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FESTIVAL DE PESKA
Para o premiado produtor, exibir seus trabalhos na tela grande em sua cidade é a certeza de que um novo ciclo de sucesso nascerá para este novo documentário

Filmes de cineasta local serão
exibidos na telona do Cine-Xin
Foto: Divulgação

Na próxima segunda feira, 19, Cáceres vive uma noite de sétima
arte, à partir das 19h no tradicional Cine Xin, com a exibição de dois
documentários dirigidos pelo cineasta Leandro Peska. Vida em Cores,
registra o processo criativo do artista plástico Sebastião Mendes. Já, Sob
Múltiplos Olhares, traça um panorama das diferentes visões da educação
básica de Cáceres, P. e Lacerda e Vila Bela. Página 03

OBSERVATÓRIO SOCIAL

Cáceres será representada no
3º Congresso Pacto pelo Brasil

Foto: Arquivo

Serão multiplos os olhares para o documentário de Leandro Peska

TERRA E AR

Base do Ciopaer deve ser
implantada na fronteira
Foto: Cáceres-Noticias

Depois de nova reunião do
Gabinete de Gestão Integrada de
Fronteira (GGIF), desta feita, realizado
no auditório da Unemat, com a presença
do Secretário estadual de segurança
pública, Alexandre Bustamante, e outras
autoridades, parece que o Ciopaer será
mesmo instalado na fronteira
Cáceres/Bolívia. O novo posto policial
com heliporto, e infraestrutura estaria
previsto os próximos meses.

Encontro nacional focará o tema "Somos 140, de um Observatório só"

O Observatório Social de Cáceres, marcará presença no 3º
Congresso Pacto pelo Brasil, que acontece de 26 a 28 deste mês em
Curitiba - PR. O evento tem como objetivo reunir os dirigentes, técnicos e
voluntários dos Observatórios Sociais para disseminar as boas práticas,
aperfeiçoar a metodologia e discutir estratégias para a expansão do sistema
OSB. Página 03

FRONTEIRA ALERTA

Rebordosa policial fecha
o cerco contra criminosos
Foto: Assessoria

Reunião aconteceu no inicio da
semana no autidtório da Unemat

Página 03

MISTURA FINA

Merenda escolar de Cáceres
valoriza agricultura familiar
Foto: Esdras Crepaldi

A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria
Municipal de Educação, inclui na lista da Merenda Escolar
de seus alunos, produtos adquiridos da Agricultura
Familiar, uma iniciativa que além de garantir um cardápio
rico em nutrientes na alimentação de crianças e jovens da
rede pública municipal de ensino, garante o sustento e a
renda das famílias que sobrevivem desta modalidade.

Operação Ágata Jauru 2019.3 aciona centenas de policiais na área

Exército e Marinha do Brasil aliados a outros órgãos de Segurança
Pública e Fiscalização iniciaram esta semana a Operação Ágata Jauru
2019.3, visando reduzir a ocorrência de crimes típicos fronteiriços e
transnacionais na faixa de fronteira terrestre, bem como aumentar a
presença do Estado Brasileiro na região. O efetivo empregado é de
aproximadamente 560 militares. Página 06

Política social é um prato cheio
para saúde e pequenos produtores

Página 03
PRÉ-DIABETES

Fique alerta para o sinal amarelo aceso na saúde
O pré-diabetes é a situação clínica que precede o diagnóstico do
diabetes tipo 2. Num diagnóstico medico, fique alerta e no quadro Fala
Dr, saiba como se livrar dos incômodos joanetes. Página 05
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Era uma vez, Domingo!

Café
da

Manhã

EDITORIA

FEMINICÍDIOS
Mato Grosso é o segundo Estado da
Federação Brasileira que registrou a maior
taxa de homicídios de mulheres. A
informação foi divulgada no Sistema de
Informações sobre Mortalidade do
Ministério da Saúde. O levantamento traz as
taxas de mortes de mulheres, por estado,
calculadas a partir dos dados registrados nos
anos de 2006 (ano de promulgação da Lei
Maria da Penha), 2014 e 2015, quando foi
realizado o último levantamento desse tipo.
CURSOS/DETRAN
O Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso (Detran-MT) abre inscrições
para cursos gratuitos sobre trânsito no
município de Mirassol D'Oeste. As aulas
serão ministradas pela Escola Pública de
Trânsito entre os dias 2 a 6 de setembro e
contarão com três temas específicos de
abordagem. O curso de Direção Defensiva
tem como público alvo condutores
habilitados e será realizado durante os dias 2 e
3 de setembro. Foram disponibilizadas 40
vagas em turmas nos períodos matutino e
vespertino.
CORRIDA DE S. LUIZ
No próximo dia 25, acontece em Cáceres a
Terceira Corrida de São Luiz. As inscrições
podem ser feitas no site www.servos.net.br e
na Secretaria da Catedral. A taxa é de R$ 20.
Se você queria mais uma camiseta pra sua
coleção, pode tirar a égua da sombra que
apenas os 200 primeiros inscritos receberiam
as ditas cujas e as inscrições já passam das
300. Mas, você pode correr atrás da
premiação em dinheiro e os cinco primeiros
de cada categoria receberão medalhas. O
campeão geral receberá R$ 500, o segundo
colocado R$ 300 e o terceiro R$ 200.
BICHOS/ESCOLAS
Escolas da rede municipal de ensino de
Cáceres são vencedoras da Gincana Bichos
do Pantanal que teve como o tema
'Transformando Lixo em Arte', a exposição
do material confeccionado pelos alunos
foram postos a mostra no estande do Bichos
do Pantanal no 38º FIPe - Festival
Internacional de Pesca e os visitantes
votaram no que achavam melhor e esse foi o
critério de seleção. Para a diretora da Escola
Gotinhas do Saber, Rosilene Leonel, que foi a
Iº colocada com a produção de pinturas de
várias espécies de bichos que representam a
nossa fauna como araras, tuiuiús, onças,
macacos entre outras confeccionada em
telhas que foram reaproveitadas, foi muito
bom trabalhar nesse projeto. O diretor da
Escola Vila Real, Orisvaldo José da Silva,
que ficou em 3º lugar explicou que foi um
privilégio participar dessa Gincana.
SALVE-GERAL (?)
Áudios que circulam pelas redes sociais
apontam para a possibilidade de um novo
'salve geral' em Cuiabá. As mensagens
começaram a circular na última terça-feira
(13), após um limpa ser feito dentro da
Penitenciária Central do Estado , com o
objetivo de fortalecer as ações de
enfrentamento a crimes que possam ser
cometidos dentro da unidade penal, além de
se antecipar a possíveis atos delituosos.
Claro, que como alertou a Secretaria de
Segurança Pública, os envolvidos serão
responsabilizados criminalmente, e devem.
HAJA CACHAÇA!
Dados da Secretaria de Segurança Pública de
Mato Grosso nas 26 operações Lei Seca já
realizadas este ano no Estado, revelam que
127 pessoas foram presas em flagrante por
dirigirem bêbadas. O levantamento ainda
indica que 33,64% das multas aplicadas
nestas ações são por embriaguez ao volante.

