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RESERVA NATURAL
Felino está sendo monitorado para uma ação de resgate através de disparo com tranqüilizante, devido ao risco de ser um animal silvestre podendo se esperar tudo

Onça deve sair da baía
com destino a Taiamã
Foto: Divulgação

Uma onça-pintada que se instalou próximo à região central de
Cáceres e que tem assustado e ao mesmo tempo encantado pessoas que
diariamente presenciam o animal Baía dos Malheiros, no Rio Paraguai,
deve ser levada para a reserva do Taiamã. O felino está sendo monitorado
pela policia ambiental e bombeiros, até decisão final e sua viagem ao
habitat natural. Página 04

FALTA DE PROVAS

Pleno do TRE/MT rejeita
recurso contra vereadores
Foto: Arquivo

Reserva do Taiamã, o real habitat de onças no pantanal

GRAVE ACUSAÇÃO

Decisão no TRE/MT aconteceu na noite de anteontem

Acusado de molestar enteada fica
valente, agride mulher e criança

Na noite de anteontem, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, ratificou por ampla maioria, a decisão do juízo de Cáceres, que
havia considerado a inexistência de provas contra vereadores do município
no pleito de 2016. O processo ratificado inepto, requeria a cassação de 9
vereadores, por ilicitude e fraude na cota de gênero e pedia também, a
inelegibilidade dos parlamentares, pelo prazo de 8 anos. Página 03

SEM CRÉDITO

Foto: Ilustrativa

O empresário cacerense
N. R., acusado de se masturbar e
tocar as partes íntimas da própria
enteada de apenas cinco anos,
teria se irritado ao ser
confrontado por sua
companheira, partindo para cima
dela e de um bebê de apenas cinco
meses, que estava em seu colo.
Ele fora flagrado apenas de
camisa e sem cueca e segundo a
enteada, teria se masturbando
enquanto olhava para ela.

Idoso recusou coxar traveco
e ficou sem telefone celular
Foto: Ilustrativa

Página 03
Todo maníaco é covarde, mas se torna violento no flagrante

QUERÊNCIA AMIGA

Governadora do Rotary inicia
visita a clubes do Distrito 4440
Foto: Assessoria

A governadora do Rotary Distrito
4440, 2018-19 Marly de Fátima Ferreira
deu início à jornada de visitas aos clubes,
começando pela Região XIV que é formada
por seis clubes e foi a primeira a receber a
ilustre visitante, que foi acompanhada do
Governador 1991-92 Clóvis Batista da
Silva e da Coordenadora da Associação de
Senhoras de Rotarianos Claudinete Velarde
Cunha, foi Querência.
Página 03
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Na euforia, velhinho até se engraçou com o pederasta

Um idoso registrou boletim de ocorrências na delegacia de policia
de Cáceres, após confundir um travesti com uma mulher. No engano, não
quis pagar e pôs o pederasta pra fora do carro, mas teve uma surpresa nada
feliz: seu telefone celular desapareceu juntamente com o traveco, que ele
suspeita tenha levado na raiva. Ele disse ter pensado que o travesti fosse
mulher e decidiu curtir, mas se lascou. Página 04

Governadora e comitiva são recepcionadas Querência
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Amigos de Verdade!
Bom dia, Amigo! Amigo com A
maiúsculo, nos dois substantivos, masculino e
feminino, mesmo porque amigo não tem sexo,
cor, credo, isto, claro, falando se em amizade
verdadeira, veja o leitor, a gente tem meia
dúzia de amigos, dezenas de conhecidos e
milhares de falsos e oportunistas cidadãos e
cidadãs que só rodeia a gente quando precisa
de algo e que não podem ser considerados
amigos.
Pois bem, neste 20 de julho, dia
oficialmente comemorado do Amigo, a gente
não poderia se furtar em bater aquele papo
amistoso especial com os amigos leitores do
cotidiano, que nos suportam nas análises do
dia a dia deste Brasil de Deus. Só lembrando,
que o Dia do Amigo e Dia Internacional da
Amizade, celebrados hoje, foi primeiramente
adotado em Buenos Aires, na Argentina, cujos
hermanos comemoram a data criada por
Enrique Ernesto Febbraro, desde 1999.
A origem, a chegada do homem à
vista por ele, como um símbolo de união entre
todos os seres humanos, que segundo ele,
poderiam conseguir superar desafios quase
impossíveis. No século III antes de Cristo,
Aristóteles, já tratava a questão da amizade
em seu livro Ética à Nicômaco, inserida no
tratado das virtudes humanas, se dividindo em
intelectuais ou dianoéticas e as virtudes
morais, que podem ser aprendidas através do
hábito.
A razão prática ou a ética em
Aristóteles possui uma finalidade
imprescindível, na medida em que serve de fio
condutor que dá acesso à Felicidade. A
amizade é, pois uma virtude extremamente
necessária à vida e na ética, quanto mais
influência e poder manipular um homem
mais, ele terá necessidade de ter amigos.
Sendo a amizade portanto, uma virtude
extremamente necessária à vida, mesmo que
possuamos diversos bens, riqueza, saúde,
poder, ainda assim, não será suficiente para
nossa realização plena, se falta a essencial e
indispensável amizade.
De Aristóteles ao advento da internet,
viajamos milênios, desembarcando na virada
do século XX até meados da segunda década
do século XXI, interligando e compartilhando

