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BERÇO DO FIPe
Pano de fundo do rico turismo de pesca do pantanal, o festival que gera milhares de empregos diretos e indiretos, justifica a outorga oficial do titulo estadual

Lei torna Cáceres a capital
estadual da pesca esportiva

Fotos: Arquivo

O ontem e o hoje da capital pantaneira da pesca, nas ondas do FIPe

Tudo começou há 39 anos passados na saga de Aderbal/Orfélia Michelis (in-memorian), Luizmar Faquini e Ademir Pirangueiro, ao lançar a semente do Festival de Pesca que virou FIPe ao se
tornar internacional. O mega-evento, culmina por tornar Cáceres a Capital Estadual da Pesca Esportiva, por força de lei sancionada pelo governador Mauro Mendes esta semana. Página 03

CALOR HUMANO

MADE IN CÁCERES

Voluntários coletam ajuda
para socorrer os bolivianos

Barrigueira de mula estava
recheada com 4 kgs de coca

Foto: Reprodução

Foto: DRE-MT

O prefeito de San Matias, Fabio
López Olivares, pediu ajuda humanitária
a cidade de Cáceres, por causa das
queimadas que atingem a cidade
boliviana. O prefeito de Cáceres disse que
a cidade começou a arrecadar alimentos e
já enviou água potável. Um ponto de
arrecadação das doações foi colocado na
sede da Defesa Civil em Cáceres, tudo
pelos hermanos da cidade gêmea.
Incêndio já destruiu 160 mil ha, atingindo
1,5 mil moradores no lado boliviano

Página 03
Vivancely Miranda, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas

CHUVICA NA BR

Mineirinha das gerais, região sudeste, Vivancely Cordeiro Miranda, 23, ,
passou por Cáceres no último final de semana, fez seus contatos e adquiriu em
bocas da cidade, quatro quilos de pasta base de cocaína, que seria levado para
abastecer o mercado de sua cidade. Alcaguetada, ela rodou ao trocar de ônibus na
rodoviária de Cuiabá, com a droga envolta em cintas na barriga. Página 03

Água na pista teria causado
capotamento da ambulância

MEDICINA/CÁCERES

Foto: PRF/MT

Uma ambulância da Secretaria Municipal de
Saúde de Cáceres, capotou no Km 620 da rodovia
BR 070, devido a pista lisa pela chuva fina, mas
intermitente que caía na região. Felizmente, as tres
pessoas que estavam no interior do veículo o medico
Márcio Ferreira Egues ,o motorista Railson, 42, e a
enfermeira Jardiane Cintra Pires 32, não sofreram
nenhuma lesão, escapando ilesos. PÁGINA 04

Alunas da Unemat participam
em Manual de Neurocirurgia
As estudantes de
medicina da Unemat de Cáceres,
Kassya Stephanie Sousa De
Araujo, 24, Lara Santini Antonio
Barrionuevo, 22, e Mayara
Figueiredo Araujo Nascimento,
22, são as únicas do estado que
assinam um capítulo do 'Manual de
Neurocirurgia', , e que será lançado
no próximo mês de novembro em
Curitiba, no 'III Encontro
Interligas De Neurocirurgia da
Alunas Kassya, Lara e Mayara com o supervisior Atahualpa Strapasson
ANBc. Página 05

Felizmente foi apenas um susto e todos sairam ilesos no acidente
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Bancários graças à Deus!

Manhã

EDITORIA

PELA CULATRA
Ministra do Supremo Tribunal Federal,
Rosa Weber, negou o pedido de liminar do
ex-deputado federal Victório Galli para
derrubar a sua condenação por causa de
declarações homofóbicas feitas enquanto
ele ainda exercia o mandato na Câmara
Federal. Com a decisão, Galli terá que
pagar R$ 100 mil por danos morais
coletivos. O valor será revertido para uma
entidade sem fins lucrativos que combata a
violência e discriminação contra a
população LGBTI.
PONTO ELETRÔNICO
Os vereadores da oposição apresentaram
um projeto de lei que prevê a instalação de
aparelhos de ponto eletrônico para
controlar a frequência dos vereadores na
Câmara de Cuiabá. A intenção dos
parlamentares, é evitar prejuízos com os
constantes atrasos. Sendo assim, quando
algum vereador chegar atrasado, o ponto
acusará e o salário será reduzido
proporcionalmente. Se a moda
péga,.....deixa prá lá, que atualmente no
patropi, é aconselhável só pensar.
GANHA TEMPO
As sete unidades do Ganha Tempo em
Mato Grosso estão desenvolvendo
campanhas sociais que visam a melhoria
das condições vida e saúde da população do
estado. Atualmente, são três campanhas,
sendo duas voltadas para o público
feminino: uma de prevenção ao
feminicídio e outra sobre o direito a
igualdade; a terceira, de agasalhos, visa
atender comunidades carentes de
moradores de rua.
PAROU GERAL
O presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, Carlos Alberto Alves da
Rocha, determinou a suspensão das
atividades no órgão e em todas as
Comarcas do estado na segunda-feira (26),
devido à interrupção do sistema do Poder
Judiciário. Com isso, também ficam
suspensos os prazos processuais.
Conforme a portaria desde o final da manhã
de domingo (25), todos os sistemas e
serviços de tecnologia da informação e
comunicação hospedados no servidor do
Poder Judiciário ficaram fora do ar.
MÃO FECHADA
Relatório técnico emitido pelo Tribunal de
Contas da União, diz que Mato Grosso e
outros estados exportadores de produtos
primários e semielaborados podem deixar
de receber do governo federal o repasse
referente ao Auxílio Financeiro de
Fomento às Exportações. O documento
define que o governo federal não tem mais
que compensar os estados e a gente não se
surpreende, pois no topo desta piramide de
poder, não é fácil garimpar, alí, é só o venha
nós e nada do seja feita a sua vontade.
CÁCERES 241 ANOS
Jornal Correio Cacerense trabalhando
cuidadosamente para a edição histórica dos
241 anos de fundação de Cáceres. A
editoria de pesquisas se esmera nas páginas
que estarão ricamente ilustradas, levando
os leitores a viajar na saga secular da
Princesinha do Rio Paraguai, que nasceu
Rainha do Pantanal. Seja parceiro com sua
mensagem. Reservas com Rosane –
32214120. (996659799 e 999345183)

