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 O b s e r v a t ó r i o  OS i s m o l ó g i c o  d a  
Universidade de Brasília 

(SIS/UnB) registrou tremor de 
terra na cidade de Nova Lacerda, 
na última quarta-feira (3), 
somente divulgado anteontem. 
Apesar de ter chamado atenção, o 

evento de 2,2 mb na escala 
Richter é considerado muito 
pequeno e quase imperceptível.
 O tremor foi registrado na 
quinta-feira pelo observatório e, 
segundo dados divulgados, não 
ocorreu em baixa profundidade. 
Como é considerado um evento 

muito pequeno na escala Richter, 
ele é praticamente imperceptível 
para os moradores, fato que não 
causou tanto furor nos meios de 
comunicação.
 O último havia sido 
registrado em Brasnorte, no dia 
31 de março deste ano. A 

magnitude foi de 2,2 mR na 
escala Richter. Mato Grosso tem 
diversos registros de tremores, 
mas eles são sempre de níveis 
baixos e dificilmente sentidos 
pela população.
 A Serra do Trombador, 
que fica em Mato Grosso, foi o 

local em que houve o maior 
tremor de terra do país, em 
janeiro de 1955, quando foi 
detectado um terremoto de 6,6 
graus na escala Richter. O abalo 
ocorreu em região muito pouco 
habitada, o que não ocasionou 
mortes e nem danos materiais.

ESCALA RICHTER

Tremor de terra registro 2,2 mb 
de magnitude em Nova Lacerda 

Da Redação

A maioria dos moradores nem notou sismo, (sem consequencias pela alta profundidade) que só virou papo de boteco após a divulgação pela midia
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foram bloqueados judicialmente. 
A competição segue disputada em 
dois grupos. 
 A previsão de início é para 
o dia 12 de Maio até 7 de Julho, 
tendo no Grupo A: Sinop, 
Luverdense, Grêmio Sorriso e 
Dom Bosco e no Grupo B: União, 
Araguaia, Cuiabá, Poconé e 
Operário F.C Ltda.
 A categoria será disputada 
com jogos de ida e volta dentro 
dos seus respectivos grupos, 
classificando os dois primeiros 
colocados de cada chave. As 
semifinais e finais também serão 
decididas em jogos de ida e volta.
 Os dois finalistas da 
categoria serão os representantes 
de Mato Grosso na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior em 2020. 
 O  c a m p e ã o  s e r á  o  
representante do estado na Copa 
do Brasil Sub-20 e o regulamento 
e tabela básica deverão ser 
divulgadas pela FMF na próxima 
semana.

 Mixto Esporte Clube Odesistiu de disputar o 
Campeona to  Ma to -

grossense Sub 19 – Edição 2019. 
O  A l v i n e g r o  d a  Va r g a s  
pro tocolou  um of íc io  de  

desistência junto a Federação 
Mato-grossense de Futebol no 
final da última semana.
 Segundo o documento, o 
motivo da desistência é devido à 
falta de recursos financeiros, que 

elenco se preparando para a 
estreia dia 27 diante do Criciúma, 
em Santa Catarina.
 Rodolfo tem 26 anos e 
disputou o último Campeonato 
Paulista pelo Mirassol, marcando 
três gols. O atleta também tem 
passagens pelo Boa Esporte, 
CRB-AL, Paraná, Fortaleza e por 
times dos Emirados Árabes 
Unidos.
 Jean Patrick também do 
Campeonato Paulista, tendo 
j o g a d o  e s t e  a n o  p e l o  
Novohorizontino. Diferente de 
Rodolfo, o volante tem mais 
conhecimento do futebol mato-
grossense. Jean Patrick começou 
a  c a r r e i r a  n o  U n i ã o  d e  
Rondonópolis, passou pelo sub-
20 do Grêmio, antes de voltar ao 
Mato Grosso para defender 
Mixto, Sorriso e Luverdense.
 Antes de pensar na estreia 
diante do Criciúma, o Cuiabá se 
concentra na final do Estadual. 
Após vencer o Luverdense por 5 a 
0 no placar agregado das duas 
partidas da semifinal, o time 
encara o Operário-VG na final do 
Mato-grossense.

 inalista do Campeonato FM a t o - g r o s s e n s e  
Eletromóveis Martinello 

2019, o Cuiabá se reforça para o 
Campeonato Brasileiro da Série 
B, que começa para o Dourado no 
dia 27 de abril, fora de casa. 
 A diretoria anunciou a 
cont ra tação  do  a rgent ino  
Escudero, que já teve passagens 
pelo Boca Junior, Vasco, Grêmio, 
Atlético Mineiro e Vitória. 
 A chegada do atleta 
aconteceu no começo da semana 
no aeroporto de Várzea Grande, 
com festa da torcida. Escudero, é 
argentino e já teve passagens pelo 
Boca Junior, Vasco, Grêmio, 
Atlético Mineiro e Vitória onde 
disputou 100 partidas e marcou 
22 gols. Na Espanha pelo 
Villarreal e Valladolid, e no 
Puebla, do México.
 A l é m  d o  a t a c a n t e  
Escudero, o time da capital mato-
grossense anunciou mais duas 
contratações. 
 O atacante Rodolfo e o 
v o l a n t e  J e a n  P a t r i c k  j á  
começaram a treinar no CT do 
Dourado e estão integrados ao 

BRASILEIRÃO 2019

Dourado reforça plantel com
estrelas para disputar série B 

Dentre as contratações,  o argentino Escudero, com  passagens pelo Boca Junior, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro e Vitória, Villarreal e Valladolid,  Puebla

S.N c/ Redação

Argentino Escudero já está no CT do Cuiabá enturmando-se   

Foto: Arquivo 

Sem grana, time da base do alvinegro, não vai pro campo  

Foto: Arquivo

SEM BERERÉ

Mixto desiste de disputar 
estadual sub-19 este ano

O.E c/ Redação
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A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia que você 
deve tomar cuidado com 
confusões, pois pode haver 

mal entendidos na comunicação. Procure 
adiar a assinatura de documentos 
importantes, como contratos ou a compra 
ou venda de um imóvel, por exemplo.

