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MÃO AMIGA
Apoio foi selado durante reunião entre o parlamentar e autoridades rotárias em Cáceres

Deputado Max Russi garante emenda de R$ 100
mil para projeto Banco Ortopédico do Rotary
Foto: JCC

Reunião contou com a presença de lideranças políticas e rotárias

Buscando recursos e parcerias para reforçar os projetos desenvolvidos pelos clubes de Rotary do Distrito 4440, o governador Washington Calado Barbosa aproveitando a vinda
do Deputado a Cáceres, solicitou uma agenda e foi prontamente atendido, da reunião bons frutos, além da emenda parlamentar, o deputado se comprometeu em fazer gestão junto ao
Governo para liberação da segunda etapa das academias da terceira idade. Página 03
PREVENÇÃO

MATERIAL DIDÁTICO

Bichos do Pantanal lança 2ª edição
de cartilha de Educação Ambiental

Foto: Divulgação

O Projeto Bichos do Pantanal
vai lançar a segunda edição da cartilha
"Conhecer Para Preservar". A nova
edição será apresentada aos professores
e educadores da rede municipal de
ensino durante o Encontro Pedagógico
Municipal de Cáceres, que acontece na
Sicmatur, no dia 07 de fevereiro.

Período chuvoso acende
o alerta para dengue,
em Cáceres agentes
trabalham diariamente
no combate
Página 03
EM INVESTIGAÇÃO

Material didático referente
a Educação Ambiental

Polícia encontra
fazendeiro morto
dentro de camionete
em Comodoro

Página 04

NO XILINDRÓ

Polícia Federal prende em Cáceres
suspeito de comercializar notas fakes

Página 05

Foto: Ilustrativa

A Polícia Federal cumpriu
mandado de busca e apreensão contra
suspeito de comercializar notas falsas. A
investigação teve início após os
Correios comunicar a polícia sobre o
recebimento de um pacote de notas
“fakes” em Cáceres.

A Igreja não pode
avançar com
evangelizadores
amargurados
Página 02

PF chegou no suspeito
após denuncia dos Correios

Página 06
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Um olhar sobre rodas
Hoje nosso editorial traz uma
reflexão: Você sabe quais as principais
barreiras enfrentadas por essas pessoas?
Muitas vezes até podemos saber, mas
como não vivenciamos no dia a dia essas
A Igreja não pode avançar com limitações, fica difícil mensurar o grave
problema que acerca a vida de um
evangelizadores amargurados cadeirante
por exemplo. Onde um dos
O Papa Francisco pediu aos cristãos maiores desafios enfrentados por uma
que não sejam “prisioneiros das pessoa com deficiência hoje diz respeito
formalidades” e que não se envergonhem de à acessibilidade.
sentir alegria por receber a Palavra de Deus.
Mesmo com uma das legislações
Durante a Missa, na Casa Santa Marta, o mais avançadas na área ainda “pecamos”
Pontífice assegurou que a Igreja não pode neste âmbito. Principalmente no que se
seguir em frente com “evangelizadores refere às barreiras arquitetônicas e
amargurados”.
atitudinais. O Brasil é um país pioneiro
“A Igreja não irá em frente. O na implantação de políticas públicas
Evangelho não irá em frente com voltadas para deficientes físicos e suas
evangelizadores enfadonhos, amargurados. ações servem de exemplo para outros
Não. Somente irá em frente com países que pretendem assegurar o direito
evangelizadores alegres e cheios de vida. A de ir e vir de sua população.
alegria no receber a Palavra de Deus, a
Mas não adianta só termos
alegria de ser cristãos, a alegria de seguir em projetos maravilhosos que financiem
frente, a capacidade de festejar sem se recursos tecnológicos como órteses,
envergonhar”.
próteses ou auxiliares de mobilidade, por
O Santo Padre refletiu em sua exemplo, se não possibilitarmos o
homilia sobre a alegria cristã a partir do trânsito dessas pessoas ou não as
trecho da primeira leitura da Missa, do reconhecermos como seres de direitos. É
Livro de Samuel, na qual se descreve a festa necessário compreender que além dos
do povo de Israel após o retorno a Jerusalém recursos assistivos existe um indivíduo
da Arca da Aliança, que tinha sido subtraída. que os utiliza e lhe atribui “vida” e
“Havia uma festa: a alegria do povo significados.
de Deus porque Deus estava com eles”,
E, portanto, precisa ser
sublinhou Francisco. Essa alegria é tão considerado. No que tange às questões
grande que o próprio rei Davi começou a arquitetônicas, por exemplo, os espaços
dançar diante do povo. “Expressa a sua urbanos ainda constituem-se como um
alegria sem sentir vergonha; é a alegria dos maiores desafios, sendo, muitas
espiritual do encontro com o Senhor: Deus vezes, um fator de exclusão. Recentes
voltou entre nós. E isto nos dá tanta alegria”. pesquisas apontam as dificuldades que
A felicidade de Davi diante do uma pessoa com cadeiras de rodas
retorno da Arca da Aliança o leva a enfrenta para locomover-se em calçadas
compartilhar a festa com o povo, porque ou espaços nas diversas cidades do país.
“Davi não pensa que é o rei e que o rei deve
Não precisamos ir longe, vamos
ficar distante do povo”. “Davi ama o analisar Cáceres, nossa Princesinha,
Senhor, está feliz com este evento de convido a você dar uma volta pela cidade
conduzir a arca do Senhor. Expressa esta e observar as calçadas, com olhar crítico
felicidade, esta alegria dançando, e e dizer sinceramente se existe condições
certamente também cantava como todo o de um cadeirante se locomover,
povo”.
começando por aí fica fácil perceber
Essa alegria de Davi e do povo de quão difícil se torna a vida de uma pessoa
Israel é a mesma que o cristão experimenta
“quando estamos com o Senhor”. Por isso, o
Papa considerou a “espontaneidade da
alegria com o Senhor” como uma
demonstração de “religiosidade genuína”.
Diante dessa demonstração de alegria,
advertiu que alguns podem se escandalizar e
recordou que, no mesmo trecho do Livro de
Samuel, descreve-se como a filha de Saul,
Micol, reprova o rei Davi que dança “como
um vulgar, como alguém do povo”.
Diante desse desprezo, o Senhor
puniu Micol: “Não teve filhos por isso”,
assinalou o Pontífice. Essa correlação entre
o desprezo à alegria e a falta de fecundidade
pode se aplicar também à vida espiritual do
cristão de hoje, ressaltou o Papa, porque,
“quando falta a alegria em um cristão, esse
cristão não é fecundo; quando falta a alegria
em nosso coração, não há fecundidade”.

