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TARZAN DO PANTANAL
Trent registrou diversos animais selvagens em projetos de pesquisa e do trabalho que desenvolve como guia de turismo pelo Rio Paraguai em Cáceres e região

Ecologista gringo descobre
a onça em MT e vira bicho
Foto: Arquivo Pessoal

Há quase 40 anos o ecologista Douglas Brian Trent, pesquisador
norte-americano trabalha documentando onças-pintadas, aves e outros
animais em meio ao Pantanal Mato-grossense. Através dos projetos
ecológicos desenvolvidos, Douglas, um Bicho do Pantanal, disse que mais
de 44 mil crianças das escolas de Cáceres e municípios próximos, tiveram
aulas práticas de educação ambiental. Página 03

MÃO ARMADA

Ladrões são grampeados pela
polícia em Cáceres e no Porto
Foto Ilustrativa

Douglas Trent há 40 anos em MT, veio, viu, amou e ficou

CICLOTURISMO

Caravana Brasil/Bolívia
fará escala no Geraldão
Foto: Divulgação

Com escala programada no
Geraldão em Cáceres, parte amanhã às 16
horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá, a
caravana ciclística do 4º Passeio
Internacional de Cicloturismo Brasil –
Bolívia, num percurso de 308
quilômetros, passando por Cáceres
pedalando até San Matias, cidade
boliviana que faz fronteira com Mato
Grosso. O Passeio tem cerca de 200
atletas inscritos.

Meliantes foram chaveados e já estão fora de circulação

Seis pessoas envolvidas em um roubo com cárcere privado foram
identificadas e cinco presas na cidade de Cáceres e Porto Esperidião pela
Polícia Civil.Noutra operação, outros quatro assaltantes de uma residência
em Cáceres foram presos, aumentando a população do cadeião local e
livrando a comunidade da garra dos perigosos ladrões que aterrorizavam
na cidade e região. Página 04

INTERCULTURAL

Mestrado inédito indígena
é pós-graduação na Unemat
Foto: Arquivo

Passeio será realizado nas vias
que ligam Cuiabá a San Matias

Página 03

RELATÓRIOS

Saúde municipal capacita
funcionários em Cáceres
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres através da Secretaria
Municipal de Saúde organizou, uma reunião com os
servidores que exercem a função de Fiscal de Contrato
Administrativo e são responsáveis pelo
acompanhamento da execução dos contratos. O tema
abordado foi a Elaboração de Relatórios
Quadrimestrais e de Encerramento dos Contratos.

Programa será presencial, no câmpus em Barra do Bugres

A Unemat abre processo seletivo para ingresso no programa de
pós-graduação stricto sensu em Ensino em Contexto Indígena
Intercultural, nível mestrado profissional. As inscrições devem ser
realizadas no período de 12 de agosto a 12 de setembro e o processo de
seleção constará de prova escrita, arguição do projeto de pesquisa e análise
de currículo lattes. Página 06

Meta foi atualização na elaboração
de relatórios do sistema

Página 03
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Atchim, Saúde!
A novidade da Oração Cristã
Antes de rezar o Angelus com os fiéis
provenientes de diversas partes do mundo
reunidos na Praça São Pedro, o Papa Francisco
refletiu sobre a passagem de São Lucas que narra
as circunstâncias em que Jesus ensina o “Painosso” aos seus discípulos, destacando também
que Jesus nos encoraja a sermos insistentes na
oração. Os discípulos – explica o Papa – sabiam
rezar segundo as fórmulas da tradição judaica da
época, “mas também desejam poder viver a
mesma “qualidade” da oração de Jesus”.
“Podem constatar que a oração é uma
dimensão essencial na vida de seu Mestre, na
verdade cada ação importante é caracterizada
por prolongados momentos de oração”
Ademais, os discípulos percebem que a oração
de Jesus, revela “uma ligação íntima com o Pai,
tanto que desejam ser partícipes desses
momentos de união com Deus, para saborear
plenamente sua doçura”.
Aproveitando que estavam em um lugar
isolado, esperam Jesus concluir sua oração e,
tomados por esta curiosidade, pedem a Ele que
lhes ensine a rezar. Fazer a experiência da
paternidade de Deus na oração. Em resposta,
“Jesus não dá uma definição abstrata da oração,
nem ensina uma técnica eficaz para rezar e
“obter” alguma coisa”, mas convida seus
seguidores a fazerem a experiência de oração,
colocando-os diretamente em comunicação com
o Pai, despertando neles um anseio por um
relacionamento pessoal com Deus, com o Pai.”
“ Aqui está a novidade da oração cristã!
Ela é o diálogo entre pessoas que se amam, um
diálogo baseado na confiança, apoiado pela
escuta e aberto ao compromisso solidário ”
Neste sentido, dá a eles a oração do “Pai Nosso”,
“talvez o dom mais precioso que nos foi deixado
pelo divino Mestre em sua missão terrena.”
Depois de nos ter revelado o seu
mistério de Filho e irmão, com aquela oração
Jesus nos faz penetrar na paternidade de Deus, “e
isto quero sublinhar”, disse Francisco: “Quando
Jesus nos ensina o Pai Nosso, nos faz entrar na
paternidade de Deus e nos indica o modo para
entrar em um diálogo orante e direto com Ele,
através do caminho da confiança filial. É um
diálogo entre o pai e o seu filho, o filho com o
pai.
“O que pedimos no “Pai Nosso” já está
realizado em nós no Filho Unigênito: a
santificação do Nome, o advento do Reino, o
dom do pão, do perdão e da libertação do mal.
Enquanto pedimos, abrimos a mão para receber.
Receber os dons que o Pai nos mostrou no filho.
A oração que o Senhor nos ensinou é a síntese de
toda oração, e nós a dirigimos ao Pai sempre em
comunhão com os irmãos.” Às vezes – observou
Francisco – “acontece que na oração existem
distrações, mas tantas vezes sentimos como que
o desejo de nos deter na primeira palavra: “Pai”.
E sentir esta paternidade no
coração”.(vaticannews.va/pt/papa-francisco)