Lembram da brincadeira naqueles
tempos em que criança brincava na rua? Era
mais ou menos assim: Hoje é domingo, pé
no cachimbo, o cachimbo é de barro, bate no
jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro
é valente, bate na gente, só restou o Vicente
pra lavar a bunda com água quente...Pois é, e
o filósofo (sabiam que hoje é dia deles?) os
tais que migraram da antiga Grécia pro
Catimbó do Xenhenhém da Cana Caiana de
Ascenso Ferreira, complementava: Hora de
comer, comer; Hora de dormir, dormir; Hora
de vadiar, vadiar; Hora de trabalhar, Pernas
pro ar que ninguém é de ferro!
Não por acaso, na Lei de Deus, o
livro de Gênesis se refere ao sétimo dia de
descanso e Êxodo vai além, in-verbis, (35:2)
–“Durante seis dias será feito todo o
trabalho, mas o sétimo dia será para vós um
dia santo, um dia de repouso completo
consagrado ao Senhor. Todo aquele que
trabalhar nesse dia será punido com a
morte.” Na Lei dos Homens, a ainda vigente
CLT prescreve no art. 67, o descanso
semanal, de preferência aos domingos e
remunerado, ou seja, além de descansar, a
folga compõe o salário do empregado.
No caso de restaurantes, cinemas,
supermercados, que possuem um esquema
de turnos e folgas os funcionários que
trabalham aos domingos e feriados, tem um
dia para descansar, igualmente remunerado,
durante a semana. A gente está abordando
este tema de amplo conhecimento, citando
leis de Deus e dos Homens, para chegar ao
aberrattio finis legis, locução latina que
significa desvio da finalidade da lei, e na
locução juridiquês, o real afastamento em
relação à finalidade ou objetivo da lei ou da
norma jurídica, traduzido nas entrelinhas da
tal Medida Provisória 881/2019, da
Liberdade Econômica, cujo texto base doi
aprovado na terça-feira, 13, (tinha que ser
agosto 13) pelos nossos maus empregados
na câmara federal.

A priori, a proposta aprovada
estabelece garantias para a atividade
econômica de livre mercado, impondo
restrições ao poder regulatório do Estado,
criando direitos de liberdade econômica e
regulando a atuação do Fisco federal.
Coisa linda assim, na forma
dissimulada, um milagre econômico do
governo, ulalá, que bom forria se não sesse,
até chegar no ponto supra do nosso papo
reto, o domingo do pé no cachimbo, sem
pernas pro ar, restringindo a folga semanal,
seja domingo ou feriado, e...lá vem a facada
de verdade, dispensando o pagamento em
dobro do tempo trabalhado nesses dias se a
folga for determinada para outro dia da
semana.
Trocando em miúdos, o Zé trabalha
domingo sem o bônus legal de 100% do dia
trabalhado. E o golpe da faca é mais

lancinante, pelo texto aberrattio
aprovado pela câmara federal, o trabalhador
poderá trabalhar até quatro domingos
seguidos, quando lhe será garantida uma
folga neste dia, sem dobro da diária, que
maravilha, né mesmo, Patroncito? E ainda
teve uma deputada, alegando que a longo
prazo, a medida vai gerar 3 milhões de novos
empregos.
Aumenta-se a jornada de trabalho,
diárias extras vão pro saco, do patrão, claro,
e vem uma empregada nossa com tamanha
zorra, é prá acabar com o pequi de Goiás,
mesmo. Pra quem diz que trabalha três dias
por semana como os deputados e senadores,
aprovar lei que afana diária extra dominical
de trabalhador, além de proposta indecente,
é literalmente a revogação da Lei Áurea
genérica e um deboche, um tapa na cara do
trabalhador, pense nisso.

Emprego ou trabalho?
Não deve ser preciso escolher entre
pagar as contas e fazer o que se ama. Como
estamos posicionando nossa trajetória
profissional? Este ou aquele é o melhor
caminho? É o que mais se pergunta hoje e se
espera uma resposta rápida e precisa. O
melhor seria questionar, o que realmente
tenho vocação e me traz prazer no dia-a-dia.
Foi a mudança nos valores das
gerações de época em época, onde cada qual
deixou seu valor agregado, sua contribuição
para a humanidade e seu desenvolvimento.
Tempos atrás, o Emprego bom era aquele que
perdurava pelo maior tempo possível, com um
salário que suprisse minhas necessidades
básicas e a maior "segurança" possível (CLT).
Uma empresa e/ou indústria tradicional era o
sonho de consumo e, quem sabe, um carro
como benefício.
Com a mudança dos preceitos de vida
da geração atual na era da informação, mudase também a maneira de enxergar o emprego.
Antes o que era segurança hoje é bem-estar.
Não basta um bom emprego com salário e
benefícios, tem que me proporcionar prazer e
reconhecimento. Antes os "workaholics"
eram vistos com bons olhos, hoje, em muitos
casos são vistos como ineficientes.
Buscar um "emprego", a curto prazo
pode resolver um desafio, mas a médio e
longo prazo não agrega valor para o
profissional. O emprego, agente "meio", é
aquele que paga as contas do dia-a-dia, que

nem sempre tem a ver com a vocação,
enquanto o trabalho está de olho na carreira,
ele transcende a sobrevivência, é realizado
com Amor, com uma visão de legado, de
referência, de futuro. Existe uma pesquisa
realizada pelo professor Mark Albion,
divulgada no livro Making a Life, Making a
Living (Warner Business Books), que ilustra a
importância do respeito à vocação e aos
valores nas escolhas que uma pessoa faz ao
longo da carreira.
Nela, 1.500 profissionais que haviam
concluído o Master in Business
Administration (MBA), vinte anos antes, nas
melhores escolas americanas, relataram as
prioridades em suas escolhas profissionais: 83
% optaram pelo emprego em função do
salário. Os 17% restantes optaram por aquilo
que mais lhes dava prazer,
independentemente da vida financeira.
Vinte anos depois, Albion foi
verificar como estava a carreira desses
profissionais. Dos 1.500 entrevistados, 101
tornaram-se milionários. Desses, apenas 1
pertencia ao grupo que fez sua escolha
orientada pelo dinheiro, todos os demais
viraram milionários trabalhando no que
gostavam.
O mais importante no meu ponto de
vista é o amor. Cumprir tarefas qualquer um
cumpre. Criar, desenvolver, inovar,
reinventar, só os apaixonados, aqueles que
enxergam além das obrigações diárias, que