com deficiência. Imagine andar pelas
ruas estreitas, com desnível, sem falar
nas ruas de paralelepípedo. Muitos já
passaram pela experiência de quebrar
um pé, uma perna, ou qualquer parte do
corpo que o limite, por um determinado
tempo, sentiu as dificuldades de
locomoção, principalmente pela
quantidade de calçadas com desníveis,
buracos e muitas construídas com
material inadequado. E aí pergunto:
como fica a situação dos deficientes
físicos permanentes, que precisam andar,
trabalhar e se locomover, com muletas,
cadeiras de rodas ou mesmo apoiados em
alguém?
Os próprios moradores precisam
ficar atentos quando constroem suas
calçadas. Pensem naqueles que são
limitados fisicamente, evitando
desníveis com a calçada do vizinho,
consertando sempre que acontecer um
problema, visando favorecer o
deslocamento de quem precisa. Também
os prédios precisam se adaptar a estas
necessidades, incluindo as clínicas, os
consultórios e todos os locais de
serviços, pois eles têm as mesmas
necessidades dos demais. Sabemos que
ações isoladas mostram alguns avanços,
mas é preciso muito mais.
O deficiente físico é um ser
humano, que também paga impostos e
merece a consideração e o respeito da
sociedade para facilitar seu
deslocamento e o atendimento que lhe é
prestado. Deve ser cumprida a exigência
legal na construção de prédios, de meios
de transportes e de ruas e calçadas que
possam atender as necessidades dos
deficientes, respeitando seus limites
físicos.
Precisamos respeitar os limites
físicos, de cada um, criando condições
favoráveis para que tenham uma vida
tranquila, mesmo tendo que viver com os
limites que a vida lhes proporcionou. É
mais um desafio que precisa ser
alcançado. E, é muito mais fácil quando
fazemos a nossa parte. Pense nisso!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a equipe de pediatras Graziela Filgueira, Honorina
Almeida, Joselayne Moraes, José Edson Pavini, Rayssa
Vieira, Ivo Ferreira e Katia Vargas, pela brilhante ideia de
montar em Cáceres uma Clínica Popular da Criança, com
atendimento profissional de qualidade e um preço
acessível a toda classe social. Lembrando que além do
atendimento em horário comercial, a clínica trabalhará em
regime de plantão de segunda a sexta-feira das 18h as zero
horas e nos finais de semana das 7h as zero horas,
proporcionando atendimento diferenciado, já que na
cidade, nesses horários somente se consegue atendimento
no hospital ou pronto socorro. Aplausos pela iniciativa,
isso só vem comprovar o compromisso e amor pela
profissão.
PRETAS

Para os irresponsáveis que pegam animais para criar e
acabam por abandonar ou maltratar os bichinhos, como o
caso que aconteceu está semana em Araputanga. Os
animais foram encontrados em situação calamitosa,
magros, com fome, cheio de carrapatos e com
características de sofrerem maus tratos. Uma verdadeira
atrocidade.
BRANCAS

Para a Campanha Direção Legal Respeite a Fauna
realizada nesta semana pelo Projeto Bichos do Pantanal
em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que teve
como objetivo alertar os motoristas e a população sobre o
perigo de animais nas rodovias. Os atropelamentos nas
estradas são as principais causas de mortes de animais
silvestres no país. A ação contou com a distribuição de
panfletos educativos aos motoristas.
PRETAS
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Para certos motoristas que estacionam seus veículos em
locais proibidos, como se fossem únicos donos dos
lugares, a exemplo desse que estacionou em cima da faixa
de pedestre, dificultando a passagem dos mesmos, num
desrespeito aos direitos de outrem. Ou é má intenção, ou
tirou carteira pelo correio e está precisando de dois cursos,
um de boas maneiras e outro de reciclagem no Detran.
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PELO SOCIAL

Governador Washington explanou sobre as ações e projetos do Rotary, e solicitou parceria do deputado

