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PROPOSTA FALHA

De acordo com o deputado, será necessário debater exaustivamente o projeto, pois na sua opinião, o peso cai em cima só do trabalhador assalariado mais um vez

Dr. Leonardo aponta erros
na reforma previdenciária
Foto: Assessoria

O deputado federal Dr. Leonardo (SDD) afirmou na manhã de
ontem, em entrevista à TV Centro-América Globo de Cuiabá, que a
proposta da reforma da Previdência entregue ao Congresso Nacional pelo
presidente Jair Bolsonaro (PSL) mantém privilégios para quem ganha
mais e deixa maior peso nas costas de quem ganha menos. Para ele, é
preciso aprimorar o texto, para que haja justiça social. Página 03

VIOLÊNCIA SEXUAL

SMAS participa de projeto
Disseminação na fronteira

Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo defende isonomia entre categorias

SALADA MISTA

Musico-jornalista retorna
com cinco novas gravações

Evento de cunho social aberto ontem, segue até amanhã em Cáceres

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, participou
ontem, (25), no Auditório do Fórum da Comarca de Cáceres, do Projeto
Disseminação nas Fronteiras, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de
Março, tendo como tema central o atendimento a crianças e adolescentes
em situação de violência sexual em regiões de fronteira. Página 03

Foto: Divulgação

Salada de letras e notas
musicais durante as 4 décadas de
jornalismo e musica, faz parte do
universo de Daniel Macedo, o Lorde
Dannyelvis, paulistaneiro editor do
Correio cacerense que voltou do
carnaval no eixo Bahia/Rio/Sampa,
com cinco novas composições
próprias gravadas, destaque para a
rancheira Saudades Juninas,
especifica para festanças dos santos
de junho.

VOLTOU PRO POTE

Sanguinário volta ao ataque
e lasca a faca em nova vitima
Página 04

PERIGO NA TRIBO

Palhaço ameaça contaminar
pessoas com o virus da aids

Página 03
Dannyelvis no Dudi Studyo em São Paulo durante ensaios

TRABUCO AO LADO

Assaltante condenado pela
justiça é encontrado morto

Página 04
FORA D´ÁGUA

Foto: Reprodução

No final da tarde da última sexta feira,
o assaltante Gesley Kenned Rodrigues, 27,
foi encontrado sem vida no interior do quarto
de sua casa, em Mirassol D'Oeste. Ao lado do
cadáver, com perfuração na cabeça, um
isqueiro e um revolver calibre 38. A vitima
estava cumprindo pena de seis anos em
regime semi-aberto, por roubo, cometido em
2016.

Lei da Pesca é debatida
por entidades em Cuiabá
Página 05

Ladrão Gesley pode ter se
matado ou sido morto, diz policia

Página 04
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Rectam Justitia

LAVANDO A JATO
Se o leitor tem problema neuro-muscular
vai consultar cum um ginecologista? Se a
Dona Patroa está grávida (de barriga) vai
atras de um ortopedista? Se o pirralhinho
tá com dor de dente, o pai o leva ao
geriatra? Perguntinhas cretinas para
mostrar que em tudo, competencia é
tudo, não é mesmo? Pois é, juiz do
trabalho não julga homicidios, criminal,
não decide lide trabalhista e vara cível,
não preside tribunal do juri, correto? Juiz
universal, não existe na legislação pátria,
daí, as consequencias a vista. Se o leitor
tem duvidas acerca da questão de
jurisdição e competencia, basta ler nosso
editorial acima.
SÃO LUIS, O JUSTO!
Por falar em Lava-Jato, deisões de
afogadilho, inconstitucionais,
atropelando cláusulas pétreas e tribunais
ad-quém, sabiam que já no século XIII, o
padroeiro de Cáceres Luís IX, o Rei da
França, em meados daquele século,
introduziu a presunção de inocência no
processo criminal? Veja o leitor, que
quase um milenio após, apesar do
preceito constar como cláusula pétrea da
CF tupiniquim, o expediente oposto tem
sido regra no patropi, sinal que, como
desculpa de combate a corrupção, o
aberrattio, mostra claramente, que
estamos em compasso de regressão.
Salvai-nos Rei Luis de França!
CANOA FURADA
O senador Wellington Fagundes defende
a navegação como modal de transporte
para o Brasil. Segundo ele, além de ter
menor impacto ambiental, o custo de
frete também vai ser menor, garantindo
maior competitividade para produtos da
pauta de exportações e ainda alimentos
mais baratos na mesa do consumidor.
Este papo é mais velho que a tal ZPE e
pode preparar o bolo pro jubileu de
ambos, que de papo furado, a gente anda
de picuá cheio.
CONTRAMÃO
O Ministério Público do Estado de Mato
Grosso requereu o afastamento cautelar
de Sidonia Kessler do cargo de vereadora
de Feliz Natal, região norte de MT. A
parlamentar, que também ocupa o cargo
efetivo de motorista da Prefeitura, está
incapacitada de exercer as funções por
razões médicas desde abril do ano
passado, mas foi flagrada por diversas
vezes dirigindo nas ruas da cidade. Sem
lingua ferina, a tal deveria mesmo ficar
doente, só de castigo.
VALENTÕES COVARDES
O plenário do Senado aprovou na última
quinta-feira (21) um projeto de lei que
estabelece o prazo de 24 horas para que
casos de violência contra a mulher sejam
notificados. Pela medida, a rede de
saúde, tanto pública quanto privada,
deve comunicar à polícia casos em que
houver indício ou confirmação de
violência contra a mulher, dentro do
prazo estabelecido. A matéria retorna
para análise da Câmara, já que foi
alterada pelos senadores e se dependesse
aqui do bagual editor, deveria ser
automatica a notificação.