EXPEDIENTE

conseguem prever os riscos e superar
os obstáculos. Este, hoje é o profissional
desejado pelas empresas. Aquele que tem a
competência técnica e consegue enxergar os
pontos cegos que os outros não percebem.
Conseguir atuar na sua área de
vocação é trabalhar com o seu "dom" natural,
seu esforço será bem menor comparado com o
que teve que desenvolver o talento. O talento
nato reflete a paixão pelo resultado, enquanto
cumprir metas traz salário no final do mês. A
recompensa financeira chega naturalmente,
pois a entrega é garantida. Portanto fica aqui
uma breve reflexão: Quais são os resultados
que tenho conquistado nos últimos anos? Me
satisfaz por completo? Sou reconhecido? É
gratificante? Faço com prazer? Se você tem
dúvida sobre uma das perguntas, talvez seja
melhor refletir se tem trabalhado ou está em
emprego? A vida é feita de escolhas, e
colhemos o que plantamos.
***___Andrea Deis: Mestra em
Administração do Desenvolvimento de
Negócios pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Gestora Empresarial pela FGV,
Master Coach Behavioral Coaching Institute
(BCI) e International Coaching Council
(ICC), é especialista em Assessment Training
DISC, NeuroCoaching e PNL e Pedagoga
com foco em Orientação Educacional e
Vocacional.
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CLAQUET/PESKA

Relançado na próxima semana em Cáceres, o primeiro documentário do cineasta Leandro Peska, percorreu o Brasil e o mundo em variados festivais de cinema

Cineasta de Cáceres exibe
documentários no Cine-Xin
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

N

a próxima segunda feira,
19, Cáceres vive uma
noite de sétima arte, à
partir das 19h no tradicional Cine
Xin, com a exibição de dois
documentários dirigidos pelo
cineasta Leandro Peska. O
primeiro, "Vida em Cores", filme
que registra o processo criativo
do artista plástico Sebastião
Mendes. O ingresso que pode ser
retirado com antecipação na
bilheteria do cinema, custa
apenas, a entrega de um quilo de
alimento não perecível.
Na sequência, será a vez
de "Sob Múltiplos Olhares" que
faz um panorama das diferentes
visões e experiências que
estudantes, professores e gestores
educacionais da rede pública de
educação básica de Cáceres,
Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade no estado de
Mato Grosso tiveram com os
processos de implementação da
lei 10.639/03.
"Nada melhor que
mostrar ao público da cidade,

sucesso nascerá para este
novo documentário".
O novo projeto de
Leandro Peska, "Sob Múltiplos
Olhares", é fruto de uma parceria
entre a Cubo Mágico Produções e

SEGURANÇA PÚBLICA

Reunião debate instalações da
base do Ciopaer na Fronteira
Assessoria

A

Vida em Cores, retrata vida e arte do artista plástico Sebastião Mendes

obras que representam a
sociedade cacerense" comenta
Leandro Peska. "No último
festival de cinema de Cáceres,
realizado no mesmo Cine Xin,
"Vida em Cores" faturou o
prêmio de melhor filme por voto
popular, então reapresentar o
filme no cinema é motivo de

muita alegria," pontuou
Peska.
Depois de ser lançado em
Cáceres, o primeiro
documentário do cineasta
percorreu o Brasil e o mundo em
variados festivais de cinema. "E
exibir meu novo trabalho, na tela
grande na minha cidade é a

MERENDA ESCOLAR

Educação municipal adquire os
produtos da agricultura familiar
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Educação,
inclui na lista da Merenda Escolar de
seus alunos, produtos adquiridos da
Agricultura Familiar, uma iniciativa
que além de garantir um cardápio
rico em nutrientes na alimentação de
crianças e jovens da rede pública
municipal de ensino, garante o
sustento e a renda das famílias que
sobrevivem desta modalidade.
A Secretária Municipal de
Educação Eliene Liberato, destaca
que o Programa Nacional de
Alimentação Escolar determina que
uma porcentagem dos recursos,
30%, sejam utilizados na compra de
gêneros cultivados por produtores da
agricultura familiar e que a gestão
Francis, está cumprindo a lei, o que é
muito bom, porque ao adquire

o Núcleo de Estudos
Sobre Gênero, Raça e Alteridade
(Negra – Unemat), foi filmado
durante 2018 em Vila Bela da
Santíssima Trindade, Pontes e
Lacerda e Cáceres.

produtos de agricultores do
nosso município. “Os produtos da
agricultura familiar são livres de
agrotóxicos, o que torna a merenda
escolar mais saudável e saborosa,
além do estímulo que damos ao
crescimento desse setor produtivo
em Cáceres”, reforçou Eliene.
Ela destacou ainda o
empenho da equipe de alimentação
escolar, que busca promover a
educação nutricional e alimentar,
além de discutir a manipulação dos
alimentos, desde sua chegada na
escola até o momento de servir aos
alunos, observando o que rege os
princípios, diretrizes e legislação
pertinentes à alimentação escolar.
“Nossas nutricionistas estão
empenhadas nesta causa”.
Outro investimento na
alimentação escolar citado pela
Foto: Esdras Crepaldi

gestora, é a constante
capacitação que passam as
manipuladoras de alimentos,
inclusive, as incentivando a criar
receitas e pratos com produtos
locais. “Nós temos ido até o Campo
para conhecer a produção.
Temos feito um trabalho
motivacional com agricultores e
com cooperativas de mulheres que
produzem biscoitos e pães com
produtos agroecológicos da região,
como babaçu, cumbaru, pequi e
tantos outros, com isso incentivamos
também nossas servidoras a
seguirem o exemplo”, citou a
secretária.
Para o Prefeito Francis
Maris, investindo e incentivando a
agricultura familiar, o município
contribui com a melhor qualidade de
vida do homem do campo, gerando
emprego e fazendo com que o
dinheiro circule aqui mesmo, em
Cáceres.