Esotérico

A Lua em Gêmeos recebe um 
tenso aspecto de Netuno e 
Vênus em Peixes, indicando 
um dia em que você deve 
tomar muito cuidado com 
gastos desnecessários, pois 

este é um tempo de economizar. Não é hora 
de se envolver em novos investimentos nem 
de pedir empréstimos. Procure organizar-se 
financeiramente.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia em que 
você pode estar mais 
fechado e confuso, mais 

voltado para si mesmo e suas emoções. 
Você vai se sentir melhor, se estiver perto 
das pessoas que ama. Dia ótimo para 
cuidar de si mesmo.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia  de 
introspecção e necessidade 

de reflexão. O dia é ótimo para organizar 
pensamentos e planejar passos que serão 
dados na direção de um novo projeto. Dia 
ótimo também para cuidar da saúde 
global.

A Lua em Gêmeos recebe um 
tenso aspecto de Netuno e 
Vênus em Peixes, indicando 
um dia de confusões e 
necessidade de fazer uma 
reflexão mais aprofundada 

sobre suas amizades. Tome cuidado com 
ilusões e traições. O momento pode estar 
relacionado com o adiamento de um projeto 
em equipe.

A Lua em Gêmeos recebe um 
tenso aspecto de Netuno e 
Vênus em Peixes, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com seu 
coração. Com a sensibilidade 

à flor da pele, você pode se envolver em 
confusões românticas. O relacionamento 
com um filho passa por um momento de 
maior proximidade.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  Vênus  em Pe ixes ,  
indicando um dia de 
movimento em projetos de 
médio prazo, que podem 

envolver uma viagem internacional. O 
contato com estrangeiros pode envolver 
confusões. O dia é ótimo para a prática da 
meditação.

A Lua em Gêmeos recebe um 
tenso aspecto de Netuno e 
Vênus em Peixes, indicando 
um dia de interiorização e 
maior envolvimento com 
suas emoções, que passam 

por um momento de aprofundamento. O 
dia é ótimo para curtir a intimidade com as 
pessoas que ama. Não é um bom momento 
para um novo investimento.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  Vênus  em Pe ixes ,  
indicando um dia de 
confusões que podem levar 

a mal entendidos nas relações de trabalho, 
com seus colegas ou superiores. O 
momento pode estar relacionado com a 
negação ou adiamento de um novo 
projeto.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia  de  
interiorização e necessidade 
de estar mais perto dos seus. 

Você vai preferir o aconchego de sua casa 
à qualquer atividade social. Um de seus 
pais pode precisar de sua ajuda e 
proximidade.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia de maior 
envolvimento com projetos 
profissionais e planos de 

negócios que, possivelmente precisam de 
uma reavaliação mais detalhada. O 
momento pode indicar o adiamento de 
uma promoção.

A Lua em Gêmeos recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
e  V ê n u s  e m  P e i x e s ,  
ind icando um dia  de  
m o v i m e n t o  n o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O momento é bom para estar com amigos 
íntimos ou com seu amor. Não é um bom 
momento para firmar e assinar uma 
sociedade ou parceria comercial.

By Rosane Michels

No rol dos aniversariantes de hoje 
a querida Jaqueline Sant Anna 
comemora com os familiares e 
amigos mais um ano de vida. Que 
seu dia seja iluminado por muita 
alegria e seu coração aquecido 
pelas manifestações de carinho 
recebidas. Feliz Aniversário!

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

Destaque VIP ao diretor do Centro 
Universitário Cidade Verde, José 
Raimundo da Silva Ramos, que esteve 
visitando o Polo de Cáceres. A UNIFCV 
tem se destacado na educação com os 
cursos de graduação e pós-graduação 
EAD, onde você estuda no seu jeito e no 
seu tempo. Cáceres agradece por mais 
esse investimento na área educacional.

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

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

Super beijo a aniversariante Eliane 
Minervini, que festejou data natalícia e 
recebeu os calorosos abraços da família 
e amigos que cantaram o tradicional 
Parabéns a você. Que a alegria da 
celebração do seu aniversário se faça 
presente em todos os dias do seu novo 
ano! Felicidades!

Em tempo parabenizamos Mauro Celso Pereira Ribeiro 
desejando um ano repleto de cosias boas.  Muitas felicidades! 
Que nunca lhe falte Amor, saúde e paz. Na foto com a esposa 
Eliene. 
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omo emagrecer comendo? É o Cenigma que grande parte das 
pessoas tenta desvendar ao 

longo da vida. Afinal, quem não quer 
perder alguns quilinhos e, ainda assim, 
não ter que abrir mão do churrasco do 
fim de semana, do sorvete depois do 
almoço ou do drinque do happy hour? 
Sim, comer é um prazer. E eu digo com 
todas as letras que, sim, é totalmente 
viável emagrecer comendo. Aliás, essa é 
u m a  d a s  m i n h a s  p r i n c i p a i s  
recomendações aos meus pacientes, 
que, em sua grande maioria, chegam ao 
c o n s u l t ó r i o  p a s s a n d o  f o m e  
voluntariamente e fazendo todo tipo de 
dieta!
 No entanto, quando digo isso às 
pessoas que elas têm que comer, a 
primeira reação geralmente é de 
espanto. Elas estão com medo de comer 
porque têm medo de engordar! Acham 
que tudo engorda, que é preciso tirar 
glúten, lactose, açúcar e gordura da 
alimentação para ser mais magro e 
saudável.
 O mundo pirou diante de tantos 
modismos em torno do mundo das 
dietas. O maior pavor das pessoas é 

