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SOCIOEDUCATIVO

Adolescentes participam de
oficina de grafite em Cáceres
Foto: Assessoria

Aprender uma profissão, com materiais baratos e acessíveis. Saber
usar as tintas de forma correta, combinando cores e formando desenhos. É
essa oportunidade que 10 adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa viveram nesta segunda-feira em Cáceres. Eles
participaram de oficinas de grafite desenvolvidas Central Única das
Favelas (Cufa), Vara da Infância e Adolescência de Cáceres e Centro
Socioeducativo. Página 03

SINDICÂNCIA

CRM-MT investiga 16 médicos que teriam operado
pessoas saudáveis no Hospital Regional em Cáceres
Foto: Arquivo

Atividade serve para estimular a criatividade e mostrar alternativas de mudança

REIVINDICAÇÕES

Prefeito ouve mototaxistas e empresários que trabalham
com transporte de passageiro por aplicativo de celular
Foto: Assessoria

Procedimentos e cirurgias aconteceram no Hospital Regional

O Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) instaurou duas
sindicâncias para apurar as condutas de 16 médicos por supostas
irregularidades em cirurgias e procedimentos de quimioterapia no
Hospital Regional de Cáceres. Página 04

Na segunda-feira, 18,
representantes de empresas que
fazem transporte de passageiros
em carros chamados por
aplicativos de celular e que
pretendem se instalar em Cáceres
estiveram em reunião com o
Prefeito Francis Maris Cruz.

FERRAMENTA

Com auxílio de aplicativo, PM prende
três com mandado de prisão em aberto
Página 04

Prefeito Francis se diz favorável ao novo
sistema de transporte desde que seja legal

NA MADRUGADA

Criminosos furtam baterias da estação da
VIVO em Jauru e municípios circunvizinhos

Página 03

IMUNIZAÇÃO

Casos confirmados de Febre Amarela alertam
para importância da vacinação como prevenção

Página 05
PATRULHAMENTO

Foto: Ilustrativa

Homem é preso pelo Gefron na região
de fronteira com caminhonete roubada

Dados atualizados pelo
Ministério da Saúde apontam que,
de julho de 2018 a 7 de fevereiro
de 2019, foram notificados 834
casos de Febre Amarela no país,
com 37 já confirmados e mais 118
ainda sendo investigados.

Página 04

Vacina é a única forma de prevenção

Página 06
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Nomes errados para atividades equivocadas
Tenho para mim que a grande
dificuldade que temos para entender o que
está acontecendo, é utilizarmos conceitos
importados que descrevem práticas que não
praticamos ou teorias que não entendemos.
É um problema de formação que nos
impede de percebermos nossas
singularidades, pois se procura ver o que
acontece com termos europeus, e nos
impossibilita aprender com nossas ações
não vistas ou enunciadas.
Vagamos por noções ambíguas, por
metáforas da realidade, que busca mais
culpados do que o entendimento, onde se
coloca como vitima das circunstâncias,
nunca como um autor confuso da
convivência.
De fato, os termos usuais da
filosofia política como República,
democracia, soberania, Estado, governo,
representação política, público, privado,
sociedade civil, liberdade,
responsabilidade, autoridade, poder, força,
violência e cidadania têm um caráter
preponderantemente histórico, na medida
em que essa terminologia surge de práticas
e teorias políticas que consolidaram a
reflexão ocidental sobre o fenômeno
político, através de um longo percurso que
data inicialmente no mundo grego.
O mero emprego desses termos que
são apropriados por correntes políticas e
filosóficas bem distintas, pode dar a falsa
impressão de estar comungando ideias e
ideais de autores clássicos ou
contemporâneos com os quais se podem
alimentar profundas discordâncias.
Conceitos, categorias, ideias ou termos não
nos remetem a nada palpável, a um dado, a
uma realidade acabada, a um ser físico, pois
são processos culturais e/ou sociais em
andamento, sua utilização ou apropriação
tem sido realizada de forma parcial, quando
não rasteira e tendenciosa, gerando mais
efeitos de discursos do que práticas justas
ou éticas.
Ou de tanto uso e abuso dos termos,
esses podem parecer ao fim sem significado