conteceu na última terçafeira (13), em Cáceres,
mais uma reunião do
Gabinete de Gestão Integrada de
Fronteira (GGIF). O evento foi
realizado no auditório Edival dos
Reis, na cidade universitária da
Unemat, e contou com a presença
do Secretário de Estado de
Segurança Pública, Alexandre
Bustamante, e outras autoridades
da segurança.
Durante a reunião foram
pontuadas diversas ações de
segurança que serão empregadas
no decorrer dos próximos meses
na região de fronteira. Entre elas
estão a inauguração do prédio do
Grupamento Especial de
Fronteira – Gefron, na localidade
do Limão. O novo posto policial
contará com heliporto, e uma
infraestrutura para combater a
criminalidade na fronteira com a
Bolívia.
Segundo o coordenador
do Grupamento Especial de
Fronteira – Gefron, Tenente
Coronel, José Nildo de Oliveira, a

construção só foi possível
graças àd parceria com a
sociedade civil.“O terreno foi
uma doação do pecuarista
Dr.Fábio Luchessi, assim como a
construção.
Outros pecuaristas
entraram com óleo diesel, e
outras doações, que
possibilitaram a obra sair do
papel, além da prefeitura de
Cáceres que nos ajudou com o
asfaltamento da área no torno do
posto. Não posso esquecer dos
empresários de Cáceres,
Ministério Público e do Poder
Judiciário que também nos
ajudaram”, destacou o
coordenador.
O Tenente Coronel Lara
(Comandante do 6º Comando
Regional) e o Delegado Alex
Cuiabano (Delegado Regional)
ambos de Cáceres, entregaram ao
Secretário de Estado de
Segurança Pública, Alexandre
Bustamante, demandas
relacionadas ao aumento de
viaturas para atender a região
Foto: Assessoria

Vereadores de Cáceres participaram do evento realizado na Unemat

Parte da merenda escolar em Cáceres sai da agricultura familiar

Cáceres-MT, sexta-feira 16 de agosto de 2019

04
PESCA ESPORTIVA

Festival encerra-se domingo (18) com a fiscalização das embarcações do torneio de pesca e divulgação das ações do projeto para os visitantes do estande do Bichos

Ações do Bichos do Pantanal
marcam 6º Fest Porto Estrela

Assessoria c/ Redação

C

om o objetivo de fomentar o
turismo local e estimular o
conhecimento sobre a
preservação da fauna e flora pantaneira,
a prefeitura de Porto Estrela abriu
ontem, (15) às 19h, o 6º Festival de
Pesca Esportiva, que prossegue até o

Foto: Divulgação

domingo próximo (18).
Na abertura, um show gospel
animou os presentes e participantes do
festival, cujas atividades são todas
gratuitas.
Nesta sexta-feira, (16) das
7h30 às 17h00 acontecem atividades de

educação ambiental nas
margens do rio Paraguai com alunos das
escolas do município. Observação de
aves e oficinas de desenhos e pinturas
com o tema Fauna e Flora Pantaneira.
Das 19h00 às 22h00,será a vez
da Mostra Itinerante Biodiversidade

COMPRA DE VOTOS

Justiça admite vídeo como prova
em ação que pode cassar Avallone
Da Redação

O

deputado estadual Carlos
Avallone (PSDB) recorreu ao
Tribunal Regional Eleitoral
contra decisão que admitiu um vídeo
como prova em representação que pode
cassar seu mandato.
Conforme informações da
representação, no dia 4 de outubro de
2018, antes do pleito eleitoral, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no
município de Poconé um veículo com
três suspeitos portando R$ 89.900,00 em
dinheiro, além de vários santinhos de
Avallone, então candidato.
O vídeo alvo do recurso de
Carlos Avallone foi juntado aos autos em
audiência ocorrida no dia 8 de agosto,
ocasião em que ocorreu a oitiva de um
policial. Somente na audiência houve
comunicação sobre a existência da
gravação. Durante o depoimento
prestado pela testemunha, fora feita
referência a vídeo gravado por outro
policial, em que um dos ocupantes do
carro abordado pela PRF, com o
montante de R$ 89,9 mil, poucos
momentos após a abordagem, declara
que houve a prática do crime eleitoral.
O Ministério Público, na figura
de seu representante presente, solicitou
então a admissão como prova nos autos
do referido vídeo. O juízo concluiu pelo
deferimento do pedido de admissão da
gravação como prova.

No recurso contra o vídeo,
ainda carente de julgamento, o deputado
estadual afirma que a prova foi colhida
sem autorização judicial e sem
contraditório. “Ora, considerando as
circunstâncias em que o vídeo foi
gravado – à noite, em meio à rodovia
vazia, estando o PRF armado e a sós com
o Sr. Dener, há de se, ao menos, cogitar
da ocorrência de coação moral”, diz
trecho.

“Diante de todo o exposto,
confia o agravante no provimento deste
agravo interno, a fim de que seja
reformada a decisão agravada, para que
seja determinado o desentranhamento
do vídeo juntado aos autos, em
decorrência da audiência de instrução,
haja vista o seu conteúdo ser ilegal,
imprestável, e cuja juntada foi requerida
intempestivamente, apesar de já ser de
anterior conhecimento das partes”.
Foto: Arquivo

Projeto já envolveu mais de 44 mil crianças e jóvens no pantanal

Pantaneira com elementos
faunísticos da coleção zoologica da
Unemat e divulgação das ações do
Projeto Bichos do Pantanal.
No sábado, (17), das 8h00 às
11h00, ocorre a observação de aves nas
margens do rio Paraguai e das 16h00 às
22h00, será a vez da Mostra de
elementos faunísticos da coleção
zoologica da Unemat e divulgação das
ações do Projeto Bichos do Pantanal.
O festival encerra-se nop
domingo, (18) com a fiscalização das
embarcações do torneio de pesca e
divulgação das ações do projeto para os
visitantes do estande, ressaltando-se que
todas as ativcidades são abertas
gratuitamente ao público.
O Projeto Bichos do Pantanal

em sua segunda edição, conta
com
o patrocínio da Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental.
Gerido pelo Instituto Sustentar de
Responsabilidade Socioambiental, o
projeto conquistou um prêmio e
diversos resultados positivos entre 2013
e 2015, especialmente com as ações de
educação ambiental, que envolveram 44
mil crianças e jovens do Pantanal. Ao
todo, 350 mil pessoas foram
mobilizadas com as atividades.
A área de atuação do Bichos do
Pantanal abrange o município de
Cáceres, o rio Paraguai, a Estação
Ecológica Taiamã até Pacu Gordo, e
também o município de Porto Estrela,
região do entorno da Estação Ecológica
da Serra das Araras.