engordar. Acreditam que, se perderem o 
controle eventualmente, vão ganhar 
dois, três, cinco, vinte quilos de uma vez. 
E por isso tanta gente acha que “fechar a 
boca” é a solução. Recebo muitos 
pacientes que perderam 20, 30 quilos 
após passar por algum tipo de dieta 
muito restritiva e ganham tudo de volta 
ou mais! Esse vai e vem de peso não é 
natural nem saudável e obriga o corpo a 
se prevenir de uma outra restrição ou de 
passar fome. E como ele faz isso? 
Engordando!
 Muitos deles me procuram 
depois de ter perdido muitos quilos, com 
o intuito de manter o peso com meu 
método. Sou sincera em dizer: isso não é 
possível. Afinal, se você me pergunta: 
“como emagrecer comendo”, eu devo 
expl icar  que  ao  re tomar  uma 
alimentação normal, sem privações, seu 
corpo voltará ao peso inicial e talvez 
você ganhe sim alguns quilos a mais 
antes de perder de maneira saudável. 
 Mas essa diferença na balança é 
compensada pela tranquilidade que irá 
sentir ao retomar o controle da sua vida e 
da sua alimentação, deixando de delegá-
la a um pedaço de papel com uma lista de 

alimentos e porções a serem consumidos 
ou excluídos por dia. Comendo de tudo, 
a pessoa volta a ficar feliz. 
 E, gradativamente, deixa de 
comer de forma exagerada. E pode 
passar a emagrecer comendo! Boa parte 
das pessoas quer saber como emagrecer 
comendo. Mas a maioria teme passar a 
comer sem freios. Então não é todo 
mundo que topa este desafio de passar a 
comer de tudo sem comer tudo! Comer 
tudo o que tem vontade justamente para 
diminuir a ansiedade em torno dos 
“alimentos proibidos”.
 Quem nunca ficou obcecado 
por um chocolate por estar de dieta e, na 
hora que “se liberou”, comeu três vezes 
mais do que aguentaria normalmente? 
Se você se identificou com essa 
situação, gostaria que gravasse uma dica 
em sua mente: confie mais no seu corpo. 
Respeite mais sua fome e suas vontades. 
Assim, voltará a se conectar também 
com a saciedade: aquele momento em 
que seu organismo indica que está 
satisfeito com apenas um pedaço de 
chocolate. Não vai precisar da barra 
inteira. Acredite – a perda de peso acaba 
sendo uma consequência dessa sensação 
de plenitude e bem-estar que você 
passará a sentir.
 Diante da dúvida sobre como 
emagrecer comendo, muita gente opta 
por cortar algum grupo alimentar, 
acreditando que, dessa forma, está 
liberado para comer todo o resto sem 
grandes prejuízos. Não recomendo este 
tipo de atitude, porque precisamos de 
todos os tipos de alimentos. Somos 
onívoros! Podemos comer de tudo, com 
exceção de pessoas que realmente foram 
diagnosticadas com alguma restrição. 
Então uma dica que não me canso de 
falar é: coma melhor, e não menos. Tente 
incluir mais alimentos frescos na sua 
rotina diária e diminuir o consumo dos 
ultraprocessados. Esse é o primeiro 
passo para melhorar a qualidade do seu 
prato e, aos poucos, sua alimentação 
como um todo. 
* * * _ _ _  P o r  S o p h i e  D e r a m  
(Nutricionista).

ores latejantes tomam conta de um dos lados da cabeça, quase sempre Dacompanhadas de náusea, enjoo e hipersensibilidade tanto à luz quanto ao 
barulho do ambiente. Esses sintomas afetam mais de 40 milhões de 

brasileiros, com idade entre 25 e 50 anos, e representam a temida enxaqueca. 
"Crises de enxaqueca podem durar de quatro a 72 horas e atingem uma grande 
quantidade de pessoas no Brasil e no mundo. Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, cerca de 90% das pessoas já passaram por, pelo menos, uma 
crise de dor de cabeça durante a vida. E 30% tiveram crise de enxaqueca". 
 Embora as causas exatas do problema ainda sejam "misteriosas", a 
enxaqueca é o resultado de um desequilíbrio químico no cérebro que afeta os 
neurotransmissores, a integridade de biomoléculas cerebrais e o fluxo hormonal 
neurológico. A relação da enxaqueca com questões hormonais é, justamente, o que 
faz a doença ser mais comum entre as mulheres. Na infância, o problema se 
manifesta igualmente entre meninas e meninos. 
 Porém, a partir da adolescência, mulheres costumam ter mais enxaqueca 
do que os homens numa proporção de quatro para um. Já após a menopausa, a 
quantidade de mulheres com enxaqueca em comparação com os homens diminui, 
mas continua maior. Contudo, em ambos os sexos, as crises de enxaqueca 
começam quando células nervosas em estado de muita excitação reagem a algum 
gatilho, geralmente externo, que varia de pessoa para pessoa, entre aspectos que 
vão de alimentação a hábitos comuns do dia a dia. 
 Quando algum gatilho ativa a enxaqueca, impulsos são enviados aos 
vasos sanguíneos cerebrais que sofrem um processo contínuo de constrição e 
dilatação. Neste momento, diferentes substâncias inflamatórias, como serotonina 
e prostaglandinas, são liberadas no sistema neurológico, o que provoca a sensação 
de dor.
 Em relação à dor de cabeça intensa que caracteriza o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), ela é bem diferente da enxaqueca. A dor de cabeça relacionada ao 
AVC, especialmente o hemorrágico, é uma dor súbita e intensa que atinge seu 
ápice em menos de cinco minutos, o que é completamente diferente da enxaqueca.
 Quando alguém dorme sete horas por noite e, de repente, passa a ter 
menos horas de sono, ou ao contrário, é quase certo que a pessoa será vítima da 
crise de enxaqueca. O ideal é procurar dormir de forma regular; o excesso de 
momentos estressantes pode causar a dor de cabeça intensa, conforme o 
especialista, sendo importante, controlar as atividades do dia a dia, assim como 
uma rotina balanceada entre trabalho. 
 Também, pacientes com enxaqueca crônica também podem ter 
hipersensibilidade a certos odores, como de produtos de limpeza ou cosméticos, 
recomendando-se evitar contato direto com esses produtos". Por fim, as bebidas 
alcoólicas, café, chocolate, queijos amarelos, enlatados e embutidos possuem um 
conservante em comum que pode provocar enxaqueca, devendo-se observar se o 
excesso ou consumo isolado de algum deles provoca crises, mas nunca, evitar 
jejum prolongado. 

