupro majorado, lesão corporal
no âmbito doméstico, ameaça,
cárcere privado.
A prisão do suspeito
aconteceu após a vítima, adolescente
de 15 anos, procurar a Delegacia de
Confresa para comunicar que desde
os seis anos era abusada
sexualmente pelo seu padrasto. A
menor está grávida de sete meses,
sendo o filho resultado dos abusos

ex-presidiário sexagenário
José Antônio Pinheiro, 61,
foi assassinado e teve o
pênis decepado sua casa localizada
no bairro Ipê Amarelo, no Município
de Lucas do Rio Verde. Seu corpo foi
encontrado por vizinhos na manhã
de ontem, (3), por vizinhos e
comunicado o fato à policia militar.
O pênis da vítima foi arrancado com
uma faca e encontrado jogado no
quintal.
Pinheiro havia sido preso
em março deste ano por estupro de
vulnerável e na época, um laudo de
exame de corpo de delito comprovou
o estupro da vítima, que seria filha de
um conhecido dele.
À Polícia Civil, testemunhas
contaram que costumeiramente
recebiam a vítima para tomar café da
manhã em sua residência, mas que
na sexta feira, ele não tinha
aparecido. Diante da ausência,

resolveram então ir até a casa de José
Antônio. Lá notaram vestígios de
sangue já na entrada e, ao passarem
por uma porta entreaberta,
encontraram seu corpo
ensangüentado no chão. A Polícia
Militar constatou que o cadáver

apresentava várias lesões pelo rosto
e tórax, provenientes de golpes de
arma branca, sem o órgão genital,
que fora decepado. José foi preso no
dia 23 de março, após denúncia que
apontava que ele havia molestado
uma criança, filha de um conhecido.
Foto: Arquivo

Estuprador José A. Pinheiro foi esfaqueado e castrado
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DISPEPSIA FUNCIONAL

Prevenção e cura contra má
digestão após a alimentação
Editoria

D

ispepsia funcional é uma
síndrome, isto é, um
conjunto de sinais e
sintomas que ocorre na parte de
cima do abdome (andar superior)
pelo menos por 12 semanas seja
consecutivo ou não ou que tenha
ocorrido nos últimos 12 meses,
sem nenhuma doença detectada
no organismo.
Os principais sinais e
sintomas são: Dor ou queimação
na boca do estômago; Sensação
de barriga muito cheia após
alimentação; Saciedade precoce;
Náuseas e vômitos; Eructações
(eliminação de gases pela boca) e
Empachamento.
A comida que comemos é

absorvida e seus nutrientes são
então enviados para diferentes
órgãos através do sangue. Tudo
isso só pode acontecer quando o
sistema digestivo está
trabalhando no seu melhor. O
sistema digestivo de uma criança
ou adulto é uma estrutura
complexa e sua operação é muito
importante para a saúde global.
No entanto, lento ou preguiçoso
sistema digestivo não é capaz de
executar eficazmente sua função
atribuída. É por isso que uma
pessoa que experimenta um
ataque de digestão lenta é
obrigada a se sentir muito
desconfortável depois do almoço
ou jantar. Náuseas, distensão
abdominal e
vômitos são
os sintomas
mais comuns
do sistema
digestivo
fraco que
ocorrem após
as refeições.
A causa
para esta
síndrome
ainda não é
bem definida,

porém existem
múltiplos fatores
envolvidos
como: Vesícula
preguiçosa
(distúrbio na
motilidade
digestiva);
Alteração na
sensibilidade
visceral (sente
mais dor que
outras pessoas);
Desregulação no
sistema nervoso
entérico;
Gastrite
resultante da
inflamação pelo
Helicobacter
Pylori e Fatores
psicossociais. Os fatores de risco
que contribuem para dispepsia
são: ansiedade, depressão,
hábitos alimentares inadequados,
Infecção pelo H.Pylori
(controverso).
Diagnóstico - Para o diagnóstico
correto são necessários os dados
clínicos associados a exames
complementares como
endoscopia digestiva alta,
exames laboratoriais, exame de
fezes, pesquisa de H.Pylori,
ultrassonografia abdominal, para
excluir doenças orgânicas,
sistêmicas ou metabólicas.
Os critérios diagnósticos
ROMA III incluem: A Presença
de 1 ou mais dos seguintes
sintomas nos últimos 3 meses e
com inicio há pelo menos 6
meses, porém com ausência de
evidência de doença orgânica:
Plenitude pós-prandial (Sensação
de barriga cheia após
alimentação); Saciedade precoce;
Dor epigástrica (na boca do
estomago) e Queimação
epigástrica.
Sinais de Alarme: Devemos
sempre ficar atentos para os
sinais de alarme: perda de peso,
d i f i c u l d a d e p a r a e n g o l i r,
sangramentos, anemia, massa
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palpável, mudança no padrão dos
sintomas, história familiar de
câncer no estômago, pois existem
outras doenças que podem dar
sintomas parecidos com os da
dispepsia.
Tratamento: O tratamento é
feito após confirmação da
ausência de doenças orgânicas de
forma individualizada e com uso
sintomáticos. Além do uso de
medicação específica como prócinéticos, inibidores da acidez,
antidepressivos e outros
medicamentos que atuam no
sistema nervoso pode ser
necessária realização de
psicoterapia e erradicação do
H.Pylori. É fundamental dieta e
mudança no estilo de vida