Certa vez o aluno do curso de
economia de uma famosa faculdade
perguntou ao mestre, o que um banco
produz e o coitado do professor, assim
como o aluno, vitima do sistema
capitalista selvagem que impera no reino
tupiniquim, depois de franzir o cenho
(como se diziam nos contos antigamente)
e coçar os ralos cabelos, prá não complicar
mais ainda, disse que a atividade bancária
se resume a captar depósitos e conceder
empréstimos, claro, com o dinheiro alheio
e lucrar sobre os ditos caraminguás dos
iludidos correntistas.
Os bancos sabem que,
normalmente, o correntista emitirá, aos
poucos, ordens de pagamentos sobre seus
depósitos, a fim de pagar dívidas ou
realizar transações e que parte dos
depósitos captados ficam livres para
serem usados de forma mais produtiva e,
sobretudo, lucrativa, para os banqueiros,
óbvio.
Se uma empresa vai a este banco
em busca de um empréstimo, o banco cria
moeda (sob a forma de novos depósitos a
vista) ao creditar a conta corrente dessa
empresa no valor do empréstimo.
Nesta ciranda, o agiota oficial
banqueiro, fatura milhões por mês, paga
uma merreca para os bancários, e cevam
seus lobbies políticos para se manterem
como quinto poder da república. Bem, a
gente não está aqui pra rufar este ou aquele
banqueiro, mas sim, para homenagear
neste 28 de agosto, o escravo deles, os
bancários cuja data o calendário registra
nesta quarta feira.
Um colega nosso que envelheceu
atras de um guichê bancário, nos disse
sobre a parafernália tecnológica dos
bancos, aquela propaganda maravilhosa
de financiamentos fáceis, que se contraem
com um piscar de olho à recepcionista,
naquele ambiente de ar-refrigerado, de

eficiência, teclados on-line,
telefones e sorrisos, muitos sorrisos,
disfarçado trabalho, sob a própria
expressão do sofrer no paraíso.
Nos disse ele, que se o grande
público tirasse as névoas dos comerciais,
em lugar de se enfeitiçar com o mobiliário,
com as máquinas, de ver apenas o palco
onde se encena o bancário feliz, e passasse
a olhar com o cérebro as informações dos
balanços econômicos, bem perceberia a
vida que pode levar um bancário em meio
a tamanha selva de lucros astronômicos.
Ganharia uma aula viva do conceito de
mais-valia, esse outro brilho de Marx.
E saberia que há muito as
estatísticas põem os bancos em primeiro
lugar no ranking dos Dort (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho), que inclui doenças da coluna,

tendinite, bursite e LER (Lesão
por Esforço Repetitivo). Taí, um resumo
de um bancário sobre a vida da maioria dos
bancários, engordando o cofre do patrão,
fazer o que né? Literalmente, a fila anda, e
que fila!, a vida segue e a continuar a
bagunça, logo vem uma privatização,
pinta uma PDV, direitos foram pro saco,
aguardar a sineta de São Pedro tocar! Mas
o bancário é um cidadão consciente, leva
as porradas da vida, se a porta trava, quem
fica travado é ele, não é o guarda,
aumentos?
Só se for de trabalho, já andam
falando pelaí que os bancos deveriam abrir
aos sábados, êita escravidão, Xô-Mano,
melhor seria ter nascido politico, não
tivesse ele nascido gente, num lar decente.
Amigos bancários, nossos parabéns pela
data e toca a fila, Bom Dia!

Digital Influencer (?)
Virou moda no mundo moderno
digitalizado, as pessoas dizerem que é
seguidora do ou da, Digital Influencer
fulano ou sicrano. Para “cortar” minha
orelha, fui até o Dicionário Aurélio para
ver e ter a certeza absoluta do significado
da frase Digital Influencer. Lá encontrei
isto: “O digital influencer é a pessoa capaz
de influenciar o comportamento e opinião
de milhares de pessoas por meio do
conteúdo que publica em seus canais de
comunicação como Facebook, Twiter,
Instagram e You Tube.
Eu iria além, diria que alguns
considerados Digitais Influencer, com
raríssimas exceções, podem, sem
nenhuma dúvida, serem considerados
como uma máquina de revelar idiotas. Por
que? Óbvio, se amanhã a “cantora” Anita
se auto definir como Digital Influencer e
você for à página dela e lá constar meu
nome como um de seus seguidores, sem
titubear você pode me considerar um dos
maiores cretinos, desmiolado e “sem
noção” deste planeta. Se o seu namorado,
o tal de Scooby, surfista bilionário que