***___ Denis Bichuetti, neurologista do Hospital do Coração, de São Paulo (SP).

A Temida Enxaqueca

Como emagrecer comendo:
Acredite, isso é 100% viável
Editoria

compra de ouro. Não informando 
m a i s  d e t a l h e s  s o b r e  a  
procedência do dinheiro, os três 
suspeitos receberam voz de 
prisão.
 Os PRFs estimam que 
eles transportavam cerca de 
R$4,6 milhões em espécie. Os 
detidos, o veículo e dinheiro 
foram levados para a Polícia 
Federal, em Cuiabá, onde será 
feita a contagem das notas.
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disparou duas vezes, atingindo a 
porta e o teto da residência.
 Após serem rendidos, 
outras duas pessoas chegaram e 
roubaram uma S-10 de cor 
vermelha e um Corolla branco.
 Ainda foram levados a 
quantia de R$ 4 mil em espécie, 
jóias, uma TV de 47'', três 
celulares, motor de popa 15 HP 
Yamaha e peças de máquinas que 

roubados. 
  Segundo depoimento das 
vítimas à Polícia, por volta das 
20h Paulo Remédio e mais tres 
cidadãos. foram surpreendidos 
por três indivíduos com uma 
arma de fogo. 
 Paulo Remédio teria 
tentado fechar a porta da 
residência, localizada em área 
rural, mas um dos suspeitos 

 prefeito de Glória OD'Oeste ,  na  região  
fronteiriça de Cáceres, 

Paulo Remédio foi mantido em 
cárcere privado junto de outras 
três vítimas na madrugada de 
anteontem, (8). Uma S-10 
vermelha, um Corolla branco, R$ 
4 mil, uma TV de 47'' e peças de 
maquinário da Secretaria de 
Obras do Município foram 

quantia escondida nas bagagens, 
na tampa do compartimento e de 
carga e maior dela atrás do banco 
traseiro da caminhonete.
 Diante do flagrante, o 
condutor e os dois passageiros, 
Z.M.O.A, de 55 anos, e A.G.L, de 
40 anos, mudaram a versão dos 
motivos da viagem de São Paulo 
até Boa Vista, em Roraima. De 
acordo com o motorista, todo o 
dinheiro seria utilizado na 

equipe da Polícia Civil. A Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) foi acionada; havia 
digitais dos possíveis suspeitos 
na televisão. 
 E m  d i l i g ê n c i a s  o s  
policiais prenderam o suspeito 
Wagner Amaral Ribeiro (26) que 
confessou ter participado do 
crime e informou a possível 
localização de mais um indivíduo 
que participou do ato, Julian 
Amaral (20), que após ser preso 
confessou a participação na ação 
criminosa, e que teria sido o 
responsável por levar o veículo 
Corolla até a região de fronteira, 
entre os Distrito de Tabuleta e 
Porto Esperidião. 
 O terceiro suspeito trata-
se do menor de iniciais L. D. R. S 
(15). 

pertenciam à Secretaria de Obras 
do Município, que estava no 
interior do Corolla.
 As vítimas contam que 
s a í r a m  d a  c a s a  q u a n d o  
perceberam que havia viaturas da 
PM no local, após terem ficado 
mais de duas horas em cárcere, 
sofrendo constantes ameaças. 
 A polícia foi acionada via 
190 e, ao chegar no local, 
constatou um veículo Astra de cor 
preta e movimentações estranhas 
de pessoas, acionando reforços. 
Quando a polícia fez vistoria na 
casa, não havia mais nenhum 
suspeito.
 A polícia fez a busca do 
Astra e o encontrou junto da TV 
que foi roubada, além dos 
produtos de limpeza e algumas 
anotações que foram entregues à 

 rês homens foram presos Tem uma ação da Polícia 
R o d o v i á r i a  F e d e r a l  

(PRF), que apreendeu, na noite da 
última segunda-feira (8), cerca de 
R$ 4,6 milhões em espécie 
durante fiscalização de rotina no 
km 635 da BR-070, em Poconé. O 
dinheiro estava escondido em 
malas, sacos plásticos e em 
compartimentos preparados atrás 
do banco traseiro e na tampa da 
carroceria do veículo.
 A caminhonete L200, 
com placas de São Paulo, foi 
abordada pela equipe PRF por 
volta das 22h30. Três homens 
estavam no veículo no momento 
da fiscalização e mostraram 
bastante nervosismo diante da 
ação policial, motivo que levou 
os agentes a uma busca minuciosa 
no veículo.
 Não demorou muito para 
que os PRFs encontrassem dentro 
de uma mala cerca de R$170 mil. 
No momento, o condutor e 
proprietário do veículo, R.B.S, de 
43 anos, disse aos agentes que o 
dinheiro seria utilizado para a 
compra de veículos em Manaus. 
Prosseguindo nas buscas, os 
agentes localizaram toda a 