sempre.
No geral, uma solução fácil para
melhorar a saúde do sistema
digestivo, é seguir uma dieta
adequada e manter um estilo de
vida ativo. Os alimentos ricos em
gordura elevados como
hambúrgueres e pizza, devem ser
evitados ou consumidos com
moderação. Os alimentos crus
são difíceis de digerir, por isso
certifique-se de que o alimento é
cozido. Os hábitos alimentares,
como mastigar os alimentos
adequadamente e exercício físico
regular pode também contribuir
significativamente para evitar
problemas digestivos na baía.
(Fonte: Dra. Natália dos Santos
Rocha |
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LADOS OPOSTOS

O time de Lucas do Rio Verde depois da queda da série B briga para voltar mas precisa primeiro chegar ao G-4, enquanto o Cuia classificado joga pra 2º na tabela

Verdão busca milagre no
sul e Cuiabá voltar a vice

Redação c/ S.N

Foto: Globo-Esporte

A

pós vencer o Bragantino
por 3 a 1, no último final
de semana e reacender a
esperança pela classificação, o
Luverdense, trabalho durante os
quatro dias úteis desta semana
para a partida de amanhã contra o
Joinville, em Santa Catarina.
O treinador interino,
Maico Gaúcho, confirmou que
apesar de alguns no estaleiro, o
departamento médico descartou
somente Rafael Silva,
definitivamente fora da viagem.
Ele não se recuperou de uma
lesão sofrida ainda na partida
contra o Tupy e não reúne
condições.
O lateral Itaqui e o
atacante Ariel, que não

enfrentaram o Bragantino estão
recuperados e ficam à disposição
do treinador.
A dúvida é o atacante
Cleberson Tiarinha, que sentiu
um desconforto no joelho.
“Vamos aguardar durante o
restante da semana para ver se
poderemos contar com ele, ou
não” afirmou.
O time voltou a treinar na
quarta e quinta-feira, em dois
períodos, sendo que a delegação
viajou ontem, para Cuiabá, de
onde segue neste sábado para
Santa Catarina.
Conforme Gaúcho, o
objetivo do time é fazer sua parte,
mesmo dependendo do que vai
acontecer em Ponta Grossa

(partida entre Operário e
Bragantino) para se classificar.
Atualmente o Luverdense
tem 21 pontos e se vencer o
Joinville chega a 24 pontos, um a
menos que o Bragantino, que vai
enfrentar o líder do grupo B da
competição.
Em caso de tropeço dos
paulistas, o Verdão ficaria colado,
ainda assim precisaria de mais
uma vitória e um tropeço do
bragantino para ficar com a vaga
na próxima fase. Entretanto, uma
derrota nesse domingo, passa a
não ter mais chance de
classificação.
Outro de Mato Grosso na
série C do Brasileiro e que luta
para galgar a B, no ano que vem e

COPA FEDERAÇÃO

FMF alerta os clubes para
renovar laudos de estádios

FMF c/ Redação

C

umprido determinação
do Estatuto do Torcedor, a
Federação Matogrossense de Futebol
encaminhou aos clubes que
d i s p u t a r ã o a C o p a F M F,
solicitação de renovação dos
laudos técnicos dos estádios. Para
estarem aptos a receber partidas
em competições profissionais, as
diretorias dos clubes terão que

apresentar laudos de segurança
(Polícia Militar), condições
sanitárias e higiene (Vigilância
Sanitária), prevenção e combate a
incêndio e pânico (Corpo de
Bombeiros) e engenharia,
acessibilidade e conforto
(CREA).
Regulamentado em 2003,
o Estatuto do Torcedor foi criado
para estabelecer normas de
Foto: Agora-MT