vive viajando mundo afora,
também for um, e eu estiver na sua lista,
pode me considerar um retardado mental.
O que tem essa moça para me
oferecer a ponto de eu ler sequer uma
linha ou uma palavra escrita por ela, ou
por seu namorado, que venha a interferir
na minha maneira de ser ou de viver? Se
você me ver na lista de seguidores de
Bruna Surfistinha, pode correr atrás de
mim com camisa de força, pois vou dar
muito trabalho para ser preso e, após isso,
me enviar para um presídio de Segurança
máxima.
E que tal você ser seguidor ou
seguidora de Geisy Arruda? Não gostou?
Talvez Pablo Vitar seja o seu perfil, legal
não? Nas páginas deles vocês encontrarão
conselhos maravilhosos que realmente
influirão na sua vida. Não sei gente onde
vai parar este mundo.
As imoralidades que víamos
poucos meses atrás de pessoas
desqualificadas enfiando crucifixo no
ânus, outros defecando em praças
públicas semi nus com aqueles seios

EXPEDIENTE

horríveis parecendo mais com um
ovo frito, vem diminuindo
consideravelmente graças à algumas
atitudes enérgicas do Governo federal, o
que a família brasileira em sua
esmagadora maioria, decente, agradece.
Vocês se lembram dos Rolezinhos nos
Shoppings? Alguns escritores “lights”,
que vem há décadas dando soco em ponta
de faca, vieram à público dizer que estes
facínoras e bandidos eram vítimas da
sociedade, enquanto eu pus a cara a tapa
pedindo cacaete para estes canalhas, única
maneira que eu via para cortar este mal
pela raiz.
E graças a Deus o cacete comeu no
lombo destes safados que nunca mais
quiseram fazer rolezinhos na propriedade
de outros. Não se esqueçam, se eu estiver
na lista de seguidores de algum Digital
Influencer desqualificado, me mandem
por favor para o Hospital Psiquiátrico
Adauto Botelho, aí sim, meu tempo
chegou….
***___Eduardo Gargaglione Póvoas –
Odontólogo em Cuiabá.
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COTA DO SUCESSO

Reconhecimento surge após 39 anos da luta do casal Aderbal/Orfélia Michelis, in-memorian e dos amigos Luizmar Faquini e Ademir Pirangueiro, os pais do FIPe

Cáceres oficializada capital
estadual da pesca esportiva
Da redação

Foto: Acervo-JCC

A

provado no último dia 16
pela Assembleia Legislativa
de Mato Grosso em duas
votações o projeto de lei estadual
185/2018, que confere ao município
de Cáceres o titulo de Capital
Estadual da Pesca Esportiva, foi
sancionado anteontem, pelo
governador Mauro Mendes, com
efeito de lei nº 10.933 passando a
Princesinha do Rio Paraguai a
reconhecida pelo seu potencial
turístico de pesca. A Lei foi
publicada na edição do dia 26 da
Imprensa Oficial de Mato Grosso
(Iomat). O reconhecimento surge
após 39 anos da luta do casal de
pioneiros in-memorian
Aderbal/Orfélia Michelis, Luizmar
Faquini e Ademir Pirangueiro,
semeadores do FIPe, o maior festival
de pesca embarcada do planeta
(Ranking-Guinness-Book), que
desde 1980, vem crescendo a cada
ano que passa na agenda cultural e
esportiva de Mato Grosso.
O evento conta com
milhares de participantes, uma
estrutura montada para atender os

guia de turismo Claudionor
Duarte Côrrea o turismo de pesca
gera em torno de 2.500 empregos
diretos e indiretos, já seria uma
justificativa para o titulo estadual. Já
pensando no próximo Festival de
Pesca (FIPe), no dia 15 último, o
Secretário Municipal de turismo e
Cultura Junior Trindade se reuniu no
Gabinete do prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, com todas as
instituições e apoiadores do evento,
definindo a data do próximo FIPe,
(8 a 12, de julho de 2020), iniciando

FIM DA LINHA, UAI!

Mula mineira dançou com
4 kg de coca na rodoviária
PJC/MT c/ Redação
Tudo começou com o sonho real do saudoso Aderbal Michelis em 1980

turistas com barracas de
comidas típicas, artesanatos,
equipamentos de pesca e náutica,
entre outros acessórios, tudo
animado com shows de artistas local,
regional e nacional.

V

ivancely Cordeiro Miranda,
23, uma mulinha do estado
de Minas Gerais, passou por
Cáceres no último final de semana,
fez seus contatos e adquiriu em
bocas da cidade, quatro quilos de
pasta base de cocaína, que seria
levado para abastecer o mercado de
sua cidade no estado sudeste.
Com as devidas cautelas,
nem tão devidas assim, ela
acondicionou a droga em cintas na
barriga e lampeira ciente do sucesso
da empreitada, embarcou num
ônibus para Cuiabá, primeira escala
de sua rota criminosa, mas Acabou
dançando durante checagem
policial, já alcaguetada por terceiros
à Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes (DRE).
Os policiais confirmaram
terem recebido as informações
prévias de que uma jovem havia

Em tempo neste ano do 38º
Festival Internacional de Pescas
Esportiva de Cáceres o município se
destaca ainda mais ao ser coroado
com o título que vem trazer
visibilidade para região. Segundo o