Deputado Max Russi reúne com
autoridades rotárias em Cáceres
Da Redação

Foto: JCC

O

Governador do Rotary
Distrito 4440, Washington
Calado Barbosa, sempre em
busca de parcerias para o
desenvolvimento dos projetos
sociais desenvolvidos pelo clube,
aproveitando a visita do deputado e
pré-candidato ao Senado Max Russi
a Cáceres, alinhou uma importante
reunião. O encontro, aconteceu na
tarde de quarta-feira e contou com a
presença da vice-prefeita e rotariana
Eliene Liberato Dias, do vereador
Jerônimo Gonçalves e demais
lideranças rotárias de Cáceres e
região.
Na oportunidade,
Washington explanou sobre as ações
do Rotary, e solicitou ao deputado e
primeiro Secretário da Assembleia
Legislativa do Estado, Max Russi, a
possibilidade de gestão junto ao
Governo para a liberação da segunda
etapa do convênio para a aquisição
de 50 academias da terceira idade,
convênio esse que teve o empenho
do próprio Max na liberação da
primeira etapa. Pedido que foi
prontamente atendido pelo
Deputado que se comprometeu em
fazer gestão junto ao Governo,
ressaltando que agora era a hora
certa.
Ainda o Governador falou
sobre um dos projetos que é o carro

famílias de rotarianos do Distrito,
assim solicitou junto ao Deputado
para que a ALMT e o Governador
Mauro Mendes, recebam esses
jovens no Palácio Paiaguás, quando
desembarcarem em Mato Grosso.
Eliene Liberato, associada
ao RC de Cáceres, agradeceu o
empenho do deputado com os
projetos de Cáceres, mesmo não
sendo da região, o gabinete do
deputado está sempre de portas

OPORTUNIDADE

Assessoria

Governador Washington falando sobre os projetos do Rotary

chefe dos clubes de Rotary, o Banco
Ortopédico, que visa o empréstimo
de cadeiras de roda, banho,
andadores e muletas as pessoas que
necessitam temporariamente ou em
definitivo, e fez ao Deputado o
pedido de destinar uma emenda
parlamentar no valor de R$ 100 mil
reais para compra desses
equipamentos, uma vez que o banco
ortopédico se encontra zerado, pois a
demanda em todo Distrito é muito
grande. Mais uma vez o Deputado
de pronto atendeu e solicitou que

A

desse o andamento ao projeto pelo
Rotary para a liberação, frisando em
sua fala: “Onde o Rotary está, a
Assembleia e o Governo estão
juntos, pois se trata de uma
instituição séria, que faz um trabalho
social com responsabilidade”.
Foi apresentado a Max, o
projeto de intercâmbios de jovens
também desenvolvido pelo Rotary,
onde o charmain do YEP, Antônio
Fernandes (Totonho) lançou o
desafio de intercambiar 90 jovens da
Venezuela que serão recebidos por

Faculdade do Pantanal
(FAPAN), com sede em
C á c e r e s , e s t á
disponibilizando este ano por meio
do Programa Universidade para
To d o s d o G o v e r n o F e d e r a l
(PROUNI), 75 bolsas de estudo.
Para concorrer a uma das
oportunidades, é preciso atentar para
as regras do Ministério da Educação
– Mec, e se inscrever,
exclusivamente pela internet, por
meio do endereço eletrônico
http://siteprouni.mec.gov.br.
De acordo com o Mec, para
concorrer às bolsas integrais
(100%), o candidato deve
comprovar sua renda familiar bruta
mensal, por pessoa, de até um salário
mínimo e meio. Para as bolsas
parciais (50%), a renda familiar
bruta mensal deve ser de até três
salários mínimos por pessoa.
Fies - Além disso, é possível tentar o
Financiamento Estudantil (Fies), do

PREVENÇÃO

Período chuvoso acende o alerta para dengue, em
Cáceres agentes trabalham diariamente no combate
Da Redação

D

e acordo com os dados do
último boletim
epidemiológico da
Secretaria de Saúde do Estado, Mato
Grosso entrou 2020 em alerta para
dengue, doença transmitida pelo
mosquito Aedes aegypt, assim como
a zika e a chikungunya. Os dados
mostram um aumento de 70,5% da
doença em relação a 2018, quando
foram notificados 9.585 casos, já de
janeiro a dezembro de 2019 foram
16.345 casos de dengue no Estado, o
que corresponde a incidência de
488,7 casos por 100 mil habitantes.
Em Cáceres, da mesma
forma, a Secretaria de Saúde acende
o alerta, embora não tenha nenhum
caso comprovado no município em
2020, o Pronto Atendimento recebe
diariamente pacientes com os
sintomas da doença. Por isso
antevendo o período chuvoso, a

abertas e tem contribuído muito com
as demandas da prefeitura junto aos
demais deputado.
Ao final o Governador
Washington agradeceu ao deputado
pela força e carinho com as causas
rotárias e entregou em suas mãos o
convite para participar da XXX
Conferência Distrital do Rotary
International, que acontece no
período de 22 a 24 de maio em
Cáceres.

Secretaria de Saúde realizou no
período de 25 de novembro a 11 de
dezembro o Mutirão de Limpeza
“Todos contra o mosquito”, que teve
como objetivo a retirada de todo lixo
do interior dos imóveis, e continua
permanentemente com os agentes de
endemia realizando o trabalho de
fiscalização e orientação.
Em reportagem o Jornal
Correio Cacerense conversou com
um Agente de Endemia que atende a
região central e visita diariamente
cerca de 27 imóveis. Segundo ele os
maiores números de focos são
encontrados nas residências e não
em terrenos baldios como se
imagina. Outro problema relatado
pelo agente é quanto os casarões
antigos abandonados na área central,
que servem como alojamento do
mosquito adulto, e alguns
proprietários quando indagados
Foto: Ilustrativa

perante a situação, pontuam que o
Iphan dificulta o processo de
restauração e em outros casos são
imóveis que estão em inventário.
O agente ressalta que em
cada imóvel visitado é feito o
tratamento adequado e quando
encontrado foco ou mesmo
detectado alguma situação que
poderá oferecer risco, o morador é
orientado dos cuidados e
procedimentos para o combate ao
mosquito, sendo em alguns casos
notificados e repassados ao setor de
fiscalização da Vigilância Sanitária,
para as devidas providências.
Nos imóveis o maior índice
de focos está nas caixas d'água sem
tampa, nos pratinhos de plantas, em
garrafas, pneus e utensílios que
podem acumular água, deixados no
quintal, por isso é importante que
cada um faça a sua parte, porque a
prevenção ainda é o melhor remédio.