Tucano Carlos Avallone recorreu da sentença ao TRE

ENCONTRO NACIONAL

Observatório Social participa
3º Congresso Pacto pelo Brasil
Da Redação

O

Observatório Social de
Cáceres, marcará presença no 3º
Congresso Pacto pelo Brasil,
maior evento de Controle Social do país,
que acontece de 26 a 28 deste mês, na
cidade de Curitiba - PR. Integrando a
comitiva local, Expedito Mauricio
Pereira, Hélio Ribeiro de Abreu, Maria
Stefani Rocha, Amarildo Peres

Rodrigues, Ana Leny Monteiro Prota,
Michelle Dayhane de Andrade e Ana
Alice Haddad, que estarão levando na
bagagem as ações que foram realizadas
no município. Nesta edição, sob a
temática “Práticas Honestas na Relação
Público-Privada”, serão realizados
workshops, painéis, mesa redonda e
palestras voltadas a qualidade na
Foto: Arquivo

Cáceres será representada no evento pela caravana do Observatório Social

aplicação dos recursos públicos,
transparência e controle social, com a
formulação de proposições para a
eficiência da gestão pública e para o
enfrentamento a corrupção. Como o
evento é voltado a temas ligados à
administração pública nos municípios, o
Observatório Social de Cáceres enviou
convites ao prefeito e vice, secretários
municipais e vereadores.
Expedito ressaltou que um dia
antes do 3º Congresso Pacto pelo Brasil
será realizado o 10º ENOS – Encontro
Nacional de Observatórios Sociais com
o tema "Somos 140, de um Observatório
só". O evento tem como objetivo reunir
os dirigentes, técnicos e voluntários dos
Observatórios Sociais para disseminar
as boas práticas, aperfeiçoar a
metodologia e discutir estratégias para a
expansão do sistema OSB.
Complementando Expédito fez
questão de salientar que todas as
despesas com a viagem serão pagas por
cada um dos observadores voluntários
participantes, não havendo nenhum
ônus ao caixa do Observatório. As
inscrições estão abertas e são gratuitas,
podendo ser realizadas no endereço
e l e t r ô n i c o :
pactopelobrasil.org.br/inscricoes
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PRÉ-DIABETES

Fique alerta para o sinal
amarelo aceso na saúde
Pesquisas/Editoria

O

pré-diabetes é a situação
clínica que precede o
diagnóstico do diabetes tipo
2. Neste momento, o corpo começa a
dar sinais, principalmente através
dos exames de sangue, que os níveis
de açúcar (glicemia) estão
começando a ficar elevados, e os
níveis de insulina também. O prédiabetes é muito conhecido pelo
estado de resistência à insulina,
quando o pâncreas passa a produzir
insulina em excesso na tentativa de
controlar os níveis de açúcar.
Causas - O ganho de peso, a
tendência familiar e genética, o
sedentarismo e a alimentação
baseada em alimentos
hipercalóricos estão todos
envolvidos como possíveis causas
de pré-diabetes. O diabetes é uma
doença multifatorial e, portanto,
várias causas estão envolvidas em
conjunto. Da mesma forma é o prédiabetes.

Fatores de risco - O principal fator
de risco é o ganho de peso. Com o
aumento do peso, o pâncreas passa a
produzir mais insulina na tentativa
de controlar os níveis de açúcar. No
entanto, o organismo não interpreta
este aumento na produção de
insulina de forma benéfica, e o
estado de resistência insulínica
surge, fazendo com que apesar de
muita insulina estar disponível, ela
acabe funcionando pouco. Outros
fatores de risco são casos de doenças
na família, hipertensão arterial,
síndrome dos ovários policísticos e
aumento dos níveis de triglicérides
no sangue. Mães que tem filhos que
pesam acima de 4 kg também tem
maior risco de desenvolver prédiabetes.
Sintomas de Pré-diabetes:
geralmente o pré-diabetes não é
acompanhado de sintomas. É por
isso que é uma condição que muitas
vezes não é diagnosticada. O ganho

de peso progressivo e
alterações nos níveis de glicose no
sangue nos deixam alertas para a
possibilidade de pré-diabetes. Se
você tem casos de diabetes na
família, também é importante
procurar orientação médica.
Diagnóstico de Prédiabetes: a glicemia de jejum entre
100 e 125 mg/dL indica o estado de
glicemia de jejum alterada e também
indica a necessidade de realização da
curva glicêmica simplificada com 75
gramas de glicose. Se esta curva
glicêmica na segunda hora mostrar
um valor de glicemia entre 140 e 199
mg/dL, o diagnóstico é pode ser de
pré diabetes. O exame de sangue
chamado hemoglobina glicada, se
estiver entre 5,8% e 6,4% também
pode indicar pré-diabetes.
Pessoas já diagnosticadas
com pré-diabetes podem fazer o
acompanhamento da doença com a
dosagem de glicemia e hemoglobina
glicada. Se necessário é realizado o
cálculo do índice HOMA – IR, que
mede, através da insulina no sangue
e da glicose, a capacidade de
resistência ou se sensibilidade à
insulina de cada um.
Na maior parte dos casos o
tratamento do pré-diabetes vai se
iniciar com as orientações para
modificação de hábitos de vida:
dieta com redução de calorias,
gorduras saturadas e carboidratos,
principalmente os simples, além do
estímulo à atividade física. Em
alguns casos, o médico responsável
poderá optar, junto com o paciente,
por iniciar tratamento com
medicação para prevenir a evolução
para o diabetes.

Nos pacientes com prédiabetes, se estão em sobrepeso ou
obesidade, a perda de cerca de 5% a
7% do peso corporal já leva a uma
melhora metabólica importante.
Com o uso de medicação de forma
associada, também é possível evitar
a progressão do pré-diabetes para
diabetes em muitos casos.
A principal complicação do
pré-diabetes é o surgimento de
diabetes. Infelizmente é uma
evolução progressiva do pré para o
diabetes, pois a maior parte dos
pacientes, infelizmente, ou não tem
o diagnóstico do pré-diabetes em
tempo hábil ou acaba não aderindo
de forma definitiva às modificações
propostas.
As mudanças do estilo de
vida são o pilar do tratamento do prédiabetes. Sabendo que é um quadro
reversível, a preocupação é que o
paciente adote novos hábitos

saudáveis para o resto da
vida.
Atividades físicas
programadas e não programadas
como subir e descer escadas, dieta
com redução de carboidratos
simples e troca por carboidratos
complexos, diminuição do consumo
de gorduras saturadas e aumento do
consumo de fibras e carnes magras,
enfim, estas medidas somadas à
avaliação médica regular e na maior
parte dos casos, além da perda de
peso vão levar ao controle e muitas
vezes à regressão do pré-diabetes.
A receita é controle da
alimentação, buscando alimentos
saudáveis, verduras, legumes e
carnes magras, juntamente com a
redução das gorduras saturadas e
carboidratos simples.
Prática de atividades físicas
e exames regulares de check-up
também são medidas efetivas para a