Quem nunca disparou um
“Saúde!” a alguém que acabou de
espirrar? O costume, feito quase que de
forma automática por algumas pessoas, é
uma realidade na maior parte do mundo.
Em Portugal, é comum dizerem
"Santinho!"; nos países de língua inglesa
se diz algo como “Deus te abençoe”; e
por aí vai.
Embora não se saiba exatamente
quem criou tudo isso, acredita-se que a
prática tenha surgido a partir de antigas
crendices. Uns acreditavam que quando
a pessoa espirrava, a alma saia de seu
corpo, sendo necessário dizer: Saúde,
pra não ser tocada por algum espírito do
mal.
Outros pensavam que, durante o
instante do espirro, o coração parava de
bater e desta forma, a palavra funcionaria
como uma espécie de cumprimento feito
à pessoa que acabara de, voltar à
vida.Crendices ou não, Saúde prá todos,
mesmo que seja apenas depois de um
atchim, porque de resto, quando dita
pública, ela convalesce a cada dia que
passa e depois de um final de semana,
para muitos numa fila humilhante do
SUS, o calendário registrou ontem, 5 de
agosto, o Dia Nacional da Saúde.
Só prá ilustrar, o Dia Nacional da
Saúde foi oficializado e inserido no
calendário oficial brasileiro através do
Decreto de Lei nº 5.352, de 8 de
novembro 1967, do Ministério da Saúde
e da Educação e Cultura para celebrar a
data de nascimento do sanitarista
Oswaldo da Cruz, responsável pela
erradicação da peste, febre amarela e
varíola no Brasil, no começo do século
XX.
Sem dúvida, que o Sistema Único
de Saúde, conhecido SUS, foi uma
grande conquista da população
brasileira, inclusive reconhecido como
um dos maiores do mundo e usado como
modelo em muitos outros países, mas, e

não é segredo pra ninguém, num
capitalismo selvagem como o do reino
tupiniquim, o mau gerenciamento e a
falta de investimentos financeiros, levou
o sistema ao colapso, na maioria das
vezes insuficiente e com pouca
qualidade para atender a população.
População esta, que paga, e, bem caro,
para ter um atendimento caótico nos
postos de saúde e hospitais públicos,
onde além da falta de medicamentos e
insumos, falta o principal, o respeito aos
pacientes.
Diante das atuais circunstancias,
o Dia Nacional da Saúde, mais parece
uma piada no calendário, a debochar da
comunidade, considerando-se dados de
2018, do Conselho Federal de Medicina,
apontam, 1 médico para cada 470
pessoas e o investimento do governo no
setor, apenas 3,6% do orçamento federal,
quando a média mundial é de 11,7%.
Some-se a isto, a demora numa fila para
agendar consultas com médicos
especialistas, de meses, quiçá, anos, o
mesmo, na marcação de exames, cujos
resultados prescritos, (determinados) ao
serem analisados pelo medico, já estão
prescritos, (sem validade).
Como saúde não se restringe aos
doentes e sim, às causas de muitas
doenças, como é o caso da dengue e
demais transmitidas por vias terceiras,
esta data também faz referencias às
prevenções de vetores e neste caso, os
descasos igualmente são notórios, basta
ver as estatísticas de infectados e mortos
pelo aedes aegypti, um simples
mosquito, mas de uma picada fatal.
E pensar que há mais de um
século, sem as estruturas atuais, o
sanitarista Oswaldo Cruz, erradicou
epidemias que acometiam o Brasil, sinal
de que no lugar de Ordem e Progresso, o
dístico neoliberal do augusto (Comte)
pendão da esperança deveria ser
desordem e retrocesso.

EDITORIA

AGOSTO AZÍAGO
Entramos em agosto, mês dito azíago e os
fatos não deixam dúvidas: a Primeira
Guerra Mundial, que começou dia 1 de
agosto de 1914; Adolf Hitler se tornou o
führer (Líder Chefe de Estado) da
Alemanha, no dia 2 de agosto de 1934;
Em 6 de agosto de 1945, o mundo tomou
conhecimento de uma nova arma de
guerra, a bomba atômica, que foi lançada
sobre a cidade japonesa de Hiroshima por
um bombardeiro.
ASTROS/AGOSTO
Marilyn Monroe, símbolo sexual do
século 20, morreu em 1962, no dia 5 de
agosto. Em 16 de agosto de 1977, o
mundo perdia Elvis Presley, aos 42 anos.
Ema agosto de 1997, Diana Spencer,
princesa de Gales, morreu em Paris em
um acidente de automóvel com seu afair,
o milionário egípcio Emad (Dodi) Al
Fayed e o chofer.
AGOSTO/BRASIL
Aqui no Brasil, episódios políticos
trágicos também aconteceram nesse mês.
“No dia 24 de agosto de 1954, o então
presidente Getúlio Vargas cometeu
suicídio. Já em 21 de agosto de 1961,
Jânio Quadros renunciou à presidência e,
vítima de um desastre automobilístico,
Juscelino Kubitscheck faleceu no dia 22
de agosto de 1976. Em Cuiabá, em agosto
de 1965, um avião da TAP caiu, fazendo 8
vítimas.
CACHORRO LOUCO
Conforme a veterinária Andréia
Stragliotto, a expressão bem conhecida
diz que agosto é o mês do cachorro louco,
vem do fato de que, supostamente, agosto
é a época de maior incidência de cadelas
no cio e por conta disso, os machos ficam
loucos e brigam entre si. As disputas
seriam responsáveis pela proliferação da
raiva durante esse mês. Isso porque a
doença é transmitida quando um cachorro
infectado morde outro.
GREVE & GOVERNO
O governo do Estado anunciou que
pagará os salários cortados dos servidores
da educação que já voltaram aos
trabalhos. O pagamento será feito em
uma folha suplementar até 10 de agosto.
Já para os grevistas que retornarem às
escolas até segunda-feira (5), os dias
descontados serão pagos em 15 e 30 de
agosto. Estivemos ouvindo grevistas da
base do Sintep em Cáceres e eles se
mantêm irredutíveis, só voltam ao
batente, depois que for cumprida a lei
510/2013.