“Tudo que merece ser feito,
merece ser bem feito, título que
compilamos de uma lição do livro
didático da 4ª série: "Pedrinho e Maria
Clara", lá pelos distantes finais dos anos
50, (do autor, Manuel Bergström
Lourenço Filho educador e pedagogista
brasileiro), um dos primeiros livros que
lemos numa biblioteca de interior paulista
nos anos 60 do século XX e que diz muito
sobre praticamente tudo, analisando fatos
inclusive atuais.
Neste sentido, complementa o
filósofo Johnny De Carli, que nada
louvável se obtém sem esforço, claro, sem
esquecer o jargão inicial, presente
juridicamente no contexto Jurisdição e
Competencia, para aqui, sem delongas
mostrar as consequencias dos atropelos
voluntários ou não, quiçá, no afã de
resolver problemas, causando outros,
felizmente, sanáveis pela maioria dos
integrantes do STF recentemente.
Alheio a nariz torcidos e
sperniandis alhures, visto que nossa
missão na imprensa livre, ética e
imparcial do Correio Cacerense nos
permite o aparte, queremos, em tempo,
tecer loas aos mui-inclitos e ilustres
ministros da magna corte judiciária
brasileira, pelo resgate da jurisdição e
competencia nos feitos eleitorais,
processados, (alguns julgados) na
Operação Lava-Jato e afins pela justiça
federal, à sua real casa, a especializada
justiça eleitoral.
As manifestações contrárias a
decisão do STF por procuradores e
desinformados da midia, de que o
julgamento afetará o futuro dos processos
da operação, mostra despreparo ou má fé,
pois simples bacharéis em direito, sabem
que no início das investigações da Lava
Jato, na primeira instância da Justiça no
Paraná, a maioria dos investigados foi
processada pelos crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro, ao ser acusada de

receber recursos em forma de propina e
usar o dinheiro para custear suas
campanhas políticas, sem declarar os
valores à Justiça Eleitoral.
Sem surpresas, na medida em que
os recursos dos acusados foram chegando
ao STF, a 2ª Turma da Corte passou a ter o
entendimento de que, em alguns casos, as
acusações deveriam ser remetidas à
Justiça Eleitoral, porque as imputações de
corrupção e lavagem de dinheiro devem
ser tratadas como crime de caixa 2, cuja
competência, ratifique-se, é daquela
Justiça especializada.
Nada contra a tal Lava-Jato, seus
procuradores, juizes e colegas da
imprensa defensores do combate a
corrupção, também defendemos uma
guerra amp´la contra este virus maldito,
mas,...devagar com o andor, gente, ainda
existe no Brasil, uma constituição a ser
respeitada e no que concerne ao
judiciário, as distinções legais e vigentes
da jurisdição e da competencia. Se a
jurisdição concentua-se pelo poder

estatal para decidir sobre a lide, através do
judiciário, apesar de todos os juízes serem
revestidos de jurisdição, cada magistrado
tem uma parcela, um pedaço de
jurisdição, para julgar determinada causa,
o que se denomina competencia.
A partir da causa em questão,
analisa-se se é da competência. Se, se
tratar de competência da justiça comum
(estadual ou federal).
Na justiça comum, analisa-se se
algum ente federativo é parte no processo,
(CF art. 109 I: União, autarquias ou
empresas públicas federais), se for, a
competência será da justiça federal; se
não for, a competência será da justiça
estadual, que, portanto, é residual.
Só pra finalizar, são funções da
Justiça Eleitoral do Brasil, dentre outras, o
julgamento, da primeira à última
instância, de todo contencioso eleitoral,
inclusive daqueles que, como
administradora, estiver no polo passivo; A
punição para aqueles que desrespeitarem
a legislação eleitoral. Alguma dúvida?

Militares e proposta de reforma previdenciária
Todos os jornais de grande
circulação noticiam que a reforma da
previdência está travada na Câmara
Federal, desde quando a Presidência da
República apresentou a proposta de
mudanças nas regras a serem aplicadas
aos militares, que traz benefícios não
concedidos aos trabalhadores civis.
Bradaram muitos deputados
federais no sentido de que o governo e
sua equipe econômica têm que ir ao
Congresso para explicar o porquê desse
tratamento desigual, quando a promessa
era de que todos seriam tratados de
forma isonômica.
Isso me faz lembrar o que
escreveu Platão, em sua obra A
República. Para o filósofo grego, o
Estado é formado por três classes:
Governantes, Operários e Guerreiros,
cada qual possuidora da respectiva

virtude, quais sejam: sabedoria,
temperança e coragem. Sabedoria é
necessária aos governantes para que
possam conduzir com correção os rumos
da nação.
Aos operários é preciso
temperança para aceitarem dividir a
produção com as demais classes,
permitindo-as subsistir. Os guerreiros,
que nada produzem, são importantes
para a defesa do Estado e da sociedade.
Hoje em dia, parece que os
guerreiros também estão precisando de
temperança, não lhes bastando mais só a
coragem, pois ao que parece estão
querendo mais privilégios do que os
operários, estes sim, a força de
sustentação da coletividade, sem os
quais nenhuma classe poderia se manter.
Nada contra os guerreiros,
apenas chamo a atenção para uma