Joanete, um mal que nunca dá pé!
Editoria

U

m dos motivos que leva as pessoas a
procurarem um ortopedista e que atinge
grande parte da população principalmente as mulheres - é o joanete. Um
joanete ocorre quando o hálux e/ou o osso, ao
qual se conecta, está fora da posição. Os fatores
que contribuem para a formação do joanete
podem incluir rolamento interno (pronação)
excessivo do pé, uso de calçados apertados e
pontudos e, ocasionalmente, lesões. Pode haver
desenvolvimento de osteoartrite e formação de
esporão nos ossos.
A osteoartrite pode causar formação de Dr. Kendrick Alan Whitney
tecido cicatricial na articulação, limitando a
amplitude de movimento do pé. A articulação pode inchar e,
frequentemente, uma bursa (uma bolsa preenchida com líquido) se forma e
torna-se dolorosa se houver uso de calçados apertados. Ocasionalmente, a
gota pode causar ataques repentinos, nos quais o joanete fica avermelhado,
dolorido e inchado.
O primeiro sintoma de joanete pode ser a dor na articulação
durante o uso de calçados que são muito estreitos e/ou apertados. Os
sintomas posteriores podem incluir o aumento crescente; inchaço
doloroso, quente e avermelhado onde a articulação projeta-se para fora
(bursite); e inchaço e dor por toda a articulação. Geralmente, a
movimentação da articulação fica limitada. Geralmente, os médicos
baseiam o diagnóstico do joanete nos sintomas e em achados de exames.
Se o diagnóstico for incerto, é realizada uma radiografia.
Algumas vezes, se a articulação estiver muito dolorosa, inchada e
vermelha, os médicos podem retirar e analisar o líquido da articulação
(aspiração da articulação) a partir da articulação do dedo para detectar
artrite infecciosa ou gota. Se múltiplas articulações forem afetadas,
exames podem ser realizados para diagnosticar as doenças que causam
inchaço e dor em múltiplas articulações.
Um desconforto leve pode ser diminuído significativamente
utilizando-se calçados com biqueira larga. Alternativamente, almofadas
para joanete podem ser compradas na maioria das farmácias. As órteses
(dispositivos colocados no calçado) também podem ajudar a redistribuir e
aliviar a pressão da articulação afetada. A cirurgia (bunionectomia) entra
em consideração se essas medidas forem ineficazes ou se a pessoa não
estiver disposta a utilizar calçados grandes e largos e órteses porque os
acha feios.
Se as articulações estiverem rígidas, exercícios de alongamento,
que podem exigir a injeção de um anestésico para diminuir o espasmo
muscular, podem ajudar.Em alguns casos, é necessária uma cirurgia para
soltar o tecido cicatricial e melhorar o alinhamento.
*** ___Dr. Kendrick Alan Whitney, DPM, Temple University School of
Podiatric Medicine

Cáceres-MT, sexta-feira 16 de agosto de 2019

06
REBORDOSA GERAL

Para a direção do presídio, não há motivos para as famílias de presos se preocupar com faxina, pois haviam muitas coisas que não deveria estar ali

Operação desmonta muamba
no presidio central de Cuiabá
G-1/MT e GD. c/ Redação

Foto: Sindispen

D

iversos aparelhos
eletrônicos, ventiladores,
freezeres e geladeiras foram
apreendidos em uma operação na
Penitenciária Central do Estado
(PCE), em Cuiabá. A ação começou
na terça-feira (13) e deve durar um
mês, segundo estimativa do
Sindicato dos Servidores
Penitenciários do Estado de Mato
Grosso (Sindspen-MT). Durante os
30 dias não haverá visitas.
A PCE tem capacidade para
pouco mais de 800 presos e abriga
cerca de 2.400 presidiários. A
operação foi nomeada de 'Agente
Elison Douglas'. O servidor foi
assassinado em Lucas do Rio Verde,
no dia 30 de julho. De acordo com o
sindicato, a operação funciona da
seguinte forma: os agentes
penitenciários entram no corredor,
retiram os presos de uma
determinada cela e os colocam na
quadra.
Cada preso sai com tudo que
ele tem dentro da cela e, quando

Todo material fora das regras será entregue para a família do preso

passam pelo agente, é
revistado. O preso pode retornar com
apenas o que é permitido dentro da
PCE. Todo material proibido ou fora
das regras é catalogado e entregue

do preso.
Alexandre Bustamante,
secretário de Estado de Segurança
Pública, informou que a PCE passa
pela maior faxina já vista desde a sua

criação, onde celas, blocos e
alas estão sendo higienizadas,
restauradas e reorganizadas.
Destacou também que não há
motivos para as famílias se
preocuparem e que há muitas coisas
dentro do presídio que não deveria
estar.
“Estamos tirando todos os
materiais de dentro das celas,
reorganizando, pintando, tirando
tomadas internas e melhorando a
qualidade de ventilação. São hoje
cerca de 2.400 reeducandos, então,
imagina fazer uma obra dentro de
casa com todas essas pessoas dentro,
é complicado. Imagina esse tipo de
trabalho,” concluiu.
O Secretário destacou que
todo o processo está sendo
acompanhado pelos órgãos de
controle, como Ordem dos
Advogados do Brasil, Defensoria
Pública, Ministério Público
Estadual, afirmando que freezers,

fogões e vários objetos
velhos estão sendo retirados das
celas, com permissão legal e que as
celas não terão mais energia elétrica.
As tomadas internas estão sendo
retiradas e os ventiladores, por
exemplo, serão fixados na parede,
como já é feito nos novos presídios.
A operação deve se estender por 30
dias e os agentes acreditam que
durante esses dias será retirado tudo
que é excesso, entre eles
ventiladores, freezer, entre outros
objetos. Na quarta-feira (14)
famílias de presos fizeram protesto
contra suspensão de visitas na PCE
e ficaram na frente do Fórum de
Cuiabá, quando cerca de 20 pessoas
participaram de uma reunião com o
Juiz da Vara de Execuções Penais,
Geraldo Fidelis pedindo que ele
interceda junto à Secretaria
Estadual de Segurança Pública,
para que as visitas sejam
autorizadas.

