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ERA DE FREE SHOPP
Nesta condição, sua característica pela integração urbana com países vizinhos, permite o livre comércio na região fronteiriça, livre da barreira dos impostos

Depois de 3 anos, ministério
torna Cáceres cidade gêmea
Foto: Arquivo

Três anos após indicação politica, Cáceres torna-se oficialmente
Cidade Gêmea, possivelmente de San-Matias, c/f decreto publicado no
Diário Oficial esta semana. Com a inclusão na lista das cidades gêmeas
brasileiras, Cáceres é a primeira de Mato Grosso, fato que possibilita a
exploração dos Free-shopps, já reivindicados em 2012 pelo então senador
Cidinho ao Ministério da Integração Nacional. Página 03

JOGADOS NO FOSSO

Cinco cadáveres queimados
são desovados na fronteira
Foto: Radio Stilo 93

Cidade Gêmea, Cáceres estaria a procura da irmã San-Matias

PAULISTANEIRO

Brasilidade abre temporada
de Cacerense em São Paulo

Sexto alvo de assassinos, Wilfredo levou facada, mas escapou da morte

Na tarde de anteontem, policiais bolivianos localizaram cinco
cadáveres queimados no interior de um fosso na área de San Matías, que
faz fronteira com Cáceres. Os corpos foram encontrados m em Ascensión
de la Frontera. Tambem foi golpeado a faca, mas sobreviveu, Wilfredo
Cossío Silva na comunidade Las Petas, crime cometido por Bismarc
Céspedes. Página 06

A mostra denominada 'Brasilidade', do
artista plástico cacerense Sebastião Mendes,
cacerense
de renome internacional, com
participação no Louvre, (França), dentre outras
vernissages internacionais, abriu no dia 26 do
mes passado, sua temporada 2019 no Museu de
Arte Primitiva de Assis, interior de São Paulo. A
mostra prossegue até 28 de junho.

DESMANCHES

Ferrolho de motocas
funcionava disfarçado
em oficina de Cáceres

Mestre Sebastião Mendes na abertura da
mostra em São Paulo Foto: Divulgação

Página 03

VIDA EM ALTA

Nova frota reforça setor de
saúde em Pontes e Lacerda

Página 03

NOTA ZERO

Foto: Assesoria

Cinco veículos, incluindo uma
ambulância modelo Ducato 0 km,
moderna e muito bem equipada foram
apresentados para a comunidade de
Pontes e Lacerda, na região de Cáceres. A
frota com seis veículos (recursos do
município, emenda estadual e Ministério
da Saúde), foi apresentada com festas,
para atender a população Ponteslacerdense. Página 04

IFMT ameaçado com
cortes de recursos do
ministério da educação
Página 04

Mais uma conquista do legislativo
ponteslacerdense para o povo
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Saiba como se safar das incomodas micoses, infecções
causadas por fungos que atingem pele, unhas e cabelos.
Veja tambem como evitar os transtornos da anorexia.
Página 05
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Aderbal, Rondon & Cia

Que o Espírito Santo seja
protagonista da nossa vida
Que o Espírito Santo seja o protagonista da
nossa vida; Não se pode ser cristãos sem deixar
que o Espírito Santo seja o protagonista da
nossa vida, disse o Papa na homilia matutina na
Casa Santa Marta.
Podemos renascer “daquele pouco que
somos”, da “nossa existência pecadora”
somente com a “ajuda da própria força que fez
ressurgir o Senhor: com a força de Deus” e por
isso “o Senhor nos enviou o Espírito Santo”.
Foi o que recordou o Papa Francisco ao celebrar
a missa na Casa Santa Marta na terça-feira
(30/4). Em sua homilia, o Pontífice se inspirou
na resposta de Jesus a Nicodemos, proposta
pelo Evangelho do dia (Jo 3,7-15). Jesus fala de
“renascer do alto” e o Papa traçou este elo entre
a Páscoa e a mensagem do renascimento. A
força é o Espírito. A mensagem da Ressurreição
do Senhor é “este dom do Espírito Santo”,
recordou Francisco e, de fato, na primeira
aparição de Jesus aos apóstolos, no domingo
mesmo da Ressurreição, diz a eles: “Recebam o
Espírito Santo”. “Esta é a força! Nós nada
podemos sem o Espírito”, explicou o Papa,
recordando que a vida cristã não é somente
comportar-se bem, fazer isto, não fazer aquilo.
“Nós podemos fazer isto”, podemos inclusive
escrever a nossa vida com “caligrafia inglesa”,
mas a vida cristã renasce do Espírito e,
portanto, é preciso reservar um lugar a ele:
É o Espírito que nos faz ressurgir dos
nossos limites, das nossas mortes, porque nós
temos muitas, muitas necroses na nossa vida, na
alma. A mensagem da ressurreição é esta de
Jesus a Nicodemos: é preciso renascer. Mas
como é possível deixar espaço ao Espírito?
Uma vida cristã, que se diz cristã, que não deixa
lugar ao Espírito e não se deixa levar avante
pelo Espírito é uma vida pagã, fantasiada de
cristã. O Espírito è o protagonista da vida cristã,
o Espírito – o Espírito Santo – que está em nós,
nos acompanha, nos transforma, vence
conosco. Ninguém jamais subiu ao céu senão
Aquele que desceu do céu, isto é, Jesus. Ele
desceu do céu. E Ele, no momento da
ressurreição, nos diz: “Recebam o Espírito
Santo”, será o companheiro de vida, de vida
cristã. Portanto, não pode existir uma vida
cristã sem o Espírito Santo, que é “o
companheiro de todos os dias”, dom do Pai,
dom de Jesus.
Peçamos ao Senhor que nos dê esta
consciência de que não se pode ser cristãos sem
caminhar com o Espírito Santo, sem agir com o
Espírito Santo, sem deixar que o Espírito Santo
seja o protagonista da nossa vida. Trata-se
então de se perguntar qual seja o lugar na nossa
vida, porque – reiterou o Papa – "você não pode
caminhar numa vida crisã sem o Espírito
Santo”. É preciso pedir ao Senhor a graça de
entender esta mensagem: “o nosso
companheiro de caminhada é o Espírito Santo”.