EXPEDIENTE

equação lógica, sem me iludir com a
inafastável constatação de que
atualmente os guerreiros são
governantes e os governantes são
guerreiros.
A esperança é que o governante
ainda possa lembrar que agora, ao
contrário do apregoado por Platão,
mudou de classe, mas a principal lição
do mestre, a base de tudo, é invencível:
os guerreiros não devem ansiar por
privilégios, mas sim por uma vida
razoável para que possam subsistir sem
produzir, mas nunca perdendo de vista
que os operários, que sustentam a nação,
não são escravos para bancar privilégios
de ninguém.
*Arnaldo Justino da Silva é Promotor
de Justiça em Mato Grosso.
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LORDE PAULISTANEIRO

Saudades juninas, uma rancheira composta por Lorde Dannyelvis, estará esta semana no youtube e promete bombar nos arraiás de festas caipiras do país

Jornalista volta das férias com
cinco musicas novas gravadas
Da Redação
Foto: Assessoria

E

sta semana o jornalista,
advogado e musico
Daniel Macedo, (nome
artístico Lorde Dannyelvis),
editor do jornal diário Correio
Cacerense, posta no canal
uoutube, novas composições que
gravou nas férias em São Paulo,
com destaque para uma musica
junina: Saudades de Junho,
específica para festas caipiras de
São João, São Pedro e Santo
Antonio, comuns nos meses de
junho e julho.
Além do modão que deve
agitar as festanças de arraiás,
integra o novo trabalho de
Dannyelvis, a trilogia sacra com
Santo São Judas (após Santo
Guerreiro Sto. Expedito e Dom
de Deus, São Mateus), FlashBack, um tributo à Jovem Guarda
dos anos dourados, o axé Mundo
Véio sem Porteira e o samba de
gafieira Clube dos Chifrudos.
Com 40 anos de imprensa,
auto-aposentado na advocacia

que prepara uma musica para o
padroeiro de Cáceres São Luis de
França, é só aguardar.
Sobre as férias de
carnaval, o artista disse que
aproveitou para rever amigos de
estudios, blocos no carnaval,
palcos e camarins e desalojar
crias acetando-as no éter para as

CAPACITAR AGENTES

Disseminação nas Fronteiras tem
a presença da assistência social
Assessoria

A

Secretaria Municipal de
A s s is tência S ocial SMAS, participou ontem,
(25), no Auditório do Fórum da
Comarca de Cáceres, do Projeto
Disseminação nas Fronteiras, que
será realizado nos dias 25, 26 e 27
de Março, tendo como tema
central o atendimento a crianças e
adolescentes em situação de
violência sexual em regiões de
fronteira O projeto será realizado
pelo Instituto Aliança, organização
não governamental do Estado da
Bahia, com apoio do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e
d o A d o l e s c e n t e CONANDA/MDH e em parceria
com o CETRAP – Comitê
Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas de Mato Grosso/
SETACS.
O objetivo do Encontro é
capacitar os profissionais para

Daniel Macedo, (Lorde Dannyelvis) no estúdio em São Paulo

por questão de foro íntimo e
compositor de 60 musicas, Lorde
Dannyelvis é autor do Frevo da
Copa em Cuiabá, (2018), Rota do
Paraíso (Cáceres 240 anos), FipeFipe Hurra, (Festival de Pesca),
Estrela Fronteiriça, (homenagem
à Cáceres), Avante Cacerense,
(Futebol da Fera) e Pantanal em
Aquarela, (navegando de Poconé

à Corumbá), dentre outras.
Conforme o egresso dos
festivais tropicalientes de Sampa,
escola de Elis e Moraes Moreira,
Accioly Neto, Alceu Valença e
outros saraus dosanos 70 e 80 do
século XX, Lorde Dannyelvis,
depois de novo giro no circuito
Bahia/Rio/Sampa, volta à
Cáceres com fôlego de gato e diz

PREVIDÊNCIA

Federal de Cáceres contesta
a atual proposta de reforma
Assessoria c/ Redação

O

deputado federal Dr.
Leonardo (SDD) afirmou
na manhã de ontem, em
entrevista à TV Centro-América
Globo de Cuiabá, que a proposta da
reforma da Previdência entregue
ao Congresso Nacional pelo
presidente Jair Bolsonaro (PSL)
mantém privilégios para quem
ganha mais e deixa maior peso nas
costas de quem ganha menos.
Segundo o parlamentar,
será necessário aprimorar o texto
atual para garantir isonomia entre
todas as categorias de
trabalhadores afetadas, alegando
que houve uma mudança muito
singela, reduzindo poucos pontos
percentuais da contribuição para
ganha menos e um aumento muito
singelo para quem ganha mais.
Ou seja: não há Justiça,

plataformas virtuais, ao mesmo
tempo que arejou a cuca, já que
no jornalismo o bicho pega, é
cansativo mesmo, mas valeu a
pena e estuda a realização de um
show na city num breve futuro,
agradecendo o apoio dos
parceiros, registrado nas
visualizações da internet.

uma vez que os trabalhadores que
ganham de um a dois salários
mínimos, que representam mais de
80% dos que contribuem para a
previdência, ainda sustentam a
aposentadoria daqueles com
elevados tetos.
De acordo com o deputado,
será necessário debater
exaustivamente o projeto, pois na
sua opinião, ainda é mais um
discurso político do que prático.
"Não vemos chegar nos outros
poderes, então cai em cima só do
trabalhador mais um vez”,
esclareceu Dr. Leonardo.
O parlamentar também
criticou o discurso das pessoas que
defendem que a reforma da
Previdência será a solução para os
problemas de falta de emprego e
estagnação econômica.
Foto: Assessoria

Pois, segundo Leonardo, a
reforma mais importante é a
Tributária, que deve ser feita para
oferecer segurança jurídica e criar
um ambiente favorável de
negócios no Brasil, incentivando o
empresário a investir no país.
“Estão vendendo a reforma
da previdência como a mais
importante para o crescimento do
país, como se a previdência fosse o
maior problema do Brasil.
Precisamos encarar a reforma
tributária. A reforma da
previdência não vai ser uma
matéria fácil.
O Governo não apresentou
ainda um relacionamento
adequado com o Congresso
Nacional. E não vamos permitir a
aprovação de nada no atropelo.
A função do Parlamento é
debate e vamos fazer isso”,
finalizou.