Ministério da Educação, com a nota
do Enem de 2 a 12 de fevereiro. O
programa atende estudantes com
renda familiar per capita de até 3
salários mínimos. Durante o curso, o
estudante deve pagar o valor da
coparticipação.
Após a conclusão, ele
realizará a amortização do saldo
devedor de acordo com a sua
realidade financeira, e nos casos de o
estudante não ter renda, será devido
apenas o pagamento mínimo. É
preciso atentar aos prazos e regras do
Governo Federal, que estão
disponíveis no endereço
http://fies.mec.gov.br/
Vestibular Fapan 2020.1 - Para
quem perdeu a chance de fazer o
Enem, a Fapan ainda te dá uma
chance para realizar o seu sonho de
ingressar em um curso de nível
superior, estamos com inscrições
abertas para o Vestibular Agendado,
acesse o site: vestibularfapan.com.br
Foto: Divulgação

Vagas distribuídas em 13 cursos

Agentes visitam 27 imóveis por dia
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Fatores genéticos ou algumas situações de vida, podem desencadear sofrimentos psíquicos

Assessoria
Foto: Divulgação

O

"Janeiro Branco" é uma
campanha que tem como
objetivo debater a
importância da saúde mental, além
de combater e prevenir transtornos
emocionais como depressão,
ansiedade, síndrome do pânico,
entre outros.

Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), em
relatório divulgado no ano passado,
a sociedade brasileira é a recordista
latino-americana em casos de
depressão, e a campeã mundial em
relação à ansiedade. Vale citar que
essa não é a primeira vez que o Brasil

ocupa a primeira posição no
relatório da OMS. Em 2017, o a
população brasileira já tinha
recebido o título de "país mais
ansioso do mundo".
Fatores genéticos ou
algumas situações de vida, como
desemprego ou perda de entes

MATERIAL DIDÁTICO

Bichos do Pantanal lança 2ª edição
de cartilha de Educação Ambiental
Assessoria

O

Projeto Bichos do Pantanal vai
lançar a segunda edição da
cartilha "Conhecer Para
Preservar", material didático
concebido pela Equipe de Educação
Ambiental do Projeto para auxiliar e
apoiar as atividades educacionais que
abordam as questões ambientais. A
nova edição - revisada e ampliada - será
apresentada aos professores e
educadores da rede municipal de
ensino durante o Encontro Pedagógico
Municipal de Cáceres (MT), que vai
ocorrer dia 7 de fevereiro, sexta-feira
no Auditório da Sicmatur. Durante o
evento - que vai apresentar o
Calendário de Atividades Pedagógicas
do Município para o ano de 2020 - os
professores poderão ter contato com a
publicação que vai auxiliá-los em sala
de aula na abordagem de temas
ambientais. Exemplares serão
distribuídos para as escolas para que
possam ser utilizados pelas turmas de
diversas idades, principalmente da
educação infantil e fundamental e
ensino médio.
Além de informações sobre a
fauna pantaneira, com páginas
dedicadas aos principais animais da
região, a cartilha traz informações
sobre a formação do bioma Pantanal,
aborda aspectos relacionados ao rio
Paraguai e toca também a questão
cultural, inserindo o pantaneiro como
parte integrante de todo o ambiente. A

cartilha apresenta atividades lúdicas
como palavra cruzada, jogos de
identificação de animais, caçapalavras, perguntas relacionadas a seu
conteúdo e convida os alunos a se
inspirarem em poesia de Manoel de
Barros, o poeta pantaneiro.
"O tema central de toda a
Educação Ambiental desenvolvida
pelo Projeto Bichos do Pantanal é a
Conexão com a Natureza" explica
Mahal Massavi, coordenador da equipe
de Educação Ambiental do Projeto.
"Nossas atividades são norteadas pelos
conceitos do consagrado autor Richard
Louv, jornalista e ecólogo" diz o
coordenador. Richard é fundador do
Movimento Criança e Natureza,
cunhou o termo Transtorno do Déficit
de Natureza (TDN) chamando a
atenção da comunidade internacional
para o impacto negativo da falta da
natureza na vida das crianças.
Ele é mais conhecido por seu
sétimo livro, Last Child in the Woods:
Salvando Nossos Filhos do Transtorno
de Déficit de Natureza, que investiga o
relacionamento das crianças e o mundo
natural nos contextos atuais e
históricos. Douglas Trent - idealizador
e chefe de pesquisas do Bichos do
Pantanal, mentor da Educação
Ambiental do Projeto - foi
contemporâneo de Richard Louv no
curso de ecologia na Universidade do
Kansas, EUA. A metodologia de seu
Foto: JCC