Amanhã é domingo, dia de ficar
de pernas pro ar depois do batente de
uma semana braba, que ninguem é de
ferro e quem gosta de ouvir aquele
futebol, a missa, uma moda sertaneja
no radio, ver um programa diferente na
telinha ou ler refestelado numa cadeira
de área o jornal do dia, lembrar a
importancia das comunicações, cuja
data se comemora no dia 5 de maio.
A data é uma homenagem ao
Marechal Rondon, responsável pela
instalação de mais de quatro mil
quilômetros de linhas telegráficas e cá
entre nós cacerenses sho-mano, o
igualmente saudoso imortal Aderbal
Michelis, barriga verde de Araranguá,
o mandrake do século XX que
revolucionou as comunicações no
pantanal, instalando as primeiras
antenas de radio e TV, sempre
conectado com o radio-amador.
Com sua esposa, a também
saudosa dama das comunicações
Orfélia, o macanudo
desafiou
obstáculos tipicos daquela época e
sonhos ganharam vida, som, cores e
voz nas paragens do oeste
matogrossense, desde a TransLider ao
hoje cinquentenário jornal Correio
Cacerense.
Impossivel portanto, falar em
comunicações sem registrar Cãndido
Mariano Rondon e o casal
Aderbal/Orfélia, trio de ouro que em
tempos difíceis, plantaram a semente
do progresso, que evoluindo tornou-se
cibernético, tornando nossos dias mais
fáceis.
Se a tecnologia atual facilitou a
transmissão de informações, numa
comunicação mais rápida e eficiente,
por telefone, e-mail, mídias sociais,
televisão, rádio e de muitas outras

maneiras, não se pode ignorar
as origens, as raizes, sem claro,
contestar que ela anda lado a lado com
a evolução da sociedade. Em 1439,
Gutemberg inventou a prensa de papel
e com isso foi possível publicar
jornais, revistas e livros de forma mais
rápida. Já em 1844, Samuel Morse
inventou o telégrafo, primeiro
aparelho que permitiu a comunicação
pelo envio de sinais.
O telefone, aparelho mais
usado para se comunicar, foi inventado
em 1876 por Graham Bell. De lá para
os dias atuais a comunicação vem se
atualizando e reinventando. Com a
expansão da internet, a comunicação
se tornará cada vez mais veloz e
acessível. Dos meios convencionais de
comunicação até o rádio chegou a sua
digitalização, juntamente com a
televisão, mas tudo isso graças aos
pioneiros aguerridos que nos tempos
do onça, quiçá bem, antes de zagaia, se
embrenharam no sertão bruto,
plantando o futuro que hoje nos
absorve e dá sentido à tudo.
In-fine, queremos aqui citando
a nossa amiga decana da midia falada
Dona Maridalva Amaral Vignardi,
(leia-se Radio Difusora) registrar
nossas homenagens aos demais
colegas comunicativos das radios,
TVs, jornais, blogues e sites,
ratificando nosso preito de gratidão e
louvor aos pioneiros de Rondon, à
Aderbal Michelis e Orfélia, que as
comunicações em paz e amor estão no
ar e a gente não deixa a peteca cair.
Sem chucrutar, aquele recoreco nas costelas, né mesmo, Seu
Aderbal? Então, madrinha Orfélia, se
tá na aguia, tafuia: FIPe, FIPe, Hurra,
Câmbio!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a família católica da Paróquia de São
Sebastião no Jardim Cidade Nova, que promove
no próximo sábado, 11, o tradicional show de
prêmios no salão anexo a igreja. Este ano a cartela
custa apenas R$ 15 reais e o adquirente concorre a
um fogão, ar condicionado, TV e um boi.
Enquanto confere a cartela no bingo, o pretenso
felizardo contribuinte pode saborear aquele
churrasco e espantar o calor com uma cervejinha
gelada.
PRETAS

Mais uma vez para os sujismundos que
emporcalham a cidade jogando nas ruas,
embalagens plásticas, que com as chuvas se
transformam em criadouros de mosquito aedes
aegypti, colocando Cáceres entre os 27
municípios considerados em risco da dengue, zika
e chickungunya no índice 4,80 no LIRAa atual. O
LIRAa é classificado pelo Ministério da Saúde
como um instrumento fundamental para o
controle do vetor e de doenças transmitidas pelo
mosquito aedes.
BRANCAS

Para a Vice-prefeita e Secretária Municipal de
Educação de Cáceres Eliene Liberato Dias, pelo
excelente trabalho desenvolvido na pasta afim,
dinamizando a didática de ensino nas escolas do
municipio, numa ampla integração discente e
docente, um exemplo de dedicação no serviço
público.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

O escracho ficou para o feminicida Sabino Guia da
Silva, que fria e covardemente, assassinou sua exmulher Dilma Maria Ribeiro a facadas e pauladas
na manhã de domingo último, 28 em sua casa, no
bairro Espírito Santo. Preso, o criminoso confessou
o crime, através de uma cilada para a vitima receber
pensão alimentícia de seus três filhos menores com
o assassino.