ÁGUA BENTA
O banqueiro ex-ministro da fazenda
Henrique Meirelles, com 2% nas
pesquisas, arrota que pode ganhar as
eleições de presidente pelo MDB este
ano, quiçá, no primeiro turno, declaração
feita no Estadão esta semana. Ele deve
estar delirando, a menos que ache que o
robô que anda enchendo a paciência das
pessoas com um Você sabia, sobre sua
genialidade seja infalível, por uma
epidemia do mesmo tipo de delírio de
que sofre. Como pretensão e água benta,
cada um usa quanto quiser, paciência!
CAI-CAI, CAIU!
Neymar, o jogador mais caro do mundo,
cujo contrato é avaliado em R$ 789
milhões, perdeu com seus cai-cai na
Copa do Mundo da Rússia,
malandragem que fez mal para a marca
que o atacante brasileiro carrega. De
acordo com apuração da Pluri,
consultoria especializada em mercado
de atletas, em valor de mercado, a marca
Neymar caiu 11%, sinal de que quem
cai-cai, cai em todos os sentidos.
FACE-BOOK/ELEIÇÕES
O juiz substituto do TRE-MT Jackson
Francisco Coleta Coutinho, exigiu que o
Facebook envie informações sobre
postagens patrocinadas de 13 précandidatos nas eleições majoritárias
(Governo e Senado) de Mato Grosso em
2018. A exigência de informações parte
de uma ação cautelar proposta pela
Procuradoria Regional Eleitoral, que
suspeita que os posts patrocinados no
Facebook, onde os pré-candidatos
destacam informações positivas sobre
seus respectivos mandatos ou atuações
profissionais, caracterizem propaganda
eleitoral antecipada. A legislação
permite que a publicidade em favor de
candidatos tenha início a partir de 16 de
agosto de 2018.
EXPO-CÁCERES 2018
Os organizadores já agilizam para a
realização da 52º Expo - Cáceres, com
pontos de vendas de passaportes para as
noitadas erm várias lojas do centro da
cidade, com os pontos fixos. A grandiosa
festa rural, acontece de 8 a 12 de agosto e
como atrações em shows nacionais, terá
Anitta, Wesley Safadão, Aviões do
Forró, Paula Mattos e Conrado e
Aleksandro. Se liguem em Paula Mattos,
ela é fera, eximia cantora e compositora,
a gente fica aqui aguardando uma
camiseta da Expo - Cáceres, para nossa
coleção.
AMIGOS... TRUCO!
Hoje, Dia do Amigo, Internacional da
Amizade, a gente discorreu sobre o
assunto em nossa editorial, bem light,
fugindo um pouco da pauleira política,
mas sobra umas linhas pra falar do
pseudo amigo político, que nem mesmo
em seu meio sórdido tem reais amigos,
exceto, lacaios puxa-sacos e aspones
pagos com, nosso dinheiro prá lamber
botas. Nada errado, pois quem não se
faz, nada pode exigir e a maioria dos
políticos não merecem dois requisitos
para ser amigo: sinceridade e lealdade.

redes ditas sociais. Sem dúvidas, uma
ferramenta poderosa no que diz respeito à
amizade e que está transformando nossas
relações, tornando muito mais fácil manter
contato com os amigos e conhecer gente nova.
Mas será que as amizades online não fazem
com que as pessoas acabem se isolando e
tenham menos amigos off-line, de verdade?
Na realidade, a internet raramente cria
amizades do zero, na maior parte dos casos,
ela funciona como potencializadora de
relações que já haviam se insinuado na vida
real.
Como uma faca de dois gumes, a
amizade captada nas redes sociais, na net,
exigem uma certa cautela, assim, como na
vida real, pois verdadeiros amigos são aqueles
que estão do nosso lado quando as coisas ruins
e também as coisas boas acontecem. Aqueles
que torcem pela gente, se alegram com nossas
vitórias, o oposto dos falsos amigos são os que
só aparecem nos momentos difíceis, com

aquela cara triste, de solidariedade, quando na
verdade o nosso sofrimento está servindo para
consolá-los em suas vidas miseráveis.
Durante toda a vida, percebemos que
um imenso grupo de pessoas comenta os
horrores da vida alheia como se estivessem
muito preocupados em ajudar, mas na verdade
se comprazem com o sofrimento dos outros,
porque isto os faz crer que são felizes, que a
vida tem sido generosa com eles. Amigos são
amigos, o resto é o resto, filosofia de boteco e
por falar em boteco, existem dois tipos de
pessoas que não tem amigos de verdade, o
político que detêm cargo público e o
cachaceiro.
Amigos de políticos são na verdade
amigos do status, cargo no governo, dinheiro e
os cambaus e o cachaceiro acha que tem
amigos, mas basta ele deixar de beber que os
amigos da cachaça logo somem. Aos amigos
de verdade, um dia repleto de verdadeiras
amizades.