VÍTIMAS DO FOGO

Moradores arrecadam alimentos
água e remédios para bolivianos
Assessoria c/ Redação

O

prefeito de San Matias,
Fabio López Olivares, pediu
ajuda humanitária a cidade
de Cáceres, por causa das queimadas
que atingem a cidade boliviana.
Cáceres é considerada 'cidadegêmea' de San Matiás e está situada
na região de fronteira.
Olivares enviou um ofício
ao município no último domingo
(25) e também visitou a cidade para
conversar com o prefeito Francis
Maris Cruz. Cáceres começou uma
campanha para arrecadar alimentos,
água e roupas para o país vizinho.
Conforme Olivares, o
incêndio no 'pantanal' boliviano já
destruiu 160 mil hectares e atingiu
1,5 mil moradores em diversas
comunidades. A cidade boliviana
decretou estado de emergência e
pediu ajuda da cidade matogrossense.
Moradores sofrem
problemas respiratórios e tiveram
propriedades devastadas pelo

discussões sobre o que pode
ser melhorado.
“O FIPe é um evento
consolidado no Estado de Mato
Grosso, no Brasil e no Mundo, ele é
de todos nós e é muito importante
nos reunirmos fazermos um novo
planejamento e já iniciarmos a busca
por recursos para o 39º FIPe,” disse
o secretário Júnior, gratificado pelo
título de capital estadual da pesca,
graças em parte do trabalho do
prefeito Francis e equipe da sua
secretaria.

incêndio. O fogo atinge a
região de fronteira entre Bolívia e
Mato Grosso. A preocupação, tanto
do representante brasileiro quanto
do boliviano, é de que as chamas se
alastrem para o território matogrossense.
O prefeito boliviano pediu
medicamentos, suprimentos,
alimentos e água para ajudar os
moradores afetados pelas
queimadas.
Esses itens estão em falta no
país e na segunda-feira (26) a
prefeitura de Cáceres enviou um
ofício à Casa Civil de Mato Grosso,
solicitando apoio da Defesa Civil
para ação em conjunta com a Defesa
Civil de Cáceres, no tocante à ajuda
humanitária medicante arrecadação
e distribuição de alimentos não
perecíveis, roupas, agasalhos,
cobertores e medicamentos.
Para o prefeito boliviano, a
cidade vive um dos 'piores
momentos históricos' e clamou por
Foto: Arquivo

colaboração e ajuda do povo
brasileiro. O prefeito de Cáceres
disse que a cidade começou a
arrecadar alimentos e já enviou água
potável. A ideia é enviar uma equipe
da Defesa Civil a San Matías. O
grupo levará mantimentos,
alimentos e prestará ajuda os
bolivianos. Um ponto de
arrecadação das doações foi
colocado na sede da Defesa Civil em
Cáceres.
Representantes dos órgãos
de proteção ao meio ambiente e das
forças de segurança que atuam em
Mato Grosso se reuniram
anteontem, para definir as próximas
ações no combate aos incêndios
florestais na Amazônia.
O Exército Brasileiro irá
integrar as ações já em curso no
Estado, por meio de infraestrutura
para logística e disponibilização de
tropa para realizar a segurança dos
agentes. Uma das medidas será o
envio de uma equipe à Bolívia para
evitar que o incêndio de lá chegue ao
Pantanal Mato-grossense.

saído de Cáceres,
transportando grande quantidade de
entorpecentes com destino a Minas
Gerais e que ela passaria por Cuiabá
e a ficha caiu assim que o ônibus
procedente de Cáceres chegou na
rodoviária da capital. Os
investigadores fizeram a abordagem
da suspeita no momento em que ela
fazia a troca de ônibus.
A mulinha Vivancely confessou que
receberia R$ 3 mil para fazer o
transporte da droga e na revista
pessoal, realizada por uma policial
feminina, foi cons tatada a
veracidade da informação passada
pela garota e encontrado em seu
corpo duas cintas de pasta base de
cocaína, enroladas na região do
abdômen e que juntas pesavam 3,8
kg. A suspeita foi conduzida à DRE,
onde após ser interrogada foi
autuada em flagrante por tráfico de
Foto: DRE-MT

Mulinha Vivancely Cordeiro Miranda, cocaína, flagra e cana

Prefeitos Fabio López Olivares e Francis Maris, gestores hermanos
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PRIMEIROS SOCORROS

Ao pegar a criança nos braços, policial militar identificou que o recém-nascido estava roxo, e uma seqüência de manobras de reanimação foi realizada com êxito

Policiais militares salvam bebê
que se engasgou ao regurgitar
Assessoria c/ Redação

Foto: Greice Lima

P

oliciais Militares salvaram
uma criança de seis dias de
vida, depois que a recémnascida se afogou com o próprio

vômito enquanto dormia, na tarde
de domingo último (25), em
Pontes e Lacerda. A mãe da criança
ligou para a Polícia Militar

informando que o bebê dormia
normalmente quando apresentou
sinais de engasgo e se afogou com
o próprio vômito. A mãe disse

UTI MÓVEL

Ambulância capota na BR
mas ocupantes saem ilesos
Da Redação

U

ma ambulância da
Secretaria Municipal de
Saúde de Cáceres, capotou
na noite da última segunda-feira
(26), no Km 620 da rodovia BR 070,
município de Poconé,

provavelmente, devido a pista lisa
pela chuva fina, mas intermitente
que caía na região.
Felizmente, as três pessoas
que estavam no interior do veículo
sinistrado, o medico Márcio Ferreira
Foto: PRF-MT