IDENTIFICAR - ACESSAR –
ATENDER E ENCAMINHAR no
processo do atendimento
articulado com as políticas
públicas em diferentes níveis
( as s is tên cia s o cial, s aú d e,
educação etc.), parametrizando
conteúdos e metodologias com
foco no atendimento em rede.
Em Cáceres temos
fortalecido a concepção de
trabalho intersetorial, junto às
demais políticas públicas do
Executivo, o Sistema de Garantia
de Direitos, e as instituições do
Terceiro Setor, para juntos
pensarmos , e mais que isso,
executarmos ações estratégicas na
área infanto-juvenil, que
indiscutivelmente tem sido uma de
nossas prioridades para garantia da
proteção social no enfrentamento
da Violência Sexual, ressalta
Eliane Batista, Secretária
Municipal de Assistência Social.
Foto: Assessoria

Objetivo do encontro é capacitar os profissionais da área

Para deputado Dr. Leonardo, será necessário aprimorar o texto atual
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TIRO NA CABEÇA

Vitima registrava condenação por roubo praticado com demais comparsas e cumpria pena em regime semi-aberto, não se descartando eventual execução

Condenado por assalto foi
encontrado morto em casa

Da Redação

Foto: Reprodução

SANGUE RUIM

Policia corta embalo de palhaço
ameaçador no centro de Cáceres
Da Redação

U

m caso suis-generis
aconteceu no final da tarde
de sexta feira última em
Cáceres e que exigiu o pronto
deslocamento da policia militar até
um estabelecimento comercial do
centro da cidade para conter um
individuo que ameaçava pessoas e
incendiar o local.
Com a chegada da barca
com os fardados, constatou-se que
um palhaço com os pulsos semicortados, ameaçava a empregada
da Tribo do Açaí na Rua
Comandante Balduíno, dizendo
que era aidético e ia contaminá-la e
aos demais do local, com o sangue.
Com as devidas cautelas
os homens da lei conseguiram
dominar o palhaço, que deu apenas
suas iniciais suspeitas, E.C, que
era de São Paulo e que seu apelido
era Patatá. Vagau detido e ajeitado

Policia apura se Gesley foi executado por trutas, ou se matado

N

o final da tarde da última
sexta feira, 22, uma
senhora residente na Rua
1º de Maio, Jardim São Paulo em
Mirassol D'Oeste, (casa de
fundos) estranhou que seu filho
Gesley Kenned Rodrigues, 27, há
cerca de três dias estava trancado
dentro de casa (casa da frente) e
cansada de chamar e não ter
retorno, olhou pela fresta da
parece, vendo o jovem deitado no
solo do quarto.
Como não tinha chaves e
nem conseguia abrir a porta ou
janela, chamou a policia, que de
pronto esteve no local e arrombou
uma das portas adentrando a

residencia. Em seu interior, no
quarto, foi encontrado, como a
mãe do mesmo afirmara, o tal
Gesley deitado num colchão no
chão do comodo, com um lençol
semi-coberto. Ao seu lado, um
isqueiro, um ventilador e um
revolver calibre 38.
A vitima apresentava
ferimento possivelmente de bala
na cabeça, mas a policia não
apurou ainda, se foi caso de
suicídio ou homicídio. Sua mãe
disse não ter ouvido nenhum
barulho de estampido de arma de
fogo nos dias anteriores. O caso
cheio de mistérios, está sendo
investigado pela policia.

Não se descarta a
possibilidade de homicídio, já
que Gesley em passado recente
estava envolvido com ladrões,
inclusive fora condenado por
roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e
II, do Código Penal) delito que
praticara com os comparsas
Guilherme dos Santos Silva e
Leovâsnio dos Santos em 2016
contra a vitima Dorival Pereira
Machado Neto.
Na sentença Gesley havia
sido condenado, a pena de 6 anos,
10 meses e 9 dias de reclusão e
pagamento de 13 dias multa e
cumpria a reprimenda em regime
semi-aberto.

no chiqueirinho do camburão ( os
cortes dos pulsos não eram tão
graves), os policiais em conversa
mais tranquila com a comerciária
ficou sabendo que o suspeito
chegou à Tribo do Açaí, lugar
discreto, calmo e bem
frequentado, cortou
superficialmente os pulsos e
ameaçou transmitir o vírus HIV a
todas as pessoas que ali se
encontravam.
Quando ela tentou abordar
o elemento, este começou a
destratá-la com palavrões
e
inclusive disse que iria atear fogo
no estabelecimento, fato que
levou-a a solicitar a viatura
policial.
Solucionado o problema
sem maiores consequências, o
palhaço foi fazer seu show atras
das grades.
Foto: Pedro Miguel