Taxas em empresas aéreas
O Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90 – CDC) se autointitula um
estatuto que estabelece normas de ordem
pública e de interesse social, voltadas à
proteção e defesa do consumidor. Foi editado
em defesa do consumidor porque presume
esta lei que seja ele sempre o hipossuficiente
quando estabelece qualquer tipo de relação
comercial com o fornecedor de serviço ou de
produto, ou seja, é o consumidor que se
encontra em situação de desvantagem, por
possuir menos condição financeira, técnica ou
até mesmo jurídica, quando comparado com o
fornecedor.
Acertou o legislador ao presumir essa
situação de hipossuficiência, de
vulnerabilidade, pois, de fato, não é raro
encontrarmos condições de abuso nas
relações de consumo, haja vista que quem tem
o produto ou o serviço desejado por muitos,
pode se sentir atraído pela idéia de ganho fácil,
isto é, desmesurado, exigindo maior
remuneração do que o produto ou o serviço
merece.
E esse descompasso entre valor
(justo) e preço (cobrado) constitui o que se
chama de abuso, podendo ser encontrado nas

mais diversas hipóteses.
Uma dessas situações abusivas é hoje
caracterizada pela cobrança da denominada
serviço de conveniência, criada pelas
empresas aéreas para a possibilidade do
consumidor efetuar o cancelamento de sua
passagem no prazo de até 36 (trinta e seis)
horas após a compra, com o direito de
devolução total do valor desembolsado.
Ocorre que essa “vantagem” que o
fornecedor coloca à disposição do
consumidor é enganosa e, portanto, ilegal,
porque já previsto expressamente no art. 49 do
CDC. Ou seja, as concessionárias de
transporte aéreo cobram por uma prerrogativa
que já é dever legal delas e, portanto, direito
do consumidor. E o que é pior, o CDC prevê
que a desistência da contratação de um serviço
(como é o caso de compra de bilhete de
passagem aérea), quando essa contratação
tenha sido feita fora do estabelecimento do
fornecedor; (como é a hipótese de venda pela
internet mediante os aplicativos colocados à
disposição do consumidor), é de até 7 (sete)
dias, e não somente de 36 (trinta e seis) horas.
Além disso, constitui mais uma
forma de abuso a inexistência de opção ao
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consumidor de não pagar por essa
“conveniência”. Logo, a cobrança, por ser
impositiva, é ilegal, porque mesmo que o
consumidor tenha certeza de que não fará
qualquer alteração no seu itinerário de
viagem, ele é obrigado a pagar pela
“conveniência” que é colocada à sua
disposição, como é feito nos contratos de
adesão.
Fica claro que esta conduta das
empresas aéreas constitui onerosidade
excessiva para o consumidor, por cobrança de
uma prerrogativa já concedida gratuitamente
pela lei, o que atrai a nulidade prevista no art.
51, inciso IV, combinado com seu § 1º.
Também fica muito claro que a prática aqui
denunciada é uma típica e indevida
transmissão ao consumidor dos custos da
atividade própria das empresas aéreas; o que
tem levado muitos consumidores a
procurarem os PROCONs ou a restituição de
valores e a nulidade dessa cláusula abusiva
mediante ações na Justiça, de forma a fazer
valerem os princípios e regras do Código de
Defesa do Consumidor.
***___Gisele Nascimento, é advogada em
Mato Grosso

Rosane Michels - Editora
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ACUSAÇÃO GRAVE

Queixosa disse que estava na cozinha, ouviu a filha de cinco anos gritando e quando foi ao quarto, flagrou o marido, acusado de molestar a enteada, sem cueca

Empresário é denunciado por
abusar da enteada de 5 anos

Da Redação

Foto: Ilustrativa

cinco meses no colo. O bebê ficou
bastante machucado, com dores
no corpo e sem conseguir mexer o
braço direito. A mulher também
teve lesões nas costas por conta
das agressões.
A vítima relatou à polícia
que em ocasiões anteriores sua
filha reclamava que quando o
padrasto a abraçava pelas costas,
tocava seu órgão genital.

A menina informou ainda
que sentia fortes dores na região e
sua mãe, disse que o acusado
estaria em uma fazenda da região,
mas não soube informar o lugar e
nem o nome. Foram feitas rondas,
mas o suspeito não foi
encontrado.
O Conselho Tutelar foi
acionado e também acompanha o
caso.

DISTRITO 4440

Governadora Rotária de
Cáceres visita Querência
Assessoria c/ Redação

A

Todo covarde quando flagrado em crime reage com violência

O

empresário cacerense N.
R., 39, foi acusado no
último final de semana,
de se masturbar e tocar as partes
íntimas da própria enteada de
apenas cinco anos e teria se
irritado ao ser confrontado por
sua companheira, partindo para
cima dela e de um bebê de apenas
cinco meses, que estava em seu
colo. Mãe e bebê ficaram feridos
e precisaram ser encaminhados

para um hospital, sendo que o
menor não estava conseguindo
mexer um dos braços. O fato foi
registrado no último sábado (14),
em Cáceres.
Segundo consta no
boletim de ocorrências, a mulher
estava na cozinha quando ouviu
sua filha de cinco anos gritando e
a chamando. Quando foi até o
quarto, flagrou o marido apenas
de camisa e sem cueca.