Douglas Trent - idealizador e chefe de pesquisas do Bichos do Pantanal

colega de faculdade o inspirou na
elaboração do Projeto.
"Richard demonstrou cientificamente a
importância da educação ambiental
focada na conexão com a natureza"
explica Douglas. "Seus estudos
demonstraram como a conexão das
crianças com a natureza as torna mais
focadas, aumentando a concentração.
Isso resulta em evidente melhoria do
desempenho escolar, além de reduzir
os níveis de stress, ajudando a
combater a ansiedade e eventuais
atitudes violentas entre as crianças"
completa.
Este modelo de Educação
Ambiental - inspirado nas conclusões e
propostas de Louv - é adotado pelo
Projeto Bichos do Pantanal desde o
início dos trabalhos, em 2013.
De lá para cá, até mesmo o Consulado
dos Estados Unidos já fez sua
contribuição - por meio de doações
articuladas e viabilizadas por Douglas
Trent - de equipamentos como
binóculos, lunetas que são utilizados
pela equipe de Educação Ambiental em
suas atividades fora da sala de aula, em
meio à natureza, como por exemplo a
observação de aves. A experiência do
Projeto utilizando a metodologia de
Louv, de forma pioneira, será
apresentada no Congresso
Internacional do Children & Nature em
maio deste ano em Atlanta/EUA.
"É uma satisfação apresentar a
cartilha de Educação Ambiental do
Projeto Bichos do Pantanal - agora em
edição ampliada e revisada - aos
professores de Cáceres" diz Jussara
Utsch diretora executiva do Instituto
Sustentar, entidade que realiza o
Projeto.
«Nosso país é privilegiado,
temos a maior biodiversidade do
planeta. Mas precisamos nos
reconectar com a natureza, a melhor
forma de conhecer, entender, e, assim,
amar para preservar" explica. "Este
material vem do desejo de nossa equipe
de levar a sala de aula para a natureza.
Queremos mostrar aos estudantes que o
Pantanal não é um local distante,
desconhecido, mas sim um ambiente
que integra cada animal, cada árvore, e
toda a paisagem, ao dia a dia das
pessoas que vivem na região" completa
a diretora.
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Janeiro Branco tem apoio do HSL
queridos, por exemplo, podem
desencadear sofrimentos psíquicos.
Todas essas condições
podem ser tratadas com a ajuda de
terapia e/ ou medicação. Apesar
disso, ainda existe um tabu em
relação ao tratamento,
especialmente quando há
necessidade do uso de
m e d i c a m e n t o s .
Combater preconceitos - A
campanha também aborda o
preconceito que existe em torno de
doenças psiquiátricas, que muitas
vezes são consideradas fruto de
imaginação do paciente, ou
confundida com sinais de fraqueza e
preguiça. Esses motivos costumam
causar atraso na busca por
tratamento.
Embora o mês de janeiro
tenha sido escolhido para aproveitar
o embalo cultural e simbólico do
primeiro mês do ano, quando as
pessoas refletem mais sobre suas
vidas e se sentem mais empoderadas
para planejar e viver novas
perspectivas, o Hospital São Luiz,
em Cáceres (MT), unidade própria
da Pró-Saúde, entende que o tema
seja trabalhado continuamente
durante o ano.
Neste mês, o Grupo de
Trabalho Humanizado (GTH) do
hospital, participou de uma ação
integrada entre os psicólogos da rede
pública e privada, em parceria com
os demais órgãos públicos do
município.
Com o propósito de

desconstruir o preconceito em torno
das doenças psiquiátricas e expandir
a discussão dessa temática, o São
Luiz realizou uma ação com entrega
de folhetos nas proximidades do
hospital e faixas com o slogan da
campanha "Quem cuida da mente,
cuida da vida", para dar mais
visibilidade aos cuidados com a
saúde mental.
Dentro da Unidade, além da
abordagem clínica entre os pacientes
e acompanhantes, os colaboradores
também recebem atenção com o
apoio de ações de humanização,
promovidas pelo GTH. "A
internação provoca fragilidade
emocional.
As ações da campanha
também são direcionadas para a
conscientização da importância do
tratamento e do apoio de outras
pessoas que fazem parte do convívio
social e pessoal do paciente, como
familiares e colegas de trabalho. É
importante cuidar de quem cuida",
pondera Joane Ramos Viana de
Castro, psicóloga do Hospital São
Luiz.
A saúde mental é tema
transversal e abrange médicos,
nutricionistas, enfermeiros,
psiquiatras e profissionais que não
são da área de saúde, mas de áreas
interligadas.
Apesar da campanha
realizada durante o mês de janeiro,
os cuidados com a saúde mental
devem ser realizados durante todo o
ano.
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EM INVESTIGAÇÃO

Crime está sob investigação da Polícia Civil e em primeiro momento é tratado como latrocínio

Polícia encontra fazendeiro morto
dentro de camionete em Comodoro

Da Redação

Foto: Reprodução

pista perto de uma mata e
empreenderam fuga.
Na revista no interior do
carro, os policiais se
depararam no banco traseiro
com um senhor todo
ensanguentado, amarrado e
desacordado, sendo solicitado
o serviço de emergência que
constatou que a vítima estava
em óbito. A vítima foi
identificada como Inácio

Eurico Vogt 67 anos, após a
constatação foi comunicado os
familiares.
Segundo a esposa da
vítima, ele havia saído as 18h e
até aquele momento não teria
feito contato com ninguém.
Os suspeitos não foram
localizados, o caso
inicialmente é tratado como
latrocínio e segue com
investigação da Polícia Civil.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Redação c/ Assessoria