Foto da Semana

FEIRA SOLIDÁRIA
Nesta sexta feira, 2 de agosto, a partir das
18h no pátio da Unemat, professores em
greve do Sintep base de Cáceres,
promovem a Feira Solidária de Educação
Básica, com bazar, espetinhos, pastel,
caldos, arroz carreteiro e musica
ambiente ao vivo. O arrecadado será para
manutenção da família dos professores
em greve e com ponto cortado pela
Seduc-MT.

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Sem dúvidas, o fato da semana foi o gravíssimo
acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um
automóvel na BR 163, altura do KM 540, próximo
a Diamantino, na noite da última terça feira, com o
trágico saldo de 4 mortos e mais de 30 feridos, a
maioria, passageiros do ônibus, trajeto Imperatriz Maranhão/Pontes e Lacerda, MT. Os dois veículos
pesados, ficaram semi-destruídos.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Rosane Michels - Editora
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TARZAN CACERENSE

Douglas nasceu em Russell, no Kansas, (EUA), formou-se em ecologia em 1979 e decidiu conhecer o mundo, chegando em MT, onde se apaixonou pelo pantanal

Pesquisador saiu dos States
para virar bicho do pantanal
H
G-1 MT c/ Redação

Foto: Arquivo-Pessoal

á quase 40 anos o
ecologista Douglas Brian
Trent, 62, pesquisador
norte-americano trabalha
documentando onças-pintadas, aves
e outros animais em meio ao
Pantanal Mato-grossense. Trent já
registrou diversos animais selvagens
através de projetos de pesquisa e do
trabalho que desenvolve como guia
de turismo pelo Rio Paraguai em
Cáceres e região.
Douglas é formado em
ecologia, especializado em turismo
sustentável, pesquisador e
observador de aves desde 1980,
quando veio para o Brasil, e foi
morar em Mato Grosso com o
objetivo de desenvolver projetos
cológicos para preservação
ambiental e combate à pobreza.
Brian Trent se apaixonou
por onças-pintadas no Pantanal de
Mato Grosso, lembrando que na
década de 80, estava viajando para
Aripuanã, em um ônibus com
garimpeiros, quando viu pela

outros animais” disse.
O ecologista contou que foi
o pioneiro em trazer gringos para
observar onças pelo Rio Paraguai.
Em 1981, criou uma companhia de
turismo de natureza e começou a
trazer grupos de observadores dos
Estados Unidos e da Europa,
levando-os ao Pantanal para
observar onças através de
embarcações pelo rio.
Douglas começou a
desenvolver projetos ambientais em
parceria com o Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Um
desses trabalhos foi o de
identificação de onças-pintadas na
Estação Ecológica do Taiamã, às

SAÚDE PÚBLICA
Mr. Douglas Brian Trent, apaixonado pelas onças e por Cáceres

primeira vez uma onça.
“Eu estava parado próximo
ao veículo e de repente uma onça
preta passou pulando na minha
frente e atravessando a estrada,

provavelmente atrás de uma
presa. Naquele momento comecei a
ter uma fascinação pelo animal, era
muito bonita, e decidi ficar e ajudar
na preservação da espécie e de

SABADÃO KIDS

Cicloturismo Brasil/Bolívia
fará uma escala em Cáceres
Da Redação

A

manhã, (3), às 16 horas, na
Arena Pantanal, em Cuiabá,
acontece a largada do 4º
Passeio Internacional de
Cicloturismo Brasil – Bolívia, num
percurso de 308 quilômetros,
passando por Cáceres com escala no
Geraldão, pedalando até San Matias,
cidade boliviana que faz fronteira
com Mato Grosso. O Passeio tem
cerca de 200 atletas inscritos. Nesta
noite, (2), às 19h, no auditório do
Comando Geral da Polícia Militar,
ocorrerá uma reunião dos
organizadores, seguida da entrega
dos kits para os participantes.
O passeio será realizado nas
vias e rodovias que ligam Cuiabá a
San Matias na Bolívia, com dois
pontos de saída: um marcado para as
16:00 horas do dia 03 de agosto de
2019, a partir da Arena Pantanal em
Cuiabá-MT e outra saída marcada
para 04/08/2019 a partir do estádio
Geraldão em Cáceres.
Poderão participar do

margens do Rio Paraguai.
Este trabalho foi concluído em 2008.
Em 2013, iniciou o projeto
“Bichos do Pantanal”, para
educação ambiental, observação das
onças, e contagem de aves na região
da Estação Taiamã. Este segundo
projeto finalizou em 2015.
Através dos projetos
ecológicos desenvolvidos, Douglas
disse que mais de 44 mil crianças das
escolas de Cáceres e outros
municípios próximos, tiveram aulas
práticas de educação ambiental.
Esse alunos tiveram a
experiência de observar aves
utilizando binóculos e receberam
orientações sobre a proteção das
espécies.

passeio indivíduos com
idade acima de 18 anos e que estejam
aptos para a prática de atividade
física desta natureza e distância
devidamente comprovados por meio
de atestado médico.
Conforme o programa de
fidelidade, todos os ciclistas que já
participaram de qualquer evento
organizado pela Ecobikeaventura,
terão no ato de sua inscrição um
desconto na ordem de 10%
Os organizadores
programaram dois pacotes, saindo
de Cuiabá e dois saindo de Cáceres.
Em Cáceres, o Pacote Full no valor
R$ 350,00 dá direito à uma camiseta
ciclística, camiseta de passeio,
ônibus, transporte do ciclista e bike
de San Matias até o estádio
Geraldão, passaporte, seguro,
alimentação, hidratação,
ambulância, Pulseira de
identificação do pacote adquirido,
placa de identificação para a bike,
carro de apoio, adesivo para a bike,
Foto: Arquivo