Pista molhada pela chuva pode ter sido causa do capotamento da ambulância

Egues, 39 anos,o motorista
Railson, 42, e a enfermeira Jardiane
Cintra Pires 32, não sofreram
nenhuma lesão, escapando ilesos.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, a UTI Móvel
retornava de Cuiabá para Cáceres, e
a poucos instantes os ocupantes
haviam feito uma parada para ajudar
em acidente ocorrido na mesma
rodovia, onde dois veículos, um Jetta
e uma carreta haviam colidido,
resultando em uma vitima fatal.
Posteriormente, como as
demais vitimas do Jetta não
inspiravam maiores cuidados, o
medico Marcio Egues e a enfermeira
Jardiane, com a chegada de socorros
aos lesionados no carro, decidiram
com o motorista Railson prosseguira
viagem quando também foram
vitima de acidente, sem maiores
consequências, além do susto e
alguns danos na lataria da
ambulância. Ocorrência atendida
pela PRF.

OFICINAS MEI

SEBRAE promove semana de
capacitação em Quatro Marcos

Policiais e mãe da criança, a salvo após os procedimentos

ainda que a criança não estava
respirando.
Enquanto uma equipe da
PM se dirigia à residência da
solicitante, no Bairro Santa Cruz;
um policial militar instruía a mãe
por telefone quanto aos primeiros
procedimentos de emergência.
Já no local, os policiais
perceberam que a mãe estava
realizando o procedimento errado
aplicando o método com o bebê
com a cabeça voltada para cima;
sendo que o correto é fazer o
procedimento com a criança de
bruços.
Ao pegar a criança nos
braços, o policial militar
identificou que o recém-nascido
estava roxo, e uma seqüência de
manobras de reanimação foI

realizada. O bebê reagiu e
começou a chorar já dentro da
viatura a caminho do hospital mais
próximo. Devido à longa distância
até a unidade de saúde mais
próxima, os policiais e a mãe da
criança decidiram parar em um
Batalhão do Corpo de Bombeiros
Militar para assegurar que a
criança conseguiria chegar ao
hospital.
Após se certificar que o
bebê estava melhor e não corria
mais risco de morte, as equipes do
Corpo de Bombeiros e da PPM
seguiram com
a criança ao
Hospital Santa Casa.
A criança passou por
exames médicos que constataram
que ela já estava bem e podia
retornar para casa.

Assessoria c/ Redação

S

ão José dos Quatro Marcos estará
sediando entre os dias 2 a 5 de
setembro próximo, uma semana
de Capacitações para os MEI
(Microempreendedores Individuais),
uma parceria da Prefeitura Municipal,
através do Departamento de Indústria e
Comércio e CAE (Centro de
Atendimento Empresarial) e SEBRAEMT. O Evento acontecerá na Escola
M u n i c i p a l Ve r e a d o r E v i l á s i o
Vasconcelos das 18h às 22h e será
composto por 3 oficinas gratuitas com
material didático incluso.
A oficina “Como planejar o
meu negócio”, foi desenvolvida com o
propósito de ajudar o empreendedor a
compreender a importância do
planejamento para que sua atividade
empreendedora gere resultados
satisfatórios às suas expectativas e
metas, podendo assim, facilitar o dia a
dia, identificar oportunidades e
gerenciar sua atividade com foco no seu
desenvolvimento.
Nas competências trabalhadas,
o tema, conhecer as ferramentas de
planejamento empresarial;
Conscientizar-se de que o planejamento
de ações, de forma ordenada e
articulada, contribui para a perenidade
da atividade empreendedora
desenvolvida; Aplicar ferramentas de
planejamento para melhorar o
desempenho de sua empresa, com
aumento de sua competitividade, de
modo sustentável.
Na oficina “Como administrar
um pequeno negócio” o objetivo é
contribuir para que o empreendedor se
reconheça como um indivíduo capaz de

definir e atingir objetivos que
satisfaçam as suas necessidades,
assumir responsabilidade pelas próprias
decisões e reconhecer a importância da
gestão para o sucesso de seu negócio.
Como estabelecimento de
metas; - Mercado – Tendências; - O
Cliente; - Mercado - Fornecedores e
Concorrentes; – Marketing; Resultados da empresa – Projeção; Fluxo de Caixa e Capital de Giro; Viabilidade da empresa - indicadores de
desempenho.
Finalizando, na oficina “Como
expandir seis negócios”, o objetivo é
auxiliar o participante na tomada de
decisão acerca de permanecer no

patamar de MEI ou passar para
o patamar de Microempresa,
conhecendo os direitos e deveres do
MEI e da Microempresa; identificando
as diferenças entre o
Microempreendedor Individual e a
Microempresa; avaliando a relevância
da avaliação das próprias competências
como empresário do seu negócio, de
modo a rever posições e predispor-se
elaborar novas ideias e atitudes para o
seu crescimento; e buscando o
autoconhecimento para desenvolver
suas competências empreendedoras.
Informações e inscrições no Centro de
Atendimento Empresarial de São José
de Quatro Marcos, falar com
Foto: Ilustrativa

Oficinas são realizadas em todo interior, com inscrições grátis
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UNEMAT/CÁCERES

Elas são as únicas de MT que assinam um capítulo do 'Manual de Neurocirurgia', que será lançado em novembro deste ano em Curitiba, no I I Encontro Interligas