O

s eleitores de Lambari
D'Oeste irão às urnas
no dia 26 de abril para
escolher o prefeito e viceprefeito que irão comandar o
executivo até o dia 31 de
dezembro deste ano. O Pleno
do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso aprovou, nesta
quarta-feira (29), a Resolução
nº 2405 que dispõe sobre a
eleição suplementar para os
cargos de prefeito e viceprefeito no município.
A Convocação de
eleições suplementares, se
deve pelo fato dos eleitos em
2016, Edvaldo Alves dos
Santos (prefeito) e Zaqueu
Batista de Oliveira (viceprefeito) terem sido cassados
por abuso de poder econômico
e captação ilícita de sufrágio.
Conforme os autos,
durante a realização da
campanha eleitoral, eles
distribuíram combustíveis em
troca de votos dos

Vítima estava amarrada

F

azendeiro é
encontrado morto no
banco traseiro de uma

Hilux.

De acordo com
informações do Boletim de
Ocorrência, o fato aconteceu
na rodovia MT 364, no km
1247 entre Comodoro e
Campos de Júlio, quando

policiais militares, por volta
das 21 horas de terça-feira,
perceberam atitude suspeita
dos ocupantes da Hilux que
pararam num posto de
combustível.
Para averiguação, os
policiais militares de Campos
de Júlio, deram ordem de
parada que foi desobedecido

pelos suspeitos, assim
comunicaram via rádio a
Polícia Militar de Comodoro,
uma vez que a dupla seguia
sentido ao município.
Diante do comunicado,
foi realizado um cerco para
deter a ação dos suspeitos, que
ao avistarem a barreira, o
condutor jogou o carro fora da

beneficiados.
Para votar no dia 26 de
abril, o eleitor de Lambari
D'Oeste precisa estar com a
situação regular perante à
Justiça Eleitoral. Quem
possuir pendências tem até o
dia 21 de fevereiro para efetuar
a regularização. O posto
eleitoral funciona no prédio
anexo a prefeitura, no horário
das 07h30 às 13h30, em dias
úteis de segunda a sexta-feira.
Atualmente em
Lambari D'Oeste há 3.525 em
situação regular com a Justiça
Eleitoral, portanto, aptos ao
exercício do voto. Outros 850
estão com os títulos
cancelados.
A realização da eleição
em Lambari D'Oeste ficará a
cargo da 52ª Zona Eleitoral,
com sede em São José dos
Quatros Marcos.
A 52ª ZE também
responde pelos municípios de
Rio Branco e Salto do Céu.
Foto: Reprodução

Prefeito e vice cassados por abuso de poder e captação ilícita
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PEC DA PREVIDÊNCIA

Categoria também clama por melhores condições de trabalho. Uma delas é o pagamento da verba indenizatória para o cumprimento da Justiça gratuita

Oficiais de Justiça de MT defendem
profissão como atividade de risco
Assessoria ALMT

Foto: Mauricio Barbant/ALMT

Presidente Eduardo Botelho recebeu as reivindicações

O

ficiais de Justiça defendem o
reconhecimento da
profissão como atividade de

risco na proposta de Reforma da
Previdência, projeto que será tema
de amplo debate, a partir da semana

que vem, na Assembleia Legislativa
de Mato Grosso – ALMT. Os oficiais
também pedem o pagamento da

NOTAS FAKES

Cacerense é preso pela PF suspeito
de comercialização de notas falsas

verba indenizatória para o
cumprimento da Justiça Gratuita.
Essas reivindicações foram
apresentadas ao presidente da Casa
de Leis, deputado Eduardo Botelho
(DEM), na tarde desta quarta-feira
(29), durante reunião com o diretorlegislativo da Federação das
Entidades Sindicais dos Oficiais de
Justiça do Brasil – Fesojus, Luiz
Arthur de Souza; o presidente do
Sindicato dos Oficiais de Justiça/
Avaliadores de Mato Grosso –
S i n d o j u s / M T, J a i m e O s m a r
Rodrigues; o diretor do Sindojus,
Paulo Sérgio de Souza e o diretor
jurídico Wendel Lacerda.
Na oportunidade,
protocolaram uma nota técnica sobre
os riscos inerentes ao exercício do
cargo e a necessidade de obter o
porte de arma. Botelho, que já
recebeu outros sindicatos para tratar
sobre a PEC da Previdência, se
comprometeu a debater o assunto à
exaustão antes da aprovação. Disse
que será criada uma comissão
especial para ouvir as categorias.
“Viemos reivindicar ao
presidente Botelho intermédio para
que seja pago aos oficiais a verba
indenizatória. Também pedimos a
contemplação dos oficiais de justiça
como atividade de risco na PEC da
Previdência, isso representa um
grande avanço à categoria”, disse

Rodrigues.
Sobre a verba indenizatória,
Botelho informou que durante
reunião com o governador Mauro
Mendes foi informado de que o
orçamento deverá ser liberado na
próxima terça-feira (04.02).
“É uma boa notícia para
levarem aos demais oficiais.
Também trouxeram a sugestão para
que sejam contemplados na PEC da
Previdência, assim como a Polícia
C i v i l , a M i l i t a r, C o r p o d e
Bombeiros, também já estamos
avaliando incluir a Polícia Prisional.
Então, eles [oficiais de Justiça]
também pediram essa inclusão
porque exercem atividade de risco.
Pedi que venham debater essa
proposta com a comissão especial
nos próximos dias”, explicou
Botelho, ao considerar justo o porte
de arma à categoria.
Conforme Souza, a
federação está percorrendo as
assembleias legislativas para
reforçar a proposta. “Estamos
pedindo apoio para que seja
reconhecida a atividade de risco dos
oficiais de justiça na PEC da
Previdência. É a única categoria em
que o profissional trabalha sozinho e
sem porte de arma”, questionou
Souza, ao destacar que somente em
Mato Grosso são 800 oficiais de
Justiça.