OLHA A FACA

Assassino volta pro pote ao
tentar matar outra vitima

Palhaço se dizia aidético e ameaçava pessoas no centro

Da Redação

O

homicida Willames de
Souza Santana, voltou
pra cadeia, ao ser preso
em flagrante, horas depois de
uma tentativa de homicídio
registrada na manhã da última
sexta-feira (22), no Jardim
Aeroporto, em Vila Bela da
Santíssima Trindade. A vítima,
Fagner Milchardes Fernandes
Flor, foi atingida por um facada
que atingiu o pulmão.
Conforme Boletim de
Ocorrência, Willames, 35, foi
preso por policiais da Delegacia
de Policia Civil e policiais militar
poucas horas depois de esfaquear
um homem a vitima, Fagner
Milchardes,, 31 nas
proximidades da Rua das
Mangueiras no Jardim Aeroporto.
Já na delegacia o suspeito
c o n t o u q u e a p ó s
desentendimento, desferiu um
golpe de faca na costa da vitima,
que por sua vez teria furtado a
quantia de R$50,00 do seu amigo.
Fagner foi socorrido e
encaminhado ao Pronto

Atendimento do Hospital
Evangélico de Mato Grosso
“Missão Cristã”.
A faca usada no crime foi
localizada em um matagal
próximo do local do fato.
Conforme relatos policiais, em
novembro de 2016, o mesmo

Willames fora preso pela Polícia
Judiciária Civil, após matar com
mais de 10 golpes de faca, seu
desafeto Julio Pereira de Moraes,
durante uma briga de
cachaceiros,, lá mesmo em Vila
Bela, na Fazenda Jaturama 2, na
Comunidade Ricardo Franco.
Foto: PM/MT

Willames, um meliante chegado numa faca pra matar
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GOTA D´ÁGUA

A preocupação com qualidade do meio ambiente para garantir o estoque pesqueiro dos rios de Mato Grosso
foi consenso entre os participantes da audiência pública realizada pelo deputado estadual Faissal Jorge Calil

Entidades debatem a lei
da pesca em Mato Grosso
Secom c/ Redação

Foto: Juliana Carvalho

Participantes pediram atenção especial da AL-MT à Cepesca

O

s diversos setores da
pesca se reuniram na
última sexta-feira (22),
Dia Mundial da Água, para
discutir a legislação que rege a
atividade da pesca no Estado, em
um evento na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT), em Cuiabá.
“ É s i m b ó l i c o
comemorarmos esse dia falando
sobre o peixe, um ser vivo que
depende da água para sobreviver.
E esse dia justamente nos recorda
de que não adianta discutirmos
cota zero ou tamanho dos peixes,
se não tivemos água de qualidade
e em quantidade para garantir a

sobrevivência das espécies”,
destacou a secretária Executiva
do Conselho Estadual de Pesca
(Cepesca), Gabriela Priante.
A preocupação com
qualidade do meio ambiente para
garantir o estoque pesqueiro dos
rios de Mato Grosso foi consenso
entre os participantes da
audiência pública realizada pelo
deputado estadual Faissal Jorge
Calil. “Queremos ouvir todos os
setores interessados no assunto,
mas acredito que a meta final de
todos é a preservação do meio
ambiente”, destacou o
parlamentar.
O presidente da

Federação de Pescadores de Mato
Grosso, Belmiro Lopes, também
usou a tribuna da Assembleia
Legislativa para defender a
proteção do meio ambiente.
“Somos privilegiados por
abrigarmos três bacias
(hidrográficas), mas meio
ambiente não é só peixe. O que
está acontecendo com nossos
rios? Não são os pescadores que
estão matando os nossos peixes,
são os impactos da poluição,
como esgoto, dragas, lixo e
agrotóxico”. Participantes da
audiência pública aproveitaram a
oportunidade para pedir que a
Casa de Leis tenha atenção
especial em ouvir o Cepesca
antes de realizar qualquer
propositura relacionada ao tema e
defendeu o projeto de lei
construído em conjunto no
âmbito do Conselho. O órgão de
decisão colegiada debateu
durante dois anos uma minuta de
Lei da Pesca a ser apresentada
para apreciação dos
parlamentares.
“Tivemos o cuidado de
prever que assuntos como cota
zero e medidas de peixes devem
ser regulamentadas mediante
resolução do Conselho, assim
como já acontece com a definição
do período de defeso. Isso porque
o comportamento dos peixes é

dinâmico e caso a comunidade
científica identifique mudança
nos hábitos da ictiofauna, a
resolução é um instrumento
jurídico mais ágil que a lei, por
exemplo”, explicou Gabriela.
A bióloga e servidora da
Sema reforçou que todas as
decisões do órgão colegiado são
tomadas prevalecendo a vontade
da maioria e embasadas em
estudos técnicos e científicos. A
restrição da pesca do dourado
entrará em discussão no Cepesca
na próxima reunião, marcada
para o dia 11 de abril. Na ocasião,
pesquisadores da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT)

irão apresentar dados
sistematizados sobre o
comportamento da espécie desde
que a norma proibitiva foi
estabelecida em 2012.
Compõem o Conselho,
que atua como órgão deliberativo
auxiliando o Poder Executivo na
propositura de políticas públicas
para a pesca, dezoito entidades
entre representantes das
secretarias de Meio Ambiente,
Turismo, Cultura, Ministério
Público Estadual, UFMT,
Unemat, colônias de pescadores,
entidades do terceiro setor, Ibama
e representantes do setor
empresarial do turismo da pesca.

Lambari D´Oeste – MT, 14 de Março de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio LTDA,
localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de
Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que estão abertas vagas
exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de
18 anos para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta
– feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65)
3228.1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste)
ou e-mail: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.
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Cuidados com
o Estômago
Editoria

A

dor no estômago é um
sintoma muito comum,
que pode ter diversas
causas, como gastrite ou
excesso de gases, sendo muitas
vezes acompanhado por outros
sintomas, como vômitos ou
azia, por exemplo. A dor de
estômago também pode ser
causada pelo consumo de café
em excesso, bebidas
alcoólicas, comidas
apimentadas, stress, ansiedade
e nervosismo.
Quando a dor se
mantém, o médico
gastroenterologista deve ser
consultado pois pode ser
necessário tomar remédios
inibidores da produção de
ácido, como Omeprazol ou
Ranitidina, remédios
antieméticos, como
Metoclopramida ou antiespasmódicos, como o
Buscopan.
Dor de estômago e
gases, são um importante sinal
de má digestão, que pode estar
ligada a complicações como a
gastrite, por exemplo.
Neste caso quando o
bolo alimentar chega ao
estômago encontra um
ambiente hostil, que pode
conter até mesmo a bactéria H.
Pylori, dificultando a digestão
e por isso o alimento pode
permanecer horas e horas
ainda no estômago causando
os desconfortáveis arrotos.
Dor de estômago e
diarreia, podem ser sintoma de
gastroenterite, sendo que é
recomendado beber muitos
líquidos, como água, soro
caseiro ou chá e tentar
estimular o apetite com
alimentos leves, como biscoito
de maisena, arroz branco ou
fruta, por exemplo. Porém,
caso surjam outros sintomas
como febre, calafrios ou
vômitos frequentes é
recomendado ir ao prontosocorro.
Dor de estômago após

comer: Há suspeita de gastrite,
úlcera ou refluxo, que provoca
também a sensação de azia
após comer ou quando se está
deitado, sendo que se deve
c o n s u l t a r
u m
gastroenterologista, elevar a
cabeceira da cama e evitar
alimentos gordurosos, como
frituras, picanha e embutidos,
ou que aumentam a acidez do
estômago, como leite de vaca,
pimentão, tomate e milho, por
exemplo. Confira quais os
sintomas e é feito o diagnóstico
em: Como identificar os
Sintomas de Gastrite.
Dor de estômago e
vômito: geralmente, indica
gastrite ou úlcera, mas também
pode surgir noutras situações
como intoxicação alimentar e,
por isso, é importante ir ao
pronto-socorro em caso de
vômitos recorrentes.
Dor de estômago por
tomar anti-inflamatórios: após
tomar remédios antiinflamatórios como
Ibuprofeno é comum haver dor
de estômago porque este tipo
de medicamento compromete
a proteção do estômago,
deixando suas paredes mais
expostas à ação dos ácidos
presente na digestão.
A dor de estômago na
gravidez é um sintoma muito
frequente na gestação causado
pela presença de gases
estomacais e neste caso é
recomendado que a grávida
evite utilizar roupas muito
apertadas ou comer muito nas
refeições.
Para aliviar a dor de
estômago na gravidez, uma
boa dica é tomar chá de erva
cidreira com funcho, por
exemplo. Caso a dor de
estômago não passe após estes
cuidados, é importante
informar o médico obstetra
para que ele avalie a
possibilidade de outras causas
e indique a ingestão de algum
medicamento, se necessário.

Dor de estômago forte e
constante: pode ser sinal de
problemas em outros órgãos,
como a pancreatite ou
colecistite e, por isso, deve-se
ir ao pronto-socorro,
especialmente quando a dor é
incapacitante, mas qualquer
dor de estômago que dure mais
de 48 horas deve ser avaliada
por um gastroenterologista
para se iniciar o tratamento
adequado, mas para aliviar os
sintomas, pode-se tomar
remédios antiácidos ou
protetores gástricos, por
exemplo.
Para evitar a dor de
estômago pode-se tomar um
inibidor da produção de ácido,
como a Ranitidina ou o
Omeprazol ou um antiácido
como o Pepsamar, de forma a
diminuir a dor e o desconforto.
Estes remédios devem ser
tomados em jejum para que
tenham melhor efeito. Além
disso, é importante não tomar o
anti-inflamatório de estômago
vazio, sendo mais indicado
tomá-lo após as refeições ou
comer uma fruta ou iogurte,
por exemplo.
Para aliviar a dor de
estômago, recomenda-se
afrouxar as roupas e repousar
sentando ou recostado num
ambiente tranquilo; Tomar um
chá de espinheira santa, que é
uma ótima planta medicinal
para tratar problemas
estomacais; Comer uma pera
ou uma maçã cozida; Comer
um pedacinho de batata crua
porque este é um antiácido
natural, sem contraindicações;
Colocar uma bolsa de água
morna na região do estômago
para aliviar a dor; Beber
pequenos goles de água fria,
para hidratar e facilitar a
digestão.
O tratamento para dor
no estômago deve ainda incluir
uma dieta leve, à base de
saladas, frutas e sucos de
frutas, como melancia, melão
ou mamão, evitando comer
alimentos gorduros os e
bebidas alcoólicas. Saiba mais
soluções para aliviar a dor de
estômago em O que fazer para
dor de estômago e veja que
remédios caseiros pode usar
clicando aqui.
No entanto, quando a
dor de estômago se torna
persistente ao longo dos anos e
se a dor estiver associada a
perda de peso, vômitos ou
fezes com sangue, deve-se
procurar um médico porque
estes sintomas podem indicar
câncer de estômago.
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Riscos da Auto-Medicação
A automedicação,
muitas vezes vista como
uma solução imediata
para alguns sintomas,
também pode trazer
consequências mais
graves do que se imagina,
como reações alérgicas e
dependência. Para Sérgio
Brodt, chefe do Serviço
de Medicina Interna do
Hospital Moinhos de
Vento, a automedicação é
um problema de saúde
pública.
“Todos os dias vemos propagandas de remédios na
mídia, os quais são amplamente ingeridos pela população,
porém, todos eles têm efeitos benéficos e adversos, podendo
gerar alergias, que podem ser leves como coceira e
vermelhidão, moderadas como inchaço e erupções na pele ou
tão graves como o choque anafilático, sonolência, diminuição
de reflexos, arritmias e, se consumidos em doses tóxicas, até o
risco de morte”, alerta o médico. Além disso, o medicamento
que serve para o vizinho ou familiar pode fazer um mal terrível
para você
O uso de medicamentos de forma incorreta pode
acarretar, inclusive, no agravamento de uma doença, uma vez
que a utilização inadequada pode esconder determinados
sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser
redobrada. “O uso abusivo destes produtos pode facilitar o
aumento da resistência de microrganismos, o que compromete
a eficácia dos tratamentos, tornando-se necessário o consumo
de medicamentos cada vez mais fortes e tóxicos para tratar
infecções relativamente simples”, salienta Brodt. O uso
incorreto de certos remédios como anti-inflamatórios e
antibióticos, principalmente em doses elevadas, pode gerar
disfunções como hemorragia digestiva e sangramentos
diversos, insuficiência renal e hepatite medicamentosa.
O uso de medicamentos de forma incorreta pode
acarretar, inclusive, no agravamento de uma doença, uma vez
que a utilização inadequada pode esconder determinados
sintomas.
Outra preocupação em relação ao uso dos remédios
refere-se à combinação inadequada. Nestes casos, o uso de um
medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro.
“Existem inúmeras interações medicamentosas entre as
drogas. São tantas que mesmo os médicos treinados têm que
recorrer à literatura especializada com frequência para checar
se pode ou não usar esse ou aquele remédio em conjunto”,
ressalta o profissional.
O uso de remédios de maneira incorreta pode trazer,
ainda, consequências como dependência e até a morte. “A
dependência é muito frequente, principalmente dos 'remédios
para dormir', dos sedativos ou dos remédios controlados para a
dor, frequentemente derivados da morfina. O uso abusivo
desses medicamentos sedativos pode induzir ao coma e à
depressão da capacidade respiratória, podendo levar à morte”,
alerta o médico.
***___Sérgio Brodt (CRM/RS 020152), chefe do Serviço de
Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento.
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PASSEIO EM CAMPO