Estádio Luthero Lopes quase deixa o União fora da copa

proteção e defesa aos torcedores e
amantes do futebol nacional.
Restando ainda mais de 50 dias
para o início das disputas,
prevista para começar no dia 22
do próximo mês, os clubes que
não apresentarem os laudos
técnicos contendo a aprovação
dos estádios terão que jogar com
os portões fechados (sem acesso
do torcedor) ou definir outro
estádio que tenha condições
legais de receber as partidas.
O
U n i ã o
d e
Rondonópolis, anteriormente,
havia sinalizado uma possível
desistência da competição por
falta de laudos do Luthero Lopes,
entretanto, após uma reunião da
diretoria do clube com
representantes da secretária de
Esportes ficou firmado que o
executivo providenciará os
documentos que faltam.
A primeira rodada da
competição será entre União e
Araguaia, no estádio em
Rondonópolis, Cuiabá pega o
Dom Bosco, na Arena Pantanal e
Poconé recebe o Mixto no Neco
Falcão. As datas e horários ainda
não foram divulgados.

Luverdense precisa vencer o Joinvile, amanhã em Sta. Catarina

mesmo depois de ser superado
pelo Ypiranga, na cidade de
Erechim (RS), por 3 a 0, no
último domingo, se mantém
ainda na terceira colocação do
Grupo B, com 29 pontos
conquistados.
Além do aproveitamento

superior a 60%, o Dourado conta
com o melhor ataque da
competição, com 29 gols
marcados. Hoje contra o
Tombense (MG), na Arena
Pantanal, às 17h00, o time fecha a
fase de classificação jogando fora
de casa, contra o Bragantino (SP).

Cáceres-MT, 04 a 05 de agosto de 2018
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Esotérico
A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso em
questões que envolvem sua vida material
e financeira. O dia é bom para começar
um novo projeto ou para pensar em um
negócio que trará mudanças e aumento de
sua renda.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de libertação
de sentimentos que, na verdade, só
traziam opressão e sentimentos de
menos valia. Hoje pode ser inaugurada
uma nova fase emocional, de maior
liberdade e independência.

A Lua entra em seu signo, se
une a Urano e recebe um
tenso aspecto de Marte em
Aquário, indicando um dia de
movimento intenso e nervos à flor da
pele. A ansiedade e impulsividade
podem estar mais elevadas, portanto,
pare para pensar em cada palavra dita,
em cada resposta e atitude.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de movimento
intenso na vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode
envolver um convite para uma nova
sociedade ou parceria comercial que vai
mudar a sua vida.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
nervosismo e necessidade de mudar
alguns sentimentos, que não fazem mais
sentido em sua vida e devem ser
deixados para trás. O dia é ótimo para
começar o planejamento de um novo
projeto.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia intenso e
movimentando, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver
um projeto que você está curtindo
demais e que dá um passo à frente. Dia
ótimo para cuidar da saúde.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
O momento pode envolver a necessidade
de organizar uma nova equipe de
trabalho. Um bom contato comercial
pode ser feito.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de energia
vital elevada e movimento intenso na
vida social. Pessoas interessantes e
diferentes se aproximam de você e um
romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso em projetos
profissionais em andamento ou em um
plano de negócios, que dá um passo à
frente. O momento pode envolver a
aprovação de um novo projeto ou
promoção.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de movimento
intenso na vida doméstica e nos
relacionamentos familiares. É possível
que você comece a pensar mais
seriamente em uma reforma de sua
casa, que só fará bem a você e aos seus.

A Lua entra em Touro, se une
a Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso e possibilidade de
mudanças positivas em projetos de
médio prazo, envolvendo publicações e
pessoas estrangeiras, que podem dar um
passo à frente. Dia de renovação da fé e
otimismo.

A Lua entra em Touro, se une a
Urano e recebe um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando um dia de
comunicação ativa e aumento da
ansiedade. O dia é ótimo para estudar ou
começar um novo curso. Uma viagem
ao mar, pode fazer muito bem e trazer a
paz que tem procurado ultimamente.

By Rosane Michels

Parabenizamos o casal Christian Olleert e Ana
Paula Aires , que na presença de familiares e amigos,
selaram na Igreja São Francisco o momento mais sublime que é o da união entre duas
pessoas que se amam. Que vocês sejam cobertos de bênçãos, felicidades e plena harmonia e
que o caminhar dessa nova vida seja sempre para vocês caminhos de flores e esperança na
constituição de uma nova família. Ao mais novo casal os sinceros votos de felicidades.

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

Um fim de semana iluminado ao casal Roney Martins e
Ilma, que estão sempre presentes nos acontecimentos da
city. Na foto presença registrada no encontro dos amigos
da Princesinha do Paraguai. Grande abraço

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

Charme, simpatia e elegância andam lado a
lado na vida da finess Zilda Vilela que
embeleza nossa High Society de hoje.