Imediatamente, mandou que ele
saísse do local e questionou a
menina sobre o que estava
ocorrendo.
A menina relatou que o
padrasto estaria se masturbando
enquanto olhava para ela.
Irritada, a mulher confrontou o
companheiro sobre a situação e
acabou sendo empurrada e
agredida com socos, mesmo
estando com um bebê de apenas

CÂMARA/CÁCERES

Por ampla maioria TRE ratifica
decisão favorável a vereadores

governadora do Rotary
Distrito 4440, 2018-19
Marly de Fátima Ferreira
deu início à jornada de visitas aos
clubes, começando pela Região
XIV que é formada por seis
clubes e foi a primeira a receber a
ilustre visitante, que foi
acompanhada do Governador
1991-92 Clóvis Batista da Silva e
da Coordenadora da ASR –
Associação de Senhoras de
Rotarianos Claudinete Velarde
Cunha.
No último domingo, 16,
às 19h00, a Governadora e sua
comitiva visitou o Rotary Club de
Querência, onde foram
recepcionados pela presidente
Salete Junges e os companheiros
rotarianos do referido clube, em
frente ao Marco rotário da cidade.
Na segunda-feira a

agenda da Governadora começou
às 8h00, com visita à APAE, onde
fez a entrega de uma cadeira de
rodas e tomou conhecimento de
dois projetos em andamento, o da
Panificadora e das Cadeiras de
Rodas. Em seguida, os visitantes
conferiram as ATIS Academias
ao Ar Livre para Terceira Idade,
instaladas em pontos da cidade.
Na praça central de
Querência foi feito o plantio
simbólico de árvores e na
seqüência, a comitiva se deslocou
até a Prefeitura Municipal, sendo
recepcionada pelo Vice-prefeito
João Pizzi. Seguindo o roteiro a
governadora cedeu entrevistas
nas Rádio Alternativa, na TV
Querência e na Rádio Interativa e
a noite participou de uma festiva
com a participação da
comunidade.
Foto: Assessoria

Da Redação

N

a noite de anteontem, o
Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso,
ratificou por ampla maioria, a
decisão do juízo de primeira
instancia da comarca de Cáceres,
(juiz monocrático Ricardo
Alexandre Riccielli Sobrinho, da
Sexta Zona Eleitoral), que havia
considerado a inexistência de
provas contra vereadores do
município no pleito de 2016.
O processo originário,
ajuizado pela oposição requeria a
cassação de nove vereadores,
cujos registros de candidatura

teriam sido realizados objetivando
burlar o regramento legal, pela
prática de ilicitude fundada no
pequeno número de votos e de
gastos eleitorais. Na propositura
da ação, um grupo de candidatos a
vereador não eleitos em 2016,
alegava que o fato de cinco
candidatas mulheres de algumas
coligações proporcionais terem
obtido baixa votação, algumas,
nenhum voto- no pleito de 2016,
seria indicativo de fraude na cota
de gênero.
Diante destas alegações,
defendiam que todos os candidatos
Foto: Arquivo

eleitos por aquelas coligações,
assim como todos os seus
suplentes, deveriam ter os votos
anulados, o que implicaria na
retotalização dos votos válidos e
posse de 9 novos vereadores.
A ação pedia também a
inelegibilidade dos parlamentares
pelo lapso temporal de oito anos.
Derrotados em 1ª
instancia, recorreram ao TRE, e na
noite de anteontem, a decisão da 6ª
ZE de Cáceres, foi ratificada no
feito de nº 54666, que rejeitou os
argumentos recursais, informação
oficializada pelo defensor de dois
dos parlamentares, o renomado
advogado José Renato de Oliveira.

Na praça central de Querência, rotarianos plantaram árvores

Pleno do TRE/MT manteve decisão da 6ª ZE. aos vereadores
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SEM SERVIÇO

O homem relatou aos policiais que estava em um bar com um amigo e deixou o celular dentro do veículo, em cima do painel

Sexagenário teria cado sem
celular ao paquerar traveco
Da Redação

Foto: Ilustrativa

Para idoso, se tratava de uma gata, mas saiu arranhado

U

m idoso de 66 anos, que
não teve o nome
divulgado, registrou
boletim de ocorrências na
delegacia de policia de Cáceres,
após confundir um travesti com
uma mulher.

Ele alega que a suspeita
furtou seu celular depois de ele
recusar o programa. O fato
aconteceu na semana passada, na
cidade de Cáceres, mas só foi
divulgado anteontem.
O homem relatou aos

policiais que estava em um bar
com um amigo e deixou o celular
dentro do veículo, em cima do
painel.
‘
Um tempo depois,
resolveu ir para casa, mas antes
passou por uma das avenidas da
cidade, quando então resolveu
parar e chamar a travesti para
perguntar quanto era o programa.
Conforme ele, a principio
achou que a travesti fosse mulher
e por isso teria decidido fazer o
programa, porém, já dentro do
carro, percebeu a confusão e
decidiu não continuar, ocasião
em que o travesti teria exigido o
pagamento, com o que se
recusara, pois não havia
consumado o programa.
Finalizando, o idoso disse
que o travesti então saiu do
interior do veículo e quando foi
pegar o telefone celular sobre o
painel, notou que ele tinha
desaparecido, acreditando que o
travesti, tenha furtado o aparelho.
Por conta do fato, decidiu registra

HABITAT VITAL

Técnicos discutem situação
da onça na baía em Cáceres

o boletim de ocorrências, cuja
queixa será agora investigada

pela polícia.

BELEZA PANTANEIRA

Estudante de Cáceres é a
nova Miss Teen-Terra/MT

Da Redação

A

estudante de Cáceres
Larissa Nunes, 17,
representando a
Princesinha do Rio Paraguai, foi
eleita na noite de anteontem, a
Miss Teen-Terra MT 2018, na
finalíssima ocorrida na cidade de
Sorriso, região norte do estado.
Ela desfilou na passarela
desafiando dezenas de candidatas
de várias cidades do interior,
inclusive da cidade sede e com
todo seu charme, beleza e corpo
escultural de 1,71 de altura, foi a
vencedora, recebendo a coroa e o
cetro da antecessora.
Na primeira etapa, às
18h00, no Buffet Francielli
Casarim, foi selecionada a
candidata da cidade anfitriã, para
a final, que aconteceu horas após,
quando Larissa desbancou as
finalistas e sagrou-se a nova

M i s s - Te e n - Te r r a d e M a t o
Grosso. A nossa nova Miss, foi
produzida pelo cabeleireiro José
Carlos Pacheco, que assinou
também em passado recente, a
produção de Aline Fontes, que foi
Miss MT.
Abrilhantando a noitada
da beleza feminina matogrossense, organizada pelo
Personal Party Vilmar Pinho,
marcou presença o renomado
músico Gabriel Marcolan, com
um repertório diversificado
escolhido para a grande noite!
Com tanta beleza e
sorrisos contagiantes, a
vencedora Larissa se prepara
agora, para a grande final que
acontecerá na cidade de Curitiba,
no Paraná no dia 28 de julho, onde
candidatas de todos os estados se
farão representar.
Foto: Reprodução

Redação c/ C.N

U

ma onça-pintada que se
instalou próximo à
região central de Cáceres
tem assustado e ao mesmo tempo
encantado pessoas que
diariamente presenciam o animal
Baía dos Malheiros, no Rio
Paraguai. O felino apareceu na
região há cerca de uma semana e
insiste em permanecer em uma
ilha na margem oposta à região
central e o receio de alguns, é que
animal atravesse o rio e entre na
cidade.
De acordo com o capitão
Roosevelt Marcos Barros da
Silva, da Polícia Ambiental, foi
montado um monitoramento em
conjunto com o Corpo de
Bombeiros para acompanhar os
passos do animal, que até o
momento tem se mostrado
tranqüilo. “É normal que ela
apareça ali, porque é região de
mata; a nossa guarnição chegou
bem próximo a ela e pôde notar
que se trata de um animal de porte
grande, algo superior a 100
quilos e parece ser forte e
saudável”, disse Silva.
Segundo o capitão, apesar
da tranqüilidade do animal, o
risco de ataque aos moradores
existe e é grande. “Trata-se de
uma onça-pintada fêmea, a gente
não sabe se há mais de uma;
estamos monitorando e
preparando uma ação de resgate
através de disparo com

tranqüilizante, justamente devido
ao risco, por estar muito próxima,
afinal, é um animal silvestre e se
pode esperar de tudo,”
complementou.
Conforme o doutor em
Ecologia pela Universidade
Federal de Mato Grosso
Fernando Tortato, especialista em
onças-pintadas há 10 anos não há
nada de estranho no animal
aparecer na Baía dos Malheiros,
pois o local é habitat natural da
onça-pintada e não seria correto
retirá-la dali. “A gente tem que
pensar num contexto de Pantanal,
que é um dos biomas mais
preservados do Brasil. Tanto
Cáceres como Corumbá, que são

duas cidades que estão às
margens do rio Paraguai, estão
diretamente conectadas com o
Pantanal”, explicou.
Tortato explicou que o
risco do felino atacar uma pessoa
é quase nulo, mas entende as
autoridades quererem retirá-la
dali por conta da população. “As
onças estão no Pantanal há
séculos, no mesmo espaço que o
homem, quantos ataques houve
aqui? Um apenas, em que o rapaz
estava acampando e provocou a
situação. Eu concordo que estar
ali é um problema, mas se pensar
nessa situação em Cáceres, ali é o
habitat dela, tem onça, tem jacaré,
tem capivara,” concluiu.

Larissa Nunes sagra-se Miss Teen-Terra 2018 em MT

Foto: Reprodução

Felino deve ser devolvido a reserva do Taiamã, em Cáceres
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PILOTO CUIDADOR
Entre os pacientes, estão os com lombalgia, dor ciática, bursite, artroses, artrites, neurites, com co-morbidade, com outras doenças crônicas ou não, entre outras

Prefeitura finaliza projeto com
resultado no controle de dores

Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Projeto tem inovado a dinâmica de atendimento nos PSFs.

A

s funcionarias da Secretaria
Municipal de Saúde do (PSF)
Programa Saúde da Família
do Bairro COHAB Nova da Prefeitura
de Cáceres, finalizaram essa semana o
projeto piloto “Cuidador”, idealizado
por elas.
Conforme a enfermeira
Giane Akimoto Furtado a idéia surgiu
no ano passado, quando ela finalizou o
curso de auriculoterapia, uma técnica
de estimulação de pontos específicos
da orelha, que pode ser associada aos
tratamentos convencionais, no auxílio
do manejo de dores crônicas com
diagnósticos variáveis em seguimento
ortopédico ou reumatológico.

Entre os pacientes, estão
aqueles com lombalgia, dor ciática,
bursite, artroses, artrites, neurites,
com co-morbidade, com outras
doenças crônicas ou não, entre outras.
A medica Susana Paz, especialista em
reflexologia podal e auto massagem
corporal, (parte das Política Nacional
de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), integrante
do programa mais médico, já está
trabalhando no PSF, a 5 anos e sugeriu
a proposta; considerando o grande n
úmero de pacientes atendidos com
doenças crônicas, no setor.
Assim ficou decidido unir a
parte clinica e as Política Nacional de

Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC),
convidando a fisioterapeuta Tatiane
Amorim de Matos, a psicóloga Eliete
Baptista Mucari de Almeida do
Centro de Reabilitação e a Terapeuta
Jane Seba Lima, como voluntaria,
criando-se a equipe multidisciplinar.
Iniciado o Projeto, foram
delimitados 30 pacientes que se
comprometeram a participar do inicio
ao fim para se poder medir o
resultado, que foram avaliados com
resultados excelentes.
Na análise do Secretário de
Saúde Antonio Carlos Mendes, o
trabalho é excelente, o resultado que
se esperava, foi comprovado com
50% de melhora dos pacientes e o
projeto agora deve planejar e
capacitar outros profissionais da
saúde, para a extensão a outros PSF's.
O Prefeito de Cáceres Francis
Maris Cruz se disse muito feliz em
conhecer o trabalho, para ele, muito
importante para a saúde de Cáceres,
tendo baixo o custo, produzido
resultados eficientes no controle da
dor e trabalhando a parte clinica com
as terapias complementares.
“Para que haja a implantação
nos outros PSFs, precisamos inserir o
projeto dentro do planejamento para
adequar os recursos, mas também
profissionais humanos,
comprometidos que sigam este
exemplo,” finalizou Francis, que
conheceu o projeto e admirou os seus
resultados.

PNEU ESTOURADO

Acidente com caminhão
mata boliviano na BR 070

PRF/MT c/ Redação

N

a manhã de anteontem, 18,
investigadores de plantão na
1DP de Cáceres, receberam
informações sobre um acidente com
vítima fatal, ocorrido nas
proximidades da Fazenda das Onças,
próximo a comunidade do Limão e
deslocando-se para aquele lugar, no
Km 787, da BR 070, encontraram uma
guarnição do Gefron, que se
antecipara no atendimento,
informando que haviam duas vitimas
no acidente Félix Rodrigues Almaraz,
55 e Diego Rodrigues Almaraz Leon,
27, ambos bolivianos.
Félix dirigia o caminhão
Mercedes Benz de cor branca, placas
CRX 0652, sentido Cáceres/San
Mathias e em determinado momento

veio a perder o controle do veículo e
caiu em uma vala, na lateral do
rodovia. Diego, que recebeu o maior
impacto, infelizmente veio a óbito no
local.
Após os trabalhos da perícia
técnica e remoção do corpo para o
IML, os policiais foram até o hospital
regional e lá, em conversa com Felix,
este relatou que o pneu do veículo
estourou e com isso saíram da pista,
ocorrendo a tragédia.
O veículo acidentado, estava
carregado com vários materiais de
construção, como: tijolos de 8 furos,
telhas de Eternit, cerâmicas para piso,
cal para pinturas e várias sacas de
milho, que ficaram todos espalhados
as margens da rodovia.
Foto: PRF/MT

Caminhão despencou em vala matando passageiro
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LATA VELHA

A adaptação foi feita com isopor e massa acrílica no Uno 2002, uma lata-velha comprada em 2016 por R$ 9 mil, com investimentos de R$ 3 mil para a reforma

Mecânico transforma Uno em
Lamborghini em Rondonópolis
G-1 c/ Redação
Foto: Arquivo Pessoal

Mecânico Edimar Goular e o seu moderno LamborgUno

U

m m o r a d o r d e
Rondonópolis, transformou
seu carro, um Uno 2002, em
uma "Lamborghini" e virou atração
na cidade. Apaixonado por carros
esportivos desde criança, Edimar
Souza Goulart, 28, trabalha como
mecânico e pintor.
Conforme disse orgulhoso,
sempre teve o sonho de comprar um
carro esportivo, no entanto, não
tinha dinheiro para adquirir o
modelo que desejava. A
transformação do Uno durou quase
um ano e ainda está em fase de
finalização. Ele afirma que fez o
trabalho sozinho, mas ainda não
dirige o "LamborgUno" pela cidade,
apenas no bairro Cidade de Deus 1,
onde vive.
A adaptação foi feita

utilizando materiais simples, como
isopor e massa acrílica. Ele explicou
que o Uno foi comprado em 2016 por
R$ 9 mil e que já investiu R$ 3 mil
para a reforma sonhada. Uma
"Lamborghini" original, modelo
Aventador, tipo do carro que o
morador se inspirou, tem o custo
aproximado de R$ 3 milhões no
Brasil e acelera de 0 a 100 km em 2,9
segundos, chegando à velocidade
máxima de 350 km/h. O carro de
Edimar é um pouco mais modesto: o
Uno 2002 acelera de a 0 a 100 km/h
em 15,2 segundos e chega a
velocidade máxima: 151 km/h.
Atualmente o veículo está avaliado
em R$ 10,5 mil.
Por enquanto, ele ainda não
alterou o motor do sonhado carro.
No início de 2017, Edimar começou

a desenhar as peças que precisava
para modificar e dar vida ao
"LamborgUno". O carro adaptado
foi construído com isopor, chapas de
alumínio, além de cantoneiras e
massa acrílica.
O interior do veículo
modificado ainda pertence ao Uno
original, no entanto, as rodas e o
volante do carro foram trocados por
peças esportivas. Foi o primeiro
carro que ele 'construiu'. Edimar
disse que o carro ainda deve ser
coberto com fibra de vidro nos
próximos quatro meses para que
fique resistente à poeira e água e para
que possa dirigir pela cidade.
Segundo ele, o veículo é famoso na
região onde mora e os vizinhos
sempre pedem para tirar fotos com o
carro.

TUTELA ANTECIPADA

Justiça cassa candidatura e
eleição da Fiemt é suspensa
Assessoria c/ Redação

O

juiz da 6ª Vara do Trabalho
de Cuiabá, Aguimar Martins
Peixoto, cassou ontem, (19)
o registro da candidatura do
empresário Gustavo Pinto Coelho de
Oliveira, ex-secretário de Fazenda
do Estado à presidência da
Federação das Indústrias de Mato
Grosso (FIEMT).
A eleição que seria realizada
no próximo dia 03 está suspensa "até
a regularização da chapa em
questão".
Trata-se de Reclamatória
pelo Rito Ordinário com pedido de

Tutela de Urgência Antecipada, que
denuncia que Gustavo ativou-se em
cargos públicos junto ao Governo do
Estado de Mato Grosso como
Secretário Extraordinário de
Gabinete de Projetos Estratégicos da
Casa Civil, Secretário de Estado de
Planejamento e, Secretário de
Estado de Fazenda, no período de
2015 até o final de 2017.
Portanto, aponta a ação que
o candidato está afastado de
qualquer atividade econômica
empresarial no segmento das
indústrias há mais de três anos.

O juízo reconheceu as
alegações trazidas aos autos, tendo
por presentes os elementos que
evidenciam a probabilidade do
direito e a demonstração do perigo
de dano, consoante inteligência da
novel ordem jurídica instituída pelo
CPC/2015, nos arts.300 e seguintes.
Com isso, deferiu a tutela de
u rg ê n c i a p a r a d e t e r m i n a r a
suspensão do registro da
candidatura, o registro da chapa e,
por seguinte, a realização da eleição
prevista para 3 de agosto de 2018.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA FEDERAÇÃO

Conforme vice-presidente do União, Reydner Souza, falta apoio do empresariado do clube vermelhinho de Roo, motivo para afastar o clube da competição

Sem estádio Colorado ameaça
desistir de disputar o certame
O
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

vice-presidente do
União Esporte Clube,
Reydner Souza,
informou que o time pode
desistir de disputar a Copa
Federação prevista para
começar no dia 22 de
setembro.
De acordo com ele, um
dos principais motivos é a
interdição do estádio Luthero
L o p e s , p e l a Vi g i l â n c i a
Sanitária, e a falta de apoio dos
empresários locais.
Reydner reuniu-se com
o presidente da Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF), Aron Dresch, expondo
a situação e pediu liberação da
multa (valor não informado)

por desistência e deixar a
competição.
“Não somos nós que
não queremos participar, é o
estádio que está interditado.
Não tem como participar
nestas condições. A prefeitura
se comprometeu no Sub-19, a
resolver esta questão e até
agora nada.
Está faltando também,
apoio dos empresários, uns
gostam do União só sábado e
domingo em uma mesa de bar,
aí fala que vai ajudar, mas
quando chega na segunda-feira
nem contato conseguimos
mais.
É por este motivo que o
União Esporte Clube está 99%

fora da competição”,
desabafou o vice-presidente.
O Luverdense e o Sinop
Futebol Clube já confirmaram
que não vão participar da Copa
FMF. O gerente de futebol do
Galo do Norte, Antônio
Marcos Azevedo disse que está
focados no Estadual do
próximo ano.
“Já temos a vaga
garantida e uma competição
com esta requer muitos
recursos, como hospedagem,
viagem e contratação de
jogadores. Estamos mais
focados para o Mato-grossense
do próximo ano,” concluiu.
Além do Sinop (que
este ano enfrentou o Goiás), o

NOVA MUTUM

Futebol de MT deverá ganhar
novo clube na segundona/2019
S.N c/ Redação

U

ma comitiva de
v e r e a d o r e s ,
secretários municipais
e incentivadores do esporte de
Nova Mutum esteve no estádio
Passo das Emas, em Lucas do
Rio Verde, conhecendo a
estrutura que deve servir de
modelo para remodelar o
estádio em Mutum.

O presidente
da câmara, Airton Pessi,
explicou que o plano é
estruturar o campo de futebol
dando condições para que a
Associação Mutum Esporte
Clube consiga ter um time no
futebol profissional em Mato
Grosso, que disputaria a
segunda divisão em 2019.
Foto: Facebook

Mutuense se articula para voltar ao futebol profissional
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A câmara
repassou R$ 400 mil para o
executivo, economizados do
duodécimo, para ser feito
investimento. Para participar
da segundona, Mutum terá que
ter estádio atendendo as
normas da federação, Corpo de
Bombeiros e sedia partidas da
competição. O secretário de
Esportes de Nova Mutum,
Tochio Takagui, disse que "a
diretoria da Associação já está
pronta, e estamos agora
correndo atrás da estrutura
física para que possamos ter o
Mutum disputando a 2ª divisão
do estadual já no ano que
vem”.
O estádio
Passo das Emas já sediou jogos
da Copa do Brasil, com
Corinthians e Santos
enfrentando o Luverdense,
além de Internacional pela
Série B e outros grandes clubes
do futebol nacional.

União de Rondonópolis sente-se desprestigiado na cidade

Cuiabá também está com a
vaga garantida na Copa do
Brasil por ter sido campeão
mato-grossense este ano. A
terceira vaga será disputada

pelo União de Rondonópolis
(se não desistir da competição)
Mixto, Poconé, Operário
Várzea-grandense, Araguaia e
Dom Bosco.
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Esotérico
Vênus continua em Virgem
e recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
indicando dias positivos,
rotina equilibrada,
especialmente no trabalho.
Você terá mais facilidade em organizar
suas atividades e responsabilidades
diárias. O momento é ótimo para firmar
novos projetos de trabalho.

Vênus, seu regente, continua
em Virgem e recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social. Um amor do passado pode
voltar a fazer parte de seus dias e fazer
você pensar em uma nova possibilidade
para o relacionamento.

Vênus, seu regente, continua
em Virgem e recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de movimento positivo em
seu coração. Um romance,
que vem sendo desenhado pelo Universo,
começa a ficar mais sério. Se já estiver em
um relacionamento, este é um ótimo
momento para comprometer-se ainda mais.

Vênus continua em Virgem e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando dias de
movimento na vida social,
no entanto, você vai preferir
estar perto de amigos íntimos à qualquer
atividade social vazia. O momento é bom
para fazer contatos comerciais
importantes com grandes empresas.

Vênus continua em Virgem
e recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
Você estará mais voltado para as
atividades domésticas e os
relacionamentos familiares. Dias ótimos
para organizar sua casa.

Vênus continua em Virgem e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento e dedicação a
projetos profissionais e planos de
negócios, que passam por um momento de
concretização e estruturação para que
novos passos, na direção do sucesso,
sejam dados.

Vênus continua em Virgem
e recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio,
indicando dias em que você
estará mais fechado e
preocupado com a forma de se
comunicar. O dia é ótimo para o
planejamento e execução de projetos e
trabalhos escolares. Uma viagem pode
ser marcada.

Vênus continua em Virgem
e recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo. O período pode envolver
a decisão de planejar uma viagem ou
começar um projeto de publicações. O
momento é ótimo para rever sua filosofia
de vida.

Vênus continua em Virgem e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento com seu
mundo material e finanças. O
dia é ótimo para firmar novos projetos e
contratos, especialmente os que envolvem o
aumento de sua renda. Dia bom para um
novo investimento.

Vênus continua em Virgem e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de aprofundar-se em seu
mundo emocional. O período pode
envolver também, uma negociação ou
acordo envolvendo uma grande soma de
dinheiro.

Vênus continua em seu
signo e recebe um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando dias
de maior seriedade e solidez
nos relacionamentos
pessoais e profissionais. O período pode
envolver a decisão de assumir um
compromisso de namoro ou assinar uma
nova sociedade comercial.

Vênus continua em Virgem
e recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento e
comprometimento com seus
relacionamentos, pessoais e profissionais.
Um romance pode começar a ficar mais
sério e dar um passo à frente. Uma
sociedade pode ser firmada.

By Rosane Michels
Destaque VIP de hoje aos integrantes do Interact Club de
Cáceres que se consagraram campeões do Desafio
Distrital na Codiirc 2018 com o Projeto "Pequenas
Corrupções Causam Grandes Impactos". Parabenizamos
todos os envolvidos pelo brilhante trabalho realizado com
responsabilidade e comprometimento. Quando se faz com
amor o resultado é sucesso total.

Nosso brinde com votos de felicidades ao casal Carlos
Alberto e Leiko Hayashida que ontem celebraram 20 anos
de união, pautada no amor, respeito e companheirismo.
Que essa data seja sempre festejada por muitos anos.

Em tempo parabenizamos o competente
Edmilson Tavares de Oliveira que
comemorou ano novo ao lado dos familiares
e rol de amigos que entoaram o tradicional
parabéns. Que Deus em sua infinita bondade
lhe presenteie com um ano pleno de vitórias,
realizações e muita saúde. Feliz Aniversário!

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