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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Para aqueles que não respeitam as calçadas e
causam transtornos aos pedestres com suas
bicicletas, afinal, o passeio público em Cáceres já
é tão restrito! Tá faltando fiscalização e punição
contra os infratores.
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BRASILIDADE

Com telas classificadas como expressionismo figurativo, ele pinta e desenha desde os 8 anos de idade e em 1995 começou a participar de exposições pela Europa

Cosmopolita de Cáceres abre
temporada 2019 em São Paulo
Da Redação
Foto: Divulgação

A

mostra denominada
'Brasilidade', do artista
plástico cacerense Sebastião
Mendes, de renome internacional,
inclusive com participação em
vernissages do Louvre na França,
continua aberta a visitação pública
até o dia 28 de junho próximo, das
9h00 às 17h00, no Museu de Arte
Primitiva de Assis, interior de São
Paulo.
Mendes, membro da
Academia Brasileira de Belas Artes,
abriu esta, que é a sua primeira
exposição de 2019, na última sextafeira 26 de abril.
Retratando o cotidiano
interiorano de suas raízes matogrossenses,
Sebastião Mendes
chama a atenção pela grandeza e
beleza de suas obras, nas quais
saltam aos olhos a sobreposição de
cores, a luminosidade e leveza das
cores. Raramente em suas pinturas o
ser humano encontra-se sozinho aparece sempre acompanhado, seja
por uma flor, um animal, um pássaro
ou uma outra ave, que em suas obras
estão sempre presente.
Tendo suas pinturas

metros pintada.
Em 2007, tornou-se
membro ocupante da cadeira 3 da
Academia Brasileira de Belas Artes
do Rio de Janeiro, por onde
passaram grandes artistas como
Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do
Amaral e outros.
A mostra em Assis (SP) tem
como curador um dos críticos de arte
mais conceituados do Brasil, Oscar
D'Ambrósio e é realizada pela
Secretaria de Estado de Cultura de
São Paulo, por meio do Programa de
Ação Cultural (Proac), em parceria
com a Prefeitura de Assis.
“São obras do meu acervo

FERROLHO EM CÁCERES

Polícia fecha oficina de
desmanche de motocas

Sebastião Mendes levando o nome de Cáceres pelo Brasil

classificadas como
Expressionismo Figurativo, o artista
pinta e desenha desde os 8 anos de
idade. Aos 16 anos fez sua primeira
exposição coletiva e em 1995
começou a participar de diversas
exposições pela Europa. De lá até
hoje, já expôs em vários países como

Alemanha, Portugal, Itália,
Finlândia, França, Bélgica,
Espanha, Suíça, Suécia, sempre com
grande sucesso, tendo várias obras
com colecionadores no Brasil,
Rússia, Japão, China, Estados
Unidos e nos países acima citados.
Na Unemat, tem uma obra de 13

PJC/MT c/ Redação

U

ma oficina mecânica usada
para desmanche de
motocicletas no município
de Cáceres foi desarticulada, pela
Polícia Judiciária Civil, por meio da
Delegacia Regional de Cáceres, na
tarde de anteontem, (2),
operaçãoesta, que resultou na prisão
em flagrante do proprietário,
mecânico A.V.M.V, 23 pelo crime
de receptação, e na apreensão de
duas motos de origens ilícitas.
As diligências iniciaram
para averiguação de uma denúncia,
sobre um endereço no bairro
Cavalhada III, onde funcionaria
desmanche de motos provenientes
de roubo e furto. Com base nas

FRONTEIRIÇA

Três anos depois de indicações
Cáceres se torna cidade gêmea
Da Redação

O

Governo Federal publicou
esta semana uma Portaria
que nomeia Cáceres como
'Cidade Gêmea'. Embora a lei não
especifica com quem passa a
geminar, tudo leva a crer que se trata
da vizinha cidade de San Matias,
pela proximidade territorial de
Fronteira e o bom relacionamento
que marca os dois povos. Com a
inclusão na lista das cidades gêmeas
brasileiras, Cáceres é a primeira do
Estado de Mato Grosso.
A portaria acontece três
anos depois da solicitação em maio
de 2016, pelo então à época
deputado federal Ezequiel Fonseca
(derrotado nas últimas eleições) e
prefeito Francis Maris ao Ministério
da Integração Nacional para que o
município fosse enquadrado neste
conceito, por ser cortado pela linha
de fronteira com a cidade de San
Mathias, na Bolívia.

pessoal, produzidas em
2017 e 2018. Tem telas de Cuiabá,
Cáceres e São Paulo, de diversos
lugares,” pontuou o artista.
Já, conforme D´Ambrósio, a
exposição traz um recorte especial
da produção de Sebastião Mendes,
que se dedica a retratar
peculiaridades das formas de viver
do povo brasileiro.
Nessa perspectiva, a cultura
popular tem destaque num percurso
traçado por dez obras que retratam a
religiosidade, as brincadeiras de
infância, o trabalho, os festejos e a
música.

Na ocasião, o prefeito
Francis Maris Cruz, destacou que
com esta denominação, Cáceres
poderia ter um "Free Shopping",
composto por lojas aptas a
comercializar produtos importados
do país vizinho, no valor de até 300
dólares e com isenção de impostos.
Na condição de cidade
gêmea,
sua característica pela
integração urbana com países
vizinhos, permite o livre comércio
na região fronteiriça, sem a barreira
de impostos, portanto, com preços
mais acessíveis. Por ser um pólo
turistico, este fator viria possibilitar
o incremento da economia no
município, como lembrou em 2016 o
prefeito Francis no Ministério da
Integração Nacional.
Outro setor atrelado a esta
condição privilegiada, mais
investimentos em segurança
pública, uma vez que necessário um
Fotos: Arquivo

aparato maior, diante do
aumento no fluxo de pessoas e na
circulação de dinheiro.
Voltando ao ano de 2012, em
outubro daquele ano, o então
senador Cidinho Santos em reunião
com o ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra, já
buscava enquadrar Cáceres na Lei nº
12.723/12, que autoriza a instalação
de lojas francas, conhecidas como
free shops, em regiões de fronteira.
Portanto, há sete anos, se
cogitava pelo município fronteiriço
com a cidade de San Matias, na
Bolívia, ser oficializada cidade
gêmea, e por isso, apresentar todas
as condições necessárias para a
instalação de free shop, de acordo
com o parlamentar, um impacto
positivo no desenvolvimento local.
N.R: -Resta agora aguardar que pelo
menos a tal free-Shop saia do papel
na agora oficial Cidade Gêmea de
fronteira.