Alunas do curso de medicina
em manual de neurocirurgia
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Estudantes Kassya, Lara e Mayara com supervisor Atahualpa Strapassom

A

s estudantes de medicina
da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat) Kassya Stephanie
Sousa De Araujo, 24, Lara
Santini Antonio Barrionuevo, 22,
e Mayara Figueiredo Araujo
Nascimento, 22, são as únicas do
estado que assinam um capítulo
do 'Manual de Neurocirurgia',
escrito por ligas acadêmicas das

áreas de neurologia,
neurocirurgia e neurociência de
todo o Brasil, e que será lançado
no próximo mês de novembro em
Curitiba, no 'III Encontro
Interligas De Neurocirurgia Da
Academia Brasileira de
Neurocirurgia (ANBc)'.
As alunas foram
supervisionadas pelo
neurocirurgião Atahualpa

Strapasson, representante
perante a ABNc, a orientadora da
liga, Olga Alvares, e o
especialista no assunto (em
coluna e medula) e convidado,
Marcel Yamada. O capítulo trata
sobre hérnia de disco.
Segundo Mayara, que
cursa o 8º semestre, foi Kassya,
que está no 10º, que foi convidada
para fazer a participação. “Ela

recebeu o convite após ter
participado de um estágio no
Instituto de Neurologia de
Curitiba. Ela cadastrou a nossa
liga na ANBc, e recebeu esse
convite”, explica. “Como são
ligas acadêmicas, um grupo de
estudo formado pelos estudantes,
ela selecionou mais duas ligantes,
eu e outra estudante do 8º
semestre, que éramos as mais
antigas e ativas”.
No total, foram cerca de
três meses para a produção do
artigo, dentre a revisão
bibliográfica, redação e revisão.
As garotas já tinham contato com
a área de neurologia e
neurocirurgia, principalmente
por fazerem parte da liga. “Cada
liga é voltada para preencher
ensino, pesquisa e extensão em
alguma área.
No nosso caso, a gente
entrou na liga de neurologia e
neurocirurgia da universidade,
que é a LANNC. E ao longo de

vários semestres, temos
desenvolvido diversos trabalhos,
então acabamos tendo interesse”.
No último mês de junho,
por exemplo, elas organizaram e
realizaram o primeiro Congresso
de Neurologia e Neurocirurgia do
Pantanal Mato-Grossense em
Cáceres.
“A gente conseguiu trazer
vários profissionais de Cuiabá, e
também o doutor André
Giacomelli, que é de Curitiba, e
um dos organizadores desse
livro”, lembra Mayara. “Ele
esteve aqui em Cáceres,
palestrou, e foi muito bacana,
porque foi o primeiro evento
grande criado por acadêmicas e
feito aqui no interior mesmo”.
O livro será lançado nos
dias 1, 2 e 3 de novembro, em
Curitiba, durante o 'III Encontro
Interligas De Neurocirurgia da
ABNc'. O evento é realizado pela
Academia Brasileira de
Neurocirurgia.

CHUVA NA BR 070

Morador de Araputanga morre
na colisão de Jetta com carreta
Da Redação

U

m motorista morreu e
duas pessoas ficaram
feridas em um acidente
na madrugada de ontem, (27) na
BR-070, município de Nossa
Senhora do Livramento, próximo
ao Parque da Serra, cerca de 42
km de Cuiabá. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), a
vítima foi identificada como
Marcelo Anselmo Ferreira
Souza, que residia em
Araputanga e viajava com um
Volkswagen Jetta, para Cuiabá
com a mulher e o filho.
O acidente envolveu o
carro da família e uma carreta. De
acordo com a PRF, Marcelo
dirigia o veículo e bateu na lateral
da carreta.
Como chovia no
momento do acidente, a primeira
suspeita é que a chuva possa ter

contribuído para a batida
ao embaçar a visão do condutor.
A mulher e o filho do
motorista, ficaram presos às
ferragens e foram socorridos, por
equipes do Corpo de Bombeiros e
Serviço de Atendimento Móvel
d e U rg ê n c i a ( S a m u ) q u e
estiveram no local,
providenciando o resgate.
O motorista da carreta não
se feriu. O carro de Marcelo
seguia de Cáceres para Cuiabá. O
trânsito ficou congestionado por
causa do acidente.
A Polícia Civil
investigará as causas do acidente.
O corpo do motorista foi levado
ao Instituto Médico Legal para
necrópsia e posteriormente,
liberado aos familiares para
sepultamento na cidade de
Araputanga.
Foto: PRF/MT

Carro de passeio ficou seriamente danificado na colisão com a carreta
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CARRETA SESC

O prefeito Francis Maris Cruz enaltece a importância da parceira com o Sesc

Parceria em odonto começa a
atender pacientes em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

N

a tarde da última
segunda-feira (26), a
Prefeitura de Cáceres e o
Serviço Social do Comércio
(Sesc), firmaram uma parceria
social muito importante para a
comunidade cacerense, o
OdontoSesc. Pelo projeto, alunos
de escolas municipais e
moradores de bairros que não são
atendidos por serviços de
odontologia poderão fazer o
tratamento dentário
gratuitamente.
Diversas autoridades
prestigiaram a solenidade de
lançamento e segundo o diretor
regional do Sesc Mato Grosso,
Carlos Alberto Tondati Rissato, o
programa é itinerante
e o
atendimento é feito em uma
carreta adaptada com vários
consultórios dentários.
Ele informa que o
OdontoSesc ficará em Cáceres
por um período de 60 dias.
“Estaremos disponibilizando
vários serviços odontológicos,
mas será necessário passar por
uma triagem”, esclareceu
Rissato.