PÂNICO E CANA

Preso bando que assaltou
prefeito de Glória D'Oeste 

Prefeito Paulo Remédio e mais tres cidadãos foram surpreendidos pelos bandidos com uma arma de fogo, ficando mais de 2 horas sob constantes ameaças

Da Redação

Ladrão confesso Wagner Amaral, comparsa Julian Amaral e o menor  

EVASÃO DE DIVISAS

PRF apreende R$ 4,6 milhões 
escondidos em caminhonete

PRF/MT c/ Redação

Grana preta estava mocada em malas na trazeira do carro   

Foto: PRF/MT

Foto: PM/MT
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estar dentro desses conselhos para 
levar o melhor para o nosso irmão e 
vamos conseguir isso através de 
uma melhor política pública que 
vamos ajudar o próximo a crescer e 
a melhorar a sua vida”, finalizou 
Verena.
 O evento contou com a 
participação de um grupo de 
pessoas voluntárias que têm um 
projeto chamado PINCs, que 
ofereceu alguns tratamentos 
preventivos como ariculoterapia, 
reflexologia podal, reik, rodas de 
conversas sobre o auto cuidado em 
saúde entre outras em uma tenda 
chamada de Paulo Freire, decorada 
com objetos artesanais, onde foi 
oferecido, suco verde, chás, 
b iscoi tos  com ingredientes  
energéticos.
 A voluntária Cristiane 
Graciele da Costa disse que o grupo 
já oferece as práticas todas as 
quartas e sextas, na SICMATUR, às 
18 horas gratuitamente. “O nosso 
objetivo nessa na 8ª Conferência é 
mostrar para população o que são as 
P r á t i c a s  I n t e g r a t i v a s  e  
Complementares (PIC) e orientar 
que todos têm direitos de usufruir.”

ecretaria de Saúde da SPrefe i tura  de  Cáceres  
mobilizou centenas de 

pessoas de diversos seguimentos da 
sociedade para a 8ª Conferência de 
Saúde que aconteceu no último 
final de semana, dias 4 e 5, onde 
foram discutidas várias propostas 
sobre as politicas públicas da saúde 
em Cáceres, que serão apresentadas 
em níveis de estado e nacional nas 
outras conferências. Também foi 
eleito os novos membros do 
Conselho de Saúde e os delegados 
que irão representar o município 
nas próximas esferas estadual e 
nacional.
 O secretário de Saúde, Tony 
Mendes, comentou que conseguiu 
agregar vários seguimentos, 
presidentes de bairros, lideres 
religiosos, acadêmicos e clubes de 
serviços, entre outros, e que o tema 
discutido foi Democracia e Saúde, 
onde todos têm a garantia de 
deveres e direi tos.  “Quero 
agradecer a população que 
entendeu a importância do evento, 
principalmente quem usa o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e veio expor 

os seus anseios”, finalizou Tony.
 O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, explicou que 
essa é uma gestão participativa e 
parabenizou a população que 
compareceu em massa. “O SUS tem 
que oferecer um atendimento de 
qualidade, todos os presentes 
cumpriram com a sua obrigação de 
auxiliar o município a construir a 
po l í t i ca  públ ica  na  es fe ra  
municipal, estadual e federal. Esse 
é o primeiro passo, os cacerenses 
estão plantando e logo vão colher os 
frutos de uma saúde melhor”, 
afirmou o prefeito.
 A conselheira Verena 
Galetti, representando a Paróquia 
São Luiz de Cáceres, disse que a 
Campanha da Fraternidade desse 
ano é Fraternidade e Politicas 
Públicas e que temos como dever 
evangelizar os irmãos que Deus 
quer que eles tenham vida em 
abundância e isso significa uma 
saúde digna. “O que a gente busca é 
ajudar o próximo e é oque eu estou 
tentando. 
 É muito difícil trabalhar 
com politica, mas nós precisamos 

acidente, com o flagrante do 
motociclista sendo arremessado 
para o alto e aterrissando no solo 
do leito carroçável, escapando 
com vida, por um milagre.  
 Os policiais acionaram o 
serviço de guincho e encaminhou 
os veículos até o pátio do CISC 
para as devidas providências. 
 Imagens de câmeras de 
segurança de um estabelecimento 
comercial flagrou o momento 
exato do acidente.

motociclista a meia altura, 
prostrando-se ao asfalto.
 Inclusive, foi o proprio 
condutor do Gol, quem se 
comunicou  com o  C iosp ,  
solicitando a presença dos 
policiais mo local do acidente, 
acionando simultaneamente, os 
bombeiros, para socorro ao 
motociclista vitimado, que foi as 
pressas encaminhado ao HRC. 
 C â m e r a s  d o  l o c a l  
a n a l i s a d a s  p e l a  p o l i c i a ,  
apresentaram a gravidade do 

física. "É uma ação preventiva da 
valorização do servidor, pois nós 
sabemos como o dia a dia dos 
servidores da segurança pública é 
desgastante. Então, é preciso olhar 
para a saúde do servidor e dar 
orientação de cuidados com saúde, 
tanto física, quanto emocional", 
a f i r m a  K e i l a  C o s t a ,  
superintendente de Gestão de 
Pessoas da Sesp.
 O trabalho foi organizado 
pelo Comitê de Saúde e Segurança 
do Trabalho. As atividades foram 
realizadas pelas psicólogas 
Jackelyne Borges e Priscilla 
Bueno, o educador físico Fabrício 
Afonso Costa e demais servidores 
da Superintendência de Gestão de 
Pessoas da Sesp.