TELEMEDICINA
Com a finalidade de analisar as propostas
da Resolução CFM n° 2.227/2018, a qual
define e disciplina a telemedicina como
forma de prestação de serviços médicos
mediados por tecnologias, o Conselho de
Medicina do Estado de Mato Grosso
(CRM-MT) convoca médicos para reunião
que será realizada no dia 20 de fevereiro, às
19h, na sede do Conselho,
PROCESSO SELETIVO
Interessados a participar do Processo
Seletivo da Prefeitura de Curvelândia, tem
até sexta-feira,22, para realizar a inscrição
pela internet. O processo seletivo oferece
90 vagas para os cargos: auxiliar de
nutrição escolar, vigia, motorista, operador
de máquina, técnico de desenvolvimento
infantil, agente de endemias, técnico de
enfermagem, técnico de laboratório,
professor, bioquímico, assistente social,
enfermeiro, engenheiro civil, odontólogo,
fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo,
contador, médico clínico geral. O salário
oferecido varia de R$ 954 até R$ 7 mil, de
acordo com o cargo. Os candidatos serão
avaliados com provas objetivas, prática e
outras.
SAÚDE INDÍGENA
A Fundação São Vicente de Paulo, que
cuida da saúde de indígenas, abriu processo
seletivo simplificado para contratação de
profissionais de oito áreas da saúde e uma
vaga para engenheiro civil. As inscrições
seguem até dia 28 do corrente mês. O
Processo Seletivo visa a contratação de
enfermeiro, médico, cirurgião dentista,
farmacêutico/bioquímico, educador físico,
nutricionista, engenheiro civil, psicólogo,
auxiliar/técnico de enfermagem e auxiliar
em saúde bucal. Os profissionais da saúde
atuarão na execução das ações
complementares de Atenção Básica em
Saúde Indígena.
INFLAÇÃO DO ALUGUEL
De acordo com a Agência Brasil, o Índice
Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado
no reajuste de contratos de aluguel, teve
inflação de 0,55% na segunda prévia de
fevereiro. Na segunda prévia de janeiro, o
indicador havia registrado deflação (queda
de preços) de 0,01%. Com o resultado, o
IGP-M soma inflação de 7,24% em 12
meses. A alta da taxa foi puxada pelos
preços no atacado, já que o Índice de
Preços ao Produtor Amplo passou de uma
deflação de 0,26% em janeiro para 0,73%
em fevereiro.
LAVA JATO
Polícia Federal deflagrou ontem, a 60ª fase
da Lava Jato, chamada de Operação Ad
Infinitum, para apurar um esquema de
lavagem de dinheiro envolvendo grandes
quantias do chamado Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, por meio da
atuação de operadores financeiros, entre os
anos de 2010 e 2011. O dinheiro era
destinado a "irrigar campanhas eleitorais e
a efetuar o pagamento de propina a agentes
públicos e políticos no Brasil”, diz trecho
da nota divulgada pela PF.

algum. Sem contar, que tais termos
são apropriados por especialidades
diferentes dentro das ciências humanas e
sociais, salientando aspectos diferentes do
mesmo fenômeno, abordados por tantos,
porém de forma fragmentada, e sem uma
“discussão”, um debate entre essas áreas,
parecendo intraduzíveis umas as outras. O
fato é que não se tem a mesma gramática
com os mesmo significantes e significados
nos termos usuais da atividade política.
Ora, basta pegar alguns termos
muito usuais e bem significativos do
mundo europeu, com um sentido preciso, e
perceber como se faz uma ginástica mental
para fazer caber a realidade local numa
categoria inexistente em solo nacional. Por
exemplo, quando se fala que agora temos
um governo conservador, que estamos em
período de crescimento do
conservadorismo, o que pode ser possível
em algumas partes do mundo, longe está de
ser verdade aqui. Britânicos podem ser
conservadores, mas os brasileiros são
atrasados.
Ocorre que se confunde atraso
político, cultural, social, com conservação
de regras e normas. Mas, o que nossos
supostos “conservadores” querem é mudar
leis ou impor novas, e leis que querem
“devolver” a uma realidade inexistente
num passado imaginado. Não querem
conservar as leis de aborto já existente,
querem retroagir, proibir toda e qualquer
forma de aborto, enfim, como com a
escravidão, fomos os últimos a acabar com
a escravidão, provavelmente seremos os
últimos a regulamentar a prática abortiva,
que de um lado faz parte do direito a
autodeterminação, por outro lado é algo
que ocorre independentemente das
proibições dos religiosos.
Outro termo não compreendido em
solo nacional é o liberalismo. No Brasil
nunca se propagou o ideário liberal, onde
proliferou e proliferam ideais autoritárias,
reacionárias. Mesmo em economia, nosso
liberalismo é todo “praticado” pelo Estado;