sacola, medalha e
certificado (estes últimos serão
entregues no final do passeio);
Por seu lado, o Cáceres
Pacote Express no valor R$ 290,00
dá direito, à camiseta ciclística,
seguro, alimentação, hidratação,
ambulância, pulseira de
identificação do pacote adquirido,
passaporte, carro de apoio, adesivo
para a bike, placa de identificação
para a bike, adesivo para o carro de
apoio, medalha e certificado (estes
últimos serão entregues no final do
passeio.
Organizador do evento é o
coronel da reserva remunerada da
Polícia Militar de Mato Grosso,
Ibanez Filho, que, além de ser
praticante desde 2009, promove o
ciclismo entre amigos e na sociedade
em geral.
Desde 2012 passou a
organizar eventos ciclísticos, entre
os quais o Pedal do Pantanal (na
Transpantaneira, em Poconé) e o
Passeio Internacional de
Cicloturismo Brasil - Bolívia.
Maiores informações no site
www.ecobikeaventura.com.br.

Prefeitura de Cáceres
capacita funcionários
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres através da
Secretaria Municipal de Saúde
organizou na última quarta feira,
30, uma reunião com os servidores que
exercem a função de Fiscal de Contrato
Administrativo e são responsáveis pelo
acompanhamento da execução dos
contratos. O tema abordado foi a
“Elaboração de Relatórios
Quadrimestrais e de Encerramento dos
Contratos,” já que é através destes
relatórios que a Gestão identifica se as
cláusulas dos contratos estão sendo
cumpridas rigorosamente.
A representante da
Procuradoria Geral do Município,
Daphenny Kay Nogueira Ramsay,
explicou sobre a importância da
elaboração dos relatórios, os prazos de
entrega e sobre a função do Fiscal de

Contrato. “Ademais os
relatórios são utilizados para alimentar o
Sistema de Auditoria Pública
Informatizada de Contas (APLIC), onde
este é utilizado para transmitir
informações referente à prestação de
contas do município para o Tribunal de
Contas do Estado” finalizou Daphenny.
A secretária de Saúde em
substituição, Silvana Maria de Souza,
enfgatizou que
os servidores que
exercem a função de Fiscal estão
atualizados e sabem a importância da
elaboração dos relatórios, tendo em
vista que são contratos celebrados visa
atender a necessidade da Secretaria de
Saúde e que devem ser executados
dentro da legalidade, como sempre
exigiu o prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz.
Foto: Assessoria

Reunião com servidores aconteceu na última quarta feira

Largada será em Cuiabá, passando por Cáceres, rumo à Bolívia
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CADEIA NELES

Vítima relatou que desceu do veículo para acender as lâmpadas e sua mãe no carro, sendo rendida por um suspeito, quando ouro ladrão deu-lhe uma gravata

Polícia encana bando que
assaltou idosa em Cáceres
PJC-MT c/ Redação

Foto: Ilustrativa

S

eis pessoas envolvidas em um
roubo com cárcere privado
foram identificadas e cinco
presas na cidade de Cáceres e Porto
Esperidião pela Polícia Civil. Na
quinta-feira (31/7) investigações
conduzidas pela 1ª Delegacia de
Cáceres levaram a prisão de quatro
elementos.

O quinto envolvido havia
sido preso em Porto Esperidião dois
dias antes.
Todos são acusados de
roubo em abril deste ano, em que
uma idosa de 83 anos foi agredida
pelos criminosos. A investigação
identificou e prendeu: Adrieli
Arruda dos Santos, Leandro

Aparecido Carlos (Leandro
Preto), Gleyson Lucas Marques da
Silva (Rafinha), Edinaldo Vieira
(Fofão). O quinto é Diego da Costa
Aguiar, conhecido por “Já Morreu”,
foi preso no dia 29 de julho, em Porto
Esperidião.
O suspeito Leandro
Aparecido teve o mandado de prisão

NOVO DESIGN

Sicredi reinaugura agência
em Figueirópolis D'Oeste

F

oi reinaugurada na última
segunda-feira, 29 de julho, as
novas instalações da agência
Sicredi em Figueirópolis D'Oeste. A
agência conta com uma moderna
estrutura e faz parte da Cooperativa de
Crédito Sicredi Noroeste MT e Acre,
que atua em 18 municípios, sendo 15
em Mato Grosso e 3 em solo acriano.
No total, são mais de 31 mil
associados.
Projetada para criar uma

experiência ainda mais
cooperativa, a agência apresenta um
novo design ambiental desenvolvido
com o objetivo de posicionar o Sicredi
como instituição financeira
comprometida com a melhoria da
qualidade de vida dos seus associados
nas regiões onde atua.
No ambiente interno, o espaço
amplo foi pensado para oferecer
conforto, proximidade e interação
entre os associados e os colaboradores.
Foto: Assessoria

Agência passa a contar com espaço amplo, moderno e confortável

A estrutura também conta
com rede WI-FI aberta. No
autoatendimento, guarda-volumes está
disponível para facilitar a mobilidade
dos associados.
No município há 22 anos, o
Sicredi é considerado um marco na
história do desenvolvimento
socioeconômico da região. Com uma
economia marcada pelo agronegócio,
Figueirópolis conta com uma
população de quase 4 mil habitantes
(IBGE 2018).
Para o gerente do Sicredi em
Figueirópolis, Alex Marques, “a
reinauguração é uma forma do Sicredi
agradecer aos associados pela
confiança depositada na Cooperativa
ao longo dos anos. Por isso trazemos
inovações, atendimento personalizado
e as melhores soluções financeira.”
“Os associados acreditam na
Cooperativa e nós acreditamos na
força dessa gente. É um ciclo virtuoso
onde todo mundo ganha e por isso
investimos nesses modernos prédios
para melhorar ainda mais o
atendimento que nossos associados
têm”, afirma o presidente da
Cooperativa, Eduardo Ferreira.
Para estar cada vez mais à
disposição de seus associados, além da
agência física o Sicredi também
oferece uma múltipla rede de canais de
conveniência como o Sicredi Mobi,
Sicredi Internet, Internet Banking,
redes de autoatendimento e agentes
credenciados.