CABRITOS BRECADOS

Carros desviados de locadora
Ações conjuntas reprimem são apreendidos em Cáceres
OPERAÇÃO ÁGUA

criminalidade na fronteira
Assessoria

O

Exército Brasileiro,
Marinha do Brasil e diversos
Ó rg ã o s d e S e g u r a n ç a
Pública e Fiscalização iniciaram, em
13 de agosto, a Operação Ágata
Jauru 2019.3, que visa reduzir a
ocorrência de crimes fronteiriços e
transnacionais na faixa de fronteira
terrestre, bem como aumentar a
presença do Estado Brasileiro na
região.
A Operação Ágata ocorre
desde 2011 e tem como bases o
Programa de Proteção Integrada de
Fronteiras (PPIF) (Decreto nº 8.903,
de 17 de novembro de 2016), a
Estratégia Nacional de Defesa
(Decreto Nº 6703, de 18 de
dezembro de 2008) e a Constituição

Federal.
O efetivo empregado é de
aproximadamente 560 militares,
oriundos do 2° Batalhão de Fronteira
(Cáceres), do 58º Batalhão de
Infantaria Motorizado localizado em
Aragarças-GO, do 44º Batalhão de
Infantaria Motorizado, Posto
Médico de Guarnição, 13º Pelotão
de Polícia do Exército, 13º Pelotão
de Comunicações todos localizados
em Cuiabá-MT.
As tropas do Exército atuam
em coordenação com outros órgãos
de segurança pública e fiscalização
ou isoladamente na faixa de fronteira
do Estado de Mato Grosso.
Serão desencadeadas ações
de fiscalização de vias urbanas e
Foto: Assessoria

Policiais vistoriam veículos e checam documentos na fronteira

fluviais, patrulhamento
ostensivo na faixa de fronteira,
combate ao garimpo ilegal em terras
indígenas e fiscalização de produtos
controlados, em um esforço para
coibir e inibir ações danosas ao país e
a população na área de fronteira.
Atuando nos municípios de Cáceres,
Porto Esperidião, Pontes e Lacerda,
Vila Bela da Santíssima Trindade,
Comodoro e Jauru.
As ações ocorrem de forma
conjunta e integrada entre as Forças
Armadas Brasileiras e outros órgãos
federais e estaduais na faixa de
fronteira.
Assim contamos com o
apoio da Receita Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia
A m b i e n t a l , P o l í c i a M i l i t a r,
IBAMA,FUNAI, Grupo Especial de
Fronteira, Canilfron e Polícia Civil
do Estado de Mato Grosso, Instituto
de Defesa Agropecuária entre
outras.
No contexto da Operação
Ágata, a participação da população é
indispensável. É de fundamental
importância que a população não
compactue com tráfico de drogas,
armas, munições ou crimes
ambientais, denunciando para as
autoridades crimes ou atividades
suspeitas.
A denúncia pode ser feita
pelo telefone 0800 258 0006, a
identidade da pessoa é preservada,
sendo garantido o sigilo e
anonimato.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Da redação

D

ois veículos subtraídos de
uma locadora de
automóveis no Estado de
São Paulo foram recuperados pela
Polícia Civil, na última quarta-feira
(14), em Cáceres e segundo as
investigações, os veículos,
localizados no pátio de uma empresa
de Guincho no município, seriam
levados para a Bolívia.
As investigações iniciaram
após a equipe da Delegacia Regional
de Cáceres receber denúncia de que
dois veículos de locadora estavam
no pátio da empresa, com possível
destino a Bolívia.
Os veículos, Ford Ecosport
e Chevrolet Cobalt, chegaram a
Cáceres no domingo (11), trazidos
por outra empresa de guinchos de
Corumbá (MS).
Em checagem no sistema,
foi verificado que o Ford Ecosport

foi alugado na cidade de São
José dos Campos (SP) e o
pagamento realizado através de um
cartão de crédito clonado. O
Chevrolet Cobalt saiu de uma
locadora na cidade de Guarulhos
(SP).
Segundo o dono da empresa
de guincho, ele recebeu uma ligação
de uma pessoa que se apresentou
como responsável pelos carros, que
disse que pretendia levar os veículos
para cidade de Pontes e Lacerda. O
fato levantou suspeitas uma vez que
não é um procedimento adotado por
empresas de locação.
Diante das evidências, os
veículos foram apreendidos e
levados para Delegacia Regional de
Cáceres, sendo a empresa locadora
informada sobre o fato, e, as
investigações estão em andamento
para identificar possíveis envolvidos
Foto: PJC-MT

Ford EcoSport e Chevrolet Cobalt seriamlevados para a Bolívia

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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FUTEBOL DE AREIA

Na 1ª partida, a vice-campeã do ano passado, Vila Irene não teve muitas dificuldade, e venceu a equipe do bairro Santa Cruz, pelo placar de 5 a 0

Massabarro e Rodeio vencem
e rodada prossegue nesta sexta
A
Assessoria

Foto: Wilson Kishi

cada edição que ocorre, o
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia,
consolida-se ainda mais, como o
grande evento esportivo da
modalidade em Mato Grosso, e
em especial da região oeste do
Estado, tanto a nível de público,
como na qualidade técnica dos
jogadores.
A abertura da 11ª edição,
que aconteceu na sexta-feira (9)
na praça do bairro da Cohab
Nova, recebeu um grande
público, que pôde presenciar dois
bons jogos e dez gols marcados.
Na primeira partida, a
vice-campeã do ano passado, Vila
Irene não teve muitas
dificuldade,e venceu a equipe do

bairro Santa Cruz, pelo
placar de 5 a 0.
No segundo jogo da noite,
apontada como uma das favoritas
ao titulo deste ano, pelo elenco
recheado de jogadores que já
conquistaram o titulo de campeão
do evento, o Cidade Alta sofreu
uma virada, para a atual campeã,
Óptica Júnior, por 3 a 2.
Já na terça-feira (13), a
jovem e boa equipe do Massa
Barro, impôs um ritmo forte
desde o início até o fim, e venceu
a estreante Vitória Régia, pelo
placar de 4 a 1.
Na segunda partida da
rodada, sem muitas novidades em
seu elenco em relação ao ano
passado, o 13 de Maio, sofreu

uma derrota de virada por
5 a 4, para a debutante equipe do
bairro Rodeio.
O campeonato, prossegue
nesta sexta-feira (16), de acordo
com a tabela, com mais dois
jogos.
Ás 20h00, a Óptica Júnior
que vai em busca de mais três
pontos, enfrenta a equipe do
Juventus, que está prometendo
ser uma das surpresas deste ano.
Já as 21h00, a dona da
casa, Cohab Nova quer começar
com vitória e quem sabe este ano,
brigar pelo titulo de campeã.
O desafio dos cohabinos é
muito difícil, porque a equipe terá
pela frente o forte escrete da Vila
Irene, que imprimiu um futebol