informações, a equipe de
policiais civis foi ao local, onde
funciona uma oficina mecânica. Em
checagem, foi encontrada uma
motocicleta desmontada, modelo
Suzuki Yes, a qual estava com
registro de furto ocorrido no dia 11
de fevereiro, em Cáceres.
Ainda na oficina foi
observado a numeração do motor de
outro veículo (motocicleta CBX 250
Twister) e constatada a suspeita de
adulteração do sinal identificar.
Diante dos fatos, as duas motos
foram apreendidas e A.V.M.V.
encaminhado à 1ª Delegacia de
Polícia de Cáceres. O conduzido
responderá por receptação.
Foto: PJC/MT

Esqueleto de uma das motos apreendidos na oficina criminosa

Cidades de Cáceres e San Matias cotadas para serem irmãs oficiais
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LUTA LEGISLATIVA

Vereadores destacaram que aquisição dos veículos, uma luta de todos do legislativo, unidos no esforços em busca dos recursos que resultou nesta conquista

Saúde de Pontes reforçada
com nova frota de veículos

Assessoria c/ Redação

C

inco veículos,
incluindo uma
ambulância modelo

Ducato 0 km, moderna e muito
bem equipada foram
apresentados na última terça

feira, (30/4) para a
comunidade do município de
Pontes e Lacerda, na região de
Cáceres.
Provenientes de
recursos do Ministério da
Saúde, emenda federal através
do ex-deputado Ezequiel
Fonseca (PP), recursos
próprios do município e
emenda estadual, através do
ex-deputado Wancley (PV)
com contra partida municipal,
foi apresentada com festas,
uma frota com seis veículos
que são utilizados
diuturnamente para atender a
população Pontes-lacerdense.
Durante o ato de
apresentação, o presidente da
Câmara Municipal Maxsuel
Guimarães (PSDB),

juntamente com os
vereadores Anderson Barbosa
(PP), Rogério Lero-Lero (PV)
e Sérgio Luiz Pereira Junior
(PRB) – “Juninho” destacaram
que a aquisição destes veículos
é uma luta de todos os
vereadores e que juntos uniram
esforços em busca dos recursos
que resultou na aquisição dos
veículos.
O prefeito Alcino
Barcelos (PRB), salientou as
conquistas dos veículos que
são utilizados pela Secretária
de Saúde e enfatizou a compra
de três Fiorinos adquiridas no
início do seu mandato.
O vice-prefeito, Sr.

Wilson também
participou do ato de
apresentação.
Na oportunidade, o
prefeito municipal informou à
imprensa em primeira mão que
já foi adquirido mais um
ônibus, moderno e com
acessibilidade para transportar
os pacientes e que em breve o
mesmo já estará a disposição
da população.
Hoje (30.04) foram
apresentadas para a sociedade
três ambulâncias tipo Fiorino,
dois Micro-ônibus de
transporte de pacientes e uma
ambulância moderna tipo
Ducato 0 km.

BLOQUEIO À EDUCAÇÃO

MEC ameaça cortar 30% das
verbas de instituições federais
A.E c/ Redação

V

inte e três campi,
somados os da
Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) e os do
Instituto Federal de Mato Grosso,
poderão ser prejudicados caso os
cortes anunciados pelo
Ministério da Educação (MEC)
sejam colocados em prática.
O secretário de educação
superior do governo federal,
Arnaldo Barbosa de Lima Junior,
afirmou que haverá bloqueio de
30% na verba para todas às
universidades e institutos
federais a partir do segundo
semestre de 2019. Segundo o
secretário, a decisão pode mudar
caso haja melhora na situação
financeira do país.
Em Mato Grosso, são 23
campi, sendo quatro da
Universidade Federal (Cuiabá,
Araguaia, Sinop e Rondonópolis)
e dezenove do Instituto Federal
(Cuiabá, Campus São Vicente,
Cáceres, Cuiabá - Bela Vista,
Pontes e Lacerda - Fronteira
Oeste, Campo Novo do Parecis,
Juína, Confresa, Rondonópolis,
Sorriso, Várzea Grande, Barra do
Garças, Primavera do Leste, Alta
Floresta, Avançado de Tangará da
Serra, Avançado de Diamantino,
Avançado de Lucas do Rio Verde,
Avançado de Sinop e Avançado
de Guarantã do Norte).
Já na terça feira, 30 de
abril, o ministro da educação
Abraham Weintraub determinou
corte de verba à Universidade de
Brasília (UnB), à Universidade
Federal Fluminense (UFF) e à

Universidade Federal da
Bahia (UFBA), com o argumento
de que nestas instituições haveria
'balbúrdia'.
O secretário de educação
superior do governo federal, não
explicou de que forma estes
cortes serão realizados, mas elas
seriam para as despesas
discricionárias, ou seja, as 'não
obrigatórias'. Além disso,
afirmou que, para liberar mais
verbas, vai adotar critérios de
avaliação.
Os repasses à UFMT
aliás, já vêm em queda desde
2013, quando ovalor empenhado
à instituição pelo MEC era de
R$184.096.083, caindo em 2017,
para R$117.796.435.
No relatório de gestão
publicado pela universidade no
final de 2018, foi declarado que

os cortes naquele ano
foram ainda maiores.
“As despesas discricionárias, de
custeio e capital, foram 0,2% e
19,7% inferiores a 2017,
respectivamente.
As despesas de
investimentos sofreram
reduções significativas
implicadas não só pela Emenda
constitucional mencionada [nº
95/2016], mas também pela
retirada, por parte do Ministério
da Educação, dos recursos de
capital, especificamente de
obras, da matriz de distribuição
das universidades, centralizando
sua aprovação e distribuição via
Te r m o d e E x e c u ç ã o
Descentralizada, conforme as
necessidades apresentadas pelas
universidades ao longo do ano de
2018.
Foto: Arquivo