Pistas levaram a policia a capturar os perigosos assaltantes

cumprido na cadeia pública
de Cáceres, onde já se encontra preso
por tráfico de drogas e um sexto
suspeito membro da organização
criminosa está foragido. Todos eles
são acusados de integrar o grupo,
que no dia 28 de maio de 2019,
roubou um veículo em que dentro
estava à idosa. A filha da vítima
relatou que elas chegavam em casa,
quando forma rendidas pelos
criminosos.
A vítima relatou que desceu
do veículo para acender as lâmpadas
e sua mãe permaneceu dentro do
carro. Quando retornou foi rendida
por um suspeito e logo um segundo

chegou por trás dando uma
gravata em seu pescoço, trancada
dentro do banheiro da casa.
A idosa foi levada por outros
criminosos para o banheiro, segudo
relatou sua filha, contando que um
dos bandidos apertava o pescoço de
sua mãe, dando tapas, exigindo a
chave do veículo, que já estava com
outro suspeito. Ambas as vítimas
ficaram amarradas por cerca de 30
minutos.
Os bandidos saíram levando
o automóvel Onix da família,
documentação pessoal, cartões,
roupas, perfumes, secador, celular e
outros itens.

FLAGRANTÃO

Policiais prendem ladrões
de residência em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Q

uatro criminosos envolvidos no
roubo à residência ocorrido em
Cáceres foram presos na noite de
anteontem em ação integrada da Polícia
Judiciária Civil, por meio da Delegacia
Especial de Fronteira (Defron) e do
Grupo Especial de Fronteira (Gefron). A
ação está inserida na operação “Vigia”
da Secretaria de Operações Integradas
(SEOPI/MJSP).
Além das prisões, foram
apreendidas uma arma de fogo, duas
motocicletas, um veículo, maconha,
balança de precisão, além da apreensão
de outros produtos
roubados das
vítimas.
Os suspeitos, A.S.C. 19,
G.J.S.P 31, R.J.S 33 eT.E.S.P, 21, foram
autuados pelos crimes de roubo e
receptação.
O crime cometido por três
homens ocorreu na manhã da sexta-feira
(26), em uma casa no bairro Jardim das
Oliveiras. Os suspeitos, em posse de um
revólver e um facão, renderam a família,
e agindo com violência e grave ameaça,
mantiveram as vítimas em cárcere

privado, enquanto praticavam
o assalto.
Os autores obrigaram o
morador a abrir o cofre, de onde levaram
joias como correntes, anéis, pepitas de
ouro, dinheiro em moedas de real e
dólar, entre outros pertences. Na fuga os
criminosos levaram também uma
motocicleta, que acabou abandonada
nas adjacências do bairro Cavalhada.
No decorrer das diligências
para apurar o roubo, policiais civis e
militares abordaram na noite de quartafeira (31), um veículo Fiat Uno em
atitude suspeita, que seguida para cidade
de Cuiabá, com três ocupantes. Foi
encontrado com um dos suspeitos um
frasco com pepitas de ouro, com as
mesmas características mencionadas no
boletim de ocorrência registrado pela
vítima.
Diante dos fatos, os envolvidos
foram questionados, momento em que
um deles acabou revelando que se
tratava de produtos oriundos do roubo à
residência, praticado no Bairro Jardim

também contou como foi
planejado e executado o crime,
detalhando até como ocorreu o
levantamento do local alvo, por parte
dos criminosos, para cometerem o
assalto.
Ato contínuo os policiais
conseguiram identificar uma casa, local
onde foram encontrados um revólver de
calibre 38, e os objetos subtraídos da
família como, dinheiro na moeda
nacional e estrangeira, pepitas de ouro,
bebidas (wisk), relógios de pulso,
óculos, tênis, balança de precisão,
porção de maconha, caixa de som, faca,
perfumes, anéis, pulseiras, várias
correntes de ouro, motocicletas, vários
aparelhos celulares, máquina
fotográfica, laser pointer, bolsa e roupas.
Com base no flagrante, os três
detidos foram conduzidos à Defron,
interrogados e autuados pelos crimes de
roubo, receptação e associação
criminosa. As diligências continuam
para prender um quinto integrante do
grupo.
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TENSÃO MUSCULAR

Como se livrar dos incômdos
decorrentes de um torcicolo

Editoria

Foto: Ilustrativa

Relaxamento é uma das técnicas para atenuar o torcicolo

O

torcicolo é uma tensão
involuntária dos
músculos do pescoço
provocado por má postura ao
dormir ou pela utilização do
computador, causando dor no
lado do pescoço e dificuldade
para mexer a cabeça. É normal
que, em pessoas com torcicolo, a
cabeça fique projetada para um
lado e o queixo para o outro.
Ansiedade e estresse também
podem causar tensão nos
músculos e levar a um torcicolo
Ele pode ocorrer em
qualquer idade, sendo mais
comum em pessoas de meia idade
e mulheres. Existem vários tipos
de torcicolo, o congênito, é

c a u s a d o p e l o
encurtamento do músculo
esternocleidomastóideo, que é
basicamente o músculo
responsável pela inclinação e
roteamento da cabeça e está
localizado na face lateral do
pescoço. Esse tipo de torcicolo
provoca a inclinação lateral para
um lado e a rotação no sentido
oposto. Geralmente é mais
comum em recém-nascidos e a
correção pode ser ser feita com
fisioterapia e cirurgia.
O
t o r c i c o l o
dermatogênico, é a limitação de
movimentos do pescoço
produzida por uma lesão extensa
da pele da região. Acontece

principalmente nas
retrações de cicatrização de
queimaduras, já, o espasmódico,
também conhecido como
torcicolo espástico ou torcicolo
intermitente, é o tipo mais
comum e trata-se da rigidez do
pescoço devido a tensão dos
músculos cervicais, podendo ser
causada por tensão emocional,
sobrecarga física, trauma por
deslocamento súbito e
permanência na mesma posição
por períodos prolongados.
Tem ainda o torcicolo
vestibular, que é a rotação da
cabeça como compensação de
desequilíbrio do corpo por
disfunção do labirinto, órgão do

interno; o ocular, que
surge devido a paralisia de
músculos extra-oculares, como o
oblíquo, frequentemente
associado a rotação e inclinação
da cabeça; o reumático, também é
conhecido pelo nome de torcicolo
sintomático, que é causado por
doenças reumatológicas que
acabam afetando o músculo do
pescoço e o espúrio, causadopor
fraturas ou degenerações nas
vértebras cervicais.
A causa mais comum do
torcicolo é a tensão muscular que
pode ocorrer de diversas
maneiras, como, por exemplo,
quando você tem problemas com
má postura ou fica
demasiadamente sentado sem
mudar de posição. Ocorre
também quando se pratica
exercícios, dorme em uma
posição ruim ou força demais o
pescoço em alguma tarefa.
Outra causa muito
comum são os problemas ligados
à coluna cervical. Hérnia de
disco, escoliose e lordose podem
refletir no pescoço e outras partes
do corpo. Normalmente, são
acompanhadas de uma sensação
de formigamento. Algumas
infecções, como meningite e
sinusite, também podem ser a
causa da dor, pois devido ao
esforço que seu corpo faz para se
livrar da infecção, pode acabar
tensionando sua musculatura.
Tumores, abscessos e
câncer também podem pressionar
a musculatura do pescoço,
causando a dor do torcicolo,
porém isso é mais raro de
acontecer. Algumas doenças
como artrite, osteoporose e
fibromialgia podem ser a causa
de um torcicolo, por causarem um
enfraquecimento dos ossos e da
musculatura, que dão sustentação
ao pescoço. Por último, se o
torcicolo estiver acompanhado de
falta de ar, náusea, vômitos, dores
nos braços, mandíbula e
garganta, você pode estar prestes
a ter um ataque cardíaco.
Nesse caso, ligue
imediatamente para o telefone
dos bombeiros que tem sempre
um paramedico de plantão. Não
esqueça, que o principal sintoma
do torcicolo é a dor no pescoço
juntamente com a limitação de
movimento da cabeça e o
primeiro passo do diagnóstico é
contar ao médico que pode ser um
clínico geral, ortopedista,
reumatologista ou neurologista
todas as circunstâncias que
podem ter levado à dor, como por
exemplo: traumas, exercícios
físicos e má postura.
Logo após isso, ele poderá
solicitar pequenos exames físicos
e prescrever o método correto
para o caso de torcicolo,
juntamente com medicamentos
que o paciente poderá utilizar. Se
houver qualquer indício de

trauma, o médico poderá
tirar um raio X da região para
eliminar possíveis ocorrências de
fraturas e luxações dos ossos da
coluna vertebral localizados no
pescoço.
Embora seja raro, o
médico poderá solicitar uma
tomografia computadorizada,
mas essa só será realizada caso
haja sinais de pequenas
alterações ou condições
preexistentes, como, por
exemplo, a artrite degenerativa da
coluna ou do pescoço.
Em grande parte dos
casos, o torcicolo é uma dor
aguda e que passa sem tratamento
em poucos dias. São raros os
casos de torcicolo crônico.
Porém, mesmo diante desse
quadro, as dicas a seguir podem
ajudar a aliviar a dor ou, até
mesmo, a se livrar dela.
Fisioterapia pode ser uma opção
viável não invasiva e de baixo
custo. A fisioterapia infantil
ambulatorial, juntamente com
terapia domiciliar, pode ser
extremamente eficaz em reverter
os efeitos do torcicolo congênito.
O seu fisioterapeuta pode
te dar essas recomendações:
esticar o músculo em uma
posição prona (corpo deitado,
com a face pra frente), tanto
ativamente quanto passivamente.
esticar o músculo em uma
posição lateral, apoiado por um
travesseiro. O lado afetado deve
estar contra o travesseiro para
desviar o pescoço em direção ao
lado não afetado. Uma maneira
de aliviar a dor é relaxar os
músculos, que pode ocorrer
através de colares cervicais
macios disponibilizados em lojas
de produtos ortopédicos.
Caso não queira comprar
o colar cervical, você pode
improvisar o seu próprio em casa
colocando uma toalha enrolada
em seu colarinho da camisa ou ao
longo do pescoço, juntando as
extremidades para mantê-lo
apertado no pescoço. É
necessário que você descanse o
pescoço até que a dor passe, por
isso, evite qualquer atividade que
possa endurecer os músculos do
pescoço ainda mais. Se a sua dor
no pescoço foi causada por uma
lesão, a aplicação de gelo coberto
por uma toalha pode ajudar a
reduzir a inflamação e facilitar a
cicatrização. Caso a dor tenha
sido causada por uma contração
muscular, é necessário aquecer a
região para acelerar o processo de
cura do corpo.
Massagens leves podem
ajudar a relaxar os músculos que
estão contraídos e diminuir a
rigidez, porém isso deve ser feito
com bastante cuidado, pois ficar
“amassando” a região do pescoço
pode não ajudar em nada e acabar
piorando a dor. O ideal é que você
se concentre em relaxar os
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Com uma proposta diferenciada, a capacitação de professores em nível de Mestrado Profissional, visa proporcionar empoderamento aos docentes indígenas

Unemat oferece mestrado inédito em contexto indígena intercultural

Assessoria

A

Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) abre processo
seletivo para ingresso no programa
de pós-graduação stricto sensu em Ensino
em Contexto Indígena Intercultural, nível
mestrado profissional. As inscrições
devem ser realizadas no período de 12 de
agosto a 12 de setembro, por meio de
formulário online disponível no endereço:
http://sigaa.unemat.br/.
O curso tem a área de
concentração em Ensino, com duas linhas

de pesquisa: 1) Ensino e
Linguagens em Contexto Intercultural; 2)
Ensino, Docência e Interculturalidade.
São oferecidas 20 vagas, sendo 10 por
linha de pesquisa. Com uma proposta
diferenciada, a capacitação de professores
em nível de Mestrado Profissional, tem
como meta proporcionar empoderamento
aos docentes indígenas de valores
pedagógicos agregados aos
etnoconhecimentos, com vistas ao
enriquecimento e à eficácia das práticas

profissionais nas escolas das
aldeias.
O valor da taxa de inscrição é de
R$ 50 e deve ser pago, exclusivamente,
por meio de boleto bancário. Documentos
para inscrição: requerimento de inscrição
(disponível aqui); comprovante de
pagamento da taxa; cópia do histórico
escolar do Ensino Médio; cópia do
diploma de graduação ou atestado de
conclusão de curso; cópia de CPF, RG ou
RNE ou passaporte, do Título de Eleitor;

juntamente com os documentos
comprobatórios; projeto de pesquisa;
comprovante de proficiência em língua
estrangeira (se possuir); cópia da certidão
de nascimento (do cartório ou da Funai) ou
casamento; comprovante de residência ou
declaração de endereço a punho;
autodeclaração de pertencimento a uma
etnia indígena (elaborada pelo candidato);
declaração de pertencimento a uma etnia
indígena emitida pela comunidade da qual
o candidato faz parte; ou declaração de

pertencimento ao povo indígena
emitida pela Funai, quando se tratar de
candidato residente fora de aldeia.
O processo de seleção constará
de prova escrita (em 6 de outubro),
arguição do projeto de pesquisa (de 11 a 14
de novembro) e análise de currículo lattes.
Todas ocorrerão no câmpus da Unemat em
Barra do Bugres. O programa funciona na
modalidade presencial, com a oferta de
disciplinas em módulos no câmpus da
Unemat em Barra do Bugres.

Os carros roubados seriam trocados por cocaína na Bolívia

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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EQUILIBRADO

Cuiabá está na intermediária da tabela, uma vitória fora de casa pode levá-lo próximo ao G-4, assim como uma derrota joga o clube perto da zona da degola

Depois do empate com o líder
Dourado encara CRB sábado

O.E c/ Redação

Foto: Arquivo

P

raticamente no meio da
tabela da Série B do
Campeonato Brasileiro, a
cinco pontos tanto do G4 como do
Z4, na 11ª colocação, o Cuiabá foi
até Bragança Paulista na décima
terceira rodada e arrancou um
difícil empate contra o favorito
Bragantino, dentro do estádio
Nabizão e pega amanhã, (3) em
Alagoas no Estádio Rei Pelé, o
CRB à partir das 19h, pela 14ª
rodada do Campeonato Brasileiro
da Série B. As equipes entram em
campo às 19h.
Com algumas mudanças
por necessidade e outras por
escolha do técnico Itamar
Schülle, o Cuiabá jogou em
Bragança, com quatro volantes,
mas com Alê tendo maior
responsabilidade, promovido a
camisa 10. Além disso, teve a
volta do decisivo Jean Patrick
como titular, que chegou ao

ataque e abriu o placar,
fazendo seu segundo gol na Série
B.
Na defensiva, Léo (exOperário-PR), estreou no lugar
do prevenido Jonas, mas apesar
de participar do primeiro gol, teve
má atuação, comprometendo na
marcação e no gol da virada do
Braga, ainda no primeiro tempo.
No intervalo, Schülle ao perceber
o abalo, colocou de volta o Jonas
na lateral-direita.
Ele estava sendo poupado
por um alto teste de CK, que mede
as elevações de creatinoquinase,
ajudando a preparação física na
prevenção de lesões dos atletas,
entre outros interesses físicos.
O restante da defesa atuou
com Leandro Souza, que
substituiu o lesionado Ednei, ao
lado de Anderson Conceição e
Paulinho.
Com o volante Djavan

Paulinho sofreu no
primeiro tempo, com as
investidas do lateral-direito
Aderlan, do Braga, que fez a
diferença na criação das jogadas
dos gols, tanto na falta que
originou o empate, quanto no gol
da virada.
Felipe Marques e
Todinho, que voltou a ser titular,
formaram o ataque, deixando
Rincon e Hugo Cabral no banco
de reservas, que atuaram como
titulares dentro de casa. No
intervalo, além de Jonas, Itamar
Schülle promoveu o atacante
Rodolfo, que após críticas e
problemas físicos, surpreendeu a
todos, aproveitando falha da zaga
paulista e marcando o gol de
empate, que garantiu mais um
ponto fora de casa. Ele entrou no
lugar do artilheiro Júnior
Todinho, que sentiu cansaço.
Dentro de casa, o

COPINHA DO BRASIL

Luverdense, Cuiabá e Sinop
serão MT nesta Copa Verde
S.N c/ Redação

C

uiabá terá como
adversário o Iporá de
Goiás na primeira fase da
Copa Verde 2019. Algoz do Sinop
e do União no Brasileiro da Série
D, o time goiano garantiu vaga ao
vencer, na noite de quarta feira, o
Real Noroeste de Rondônia, por 2
a 0. Na partida da ida o Iporá
havia perdido por 1 a 0, resultado
que reverteu jogando em casa.
O Luverdense terá como
adversário nesta competição
nacional, o Clube Esportivo
União do Mato Grosso do Sul que
se classificou com duas vitórias
sobre o Galvez do Acre. A
primeira por 1 a 0, em Campo
Grande e a segunda, anteontem à
noite, em Rio Branco, por 3 a 1.
O terceiro representante
do Mato Grosso, na Copa Verde,
o Sinop Futebol Clube, conhecerá
seu adversário esta noite.
O adversário do time
sinopense sai do confronto entre
Costa Rica, do Mato Grosso do
Sul e Genus, de Rondônia.