a primeira coisa que o Guedes fez
foi entrar para o governo, muito pouco
liberal. A depender da grande maioria –
para não dizer da totalidade – todos
gostariam de desfrutar das benesses do
Estado, do rico ao pobre, sem dó nem
piedade, buscando privilégio para si e
deveres para os demais. E, pior ainda, o
brasileiro não confia que as pessoas possam
viver em liberdade, pois se acredita que
cairemos todos na licenciosidade, e se nada
for feito para proibir as pessoas das drogas,
dos jogos, dos abortos, o mundo cairá em
tentação. Enfim, se desconfia das pessoas,
da liberdade dos outros, das virtudes das
mesmas, e da contenção diante dos vícios, e
não se percebe que independente das
proibições, se pratica o jogo, as drogas, os
abortos.
O fato é que nossos políticos são
atrasados, reacionários, autoritários,
querendo impor a todos suas idiossincrasias
pessoais. Não querem desenvolver uma
formação humanística, mas antes religiosa.
Liberais acreditam que o Estado não deve
interferir na vida das pessoas, e que
depende da consciência de cada um o que
fará a si próprio; não é função do Estado
obrigar ou proibir os homens de realizarem
o que acha certo, mas apenas impedir que as
escolhas individuais possam prejudicar os
demais, pois esse é o único motivo pelo
qual o Estado pode interferir na vida das
pessoas.
Portanto, o que observamos são
ideias atrasadas, antes que conservadoras,
não preocupadas em preservar uma
qualidade qualquer que possa estar se
extinguindo, mas a impedir o surgimento de
ideias diferentes e novas, tentando realizar
uma “purificação” de pessoas que não
pediram para serem santas ou puras, mas
nem por isso são impuras: entre a pureza e a
impureza, resta tudo quanto é tipo de
pessoa, uma mais diferente do que a outra.
ROBERTO DE BARROS FREIRE é
professor no Departamento de Filosofia da
UFMT.

Desconstruindo
Muitas de nós fomos criadas em
lares machistas e aprendemos a
reproduzir frases que ouvíamos desde a
infância. Isso é totalmente normal,
ninguém nasce desconstruída e sabendo
de tudo. Tornar-se feminista exige um
passo de cada vez e em várias ocasiões
vamos nos pegar errando e ainda
replicando comentários que não
gostaríamos mais de fazer.
A leitura, o diálogo, a percepção
de como passaremos a enxergar outras
mulheres é importante para a mudança.
Não somos rivais, somos parceiras. Nós
sabemos como é difícil estar na TPM,
nós sabemos que usar salto alto por
muito tempo dói nossos pés, nós
sabemos que cólica é o fim do mundo. Só
nós sabemos e só nós podemos ajudar
umas as outras.
Ninguém vai sentir tanto o que
você sente quanto outra mulher. “Não
tenho roupa para sair”; “não gostei do

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

meu cabelo hoje”; “não estou a
fim de usar maquiagem”. É totalmente
comum e está tudo bem se sentir assim
em alguns dias, mesmo porque vá sem
maquiagem se não quiser usar, vá de
tênis se não está com vontade de colocar
salto, vá ser feliz do jeito que te deixa
mais livre.
Você não é obrigada a buscar
coisas que não deseja só porque a
sociedade ditou assim algum dia. E
também não é legal determinar regras
para outras mulheres pelo simples fato
dela ser diferente de você. Apoie a
colega que está do seu lado, diga o
quanto ela é capaz e talentosa no que faz.
Fale como ela é maravilhosa em estar
criando o filho sozinha, o quanto ela é
forte em ter separado de alguém que só a
deixava mal, enalteça a tamanha
sabedoria que ela tem na vida.
Precisamos nos juntar mais,
entender que mais forte do que sozinhas,

EXPEDIENTE

Parar de reproduzir
concorrências femininas que nos são
impostas há tantos anos e que só
enfraquecem a nossa luta.
Quanta mulher guerreira você
não conhece e quantas você ainda não
reconheceu? Porque todas nós somos.
Não desmereça nenhuma que se
encontra num momento sensível ou
precisando da sua ajuda porque alguém
disse que ela seja isso ou aquilo. Basta de
tirar conclusões precipitadas sobre
outras mulheres, pratique o feminismo,
esteja do lado daquela que é como você.
Não é fácil deixar para trás
pensamentos de toda uma vida movida
pelo machismo, mas acredite em mim, é
muito mais difícil se calar e morrer nas
mãos da violência enraizada pelo
simples fato de termos nascido mulher.
MICHELLE LEITE DE BARROS é
advogada.
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SÓCIOEDUCATIVO

Atividades desenvolvidas pela Cufa, Vara da Infância e Adolescência de Cáceres
e Centro Socioeducativo envolveram apresentação de rapper e corte de cabelo

Adolescentes participaram de
oficina de grafite em Cáceres
Foto: Assessoria

Assessoria

D

ez adolescentes
internos no Centro de
Atendimento
Socioeducativo de Cáceres
participaram nesta segundafeira (18) de uma oficina
integrada de grafite,
apresentação de rappers e corte
de cabelo.
As atividades foram
desenvolvidas pela Central
Única das Favelas (Cufa), Vara
da Infância e Adolescência de
Cáceres e Centro
Socioeducativo.
O gerente da unidade,
William Castro, destaca que as
parcerias são fundamentais para
ofertar atividades

Adolescentes participaram de oficina de grafite

socioeducativas aos
adolescentes.
“Oficinas como essas
são importantes para estimular a
criatividade e mostrar
alternativas de mudança, trazer
exemplos de jovens como os
que estão aqui hoje, que fazem
essas atividades como
voluntários.
Tudo isso ajuda no
processo de ressocialização e a

mostrar que outro
caminho é possível”.
“A maior colaboração
com essas oficinas que são
feitas nos centros
socioeducativos é o incentivo
ao protagonismo juvenil que se
manifesta através da arte
externada pelos adolescentes
que participaram do projeto”,
pontua a secretária adjunta de
Justiça, Lenice Santos Barbosa.

CAPACITAÇÃO

Secretaria de Agricultura realiza
palestra com produtores de peixe
Da Redação

REIVINDICAÇÕES

Prefeito ouve mototaxistas e empresários que trabalham
com transporte de passageiro por aplicativo de celular
Redação c/ Assessoria

N

a segunda-feira,
representantes de
empresas que fazem
transporte de passageiros em
carros chamados por aplicativos
de celular e que pretendem se
instalar em Cáceres estiveram em
reunião com o Prefeito Francis
Maris Cruz.
Na ocasião,
os
empresários explicaram como
pretendem atuar na praça de
Cáceres e deixaram claro que não
desejam trabalhar na
clandestinidade.
Uma das empresas já
havia dado entrada na solicitação
de licença para operar com seus
serviços no atendimento de
protocolo da Prefeitura.
O serviço por aplicativo
de transporte permite a busca por
motoristas baseada na
localização em que o mesmo se
encontra com seu veículo,
oferecendo um serviço

semelhante ao tradicional
táxi.
Na oportunidade, o
prefeito disse que tudo o que for
em benefício da população tem o
aval da Administração municipal,
desde que seja legal.
Da mesma forma com que
Francis recebeu os empresários
na segunda-feira, ele ouviu as
reivindicações ontem de um
grupo de mototaxistas que
buscavam uma posição em
relação ao impasse envolvendo o
serviço de transporte de
passageiros através de aplicativo
de celular.
Também participaram da
reunião os vereadores Rosinei
N e v e s , Wa l t e r Z a c a r k i m ,
Eduardo Torres, Valdeníria Dutra
Ferreira, Professor Domingos e
Rubens Macedo, presidente da
Câmara.
Assim como no dia
anterior, na reunião com
os
Foto: Assessoria

que é a favor do serviço
por aplicativo porque vem em
benefício da população, porém,
destacou que todo serviço no
município precisa ser legalizado
e que a Prefeitura vai fiscalizar as
irregularidades.
Ao final da reunião,
Francis foi aplaudido pelos
mototaxistas presentes, por se
colocar à disposição dos mesmos
na decisão que tomaram de
também se organizar e atender
por um aplicativo que será criado
em Cáceres, que possui 280
mototaxistas e 100 taxistas
cadastrados.
Nesta quarta-feira (20),
uma Audiência Pública vai
discutir o assunto na Câmara
Municipal, a partir das 19 horas.
Enquanto isso, conforme
determinação do Departamento
de fiscalização da Prefeitura,
continuam trabalhando apenas os
taxistas e mototaxistas.
O serviço por aplicativo
continua sem autorização para
atuar no município.

A

s boas práticas de
produção de peixes será
tema da palestra que vai
reunir produtores de peixes das
comunidades de São Geraldo,
Minadouro e Pé de Anta nesta
quarta-feira (20).
O objetivo é orientar os
produtores sobre as formas
eficientes de criação e as
melhores estratégias para obter
maior lucratividade.
O evento realizado pela
Secretaria Municipal de
Agricultura, acontece no Centro
Comunitário da Comunidade de

São Geraldo, no KM 13
da Rodovia BR 174, entre
Cáceres e Caramujo.
A palestra com técnicos
em piscicultura, vai tratar de
vários assuntos ligados à criação
de peixe, desde o enchimento do
tanque com água, passando pela
colocação dos peixes, tipos de
ração e o trato geral com a
produção.
O manejo correto dos
peixes, nutrição adequada e boa
qualidade da água são técnicas
fundamentais para obter bom
desempenho na atividade.Foto: Ilustrativa

Produtores terão oportunidades de esclarecer dúvidas

Prefeito ouve solicitações de taxistas e mototaxistas

Cáceres-MT, quarta-feira 20 de fevereiro de 2019

04
SINDICÂNCIA

No total, R$ 17,9 milhões teriam sido pagos sem o devido controle e com indícios de superfaturamento

CRM-MT investiga 16 médicos que teriam operado
pessoas saudáveis no Hospital Regional em Cáceres
Vinícius Lemos

Foto: Divulgação

CRM instaurou sindicância para apurar as supostas irregularidades

O

Conselho Regional de
Medicina (CRM-MT)
instaurou duas
sindicâncias para apurar as
condutas de 16 médicos por
supostas irregularidades em
cirurgias e procedimentos de
quimioterapia no Hospital
Regional de Cáceres.
Os procedimentos têm
como base levantamentos da
Auditoria Geral do SUS
(AGSus), que apontaram
possíveis fraudes em contratos
para tratamento de pacientes com
câncer na unidade de saúde de
2012 a 2017.
No total, R$ 17,9 milhões
teriam sido pagos sem o devido
controle e com indícios de

superfaturamento.
O contrato foi
estabelecido entre a Associação
Congregação Santa Catarina,
Organização Social, que
administrou o hospital no
período, e a M.M.S. Serviços de
Saúde Ltda.
Uma das suspeitas de
fraudes é de que pacientes
saudáveis tenham passado por
quimioterapia ou procedimentos
cirúrgicos que não necessitavam.
Por meio de comunicado,
o CRM informou que o primeiro
procedimento foi aberto com
base em relatório da AGSus,
elaborado em novembro de 2017
e protocolado no conselho em
janeiro de 2018. Com base em

tais apurações, o CRM
investiga seis médicos que
atuaram na unidade de saúde de
Cáceres.
A segunda sindicância,
conforme o CRM, foi instaurada
em julho do ano passado, com
base em outro relatório da
AGSus. Neste, 10 médicos
respondem ao procedimento.
Conforme a entidade, o
conselheiro relator vai emitir
relatório sobre a primeira
sindicância nas próximas
semanas. Em seguida, o caso será
analisado por uma Câmara de
Ética, que deverá se manifestar
pelo arquivamento do caso ou
abertura de um Processo Ético
Profissional, que pode culminar
até mesmo no impedimento do
exercício da medicina.
Em relação à segunda
sindicância, o CRM informou
que ainda não há prazo para os
próximos procedimentos. O
conselho não divulgou as
identidades dos médicos que são
alvos das apurações.
O caso - As supostas fraudes
apontadas pela AGSus foram
identificadas em pagamentos
variáveis em um total de R$ 13
milhões referentes à produção e
em pagamentos fixos que
totalizaram R$ 4,9 milhões à
equipe médica.
Foram analisados 2.199
prontuários da área ambulatorial
e hospitalar. A auditoria checou
11.332 atendimentos
ambulatoriais, sendo 9.178
consultas, 2.255 quimioterapias e
189 pequenas cirurgias.
Também foram
analisadas 1.094 cirurgias com

totalizando 12.426
atendimentos entre 2012 e 2017.
A assessoria de imprensa
da secretaria de Estado de Saúde
informou que os contratos não

estão mais vigentes.
Segundo a pasta, uma
auditoria interna apura os
indícios apontados e os órgãos de
controle acompanham o caso.

FERRAMENTA

Com auxílio de aplicativo, PM prende
três com mandado de prisão em aberto
Assessoria PM-MT

P

or meio do aplicativo do
Centro Integrado de
Operações de Segurança
Pública (Ciosp), policiais
militares da 1ª Companhia de
Mirassol D´Oeste (a 300
quilômetros de Cuiabá),
identificaram três homens com
mandado de prisão em aberto.
As abordagens foram
realizada durante o período na

manhã e tarde deste
domingo (17), em
estabelecimentos comerciais, no
procedimento de rotina, pelo
bairro Jardim São Paulo.
Foram encaminhados à
delegacia para as devidas
providências J.B.S. 66, A.S.(36) e
V.P.F. (37), sendo que um deles o
mandado em aberto é por lesão
corporal - violência doméstica.
Foto por: PMMT

Frequentadores de estabelecimento comercial sendo abordados por policiais

PATRULHAMENTO

Homem é preso pelo Gefron na região
de fronteira com caminhonete roubada
Da Redação

A

pós perseguição, policiais
militares do Gefron,
recuperaram mais uma

caminhonete Hilux na região de
Porto Esperidião.
Na ação, foi detido Foto: Gefron