IFMT de Cáceres deve ser um dos afetados pelos cortes do MEC
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A incômoda Micose

Editoria

M

icoses são infecções
causadas por fungos que
atingem a pele, unhas e
cabelos. A micose se caracteriza pelo
surgimento de manchas brancas ou
vermelhas que causam coceiras, tem
a borda da lesão mais evidente e às
vezes crostosa. Manifestam-se mais
frequentemente em áreas de dobras
(como axilas, virilhas, entre os dedos
das mãos e pés), mas que também
podem ocorrer em qualquer outra
área do corpo. Quando acometem
áreas entre os dedos, podem ocorrer
dor e fissuras.
Na verdade, alguns tipos de
fungos vivem naturalmente em nosso
corpo sem causar qualquer tipo de
sintoma. No entanto, se eles
começam a se reproduzir
rapidamente podem causar doenças.
Os fungos se alimentam da queratina
presente em nossa pele, unhas e
cabelos. Quando encontram
condições favoráveis, como calor,
umidade, baixa de imunidade ou uso
de antibióticos sistêmicos por longo
prazo, estes fungos podem se

proliferar, o que exige
tratamento.
Popularmente conhecida
como pano branco, a pitiríase
versicolor é caracterizada por
pequenas manchas esbranquiçadas
que escamam. Podem estar
agrupadas ou isoladas, e
normalmente surgem na parte
superior dos braços, tronco, pescoço
e rosto. Sua superfície tem uma
descamação fina, com a tonalidade
variando entre o branco, rosado ou
castanho, e raramente coçam. A
pitiríase versicolor é mais comum em
adolescentes e jovens, sendo que
pessoas de pele oleosa estão mais
suscetíveis a apresentar este tipo de
micose. O tratamento pode ser feito
com remédios de uso tópico ou oral.
No entanto, esta micose pode voltar
ao corpo por várias vezes.
Tinha, é uma micose que
apresenta manchas vermelhas de
superfície escamosa, bordas bem
nítidas e que coçam. Quando
acomete os pés, a tinha pode ser
chamada de “pé-de-atleta” – mas elas

do corpo. Nas crianças, é
comum que apareçam no couro
cabeludo. Forma-se uma placa com
crostas que causam coceira intensa,
parecendo que o cabelo foi cortado
naquela região.
Te m t a m b é m , a s
onicomicoses, são as micoses das
unhas, tanto dos pés quanto das
mãos. A unha se torna mais grossa e
descolada, podendo haver mudanças
em sua cor e forma. Geralmente
começa como uma mancha de cor
clara pequena. Conforme se espalha,
a cor se altera e a unha torna-se mais
espessa e mais frágil. Muitas vezes, é
doloroso e recorrente.
As micoses são contagiosas,
podendo ser transmitidas de uma
pessoa para outra. Contudo, na
maioria das vezes o sistema
imunológico consegue combater a
proliferação dos fungos sem causar
qualquer sintoma. Além disso, nosso
corpo contém bactérias que são
responsáveis por conter a reprodução
fúngica. Estas bactérias privam os
fungos nocivos de espaço e
nutrientes. Altos níveis de acidez em
algumas regiões do corpo, como a
vagina, fornecem outra camada de
proteção.
Mas nem todos os
mecanismos de defesa do organismo
são infalíveis. Em pacientes
imunossuprimidos, por exemplo, o
sistema imunológico é incapaz de
combater infecções por fungos de
forma adequada. Além disso, o uso
prolongado de remédios antibióticos
destrói as bactérias úteis, permitindo
que os fungos colonizem a pele e
mucosa. Em mulheres na pósmenopausa, as mudanças hormonais
reduzem a acidez da sua vagina,
tornando-a mais vulneráveis a
infecções fúngicas.
Algumas situações podem

excessivamente ou trabalhar
em um ambiente quente e úmido;
Andar descalço em lugares úmidos,
como ginásios , ves tiários e
chuveiros; Má circulação sanguínea
e ou Lesões ou infecções nas unhas.
Buscando ajuda médica - É
importante procurar um médico se
você notar qualquer alteração na cor
ou textura da pele, especialmente em
lugares como pés, pescoço e couro
cabeludo. Coceira e descamação da
pele também são sintomas que
merecem atenção e podem exigir
tratamento, que é variável. As
micoses são tratadas com uma
variedade de remédios antifúngicos.
O tipo que você usa depende de onde
a infecção está localizada e o quão
grave ela é. Para infecções
superficiais, você pode usar um
creme antifúngico. Infecções mais
graves, incluindo aquelas que afetam
as unhas, podem exigir tratamento
com comprimidos orais ou injeções.
Muitos remédios antifúngicos são
tóxicos para o fígado, de forma que
os pacientes devem ser
cuidadosamente monitorados.
Continue o uso da
medicação pelo tempo indicado pelo
médico. As micoses das unhas são as
mais difíceis, o tratamento tem maior
duração, podendo ser necessário
manter o remédio por mais de doze

meses. A persistência é
fundamental para obter sucesso
nestes casos.
Remédio caseiro para micose - De
acordo com o dermatologista
Cristiano Kakihara, tratamentos
caseiros como o uso de babosa,
limão, bicarbonato de sódio e iogurte
não têm comprovação científica
alguma para melhorar a micose. Os
remédios mais usados para o
tratamento de micose são:
Betametasona, Candicort,
Cetoconazol. Clotrimazol,
Canesten., Ciclopirox Olamina
(creme), Ciclopirox Olamina
(solução), Clotren, Decadron,
Dexametasona, Fluconazol,
Fungirox, Itraconazol, Icaden,
Itraspor Nitrato de Isoconazol
(creme), Nitrato de Miconazol
(creme), Nitrato de Miconazol
(emulsão), Prednisolona, Prednisona
e Predsim. Mas, somente um médico
pode dizer qual o remédio mais
indicado para o seu caso, bem como a
dosagem correta e a duração do
tratamento. Siga sempre à risca as
orientações do seu médico e nuncase
automedique.
Não interrompa o uso do
remédio sem consultar um médico
antes e, se tomá-lo mais de uma vez
ou em quantidades muito maiores do
que a prescrita, siga as instruções na
bula.

O que é anorexia nervosa?
anorexia nervosa é um
transtorno alimentar que
afeta principalmente
meninas jovens entre 12 e
25 anos. Elas sempre acham que
estão gordas e nunca comem
nada. A anorexia pode vir
acompanhada de bulimia, que é
quando a pessoa provoca o
próprio vômito depois de comer.
Na verdade, estas meninas não
conseguem perceber como estão
emagrecendo. Elas perdem
muito peso, tornando-se
excessivamente magras e mesmo
assim continuam achando que
Dra Ana Escobar
tem que emagrecer. É um
problema muito difícil porque envolve fatores psicológicos de
distorção da própria imagem.
As pessoas com anorexia em geral são muito ansiosas,
tendem a ser perfeccionistas e podem apresentar episódios de
depressão. A falta de comida compromete o crescimento destas
adolescentes. Além de esqueléticas, elas ficam sem menstruar,
perdem o desejo sexual, os dentes ficam fracos e sem cálcio e os
cabelos caem. Nada glamouroso, né?
O que fazer se uma pessoa perto de você tem sintomas de
anorexia? Converse muito e diga que existe tratamento. Além da
terapia, que é indicadíssima nestes casos, remédios podem ajudar
muito. Mas só um médico pode prescrever. Lembre-se que o mais
importante, além do apoio da família, é fazer com que a pessoa que
sofre com a anorexia perceba que ela tem uma doença e que ela ache
nela mesma o desejo de se tratar.
***___Dra Ana Escobar - médica pediatra, com doutorado e livre
docência no Departamento de Pediatria,
coordenadora da
Disciplina de Pediatria Preventiva e Social e responsável pelas
disciplinas de graduação e pós graduação sensu lato e sensu stricto
da Faculdade de Medicina da USP.
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QUEIMADOS
A polícia foi para Ascensión de la Frontera, a 150 quilômetros de San Matías, onde
encontrou os corpos queimados em um buraco e presumivelmente mortos a tiros

Encontrados cinco cadáveres em
um fosso na fronteira boliviana

Redação c/ El-Deber

Foto: Radio Stilo-93

N

a tarde de anteontem,
policiais bolivianos
constataram mais um
caso de violência e sangue
registrado na área de San Matías,
que faz fronteira com Cáceres.
Desta vez, os cadáveres
queimados de cinco pessoas
foram encontrados, três homens e
duas mulheres, na cidade de
Ascensión de la Frontera, uma
cidade na fronteira entre as
províncias de Ángel Sandoval e
Velasco. Para o local, que fica a
mais de 150 quilômetros de San
Matías (cerca de quatro horas de
distância), um grupo de policiais
chegou em coordenação com o
chefe da área e com membros do
Exército, cercado no local,
realizando o levantamento legal
dos cadáveres, para os quais a
autópsia será realizada para
determinar a causa de sua morte e
eles serão identificados.
Conforme ficou apurado,
as cinco vítimas, entre as quais há
dois menores, foram mortas na
fazenda La Selva, que fica entre
as cidades de Cañón Verde e El
Tuná. Um morador da área, foi
quem encontrou os cinco

Vitima Wilfredo conseguiu escapar com vida da fúria assassina

cadáveres e comunicouse com as autoridades policiais,
que
acreditam, terem os
assassinos matado as vitimas a
tiros e desovados os corpos no tal
fosso onde borrifaram gasolina e
depois os incendiaram.
Em ambas as versões,
indica-se que a identidade de dois
dos falecidos seria Odair e Alicio,
e que os assassinos seriam

sujeitos de nacionalidade
brasileira. Também, no fim de
semana, Wilfredo Cossío Silva
(30) foi golpeado a faca perto do
coração, na comunidade Las
Petas, crime cometido por
Bismarc Céspedes, ex cívico do
Comitê Cívico local, que se
evadiu, sendo a vitima
transferida para o hospital San
Matías.