 Secretaria de Estado de ASegurança Pública (Sesp) 
promoveu na úl t ima 

semana, (3 e 4) o Workshop de 
Saúde Mental e Física na base do 
Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron), no município de Porto 
Esperidião. 
 O evento, que teve como 
p ú b l i c o  o s  p o l i c i a i s  d o  
grupamento, tratou sobre a 
importância dos cuidados com a 
saúde, do autocuidado e sobre os 
pilares da qualidade de vida.
 Durante o workshop foram 
desenvolvidas atividades como 
a v a l i a ç ã o  p s i c o l ó g i c a ,  
a t e n d i m e n t o  p s i c o l ó g i c o  
i n d i v i d u a l ,  a v a l i a ç ã o  d e  
composição corporal e avaliação 

 violência, indisciplina e Aimprudência continua a 
solta no transito de Cáceres 

onde tem sido rotina os acidentes 
envolvendo carros e motos, como 
o registrado na tarde de anteontem, 
por volta das 16h40  na Avenida 
Tancredo Neves envolvendo o VW 
Gol, de cor preta, placas NDX 
1918 e a motocicleta Honda CBR 
300, cor azul, placas OBF 8250.
 No local, a Policia Militar 
f o i  a c i o n a d a  v i a  C I O S P,  
constatando que ambos os veículos 
tinham recebido danos de relativa 
e grande monta respectivamente, o 
Gol e a moto, cujo condutor 
Gilmar Ribeiro da Silva, 22, 
morador no Jardim Padre Paulo, 
apresentava várias lesões pelo 
corpo além de sangramento no 
nariz e na boca, sendo socorrido ao 
Hospital regional, ficando sob os 
cuidados médicos.

reduzindo a marcha em sua faixa 
de direção, , se surpreendeu com a 
moto Honda CBR 300, em alta 
velocidade, não tendo como evitar 
o impacto, que arrevesou o 

 O condutor do Gol, Pedro 
Henrique Tavares, 28, disse aos 
policiais que trafegava em sentido 
Bairro/Centro, quando ao sinalizar 
que iria convergir à esquerda, 

GRAVE ACIDENTE

Motociclista voa na colisão
com Gol na Tancredo Neves

No forte impacto da moto com Gol, condutor da Honda voou cerca de 50 metros, sendo arremessado ao asfalto,  com lesões, escapando da morte  por um milagre

Da Redação

Acidente causou sérios danos na moto e graves lesões no condutor  

Foto: Reprodução

ADESÃO POPULAR

Conferencia de saúde mobilizou 
centenas de pessoas em Cáceres 
Assesoria c/ Redação

Assuntos polarizaram a atenção da platéia presente ao evento  

 Foto: Assessoria

BASE DO GEFRON

Segurança realizou workshop de
saúde mental e física em Cáceres
SESP-MT c/ Redação

Ação preventiva da valorização do servidor, foi o foco da reunião  

Foto: Sugestiva
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 Tem gente arrepiada, xingando as 
pampas, cuspindo marimbondos e os 
cambaus, porque o prefeito Emanuel 
Pinheiro cancelou o mega show do festival 
Cuiabá 300 anos, que seria realizado no 
ultimo final de semana, dias 6,7 e 8 de abril, 
alegando não haver espaço disponível na 
Capital para a realização de um evento 
desse porte. 
 Tudo bem, que nas palavras do 
prefeito e organizadores da festa jubilar de 
Cuia, os custos seriam bancados pela 
iniciativa privada, sem ônus para a cidade 
aniversariante, mas gente, falar em gastar 
R$ 965 mil com estrelas da musica 
nacional, numa situação de crise porque 
passa a comunidade tchapa & cruz, não é 
digoreste. 
 Claro, que os bacanas iriam bancar 
o circo para os plebeus, mas a conta viria de 
uma forma ou de outra, para a gente pagar, 
não tenham duvida, ou por subisidios 
públicos que saem do erário, dinheiro 
nosso via impostos ou repassados de forma 
indireta no consumo da plebe, pois não se 
gasta R$ 965 mil  em tres dias 
comemorando por amor à platéia. 
 E nos aparta um discordante, de 
onde a gente tirou esta cifra de quase R$ 1 
milhão, que exagero, não é mesmo? Ledo 
engano,  a gente consultou a agenda e 
cachê dos ilustres artistas, cujo sucesso, faz 
por merecer o peso de ouro, senão vejamos 
pela ordem: Chitão e Xororó, R$ 250 mil; 
Zezé e Luciano, R$ 250 mil; Jota Quest, R$ 
130 mil; Leonardo, R$ 150 mil; Padre 
Alessandro, o Cow-Boy da Rede Vida, R$ 
135 mil e Fernandinho Gospel, R$ 50 mil, 
totalizando salvo erro da matemática, R$ 
965 mil.  Loas aos mui dígnos e inclitos 
r ep re sen t an t e s  do  pa rque t ,  que  
recomendaram ao governo não ceder a 
Arena Pantanal o estádio, sobretudo pela 
realização em bréve de um jogo da série B 
do Campeonato Brasileiro e não daria 
tempo para a recuperação do gramado, 
além de partidas do Capeonato Mato-

grossense. 
 Nada contra o jubileu cuiabano, ao 
direito de seu povo comemorar a 
centenária trilegal, mas convenhamos, 
nosso Matão, nossa Cuiabá tem gente 
buena, tchê, não é mesmo Xô-Mano? 
 A começar pelo cosmopolitas Flor 
Ribeirinha e Chalana, no humor, os 
impagáveis Nico e Lau; Juca e Tenório; 
Bastiana Cacerense, o show hit nacional do 
Trio de Ouro do rasqueado Pescuma, 
Henrique e Claudinho; Carlinhos Mato-
Grosso e etc, só pra citar alguns, que com 
certeza, marcariam presença no palco dos 
300 anos. Aliás, se deixassem a 
incumbencia do mega-evento aos cuidados 
do nosso amigo Pescuma, com certeza, ele 
que conhece do riscado, cuidaria de tudo 
com aquele amor que os paulistaneiros, 
como este editor sabem, quando se trata de 
musica, como fez sábado último no Bem 
Mato Grosso da TV Centro América. 