Hilux recuperada na região de Fronteira

também o suspeito L.C.B.
de 38 anos, que não obedeceu a
ordem de parada empreendendo
fuga.
A abordagem aconteceu
durante patrulhamento na
Rodovia MT 265, em região de
fronteira, quando a equipe do
Gefron ordenou ao condutor da
Hilux que parasse para vistoria de
praxe, sendo ignorado pelo
mesmo.
Diante do fato foi
realizado acompanhamento
tático por cerca de 10 km, quando
o suspeito abandonou o veículo e
tentou fugir, mas foi capturado
pelos policiais.
Na checagem, foi
constatado que o veículo era
produto de roubo na capital.
Seguindo os trâmites o suspeito
L.C.B.
e o veículos foram
encaminhados a Delegacia de
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PROJETOS SOCIAIS

Palestra tem como objetivo alertar os jovens e falar sobre os malefícios causados pelo uso de entorpecentes

De Cara Limpa Contra as Drogas realiza palestra
para crianças e adolescentes em Nova Lacerda
Assessoria

Foto: Assessoria

O emprego de banners,
audiovisual, entrega de
gibis, equipamento
camisas do projeto, garantiu a

interatividade dos
participantes no evento.

NA MADRUGADA

Criminosos furtam baterias da estação da
VIVO em Jauru e municípios circunvizinhos
TVCO Pontes Lacerda

A

Crianças e adolescentes puderam esclarecer dúvidas durante palestra

O

Programa De Cara
Limpa Contra as
Drogas ministrou uma
palestra para mais de 30
crianças e adolescentes, com o
objetivo de alertar os jovens e
falar sobre os malefícios
causados pelo uso de
entorpecentes.
O encontro aconteceu
na quinta-feira (14) atendendo
membros de uma igreja e
reuniu crianças e adolescentes
com idades entre 08 e 15 anos,
na Comunidade Igreja Batista

Ebenézer em Nova
Lacerda.
O trabalho preventivo
foi realizado através da equipe
da Polícia Judiciária Civil que
desenvolve o projeto em
Pontes e Lacerda.
A palestra preventiva
“Drogas um Conto
Verdadeiro” abordou com os
participantes o tema drogas
lícitas e ilícitas.
Além da parte teórica,
os jovens presentes puderam
conversar, esclarecer dúvidas

ter vindo com os

conteceu durante a
madrugada de
segunda-feira (18/02)
um furto de várias baterias de
12 Volts/105 amperes/Marca
Moura, da estação da base das
torres da VIVO em Jauru, Vale
do São Domingos e Pedro
Neca. Até o momento ninguém
foi preso.
No total foram 24 (vinte
e quatro) baterias subtraídas. A
falta delas, poderá causar
oscilação no sinal da operadora
Vivo nas cidades de Jauru e
Vale de São Domingos, caso
ocorra quedas de energia, até
que a empresa reponha os
equipamentos furtados.
As investigações
preliminares apontam que o
suspeito conhece bem as
rotinas da empresa e que pode

furto para Pontes e
Foto: Reprodução

Estação furtada durante a madrugada
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IMUNIZAÇÃO

Notificados 834 casos de Febre Amarela no país, com 37 já confirmados e mais 118 ainda sendo investigados

Casos confirmados de Febre Amarela alertam
para importância da vacinação como prevenção
Assessoria

Foto: Divulgação

contraindicações, o
principal meio de prevenção da
doença é a vacina.
“O mais rápido possível,
pelo menos nas áreas com o
registro de epizootias e onde a
circulação do vírus já está
confirmada”, diz. Vale lembrar
que, desde abril de 2017, o Brasil
adota o esquema de dose única,
por recomendação da
Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Apesar dos estados do Sul
e Sudeste já fazerem parte da área

de recomendação para a
vacina, todos os estados ainda
registram coberturas abaixo da
meta de 95%. “Quem já foi
vacinado com a dose padrão uma
única vez na vida não precisa se
vacinar novamente.
No entanto, a certeza da
imunização depende da
disponibilidade do registro na
carteira de vacinação.
Em caso de inexistência, é
recomendável ir a um posto e
tomar a vacina”, conclui o
membro do CRBio-01.

RODOVIA ESTADUAL

Mirassol D'Oeste decreta calamidade
pública em ponte no Roseli Nunes
Wesley Ferreira

O

O principal meio de prevenção da doença é a vacina

D

ados atualizados pelo
Ministério da Saúde e
divulgados nos últimos
dias apontam que, de julho de
2018 a 7 de fevereiro de 2019,
foram notificados 834 casos de
Febre Amarela no país, com 37 já
confirmados e mais 118 ainda
sendo investigados – o restante já
foi descartado. Dos casos
confirmados, 35 foram em São
Paulo: a maioria na região do Vale

do Ribeira, que fica no litoral Sul
do estado, próximo à divisa com o
Paraná. Ainda de acordo com a
pasta, 8 pessoas morreram.
Transmitida pela picada
de mosquitos dos gêneros
Haemagogus ou Sabethes
infectados com o vírus, a Febre
Amarela, se não tratada
rapidamente, pode levar à morte
em cerca de uma semana. Por
isso, vale ficar atento aos sinais

que a doença provoca, que
podem ser calafrios, dores nas
costas, dores no corpo em geral,
náuseas e vômitos, fadiga e
fraqueza. Para casos mais graves,
os sinais mais frequentes são
febre alta, icterícia e hemorragia.
O Biólogo Horácio Teles,
membro do CRBio-01 –
Conselho Regional de Biologia –
1ª Região (SP, MT e MS), lembra
que, apesar de algumas

desgaste natural da
rodovia MT 248 e a falta
de manutenção em ponte
que dá acesso ao Roseli Nunes,
fizeram com que fosse decretada
estado de "calamidade pública"
na região do Córrego das Pedras e
Rio dos Bugres, em Mirassol
D'Oeste.
Isto em razão de que uma
ponte, medindo 26 metros de
extensão, que permite o tráfego
até o assentamento, encontra-se
interditada por "colocar em risco
a vida e o patrimônio daqueles
que por ali transitam".
O Decreto de calamidade
foi publicado no Diário Oficial
desta segunda-feira (18/02), e
esclarece que com a interdição
"fica seriamente prejudicada a
escoação da produção da região
haja vista ser a mesma produtora
de grãos (nesta época a soja), bem

como aos demais
produtos agrícolas e os de
pecuária de corte e leiteira".
Outra consequência da
interdição é "a suspensão do
transporte dos alunos para as
unidades de ensino, cujas aulas já
estão em curso, bem como
dificulta o atendimento à saúde
dos moradores da região
atendida".
Por se tratar de uma
rodovia estadual, o Governo do
Estado será notificado para que
realize obras que possibilitem
restaurar a normalidade na
região. Uma solução para o
problema tem sido buscada há
algum tempo pelo Poder Público,
que chegou a propor uma ação
para obrigar o Estado a realizar
obras no local, sem que se tivesse
alcançado sucesso nas tentativas
Foto: Reprodução
realizadas.

Ponte interditada dá acesso ao Roseli Nunes

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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SEM GOLS

A partida foi disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá

Sinop e Operário VG empatam
no último jogo da quinta rodada
S
Foto: Reprodução

Só Notícias

inop e Operário de
Várzea Grande
empataram sem gols, no
último jogo da quinta rodada
do Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello. A partida foi
disputada na Arena Pantanal,
em Cuiabá.
A equipe de Várzea
Grande começou melhor, aos
7 minutos, tomou iniciativa e
tentou alçar a bola na área. A

zaga do Sinop, porém,
levou a melhor e afastou pela
linha de fundo.
Aos 9, a equipe de
Várzea Grande tentou,
novamente pela esquerda, mas
o goleiro Guilherme saiu e
ficou com a bola.
Já o Sinop foi ter chance
clara de gol aos 19. Fabiano
recebeu passe de Lucine e saiu
em velocidade. O atacante
invadiu a área, mas, ao tentar

tirar do goleiro Naldo,
acabou mandando por cima do
gol.
Aos 23, Deivison
escapou da marcação e achou
Peninha livre entrando na área.
Ao fazer o passe, no entanto,
acabou errando o tempo e a
bola ficou com Naldo.
No segundo tempo, aos
5, Peninha saiu com a bola em
velocidade na intermediária.
Mesmo com Deivison

POR GOLEADA

União goleia Operário e vai para
vice-liderança do mato-grossense
Só Notícias

O

União goleou o
Operário LTDA, por 4
a 0, no estádio Luthero
Lopes, em Rondonópolis e
segue invicto no Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello.
Com a vitória, passa a
ser vice-líder da competição
com 11 pontos, 2 a menos que o
líder Cuiabá.
Leo Coca abriu o placar
no primeiro tempo e saíram
mais 3 na etapa complementar.

Até os 15 minutos do
segundo tempo, o União estava
tendo desempenho regular.
Mas a primeira
mudança feita pelo técnico
Odil Soares começou a dar
mais força ao time. Enildo saiu
e Marcelinho entrou no meio
campo. Com mais velocidade
também criou muitas boas
jogadas.
Cinco minutos depois, o
União teve uma baixa
considerável. O atacante Dinei
Foto: Reprodução

União vence de goleada e assume a vice liderança do campeonato
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teve séria lesão na coxa
direita e deixou campo
chorando. Leandro Oliveira
entrou em seu lugar.
Aos 20 minutos, o
Operário chegou bem e
Neneca fez linda defesa
evitando gol de empate. Mas o
Operário não fez mais nada. Só
deu União em campo. O
segundo gol não demorou para
sair. Goteira driblou dois da
zaga do Operário e mandou no
canto direito de Alef, 2 a 0
O União teve outra
mudança aos 30. Patrick entrou
no lugar de Sandro, que se
contundiu e, dois minutos
depois, Maranhão balançou as
redes: União 3 a 0 no Operário.
O União continuou
passeando em campo. Aos 36,
Leandro subiu mais que a zaga
e cabeceou para o fundo das
redes: 4 a 0. No finalzinho, saiu
o quinto gol, com Deco, mas a
arbitragem anulou apontando
impedimento.
O estádio Luthero
Lopes recebeu, esta noite, um
dos maiores públicos do
estadual – 2.903 pagantes com
renda de R$ 32 mil.

Jogo termina sem gols para Sinop e Operário VG

decidiu arriscar de
longe, mas errou o alvo. Aos
14, Fernando cobrou falta
frontal e jogou pela linha do
fundo. Aos 37, o Operário
chegou com perigo e a bola
acabou saindo perto da trave
esquerda de Guilherme.
O
p r ó x i m o

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de fazer um contato mais profundo com suas
emoções, que passam por um momento de
equilíbrio. O momento pode estar
relacionado à finalização de um pequeno
ciclo. Descanse.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em seu
signo, indicando dias de
abertura do coração e
necessidade de estar perto de quem ama.
Um romance, que vem sendo desenhado
pelo Universo, dá um passo na direção da
definição.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
movimento positivo na vida
social e de aproximação de amigos. O
período, pode estar relacionado à
finalização da negociação que envolve um
contrato com uma grande empresa.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de movimento
na vida pessoal, doméstica e
nos relacionamentos familiares. Sua casa
torna-se o melhor lugar do mundo para estar
juntos dos seus. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
movimento positivo e boas novidades
relacionadas ao seu dia a dia de trabalho
e a um projeto profissional, que vem
sendo trabalhado há algum tempo. Os
dias serão de colheita.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de boa
comunicação e necessidade de aquisição
de conhecimento. O período pode estar
relacionado com um novo curso, um
novo projeto ou à assinatura de um
contrato.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
interiorização e contato com seu caminho
espiritual. O período é ótimo para um
profundo contato com o Sagrado dentro de
você. Uma viagem internacional pode ser
marcada ou realizada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de boas
novidades relacionadas a um
projeto profissional que envolve o
aumento de seus rendimentos. O período
pode envolver também lucros
relacionados a um novo investimento.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
interiorização e maior
contato com sua profundidade emocional.
Emoções e sentimentos passam por um
período de equilíbrio. Dias ótimos para
finalizar negociações financeiras.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em seu
signo, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
conclusões e finalizações de projetos e
processos que começaram há duas ou
três semanas atrás. O período pode
envolver a concretização de um projeto
pessoal ou profissional.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
movimento positivo na vida
social e nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado à finalização de uma
sociedade comercial.

SOCIAL
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S e m p re e m b u s c a d e n o v o s
conhecimentos para proporcionar aos
clientes um atendimento diferenciado,
os advogados do Escritório Simões
Santos & Nascimento recentemente
estiveram em Coimbra - Portugal
participando do curso de
Especialização em Direito das
Famílias. A essa equipe focada os
nossos aplausos e reconhecimento.

By Rosane Michels

Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Marte em Touro,
indicando dias de
movimento bastante
positivo nas finanças e no trabalho. O
momento é ótimo para organizar sua
rotina e começar novos projetos, tanto
pessoais quanto profissionais.

em casa, no sábado
(23), contra o União de
Rondonópolis. A partida será
no estádio Gigante do Norte. Já
o Operário encara, no domingo
(24), o Juara. A partida também
será em Sinop, por
determinação da Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF).

********************
********************
Festejou data nova ao lado dos
familiares e amigos, o nobre vereador
Cezare Pastorello a quem enviamos
votos de felicidades e muitos anos de
vida.

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

********************************
***********
Também comemorou
mais um ano de
existência, Sidney
Maia que na
oportunidade recebeu
os calorosos abraços
dos amigos. Que esse
novo ano seja repleto
de saúde e alegrias.
Uma ótima quarta-feira a socialite
Adriana Maciel Mendes Merotti, nossa
leitora assídua, pessoa muito especial e
querida a quem enviamos um grande
abraço, extensivo a toda equipe da
Comercial Da Roça.

***********