SUSPEITOS NA QUEBRADA

Mula roda ao engolir cocaina
para tentar escapar da polícia
PM/MT c/ Redação

E

m Cárceres, um casal foi
preso pela PM,
anteontem,
(2), com
drogas, um punhal e um
simulacro de arma de fogo.
A mulher de 46 anos
tentou ingerir parte da droga pra
escapar da polícia, mas acabou

sendo detida em flagrante. Em
rondas pelo bairro Cohab Velha,
policiais militares se
aproximaram do casal, que tentou
se desfazer de alguns objetos com
a aproximação da guarnição.
Ao abordar a suspeita
J.J.G(46), os policiais
Foto: PM/MT

Na bolsa da suspeita havia um punhal e outra porção de droga

identificaram que os
lábios da mulher apresentavam
uma coloração branca, quando foi
identificado que
a suspeita
mastigava parte de uma porção de
pasta base de cocaína.
Ao confessar que estava
ingerindo a droga, a mulher disse
que tinha comprado o
entorpecente por R$ 180. Na
bolsa da suspeita havia um
punhal e mais uma porção da
mesma substância que foi
apreendida. Com W.F.S.S (27) os
policiais apreenderam um
simulacro de uma pistola 380
com um carregador descartável.
O homem já tem 10 passagens
pela polícia por crimes de
tentativa de homicídio,
receptação e porte ilegal de arma
de fogo.
O casal é suspeito de
praticar diversos furtos na região.
Os suspeitos foram conduzidos à
delegacia por tráfico de drogas e
também vão ser submetidos à
investigação pela polícia civil.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

ABANDONO DE EMPREGO
NADIR CEBALHO ROCHA - CTPS Nº: 2327186 – SERIE:
0060/MT.
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em local não sabido, solicitamos o comparecimento de
NADIR CEBALHO ROCHA, portador da CTPS Nº: 2327186 –
SERIE: 0060/MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas desde 13/02/2019 dentro do prazo de
72 horas a partir dessa publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art.482 da
CLT (RESCISÃO POR JUSTA CAUSA).
JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JUNIOR – FAZENDA NOVO
HORIZONTE
CEI: 10.024.11306/04 – Inscrição Estadual: 13.289.659-1
Endereço: Rodovia BR 174, KM 108, Esq. Mais 5 KM MT 265, a
Esq. 36 KM

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, 04 e 05 de maio de 2019

SABADÃO BOLADO

Brasileiros séries C e B, rolam entre o centro-oeste e sul, Luverdense, após Juventude (SC) visita S. José no RS e Cuia pós Criciuma pega Operário PR

Verdão vai pro sul e Dourado
encara o fantasma na Arena

Da Redação

Foto: Assessoria LEC

O

Luverdense terá duas
alterações em relação a
equipe que enfrentou o
Juventude para o jogo deste
sábado, fora de casa, contra o São
José de Porto Alegre. Uma das
mudanças será no sistema
defensivo.
O zagueiro Hélder sofreu
uma lesão no joelho direito
durante o treinamento na quarta
feira, e ficou fora inclusive da
viagem para Porto Alegre. Luís
Eduardo, fará assim sua estreia
com a camisa do Verdão do Norte

e formará dupla de zaga com
Lucão.
A outra alteração será no
comando de ataque, onde o
centroavante Wilson Júnior, que
não atravessa boa fase, dará lugar
ao recém-chegado Douglas.
Outro jogador que não viajou é o
atacante Lucas Braga, que já foi
reserva na partida contra o
Juventude, e está se recuperando
de uma lesão na coxa e não
enfrenta os gaúchos.
O treino realizado, na
quinta feira de manhã, foi

bastante pegado e serviu
para o treinador confirmar a
equipe.
O treinador do
Luverdense disse que estudou
bem o adversário e sabe das
dificuldades que vai encontrar. “É
uma equipe que vem com o
mesmo perfil que nós. Eles
mudam muito pouco lá e apostam
muito em jovens jogadores e isso
requer tempo para trabalhar. O
time deles é bastante ousado. Tem
uma posse de bola muito boa e
gosta muito de propor o jogo. Nós

COPA DIFUSORA

Rodada agitada com 26 jogos
no final de semana em Cáceres

Assessoria

N

este final de semana, a
coordenação da Copa
Difusora de Futebol de
Base, estará disponibilizando,
simplesmente quatro locais, para
uma super rodada de jogos da
competição, que irá movimentar,
além do Estadio Geraldão, vai ter
bola rolando, no campo do bairro
do Junco, e nos mini estádios do
DNER e Jardim Paraíso. A
rodada, terá 26 jogos.
Hoje, (4), no Estádio
Geraldão, às 7h00:- Sub 2008 –
CTN x Real Tangará; às 8h00: Sub 2007 – Meninos da Via x

Real Tangará; 9h00: Sub 2006 - Furacão de Quatro
Marcos x Real Tangará; 10h00: Sub 2005 - Furacão de Quatro
Marcos x Real Tangará; 11h00: Sub 2004 - Furacão de 4 Marcos
x Real Tangará; 13h00: - Sub
2006 - Real Tangará x Verde
Oliva; 14h00: - Sub 2006 Grêmio de P. e Lacerda x Furacão
de Quatro Marcos; 15h00: - Sub
2007 - Real Tangará x Furacão
de Quatro Marcos e às 16h00: Sub 2008 - Real Tangará x
Furacão de Quatro Marcos.
No Mini Estádio do bairro
Foto: Divulgação

Geraldão, Junco, DNER e Paraíso recebem jogos hoje e amanhã

DNER, tem jogos neste
sábado, e amanhã; Hoje, 8h00: Sub 2009 - Colégio Salesiano Stª
Maria x Verde Oliva; 9h15 - Sub
2005 - Meninos da Vila x Verde
Oliva; 10h15: - Sub 2005 Grêmio Lacerda x CTN; - 11h15:
- Sub 2007 – Grêmio Lacerda x
Verde Oliva. Amanhã, 14h30: Sub 2004 - MEC de Mirassol x
Verde Oliva; - 15h30: - Sub 2006
– MEC de Mirassol x Colégio
Salesiano Stª Maria; - 16h30: Sub 2004 - CTN x Grêmio de P. e
Lacerda.
Jogos no campo do Junco,
hoje, 13h00: - Sub 2004 - Real
Tangará x Porto Espéridião; 14h00: -Sub 2005 - Real Tangará
x CTN; - 15h00: - Sub 2007 Grêmio Lacerda x Iate Clube.
Encerrando o final de
semana futebolístico amador na
várzea, no Mini Estádio do
Jardim Paraíso – Domingo (5), 7h00: - Sub 2008 - Real Tangará
x Colégio Salesiano Stª Maria;8h00: - Sub 2005 - Real Tangará
x Grêmio de P. e Lacerda;- 9h00:
- Sub 2006 - Real Tangará x
CTN;- 10h00: - Sub 2008 - Real
Tangará x Verde Oliva - 11h00: Sub 2007 - Real Tangará x CTN e
ás 12h00: - Sub 2004 - Real
Tangará x Colégio Salesiano Stª
Maria. (Fonte Luiz Garcia).