parceria que trará, sem
dúvidas, bons resultados para o
nosso município”, ponderou
Eliene.
A secretária municipal de
Saúde Silvana Mareia de Souza,
disse que a carreta OdontoSesc
está equipada com quatro
cadeiras odontológicas e todos os
aparelhos necessários para

como em um consultório
convencional. “Este projeto tem
como objetivo a educação a saúde
bucal da população cacerense.
Entre os procedimentos
curativos estão aplicação de
flúor, profilaxia, serviços de
restauração, remoção de tártaro,
polimentos e pequenas
cirurgias”, finalizou Silvana.

Carreta do Sesc atenderá gratuitamente durante 60 dias em Cáceres

O prefeito Francis Maris
Cruz enaltece a importância da
parceira com o Sesc. “É uma
forma que encontramos de
ampliar ainda mais o atendimento
da odontologia em nossa cidade,
sempre digo que as parceiras são
fundamentais , e esta, na área der
de saúde, tem grande alcance
social ”, exalta.

Para a vice-prefeita de
Cáceres Eliene Liberato Dias, o
evento tem o objetivo de levar o
atendimento odontológico para
as comunidades que não recebem
esse tipo de serviço. “ É um
projeto social relevante,
principalmente porque oferecerá
um atendimento gratuito e de
qualidade à população. Uma

NELSON DANTAS

Adequações do aeroporto
já estão bem encaminhadas
Assessoria

O

vereador Claudio
Henrique Donatoni
(PSDB) encaminhou ao
Executivo Municipal, no mês de
junho, um requerimento

solicitando informações sobre o
Projeto de Adequação do
Aeroporto de Cáceres, pedindo
celeridade aos demais pares.
Após análise técnica,
Foto: Assessoria

Vereador Claudio Henrique Donatoni, autor do projeto

verificou-se que o projeto
está pronto junto à Secretaria do
Estado de Infraestrutura
(SINFRA), tendo o Prefeito
Francis solicitado ao Governador
Mauro Mendes uma agenda com
a Secretaria de Aviação Civil, em
Brasília, para entregar ao mesmo
pessoalmente o projeto de
reforma do aeroporto.
Com o projeto, além de
oferecer novos destinos de
viagem aos cacerenses, o novo
aeroporto internacional Nelson
Martins Dantas poderia servir de
escala para vôos internacionais, o
que baratearia as passagens e
encurtaria o tempo de voo. “Além
disso, o aeroporto poderia
fomentar o turismo de Cáceres e
despertar o interesse de
empresários de outras cidades,
Estados e até países em investir
no nosso município”, completou
o vereador Claudio Henrique.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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CAMINHO DA ROÇA

Virtual candidato ao acesso da elite do futebol nacional, o Luverdense escorregou sequencialmente e terminou a série C derrotado pelo parceiro lanterna acreano

Galo carijó belisca Verdão
no joguinho dos rebaixados
R
O.E c/ Redação

Foto: Assessoria

epercute em Lucas do Rio
Verde a trágica campanha
do Luverdense na série C
este ano, sendo rebaixado a
última instância do futebol
profissional de Mato Grosso e
mais grave ainda, terminando na
vice-lanterna, mas despedindo-se
do certame com derrota para o
lanterna Atlético Rio Branco.
O adeus com sabor
amargo para o Verdão do médionorte aconteceu na tarde de
domingo último, perdendo o LEC
por 3 a 2 no estádio Florestão
encerrando sua participação na
competição na nona colocação do

grupo B, com 13 pontos, a
segunda pior campanha geral da
Terceirona neste ano.
O atlético, lanterna,
terminou com 11 pontos, mas
pelo menos com uma despedida
de vitória no jogo onde ambos os
clubes só cumpriram tabela, pois
já entraram em campo rebaixados
para Série D do Brasileiro.
Logo no início do jogo, o
Luverdense abriu o placar com o
centroavante Tozin, de falta. O
Atlético(AC) conseguiu o empate
aos 50 minutos, ainda do primeiro
tempo, com o atacante Ermel. No
segundo tempo, o time da casa

virou o jogo, aos 18
minutos, com o atacante Polaco.
Próximo do fim de jogo, o duelo
se movimentou novamente.
Aos 44 minutos, o
atacante Douglas empatou para o
LEC. Dois minutos depois, o
Galo Carijó voltou à frente no
placar com o meia Geovani e
garantiu a sua segunda vitória na
Série C.
Apesar da vice-lanterna, o
vexatório time mato-grossense
terminou a Série C sendo o time
que menos venceu, apenas uma
vitória, contra duas vitórias do
lanterna acreano, que foi o único

NOVOS DA ELITE

Cavalo e Mutum abrem amanhã
a disputa de título da segundona
Cb News c/ Redação

A

primeira partida da
decisão do Campeonato
Mato-grossense da
segunda divisão está agendada
para amanhã, (29) às 19 horas no
estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde.
Em campo, as equipes do
Nova Mutum e Poconé, que já
carimbaram o passaporte para a
primeira divisão em 2020,
iniciam a busca por um título
inédito.

O jogo de volta da final
está programado para o dia 1º de
setembro, próximo domingo, às
15 horas, no estádio Neco Falcão,
em Poconé. O 'Cavalo
Pantaneiro', ainda invicto na
competição, conquistou o direito
de fazer a segunda partida em
casa graças à melhor campanha
na competição.
Conforme o sistema de
disputa, o time que obtiver o
melhor saldo nos dois jogos – não
Foto: Arquivo

Poconé e Nova Mutum jogam primeira decisória amanhã em Lucas

Cáceres-MT, quarta-feira 28 de agosto de 2019

existe gol qualificado –
levanta a taça de campeão.
No caso de igualdade de
placar nas duas partidas, a decisão
vai para os pênaltis. A tabela com
os jogos da decisão foi divulgada
nesta segunda-feira (26), pela
FMF.
Enquanto o Nova Mutum
avançou para a final eliminando o
Cacerense nos pênaltis, após dois
empates (0x0 e 1x1), o Poconé se
classificou derrotando o Grêmio
Sorriso por 4x1 fora de casa e
empatando (1x1) na volta.
Quando se encontraram
no primeiro turno, Nova Mutum e
Poconé ficaram no empate em 1
gol em jogo realizado no Passo
das Emas.
O Campeonato Matogrossense da segunda divisão
teve sua primeira disputa em
1987, mas entre os anos de 1992
e 2007 o torneio não foi
disputado, assim como em 2016.
Algumas das equipes
campeãs da segundona já
chegaram ao título da primeira
divisão como o Sinop, Sorriso
Esporte Clube, Vila Aurora
(Rondonópolis) e Juventude
(Primavera do Leste).

Luverdense esteve todo o campeonato na rabeira da tabela até cair de vez

com pior campanha que o
Luverdense.
Além da vitória solitária,
o Verdão teve 10 empates e sete
derrotas, marcou 13 gols e sofreu
18, com 24,1% de
aproveitamento geral.
Fato cuiroso, no ano
passado, o Cuiabá Esporte Clube
conquistou o acesso para a Série

B em duelo pelas quartas
de final contra o Atlético(AC),
com vitória na Arena Pantanal e
empate no estádio Florestão, o
mesmo em que o Luverdense se
despediu da Série C 2019, porém,
ao contrário de 2018, desta vez foi
de forma negativa para o estado
de Mato Grosso.
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Hoje nossa High Society é dedicada ao Psicólogo, profissional que domina a arte de ouvir,
compreender e auxiliar o outro. A todos que exercem com amor a profissão, na busca
incansável da compreensão dos mistérios da alma humana melhorando a qualidade de vida
das pessoas, nosso carinho e respeito neste dia. Feliz Dia do Psicólogo...

By Rosane Michels

Esotérico
Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, promete
trazer novas oportunidades
com empresas e pessoas
estrangeiras. O período pode ser
altamente realizador, com a renovação de
sua fé e otimismo. Você estará mais aberto
e comunicativo.

Júpiter continua em Sagitário
e, em movimento direto em
aspecto com Netuno em
Peixes, o que promete abrir
portas e trazer novas
oportunidades em bons
contatos comerciais, que resultarão
rapidamente em novos contratos. A
comunicação melhora consideravelmente,
viabilizando novos negócios.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete abrir portas e trazer
novas oportunidades em
negócios e acordos que envolvem uma
parceria financeira. O período pode
envolver também a negociação de uma
grande soma de dinheiro.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete movimentar
positivamente com novas
oportunidades financeiras. Um projeto ou
contrato, envolvendo o aumento de seus
rendimentos, pode ser firmado e aprovado
rapidamente.

Júpiter continua em Sagitário
e, em movimento direto em
aspecto com Netuno em
Peixes, promete movimentar
positivamente seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. A vida social ganha força e
movimento e, entre uma pessoa e outra que
cruze o seu caminho, um namoro pode
começar.

Júpiter continua em seu
signo e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete abrir portas e trazer
novas oportunidades na vida pessoal e
profissional. Um projeto pode ser
negociado e rapidamente aprovado. O
crescimento e a expansão fazem parte dos
próximos meses.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, promete
movimentar positivamente
com novas oportunidades no trabalho. O
dia a dia se torna mais agradável e
prazeroso. Momento ótimo para começar
um novo projeto ou emprego. Novas
portas se abrem.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete trazer inspiração
para novos projetos e proteção espiritual.
O período pode estar relacionado com a
descoberta de um novo caminho
espiritual. O autoconhecimento ganha
força nos próximos meses.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete movimentar
intensamente sua vida social
e o relacionamento com os filhos. Se
estiver pensando em aumentar a família,
este é um ótimo momento para uma
gravidez. Criatividade em alta.

Júpiter continua em Sagitário
e, em movimento direto em
aspecto com Netuno em
Peixes, o que promete
movimentar intensamente
sua vida social e trazer novas
oportunidades em projetos em equipe.
Novas amizades podem ser feitas neste
período e as antigas renovadas. Essa
energia dura mais alguns meses.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, o que
promete movimentar
positivamente sua vida
doméstica e os relacionamentos
familiares. Um de seus pais passa por um
momento de renovação de energias. Você
pode decidir mudar de residência.

Júpiter continua em
Sagitário e, em movimento
direto em aspecto com
Netuno em Peixes, promete
abrir portas e trazer novas
oportunidades em projetos
profissionais e carreira, que dá um grande
passo à frente. Um novo projeto, contrato,
promoção ou emprego trazem
crescimento e expansão profissional.
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