Com a ótima vantagem, o Cuiabá está praticamente garantido na semifinal, podendo perder de até 4 gols dediferença no 2º jogo quinta feira na Arena

Cuia goleia o azulão na Arena
e segue forte rumo a semifinal
S.N c/ Redação

O

Cuiabá goleou o Dom
Bosco domingo último
na Arena, por 5 a 0. Foi
resultado surpreendente e a maior
goleada que o azulão leva no
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello
justamente no momento decisivo
da competição. Com a ótima
vantagem, o Cuiabá está
praticamente garantido na
semifinal. Os dois voltam a se
enfrentar na próxima quintafeira, na capital.
O primeiro tempo

começou equilibrado mas, aos
poucos, o Cuiabá foi mostrando
sua superioridade. Com Caio
Dantas criando as principais
jogadas, o Dourado fechou o
primeiro tempo vencendo por 1 a
0.
No segundo, quando a
torcida do azulão esperava ao
menos o empate, veio a
frustração. O Cuiabá sobrou em
campo. Douglas Mendes ampliou
logo com 4 minutos. Na cobrança
de falta, ele subiu mais que a zaga
do azulão e, de cabeça, mandou

Foto: Só-Noticias

para o canto: 2 a 0.
O sistema defensivo do
Dom Bosco não melhorou,
continuou falhando e, aos 11
minutos, Caio Dantas ampliou a
vantagem para o Dourado: 3 a o.
É o 8º gol do artilheiro do time da
capital. Atacando pouco e sempre
pressionado pelo Cuiabá, não
demorou para o Dom Bosco levar
o terceiro.
Danilo marcou aos 17
minutos e aumentando ainda mais
a vantagem para a partida de volta
na decisão da vaga: 4 a 0.

BARRA PESADA

Vermelhinho de Roo detona
rival Araguaia no Zeca Costa
S.N c/ Redação

N

o final de semana de
goleadas, o Colorado de
Roo não ficou atras e
tambem carimbou seui
adversário, o Barra do Garças
pelo placar de 3 a 0, em pleno
estádio Zeca Costa, casa do rival,
abrindo boa vantagem para
decidir a vaga, na semifinal do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello, em
Rondonópolis, na próxima 5ª
feira. O Araguaia tem que vencer
por 3 gols de diferença e levar a
decisão para os pênaltis.
O Araguaia começou
bem, jogando em casa, com apoio
da torcida e atacando mais. Mas o

União aos poucos impôs seu
ritmo de jogo e criando mais e
começou a construir a vitória com
bonito gol de Moreno. Outro
lance muito importante na
primeira etapa foi o pênalti
perdido por Maranhão, para o
Araguaia, que poderia ter deixado
o confronto empatado. No
finalzinho, Mateus entrou no
União substituindo jogador que
sentiu lesão. No segundo tempo,
o Araguaia tentou colocar pressão
para empatar. Mas não deu certo.
Aos 6 minutos, Dinei roubou a
bola, avançou e quando estava
cara a cara com goleiro para
chutar, Dedé conseguiu cortar e
Foto: Assessoria União

União comemora vitória na casa do adversário em Barra

evitar o segundo gol. Dinei saiu
pouco depois para entrada de
Kalil, no ataque do time de
Rondonópolis.
O Araguaia mudou para
ter mais velocidade. Entraram
Chagas na lateral e Natan no
ataque, na formação 4-4-2, para
tentar ao menos o empate. Mas
com sistema de marcação forte, o
União bloqueava o ataque do time
de Barra. Aos 24 minutos, o
goleiro farinha fez ótima defesa.
Ele ficou cara a cara e defendeu
bomba mandada por Marcelo e
evitou o segundo gol.
O ' Ve r m e l h i n h o '
continuou pressionando. Goteira,
vice artilheiro do estadual,
cobrou falta, a bola bateu no
travessão e foi para fora. O
Araguaia criou boa chance aos 30
minutos. Wesley limpou a zaga e
na hora de chutar foi desarmado
pela zaga.
Mas nos últimos 10
minutos, o União conseguiu
construir uma vantagem
significativa. Aos 44, Felipe
aproveitou bate rebote na grande
área com a zaga do Araguaia e, de
perna esquerda, mandou para o
fundo das redes: 2 a 0. E se já
estava ruim para o Araguaia,
piorou aos 47 minutos. Bruno
criou boa jogada, mandou forte e
a bola entrou: 3 a 0 para o União e
a alegria da torcida em
Rondonópolis.
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Dourado da capital praticamente carimba vaga para semifinal do estadual

A goleada só não foi
maior porque o goleiro do Dom
Bosco fez bonitas defesas. Aos
26, o Dom Bosco chegou com
perigo. Soldado ganhou jogada,
colocou Passarinho na frente do
gol e ele mandou na
arquibancada, perdendo a chance
de fazer o primeiro do azulão.
O Cuiabá continuou

mandando no jogo e aos 26 Caio
Dantas criou outra bela jogada,
chutou, o goleiro defendeu mas a
bola escapou e João Henrique
escorou para o fundo das redes: 5
a 0.
Nos instantes finais, o
Dourado diminuiu o ritmo e
conquistou grande vantagem para
a partida de volta.
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Pensamento do Dia:
“Saudade é amar um passado que ainda não passou, É recusar um presente que nos machuca, É não ver o futuro que nos
convida.” (Pablo Neruda)
Redator Interino

By Rosane Michels
Curtindo um weekend
tropicaliente merecido pela região
leste do Matão, a blonde colunista
Rosane Michelis, descontraindo
os neurônios, num triduo
refrescante, para voltar a toda às
lides do Correio. Tamos no
aguardo dela.

Esotérico
A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em seu signo
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo,
especialmente os que envolvem viagens e
pessoas estrangeiras. Uma viagem pode
ser marcada. O dia é ótimo para rever sua
vida espiritual e filosofia de vida.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de boa
comunicação e solução de
mal entendidos. Uma
viagem rápida pode trazer muita alegria. O
momento pode estar relacionado também
com a cura de um amigo, que passa por
problemas de saúde.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de solução
de problemas relacionados a
um acordo ou negociação
envolvendo uma parceria financeira,
empréstimo ou herança. Suas emoções
voltam ao estado de equilíbrio, perdido há
algumas semanas.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
movimento positivo na vida
material e financeira. Um
emprego, projeto ou contrato, envolvendo
o aumento de sua renda, pode ser firmado e
assinado, depois de semanas de difíceis
negociações.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
movimento positivo e
solução de problemas
envolvendo seus relacionamentos, pessoais
e profissionais. O momento pode estar
relacionado à retomada de um
relacionamento rompido há semanas atrás.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
movimento positivo para o
amor, que passa por um
momento de transformação e cura. O dia
pode estar também relacionado a um
importante acordo, depois de algumas
semanas de negociação.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
movimento positivo e
solução de problemas no trabalho. Um
projeto, que trouxe alguns problemas nas
últimas semanas, começa a deslanchar. O
momento é altamente positivo para
começar um programa de saúde.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto
do Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de cura. O dia é ótimo para cuidar de si
mesmo, de sua saúde global. Procure
dedicar-se à prática da meditação.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
movimento de suas emoções
e cura para o seu coração.
Um romance, que frustrou e enfrentou
problemas nas últimas semanas, retorna à
sua vida. O momento pode envolver
também, o relacionamento com um filho.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de contatos
importantes, pessoais e
profissionais. Uma grande
empresa, clube ou instituição, pode requerer
um novo projeto, que resultará rapidamente
em um novo contrato. O dia é ótimo para sair
e divertir-se com seu amor ou os amigos.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de
interiorização, reflexão e
contato profundo com suas emoções.
Você estará mais voltado para sua casa e
os seus. O momento pode envolver a
finalização de uma difícil negociação
envolvendo um imóvel.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto do
Sol e Quíron em Áries
indicando um dia de boas
novidades relacionadas a seus
projetos profissionais e
planos de negócios. Um projeto que envolve
você, diretamente, pode ser aprovado e
colocado em prática rapidamente. Dia
ótimo para pedir uma promoção.

*****************
*****************
Very Happy New Age, para a gata
Marcela Franco que apaga mais uma
velinha, comemorando a data in-family
and friend's, recebendo os votos de
felicidades mil nesta coluna, cuja
estampa ilustra hoje.

*****************
Cléber Rodrigues no rol dos
aniversariantes de amanhã e
desde já antecipamos os votos
de felicidades mil pelo nat,
que com certeza será
comemorado e bebemorado
com amigos e familiares.
Parabéns!

Bodas de Veludo (tambem conhecida
como de Erva) comemorando simpático
casal Reginaldo/Vivyane Bicudo, com
aquele amor de sempre, alicerçado pela
harmonia convivência, ficando aqui
nosso registro e felicitações.

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

Mais uma folha de outono cai na feliz
existência de Matheus Amaral que
estreou idade nova ontem, recebendo
o abraço e cumprimentos dos
familiares e amigos, aos quais
incluimos os desta coluna, com votos
de parabéns pelo niver.