5 ª FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 04 e 05-05-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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LEC viajou pros pampas afim do São José de Porto Alegre

lá com a expectativa de
fazer um bom jogo e buscar a
vitória” finalizou Júnior.
O Dourado de Cuia,
também joga hoje, em sua
segunda participação na série B
do Brasileirão, encarando o
igualmente caçula Operário
Ferroviário de Ponta Grossa,
(PR) às 18h00, na Arena

Pantanal. O Fantasma,
equipe algoz do Cuiabá na final
da Série C do ano passado, que foi
campeã em cima do Dourado na
vitória por 1 a 0 na Arena
Pantanal, promete surpreender o
rival em Cuiabá, mas o Dourado
vem de uma vitória fora de casa
diante do Criciúma na estréia e
quer se manter invicto na tabela.

UVA BENITAKA KG........... DE R$ 14,99
CENOURA KG . .................DE R$ 4,99
BETERRABA KG................ DE R$ 4,99
UVA BENITAKA KG........... DE R$ 14,99
TOMATE CARMEM KG..... DE R$ 9,89
MaÇÃ SANJO KG............ DE R$ 4,99
BATATA COMUM KG..... DE R$ 6,99

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA R$ 10,29
PARA R$ 4,29
PARA R$ 3,39
PARA R$ 9,69
PARA R$ 5,49
PARA R$ 3,29
PARA R$ 4,99
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******************
Mais do que parabéns, cumprimentos e
abraços, nós do JCC desejamos a você
amigo Franco Valério, felicitações e
chuvas de bênçãos. Feliz aniversário!
Fique em paz, pois Deus presenteou você
com mais um ano de vida e que seja de paz,
amor e prosperidades.

By Rosane Michels

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

Esotérico
A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia em
que se devem tomar todos os
cuidados e medidas para que
seu dinheiro fique
protegido. O momento pode envolver um
convite para participar de um projeto
inovador, que envolverá o aumento de
seus rendimentos.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento em acordos e
negociações que envolvem
uma grande soma de
dinheiro. Você pode estar diretamente
envolvido em negociações com uma
sociedade financeira. O período envolve
libertação e maior autonomia.

A Lua entra em seu signo e
se une a Urano, indicando
um dia de movimento
intenso e ansiedade
aumentadas. Você pode ser
surpreendido com uma
notícia inesperada, envolvendo sua vida
pessoal e profissional. O momento pode
estar relacionado ao início de uma nova
fase de vida.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento intenso na vida
s o c i a l
e
n o s
relacionamentos pessoais e
profissioonais. O momento pode estar
relacionado com uma nova amizade,
diferente de todas que já teve, que vai
mexer com seu coração.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
nervosismo e dificuldade
em expressar emoções mais
profundas. O momento é
ótimo para começar uma boa terapia. Dia
ótimo para começar o planejamento de um
novo projeto ou cuidar de sua saúde
global.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento intenso,
especialmente no trabalho.
Um projeto inovador pode despertar
seu interesse. O momento envolve
riscos em novos projetos, que devem
ser corridos. Dia ótimo para cuidar da
saúde global.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. Um novo
contato comercial pode abrir portas e
trazer oportunidades inesperadas à sua
vida profissional. Um diferente projeto
começa a ser conversado.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
diferentes e interessantes. Uma pessoa
especial pode despertar seu coração e um
romance começar rápida e
inesperadamente. O dia é ótimo para
divertir-se com os filhos.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento intenso no
trabalho, envolvendo um
projeto profissional que
está diretamente envolvido. É possível
que você comece a pensar na
possibilidade de mudar de trabalho ou
carreira. Não tome decisões precipitadas.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento na vida
doméstica e familiar. Você
estará mais envolvido em
atividades com os seus. O dia é ótimo para
começar uma reforma ou a construção de
uma casa diferente. Dia ótimo para romper
com situações opressivas.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia em
que sua vontade de viajar
para bem longe dos
problemas, fica mais intensa.
O momento pode envolver a decisão de
mudar escolhas já realizadas no passado e
começar a olhar para o futuro. Momento
ótimo para rever sua filosofia de vida.

A Lua entra em Touro e se
une a Urano no mesmo
signo, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e melhora
considerável na comunicação. Você
pode estar mais impulsivo e ansioso,
portanto, fique atento às suas emoções.
Uma viagem diferente pode ser marcada
ou realizada.

******************
Brinde especial a Juvenal Pedroso
“Pelezinho” que festejou data natalícia
com os amigos e familiares. Que Deus
lhe proteja e lhe abençoe nesse novo
ciclo de vida. Felicidades mil!!!

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

Flores multicoloridas a aniversariante
do dia Vanderly Muniz que recebe o
carinho especial do maridão, filhos e
rol de amigos. Receba nosso abraço
com votos de realizações e muita saúde.

Destaque especial de hoje vai para a família do Lions Clube que
realizaram mais um Bazar da Pechincha em prol da campanha
da Visão desenvolvida pelo clube. Grande abraço e que Deus
continue abençoando vocês pelo brilhante trabalho em prol dos
menos favorecidos.