Joner Campos

A

Polícia Federal cumpriu
mandado de busca e
apreensão na manhã desta
quinta-feira (30) contra suspeito de
comercialização de notas falsas em
C á c e r e s . S e g u n d o a P F, o
cumprimento dos mandados de
busca e apreensão se deve em
virtude de uma investigação que
começou após um pacote de notas
“fakes” ter chegado pelos correios
em Cáceres.
O endereço do suspeito foi
visitado em buscas de outras provas

do envolvimento com a
comercialização de cédulas falsas,
no local foram apreendidos
documentos. De acordo com a PF, a
investigação identificou que o
suspeito teria adquirido notas falsas
através de redes sociais e aplicativos
de mensagens.
Segundo o Delegado da
Policia Federal, Oto Andrade, o
suspeito foi preso e deve responder
pelo crime de Art. 289 do Código
Penal da Lei 2848/40, que tem pena
de três a doze anos, além de multa.
Foto: Ilustrativa

PF identificou que as notas foram adquiridas pelas redes sociais

Ainda segundo o delegado,
a investigação deverá ter maiores
desdobramentos em busca de mais
envolvidos nessa prática delituosa, e
afirmou para que esta pratica está
cada vez mais recorrente na região
de fronteira e que outras pessoas já
foram presas.
“Motivados pela ganância
as pessoas acham que é simples e que
não dá em nada, porém a pena alta, e
está prevista de mais três a doze
anos. Acabam entrando na onda e
acabam presos, e se comparado ao
crime de tráfico que é de 15 anos. E
de comercialização de moeda falsa é
de 3 a 12 anos de pena e sem direito
de fiança”, alertou.
A PF tenta identificar os
fornecedores e falsificadores das
notas, na segunda etapa das
investigações. Criminosos usam em
grupos de compra e venda no
Facebook e no WhatsAPP usam o
espaço para tentar comercializar
produtos ilegais, entre eles notas
falsas de dinheiro e cartões de
crédito clonados. Nas postagens,
eles alertam para o que chamam de
'dinheiro fácil' em época de crise e
garantem a eficácia do negócio.
O delegado alerta que tanto
a venda como a compra desse tipo de
produto é considerada crime, com
punição de três a 12 anos de prisão.

VENDE-SE
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TERCEIRA RODADA

Agora, o Cuiabá volta a campo contra o Operário Várzea-grandense, na Arena Pantanal, no domingo, às 15h. Já o Luverdense encara o Araguaia, no estádio Zeca Costa, no dia 22 do próximo mês

Dourado vence o Luverdense e
soma mais 3 pontos no Estadual
Só Notícias

Foto: Divulgação

O placar garantiu 3 pontos ao Cuiabá

O

Dourando venceu o
Luverdense Esporte
Clube por 1 a 0, no
estádio Passo das Emas, em
partida válida pela terceira rodada
da competição estadual. O único
gol da partida foi marcado por
Maxwell, que recebeu livre de
marcação, dominou bem,
carregou a bola com
tranquilidade para abrir o
marcador. Buscando a primeira
vitória na competição, o
Luverdense abriu pressionando o

atual campeão Estadual. Aos 4, o
time de Lucas do Rio Verde
conseguiu a primeira cobrança
direta, mas a bola subiu muito.
Aos 7, Ruan bateu de longe com
perigo para o Alviverde. Aos 10,
Elvis cobrou bem e por pouco não
abriu o placar para o Cuiabá.
Aos 14, Alex tentou dar
pressão no jogo com passe longo,
mas sem sucesso. Aos 16,
Mendes do Luverdense chegou
com perigo chutando, mas sem
oferecer perigo para defesa da

equipe cuiabana. Aos 18,
Maxwell recebeu livre de
marcação, dominou bem,
carregou a bola com
tranquilidade e tocou no canto
para abrir o marcador para o
Cuiabá. Luverdense 0 x 1 Cuiabá.
Aos 22, Cuiabá se
encontrou no jogo após abrir o
placar e passou a ditar o ritmo da
partida. Já o Luverdense
desestabilizou sem mostrar
perigo no campo adversário. Aos
25, na cobrança de escanteio a

bola passou por todos e sobrou
para Mendes, que tentou finalizar
e a bola bateu na trave do Cuiabá.
Boa oportunidade para o
Luverdense de empate.
Aos 34, Gustavinho do
Luverdense tentou dominar a
bola após jogada errada do
Cuiabá e acabou recebendo falta
dura da zaga. Aos 41, novamente
em cobrança de bola parada o
Luverdense desperdiçou boa
oportunidade de marcar. A bola
subiu muito e sem perigo para o
goleiro Matheus Nogueira. Fim
do primeiro tempo.Sem
alterações, as equipes voltaram
para definir o último tempo de
jogo. Aos 04, Josué no sufoco e
bem marcado pela defesa do
Cuiabá tentou dividida, chutou e
a bola saiu para fora. Aos 11,
Elder tentou carregar sozinho e
acabou derrubado na entrada da
área e o Luverdense consegue
falta direta com perigo. Luan
mandou de perna direita e a bola
subiu muito e sem nenhum
perigo. Aos 16, o jogo ficou
calmo e ambas as equipes não
conseguiram arma jogadas com
perigo. Apenas algumas