No jogo da ida, o Costa
Rica venceu por 2 a 0 e tem a
vantagem no confronto em Porto
Velho. A Confederação Brasileira
de Futebol deve divulgar nos
próximod dias, as datas e locais
das oitavas de final, da Copa
Verde.
Competição regional que
reúne equipes do Amazonas,
Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Acre, Amapá, Espírito Santo,

Time de Cuia joga pelo menos por um empate, pois se perder pode cair na tabela

da vitória, naturalmente
teve chances claras de gols,
principalmente nas bolas aéreas,
mas apesar de ter falhado no
primeiro gol, o Dourado foi
valente e o goleiro Victor Souza
acabou sendo o salvador do
empate, fazendo defesas
importantes e contando com o
golpe de vista no último minuto
da partida, quando Matheus
Peixoto perdeu gol debaixo da
trave.
No jogo de amanhã, o

Cuiabá enfrenta o
CRB(AL), precisando pontuar,
pois uma vitória levaria o time da
capital mato-grossense no
máximo até a nona colocação,
mais próximo do G4, porém, uma
derrota pode deixa-lo a dois
pontos do temido Z4.
Um empate não é mau
negócio, desde que haja melhora
dentro de casa e uma possível
vitória diante do São Bento (SP),
na 15ª rodada, que será o próximo
jogo dentro da Arena Pantanal.

Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, a
Copa Verde teve a sua edição
2019 confirmada pelo secretáriogeral da CBF, Walter Feldman.
A Copa Verde 2019 vale
vaga na fase de oitavas de final da
Copa do Brasil 2020, que dará ao
campeão da competição regional
um aporte financeiro de 2 milhões
e 500 mil reais, como cota de
participação no certame nacional.
Foto: Richard Pinheiro

Walter Feldman, secretário-geral da CBF, deu ponta-pé inicial
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*********************
A alegria foi marca registrada do aniversário de Lucas Washington Rondon Barbosa que ontem festejou mais um
ano recebendo o carinho mais que especial dos pais Washington e Naiara, da maninha Naualy e de todos os
companheiros do RotaKids. Que esse novo ano lhe traga realizações, sabedoria e esperança. Que esta data se
repita por muitos anos e que estes sejam preenchidos de felicidade, amor e paz. Parabéns!

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

Neste domingo é comemorado o Dia do Padre e em nossas
preces, pedimos para que Deus os mantenha abastecido de
coragem e perseverança para ser sempre, em nossas vidas,
fonte de luz! Parabenizamos a todos os sacerdotes da
Princesinha em nome do amigo Padre Evandro Stefanello.

Um alô mais que especial as atendentes da Clínica Yoface, Eloir
Gonçalves, Keila Ricardo, Elizete Santos, Laiorrany Paesano e
Cristina Dias, elas que todas as manhãs leem as notícias da city
nas páginas do JCC. Agradecemos a preferência e desejamos um
excelente fim de semana.

Esotérico

Aniversariou a badalada humorista
Bastiana Cacerense (Bendita Fátima da
Silva), reunindo o grupo de amigas para
brindar seu grande dia. Desejo que seu
aniversário lhe traga uma felicidade
imensa e que você possa realizar todos seus
desejos nessa nova etapa de vida.
Parabéns!

O dia começa influenciado
por uma deliciosa Lua Nova
em Leão unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio já em
seu movimento direto,
prometendo dar início a um
novo e promissor período para o seu
coração. Tudo o que esteve parado, volta a
caminhar e agora sem sobressaltos. Amor e
paixão caminham de mãos dadas.

O dia começa influenciado
por uma deliciosa Lua Nova
em Leão unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio já em
seu movimento direto,
prometendo dias de
libertação, especialmente de estigmas
familiares. É hora de sair da caixinha e abrir
os braços para o novo. Projetos e contatos
comerciais dão um passo à frente.

O dia começa influenciado
por uma deliciosa Lua Nova
em Leão unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio, seu
regente, já em seu movimento
direto, prometendo dias de
movimento intenso e abertura para o novo.
Um projeto inovador relacionado à
comunicação, vendas ou comércio pode
trazer um forte sentimento de libertação.

O dia começa influenciado
por uma deliciosa Lua Nova
em Leão unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio já em
seu movimento direto,
prometendo dar andamento a projetos que
envolvem o aumento de seus rendimentos.
O período pode estar relacionado com uma
nova fonte de renda, que chega
inesperadamente.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
seu signo unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio já em
seu movimento direto,
prometendo mudanças
positivas e inesperadas em sua vida, pessoal
e profissional. O período pode estar
relacionado com a chegada de um novo
projeto ou novo amor.

O dia começa influenciado
por uma deliciosa Lua Nova
em Leão unida a Marte e
Vênus e com Mercúrio, seu
regente, já em seu movimento
direto, indicando dias em que
a necessidade de limpeza emocional fica
mais intensa. O período pode estar
relacionado com uma forte necessidade de
deixar o passado definitivamente para trás.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto,
prometendo movimento intenso na vida
social e aproximação de pessoas
diferentes e inovadoras. Novas amizades
podem ser feitas e trarão com elas a
marca das mudanças.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto, prometendo
mudanças efetivas e radicais em projetos
profissionais e planos de carreira. O
período pode estar relacionado com a
decisão de mudar de profissão. Algo novo
começa a despontar.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto, prometendo
movimentar intensamente tudo o que se
relaciona ao estrangeiro: viagens,
documentos e estudos. Um amor
estrangeiro pode surgir e começar a
mexer com seu coração.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto, prometendo
movimentar suas finanças, especialmente
se estiver envolvido com uma sociedade
ou parceria financeira. O período pode
estar relacionado com a negociação de
uma grande soma de dinheiro.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto, prometendo
movimentar os relacionamentos, pessoais
e profissionais. O período pode estar
relacionado com uma vida social intensa
e a chegada de alguém especial à sua vida.

O dia começa influenciado por
uma deliciosa Lua Nova em
Leão unida a Marte e Vênus e
com Mercúrio já em seu
movimento direto, prometendo
movimentar e trazer novidades
inesperadas à sua rotina, especialmente a
de trabalho. Você precisa organizar sua
agenda ou correrá o risco de perder o
controle de suas atividades diárias.