COPA VERDE

Dourado vence nos pênaltis
mas o Galo roda no Gigante
O.E c/ Redação

O

Cuiabá está classificado
para a fase de quartas de
final da Copa Verde
2019, mesmo sendo derrotado no
tempo normal para o Iporá de
Goiás, por 1 a 0 na noite da
quarta-feira (14).
Como fora de casa, o
Dourado havia batido o
adversário por 2 a 1, o time da

capital de Mato Grosso precisou
das penalidades máximas para
eliminar o rival na Arena Pantanal
e agora enfrentar o Costa RicaMS, que passou pelo Sinop, na
próxima fase.
Nas cobranças de
pênaltis, muita emoção. Foram
necessárias nove batidas para
cada equipe para sair o vencedor.
Foto: Arquivo

No sufoco, o Dourado de Cuia se classificou nas penalidades

Nas cinco primeiras
cobranças, quatro a quatro. Com
o goleiro Paulo Henrique
defendendo uma penalidade. Nas
cobranças alternadas, o goleiro
do Dourado defendeu a sexta
cobrança, que poderia ter
classificado o time goiano. Na
nona cobrança, Paulo Henrique
converteu para o Cuiabá, com
uma cavadinha. Logo depois, o
volante Ronaldo do Iporá-GO
bateu para fora, classificando o
Dourado.
Conforme mencionado
acima, o Sinop Futebol Clube foi
eliminado da Copa Verde 2019,
ao perder para o Costa Rica de
Mato Grosso do Sul por 3 a 0 e se
despediu da competição
precocemente. Todos os gols
foram marcados no primeiro
tempo, por Edenilson aos 3
minutos, Jefferson aos 35 e Sena
aos 44.
O adversário das quartas
de final dos sul-mato-grossenses
será o Cuiabá, equipe matogrossense que também disputa a
Série B do Campeonato
Brasileiro.

Cáceres-MT, sexta-feira 16 de agosto de 2019

Campeonato, prossegue hoje conforme tabela, com mais dois jogos

de 100%, na goleada de 5
a 0, em cima do Santa Cruz, na
rodada inaugural.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz (PSDB),
participou da solenidade de
abertura do 11º Campeonato
Cacerense de Futebol de Areia,

que este ano está
homenageando o desportista,
Luiz Fernando da Silva, que foi
morador da Cohab Nova e que
atualmente está residindo em
colniza,no extremo noroeste de
Mato Grosso, distante de Cáceres
há 756.90 km.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
MATO GROSSO
EDITAL
APLICA PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS AO MÉDICO DR.
ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA CRM-MT Nº 691.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, em
conformidade com o disposto na Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957,
tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo ÉticoProfissional CRM-MT n° 46/2015, julgado no Pleno do Tribunal
Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, torna
pública a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS,A SER CUMPRIDO NO
PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, prevista na alínea "d", do artigo 22, da
mencionada Lei, por infração aos artigos 30, 80 e 81 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), cujos fatos também estão
descritos nos artigos 30, 80 e 81 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 2.217/2018), ao DR. ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA,
inscrito neste Conselho sob o nº 691.
Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2019.
Dra. Hildenete Monteiro Fortes - Presidente

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Emoção, concretização de sonhos e solidariedade, são palavras que definem o Casamento Coletivo realizado
no último sábado pelo Cartório do 2º Ofício. O evento regularizou o estado civil de 52 casais, que sonhavam em
oficializar a união conjugal. A cerimônia foi realizada no Cartório e conduzida pelo Juiz de Paz Luiz Catelan,
testemunhadas pelos padrinhos e familiares dos noivos. Parabenizamos os casais desejando que a chama desse amor
nunca se apague e aplaudimos mais uma vez o Cartório pelo brilhantismo da cerimônia. Confira alguns momentos...

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão,
marcam um período em que o
amor estará presente em seu
entorno e em tudo o que você
faz. Se for comprometido,
poderá sentir uma intensa paixão e seu
relacionamento ser renovado. Se estiver só,
este pode ser o melhor momento do ano
para começar um romance.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão,
marcam um período de
maior envolvimento com sua
vida doméstica, que passa
por um momento de
renovação. Se estiver pensando em
comprar ou vender um imóvel, este é o
melhor momento para começar a colocar
esse plano em prática.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão,
marcam um período de
movimento na vida social e
aproximação de amigos.
Uma amizade especial pode
ser feita nos próximos dias. Um romance
pode começar. O período é ótimo também
para assinatura de contratos e outros
documentos importantes.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão,
marcam um período de
melhoria em sua vida
material e financeira. O
período pode envolver um novo projeto,
promoção ou contrato que traga aumento
de seus rendimentos e segurança. O
dinheiro chega com mais facilidade nos
próximos dias.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em seu signo,
marcam um período de
movimento em sua vida
emocional. Um novo amor
pode cruzar seu caminho a
qualquer momento. Um romance começa
a ser desenhado. Você estará mais aberto,
apaixonado e voltado para a vida social e
os amigos.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão,
marcam um período em que a
necessidade de interiorização
continua. Você está mais
sensível e profundo, mais
voltado para seu mundo emocional, que
passa por um momento de equilíbrio. Dias
ótimos para restaurar a energia vital e
cuidar da saúde global.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de movimento
intenso e equilibrado na vida
social, que continua por mais
alguns dias. O período é ótimo para sair e
divertir-se com amigos, mas também
para organizar visitas e contatos
comerciais relevantes. Uma nova equipe
de trabalho deve ser criada.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de aumento de
movimento em projetos que
estejam relacionados com sua
carreira. Sua imagem pessoal e
profissional melhora consideravelmente
e o sucesso chega, enfim. Você estará
mais sensual e afetivo e, mesmo que
queira, não vai passar despercebido.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de aumento de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente os
relacionados com viagens e pessoas
estrangeiras. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada nos
próximos dias. Um amor estrangeiro
pode mexer com você.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de aumento de
movimento nas negociações e
acordos que envolvem uma parceria
financeira e uma grande soma de
dinheiro. O momento promete aumento
de sua renda, seus lucros e dividendos.
Um empréstimo pode ser aprovado.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de aumento de
movimento na vida social e
aproximação de amigos, novos
e antigos. Você estará mais aberto,
sociável, simpático e sensual e vai atrair
olhares interessantes. Um romance
começa a ser desenhado pelo Universo.

Vênus e Marte unidos em
graus exatos em Leão, marcam
um período de aumento de
movimento na rotina,
especialmente no trabalho. O
relacionamento com colegas e superiores
melhora sensivelmente. Um novo amor
pode surgir no ambiente de trabalho.
Dias ótimos para tratamentos de beleza.