 O brilho seria todo tchapa & cruz, 
as despesas minimas e a efeméride aos 
gostos de São Benedito e do Bom Jesus de 
Cuiabá, do Coxipó, digoreste mesmo.  
Uma boa seria promover um show de 300 
minutos para os 300 anos de Cuiabá, a 
Terra do Amor e do Sol, slogan de 
Dannyelvis no Frevo da Copa em Cuiabá. 
lembram? Fica aqui a sugestão para 
Cáceres realizar 241 minutos de show 
noaniversário de Cáceres este ano. 
 Falando em Copa, se os politicos 
roubaram, é coisa do MP e da PF, do 
Judiciário, artistas fizeram algo, do 
coração, inclusive este editor Lorde 
Dannyelvis, paulistaneiro de Álvares 
Machado,  ao presentear Cuiabá com o 
Frevo da Copa, sem nenhum ônus. In-fine, 
10% do cachê de R$ 965 mil do propalado 
mega-show que não houve, se doado para a 
falida Santa casa de Cuia, com certeza, 
receberia os aplausos de São Benedito.  

 Durante a década de 1950, por 
conta da falta de uma universidade em 
Cuiabá, muitos cuiabanos iam estudar no 
Rio de Janeiro, principalmente para o curso 
de Direito. Com a chegada de férias e 
feriados prolongados, eles retornavam para 
a capital mato-grossense. Foi em uma 
dessas voltas que um estudante foi 
surpreendido por uma belíssima mulher. 
Era noite de carnaval. O jovem estava 
curtindo mais uma de várias festas 
carnavalescas com os amigos onde hoje 
fica localizado o Clube Feminino, no 
Centro. Em meio a festa, ele avistou uma 
bela mulher mascarada, chamada Isadora. 
Gamado na moça, ele a chamou para 
dançar. Eles dançaram a noite inteira. 
 Ele queria dar pausas de descanso, 
mas ela não deixava ele sentar dizendo que 
“queria aproveitar a noite”. Em meio a 
muita dança, a mulher perguntou ao rapaz 
que horas eram e, ao descobrir ser quase 
meia-noite, se desesperou, dizendo que 
precisava urgentemente ir embora. O rapaz 

questionou a pressa dela e até mesmo pediu 
para que permanecesse mais tempo, afinal, 
era carnaval, mas ela o ignorou, descendo 
as escadarias e saiu em meio a chuva do 
salão de festas.
 Preocupado, o homem pegou sua 
capa de chuva que tinha deixado na 
recepção do salão, foi até ela, a cobriu e 
chamou um táxi para que pudesse ir 
embora. Por fim, ele acabou por 
acompanhá-la durante todo o trajeto e 
pediu para ela tirasse a máscara, mas 
Isadora não quis, alegando que não poderia 
tirar. Chegando próximo à Avenida Getúlio 
Vargas, Isadora começa a guiar o taxista até 
chegar no Cemitério Piedade, um dos 
principais de Cuiabá, localizado hoje 
próximo ao Instituto Federal de Mato 
Grosso. Ela disse “para aqui” e abriu a 
porta do carro. O rapaz ficou intrigado com 
a situação, questionando se ela morava ali 
por perto, e ela respondeu dizendo que 
morava no cemitério.
 Saindo do carro, os portões do 
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POLIVALENTE
A vice-prefeita e secretária municipal de 
Educação, Eliene Liberato e a vereadora 
Valdeníria Dutra estiveram na semana 
passada no Núcleo do Limão, com suas 
assessorias para uma avaliação e 
levantamento dos custos de ampliação e 
adaptação de uma sala de aula na Escola 
Municipal Roça Velha. O objetivo foi de 
entender o espaço físico daquela unidade 
escolar e estudar as possibilidades de 
acesso de novos alunos àquela escola. 
Dona Eliene não pára mesmo, todo dia tem 
uma nova atividade em defesa da educação 
e serviços sociais da city. 

REVISÃO BIOMÉTRICA
Dos 2,3 milhões de eleitores mato-
grossenses, 1,6 milhão já cadastrou seus 
dados biométricos junto à Justiça Eleitoral. 
O número equivale a 69% do eleitorado. A 
revisão com biometria já foi concluída em 
51 municípios, dentre eles, a nossa 
Cáceres, mas algum retardatário tartaruga 
que ainda não se cadastrou, tem ainda até o 
dia 26 deste mes, para procurar sua zona 
eleitoral, aqui, a 6ª ZE e cuidar da 
regularização na revisão biométrica, para 
evitar dissabores futuros. 

HORÁRIO SEM VERÃO
Este ano não teremos o horário de verão, é o 
que sinaliza o governo, informando que a 
tendência é que a mudança nos relógios 
seja eliminada do calendário. Esta semana, 
o ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, informou que a pasta vai 
finalizar nos próximos dias os estudos 
sobre o tema. Segundo o ministro, a 
decisão tem que ser tomada neste momento 
e não leva em conta apenas dados 
econômicos, mas outros fatores como 
sobrecarga e picos de consumo, por 
exemplo, aliás, a gente já vinha criticando 
há anos o tal horário de verão, cuja 
economia, nunca foi ressarcida ao 
consumidor. E a gente já sabia, sem 
tocadilhos, que uma hora a mais, uma hora 
amenos, ele iria acabar mesmo. 

OPERAÇÃO LIMPEZA
A prefeitura Municipal de Nova Lacerda 
através da Secretaria de Obras, iniciou 
anteontem, a limpeza das ruas e meio fios 
daquela cidade. o serviço é a preparação 
para iniciar a ação de tapa buraco. O 
trabalho, que será realizado com outros 
municipios simultaneamente com recursos 
municipais, trará um novo aspecto as ruas e 
avenidas da cidade. O prefeito Uilson Jose 
da Silva (DEM), aproveitando o inicio da 
estiagem das chuvas, já vem realizando as 
manutenções necessárias na zona rural 
comunicou que todas as comunidades 
serão atendidas. Vamos aguardar que aqui 
em Cáceres autoridades e povo sigam o 
exemplo, pois o que tem de sujeira nas ruas 
e avenidas é uma vergonha. No caso dos 
lotes baldios, parece que vai funcionar, se 
capinar com multas os bolsos dos 
sujismundos. 
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cemitério se abriram sozinhos para ela, que 
entrou logo em seguida. O jovem e o taxista 
ficaram apavorados com toda a situação e 
foram embora. No dia seguinte, o rapaz, 
totalmente intrigado com o que havia 
acontecido na noite anterior, foi até o ponto 
de táxi onde se encontrava o taxista que 
havia levado a misteriosa mulher 
mascarada até o cemitério. Os dois juntos 
retornaram até o cemitério para investigar 
o que tinha acontecido. Os dois checaram 
as sepulturas com os nomes de Isadora até 
encontraram uma com uma foto que se 
assemelhava a ela.
 A confirmação veio, na verdade, de 
forma inesperada: a capa de chuva 
emprestada pelo rapaz estava dobrada em 
cima da sepultura. Na lista de pessoas 
enterradas no Cemitério Piedade, checada 
depois pelos dois, constava que ela havia 
falecido há cinco anos por causas 
desconhecidas. 
***___ Aníbal Alencastro é escritor, autor 
de  Cuyaba: história, crônicas e lendas.

A mascarada e a Capa

E as estrelas Tchapa & Cruz?

Foto: PM/MT
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 Um grave acidente aconteceu na tarde de anteontem em Cáceres, 
quando o motociclista Gilmar Ribeiro da Silva, teve sua Honda colidida 
com um V.W Gol e no violento impacto teve seu corpo arremessado ao 
solo, após um Vôo de cerca de 50 metros. Com lesões na face, a vitima por 
milagre escapou de morrer, tamanho foi o choque, que danificou 
seriamente a motoca.  Página 03

 A Secretaria de Estado de Segurança Pública promoveu na última 
semana,  Workshop de Saúde Mental e Física na base do Gefron, em Porto 
Esperidião. O evento, que teve como público policiais do grupamento, 
tratou sobre a importância dos cuidados com a saúde, da qualidade de vida, 
com  avaliação psicológica, atendimento psicológico individual, avaliação 
de composição corporal e física. Página 04

MOTO X GOL

No choque com carro vitima
voa aterrisando na avenida

O condutor do Gol, disse que ao sinalizar que iria convergir à esquerda, se surpreendeu com a moto, em alta velocidade, não tendo como evitar o impacto

Motociclista Gilmar (detalhe) praticamente  nasceu de novo   

Foto: Reprodução

VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA

Bandidos que assaltaram 
prefeito estão no xilindró
 O prefeito de Glória D'Oeste, 
na região fronteiriça de Cáceres, 
Paulo Remédio foi mantido em 
cárcere privado junto de outras três 
vítimas na madrugada de anteontem, 
(8), quando os ladrões roubaram uma 
S-10 vermelha, um Corolla branco, 
R$ 4 mil, uma TV de 47'' e peças de 
maquinário da Secretaria de Obras do 
Município. Os bandidos foram presos 
er já estão guardados no xilindró. 

Página 04

Bandidos Wagner e Julian 
estavam com um pivete no lance   

Foto: Assessoria

POLÍTICAS PÚBLICAS

População participa da
8ª conferencia de saúde 

 A Secretaria de Saúde de Cáceres 
mobilizou centenas de pessoas para a 8ª 
Conferência de Saúde onde foram discutidas 
várias propostas sobre as politicas públicas 
da saúde, que serão apresentadas em níveis 
de estado e nacional nas outras conferências. 
Também foi eleito novos membros do 
Conselho de Saúde e delegados que 
representarão o município no estadual e 
nacional. Página 03

Página 04

Objetivo da Conferência, mostrar 
Práticas Integrativas e Complementares  

AVALIAÇÕES

Workshop da segurança discute
saúde mental e física em Cáceres 

Avaliação fisica e mental dos policiais foi tonica da reunião   

Foto: Arquivo

 Três suspeitos foram presos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), que apreendeu, na noite da última segunda-feira (8), cerca de R$ 4,6 
milhões em espécie durante fiscalização de rotina no km 635 da BR-070, em 
Poconé. O dinheiro estava escondido em malas, sacos plásticos e em 
compartimentos preparados atrás do banco traseiro e na tampa da carroceria do 
veículo. Página 04

EVASÃO DE DIVISAS

PRF apreende R$ 4,6 milhões 
escondidos em camionhonete

Grana estava nas bagagens, tampa do compartimento e atrás do banco traseiro  

Foto: PRF/MT

CORREIO SAÚDE

Saiba que é possivel
emagrecer comendo

Página 05