tentativas de longe. Com isso, o
Cuiabá foi mantendo o bom
resultado fora de casa. Aos 23,
Wiliam Santana recebeu na
pequena área, disputou com a
zaga do Luverdense e acabou
neutralizado.
Aos 27, Gustavinho
apareceu sozinho, bateu de
primeira e deu trabalho para o
goleiro do Cuiabá, Matheus
Nogueira, que se esticou para
buscar a bola. Boa chance para o
Luverdense. Aos 31, Alex bateu
com perigo após ataque rápido e
deu trabalho para o goleiro do
Luverdense, que mandou para
escanteio. Aos 42, Cuiabá passou
a segurar o jogo com faltas
técnicas garantindo o resultado
fora de casa. Já o Luverdense não
desistiu de conseguir o empate.
Fim de jogo e o placar de 1 a 0
garantiu os três pontos para a
equipe da capital.
Agora, o Cuiabá volta a
campo contra o Operário Várzeagrandense, na Arena Pantanal, no
domingo, às 15h. Já o Luverdense
encara o Araguaia, no estádio
Zeca Costa, no dia 22 do próximo
mês.

ESTADUAL

Mixto vence Araguaia e se
reabilita no Mato-grossense
Só Notícias

O

Mixto venceu o
Araguaia por 3 a 0, na
Arena Pantanal, em

partida válida pela terceira rodada
do Campeonato Mato-grossense.
Vitinho e Romarinho marcaram
Foto: Assessoria

Mixto venceu por 3x0
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os dois primeiros. Depois, Renan
Romário definiu o placar.
Com a larga vitória, o
Tigre se reabilitou na competição
conquistando os três primeiros
pontos e entrou na briga por
classificação no G8.
Já o Araguaia segue sem
pontuar e se complicando cada
vez mais na competição.
O próximo compromisso
do Mixto será contra o Nova
Mutum, no estádio Valdir Doilho
Wons, às 15h, no Domingo.
Já o Araguaia volta a
campo no dia 22 contra o
Luverdense, no Zeca Costa, às
15h30.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

Monyke Mendes Gouveia

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
tenso e bastante exigente.
Não se deixe levar pelo
pessimismo ou negativismo,
pois essa energia é passageira. Aproveite o
dia para organizar sua rotina e papéis
importantes.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você deve estar atento
a problemas nos
relacionamentos, pessoais e/ou
profissionais. Pode ser um dia tenso,
exigente, especialmente se você estiver em
um relacionamento mais sério, como uma
sociedade ou casamento.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e uma
sensação de peso no coração.
Procure investigar o que, de fato, é fantasia e
o que é realidade. O dia é ótimo para
organizar e começar o planejamento de um
novo projeto.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de trabalho tenso e
exigente. O dia é ótimo para
rever e reorganizar projetos pessoais e
profissionais. Fique atento e procure não
se envolver em problemas com colegas e
superiores.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que a responsabilidade,
relacionada a um projeto em
equipe, pode aumentar; você pode ser
escalado para liderá-la e não se sentir apto
para isso. Um amigo próximo pode precisar
de sua ajuda.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você pode
enfrentar algumas dificuldades em um
romance, caso esteja envolvido com
alguém. O relacionamento com um filho,
pode passar pelo mesmo processo. Dia
ótimo para planejar um projeto criativo.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você pode enfrentar
algumas dificuldades em um
projeto de trabalho. O relacionamento com
colegas e superiores pode estar mais tenso.
Procure sublimar problemas nas relações
menos importantes, pois essa energia é
passageira.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de tensão e
preocupações em família. A vida
doméstica pode tornar-se mais exigente,
seja pela necessidade de organização ou
por uma reforma em andamento. Dia
ótimo para trabalhar home office.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que o baixo astral pode
tentar invadir seu espírito.
Um bom aliado neste dia são os rituais
religiosos ou espirituais, como a meditação.
Uma viagem pode ser adiada, mas será por
poucos dias.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social. O mau humor pode tentar
invadir seu espírito, portanto, fique atento
à comunicação, especialmente se precisar
visitar clientes.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
necessidade de organização
emocional. Pode haver uma espécie de
limpeza em emoções mais intensas.
Procure deixar para trás o que não faz mais
sentido.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que as preocupações com
as finanças podem ficar mais
intensas. Procure organizar ganhos e gastos
e não se deixe levar pelo pessimismo.
Procure não se envolver em um novo
investimento. Espere alguns dias.

Parabéns
Dra Monyke!
Noite mágica, onde a emoção explodia no sorriso dividido entre o nervosismo e a felicidade, entre a
certeza de dever cumprido e a ansiedade de começar uma nova etapa, assim foi a cerimônia de Colação de
Grau (simbólica) dos formandos de medicina da Unemat. Nossos aplausos a todos que não mediram
esforços transpondo todas as barreiras nesses anos de estudos. Hoje o nosso brinde especial a formanda
Monyke Mendes Gouveia que enfim realizou seu sonho de criança: ser médica. Pela sua garra,
determinação e comprometimento temos certeza que será uma profissional nota 1000. Monyke, que esta
data seja o marco de uma carreira brilhante, plena de grandes realizações e sucessos. Parabéns! Confira os
melhores momentos:

