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By Rosane Michels

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
movimento equilibrado, especialmente 
no trabalho. Um novo projeto pode 

surgir e trazer melhorias. O dia é ótimo para 
organizar sua rotina e dedicar-se a cuidados à 
saúde e beleza. Aproveite este momento para 
descansar.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
m o v i m e n t o  n a  v i d a  s o c i a l  e  
aproximação de um amigo. O momento 

pode indicar um compromisso social importante, 
que trará mudanças positivas à sua vida. Um 
romance pode começar a ser desenhado pelo 
Universo.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social, dos amigos 

e ficar mais perto dos seus. Sua casa, hoje, é o 
melhor lugar do mundo para estar. Aproveite esta 
gostosa energia de transformação tranquila para 
fazer arrumações em sua casa.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
boa comunicação e mudanças positivas 
em pro je tos  que  envo lvam a  

possibilidade de firmar um novo contrato, que 
pode estar relacionado à sua vida pessoal, como a 
negociação de um bem, ou à vida profissional 
envolvendo benefícios aos seus rendimentos.

A Lua em Virgem recebe um ótimo aspecto 
de Plutão indicando um dia de movimento 
na vida material e/ou financeira. Hoje é um 
ótimo dia para firmar um negócio ou 

contrato que envolva o aumento de seus lucros e 
rendimentos. Um pagamento, que estava atrasado, 
pode sair ainda hoje. Fique atento a novas 
oportunidades financeiras.

A Lua em seu signo recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia em 
que você estará mais voltado para seu 
mundo emocional e com o coração 

mais aberto. Os relacionamentos ganham força, 
pois sua afetividade e calor acabam por 
fortalecê-los. Aproveite este dia para estar perto 
de quem ama.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
interiorização e necessidade de estar em 

contato mais profundo consigo mesmo. O 
momento pode envolver uma forte necessidade 
de distanciar-se de tudo e todos, no entanto, suas 
emoções passam por um momento de equilíbrio.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
movimento na vida social e aproximação 

de amigos. Um amigo que passou por um 
momento de dificuldades, começa a recuperar-
se. O dia é ótimo para dedicar-se a um projeto em 
equipe ou para reorganizar uma equipe de 
trabalho.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
boas novidades relacionadas à sua vida 

profissional e planos de negócios. O momento 
pode envolver a aprovação de um projeto, 
contrato ou promoção. O dia é ótimo para o 
planejamento dos próximos passos na direção de 
seus objetivos.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
interiorização e necessidade de refletir 

sobre alguns acordos e negociações, que podem 
estar a caminho. O dia é ótimo para fazer um 
contato mais profundo consigo mesmo e 
distanciar-se da vida social vazia.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
maior envolvimento com projetos de 

médio prazo, especialmente se estiver envolvido 
com pessoas estrangeiras e/ou publicações. Sua 
fé e otimismo passam por um momento de 
renovação e boas novidades relacionadas a uma 
viagem podem surgir.

A Lua em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia de 
movimento agradável na vida social e 

aproximação de amigos. Se estiver envolvido 
com uma sociedade ou parceria financeira, hoje 
pode ser um dia importante em que algumas 
mudanças são decididas. Uma boa notícia pode 
chegar.

Um casamento feliz e duradouro se constrói com muito amor, carinho, 
compreensão e respeito. Prova maior disso é o casal Ilse Wojahn e Norbeto 
Klein que festejaram bodas de 61 anos de união. Parabéns, que Deus 
continue abençoando essa união. Tim tim!!!

Parabenizamos o amigo de longas datas Geva Bodoni, que festejou mais um 
golaço no placar da vida e recebeu o carinho especial dos filhos Arthur e Cecília, 
da esposa Michelline (foto) e do rol de amigos. Que Deus lhe proteja e lhe 
proporcione um ano de vitórias e conquistas. Felicidades Mil!!!

Flores multicoloridas a Elizeide Simões que trocou de 
idade ontem. A data foi comemorada com muita alegria 
pelos amigos e familiares. Que Deus lhe conceda um ano 
de vitórias e saúde.

Abrimos nossa High Society com a presença marcante do jornalista André 
Michells que comemora mais um aniversário hoje. Realizações, saúde, 
paz, amor e prosperidades é o que lhes desejamos. Feliz Niver!   

Completando data nova o cabeleireiro José Carlos 
Pacheco, que recebe inúmeras felicitações dos clientes, 
amigos e familiares. Nosso brinde a você com votos de 
sucessos e saúde.
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ 
SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR 
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, 
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#202348  DEVEDOR:  CLEBERSON NEVES DA SILVA - CPF.: 025.525.081-97  - 
RUA SAO GERALDO N 250  -VILA IRENE  -CACERES  -MT - Titulo:    - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - 
EPP - Favorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP  Valor do titul 
Item B da tabela D de custas
#202331  DEVEDOR:  MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS ALMEIDA - CPF.: 
293.181.901-82  - R. CORONEL FARIAS, 13 CENTRO -  -CACERES  -MT - Titulo:    - 
Apres: BANCO DO BRASIL SA   - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME  - 
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME   Valor do titul Item D da tabela D de 
custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A 
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO 
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 02 de janeiro de 2018.

By Rosane Michelis

Cada vez mais as pessoas estão se voltando para a natureza 
e redescobrindo seu poder, o poder de cura. Nossas avós 
tinham razão, para cada mal existe um “chazinho” ou uma 
compressa capaz de curá-lo e o importante é que eles 
funcionam de verdade. São preparados caseiros para curar 
um mal aqui ou uma dor acolá e que são passados de 
geração em geração. Hoje vamos ensinar um chá de guaco, 
para curar aquela gripe indesejável. O chá de guaco é 
ótimo para combater a tosse e curar a gripe. Ótimo para 
Tosse e Gripe Fácil de Fazer Experimente este xarope de 
guaco para tosse e gripe. Uma receitinha dos tempos da 
Vovó, é fácil e rápido de fazer e pode ser acondicionado ou 

colocado em recipiente bem fechado e guardado na geladeira de uma a duas semana.
Veja como fazer passo a passo. Ingredientes:1/2 litro de água; 9 folhas de guaco; 3 colheres de sopa de 
açúcar Modo de Preparo : Leve uma panela rasa ao fogo com o açúcar, deixe caramelizar, adicione as 
folhas de guaco e deixe ferver por uns 20 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, deixe esfriar e guarde 
em um recipiente esterilizado e bem tampado. Tome 3 colheres de sopa ao dia. 

Farmácia da Vovó

Saúde da Mulher

Chocolate X Estresse e Derrame
Ingerir uma quantidade equivalente a duas barras de 
chocolate por semana pode proteger as mulheres de 
derrames, principalmente aqueles causadores por coágulos 
sanguíneos, diz um estudo feito por cientistas do 
Karolinska Institutet, na Suécia. De acordo com os 
especialistas, o cacau, principal ingrediente do chocolate, 
contém grandes quantidades de flavonoides, que tem ação 
antioxidante e protegem os vasos sanguíneos de lesões. 
Além disso, eles também mostraram ter influência positiva 
na redução na formação de coágulos sanguíneos, principal 

causa de derrames. Outra pesquisa, sugere que o chocolate amargo tem o poder de diminuir os índices de 
estresse e ainda ajudar no controle da ansiedade.

 A relação amorosa entre um (a) virginiano 
(a)  e um (a) sagitariano (a), poderá ser a melhor 
possível; os dois signos são mutáveis que querem 
disseminar informações. Movidos pelo espírito e 
pela curiosidade, são versáteis, adaptáveis, 
curiosos e amantes da mudança e da variedade. 
Sentem atração um pelo outro e se completam num 
nível psíquico e emocional muito profundo. 
Sagitário ensina Virgem a viver em contato com 
sua natureza mais selvagem e sensual, o que lhe 
confere mais confiança e vivacidade. Por sua vez, 
Virgem ensina Sagitário que a eficiência prática é o 
caminho mais curto para que este realize suas mais 
secretas ambições.

 Para aumentar o desejo, pegue uma foto 
pequena e a cole em um cadeado com um pedaço de 
fita adesiva. Derrame mel por cima. Coloque o 
cadeado no chão e faça um círculo, intercalando 
velas vermelha, amarela e branca. Cada uma das 
velas em um pires. Acenda as velas da direita para a 
esquerda e repita: "(Diga o nome da pessoa amada) 
está amarrado em meu corpo e só terá olhos para 
mim. Só ficará satisfeito comigo e não desejará 
nenhuma outra, pois não funcionará." Deixe as 
velas queimarem até a metade e as apague. Jogue os 
restos no lixo, limpe a foto e guarde com carinho. O 
cadeado e os pires podem ser usados como de 
costume.

Parceria Astral
Amor entre Sagitário e Virgem

Simpatia da Titia
Aumentando o desejo

 Você já fez tudo isso 
e  n ã o  c o n s e g u e  
esquecer o ex? Talvez a 
solução seja botar fé 
em algo maior que 
você. Simpatias para 
e s q u e c e r  o  a m o r  
podem resolver o seu 
p r o b l e m a .  U m a  
simpatia fácil para 
esquecer um grande 
amor é simples. você 
vai precisar de uma 
foto da pessoa que quer 

esquecer; Vinagre e vela. Num lugar tranqüilo e silencioso, de 
preferência em seu quarto, jogue 3 gotas de vinagre sobre a foto. 
Acenda a vela e queime a foto enquanto lembra-se dos momentos 
que passou junto da pessoa. Quando tudo estiver queimado, pegue 
as cinzas e jogue ao ar livre, para que os ventos levem todas as 
recordações embora. Para voltar a ser feliz, a dica é tirar as mágoas 
e o ódio do seu coração; perceber como a vida de solteira pode ser 
divertida; investir em atividades que te tragam prazer e sair de casa 
para se divertir em festas e parques.

Simpatia
Como esquecer um ex-amor

 O fio de 
c a b e l o  é  
prat icamente 
pura queratina, 
u m  t i p o  d e  
p r o t e í n a .  
A s s i m ,  a o  
ingerirmos uma 
boa quantidade 
de proteínas, os 
cabelos i rão 
crescer mais e 
crescer fortes e 
resistentes. Os 10 alimentos na lista abaixo, além de serem ricos 
em proteínas, são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. 
Peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha; Ovos (a clara é 
pura proteína albumina); Lentilha; Trigo integral e gérmen de 
trigo; Espinafre, couve e agrião; Arroz integral; Melão rosado 
(cantalupo); Mirtilo;  Frutas cítricas e Algas marinhas.

Pelo sim, Pelo não!
A Saúde dos Cabelos

BRANCAS

Para os garis de Cáceres que vem com a devida 
dedicação, mantendo a limpeza de calçadas, ruas e 
meio-fios, coletando os entulhos e lixos afins. A 
população deveria colaborar um pouco evitando 
colocar detritos alheios a limpeza no passeio púbico 
e que não são coletados por ser estranha a função dos 
mencionados barnabés. 

PRETAS

Para os matagais na entrada do terminal rodoviário 
José Palmiro próximo a BR. Como se não bastasse o 
incomodo da tal rodoviária distante do centro de 
Cáceres, que onera os viajantes num dia de salário 
mínimo para chegar à cidade, (taxi) ainda são alvo de 
ladrões e insetos peçonhentos mercê das moitas de 
mais de meio metro de altura, além de perigo, uma 
vergonha!

BRANCAS

Para a inclusão pelo Ministério da Saúde dos 141 
municípios de Mato Grosso na vacinação contra a 
febre amarela urbana, transmitida pelo mosquito 
Aedes Aegypit, o mesmo que transmite a dengue, a 
zika e chikungunya. Ressalte-se que o último caso de 
morte de pessoa por febre amarela silvestre em Mato 
Grosso, foi em 2009, no município de Feliz Natal. 

PRETAS

As chuvas ainda vão longe verão afora e suas 
conseqüências, causa de bloquetes mal colocados em 
algumas ruas de Cáceres, são sentidas há algum 
tempo pelos motoristas, alvo de panelas de barro 
formadas nas lacunas entre as sextavadas. Para 
pedestres, ameaças do espirro de água suja, enfim, 
problemas da falta de manutenção nos tempos de 
estio. 

X
DA REPORTAGEM

“A fé é uma grande companheira de vida: faz sentir a 
presença de um Pai que nunca deixa suas criaturas 
sozinhas”. Mensagem do Papa antes da audiência 
geral da semana na Praça de São Pedro. Audiência 
em que continuou a catequese sobre a Santa Missa. 
Para facilitar a compreensão, Francisco iniciou 
dizendo que “a Missa é uma oração, aliás, a oração 
por excelência, a mais alta, a mais sublime e, ao 
mesmo tempo, a mais “concreta”. Com efeito, é o 
encontro de amor com Deus mediante a sua Palavra e 
o Corpo e Sangue de Jesus. É um encontro com o 
Senhor”.
 Mas o que é exatamente uma oração? – 
perguntou o Papa que logo respondeu: “é antes de 
mais diálogo, relação pessoal com Deus. E o homem 
foi criado como um ser em relação pessoal com Deus 
que encontra a sua plena realização só no encontro 
com o seu Criador. O caminho da vida é em direção 
ao encontro definitivo com o Senhor”. E todos, como 
recorda o Livro do Gênesis, fomos criados para 
entrar numa relação perfeita de amor para podermos 
encontrar a plenitude do nosso ser.  Para isso, é 
necessário que vivamos em comunhão com o nosso 
Criador e com as pessoas que nos circundam. E, é na 
Eucaristia, na Missa, que isso se realiza.
 O diálogo tem, todavia momentos de 
silêncio, disse Francisco, fazendo notar que às vezes 
vamos mais cedo à Missa e dedicamos esse tempo à 
conversa com outras pessoas, quando na realidade 
deveria ser um momento de preparação para o 
diálogo com Jesus. “O silêncio é muito importante! 
Recordai-vos aquilo que disse a semana passada: não 
vamos a um espetáculo, vamos ao encontro com o 
Senhor e o silêncio nos prepara e nos acompanha. 
Permanecer em silêncio com Jesus”.
 Outro requisito para a oração prosseguiu o 
Papa, é saber dizer “Pai”. Tal como Jesus ensinou aos 
discípulos, devemos aprender a dizer “Pai”, isto é a 
pôr-se na presença do Pai com confiança filial.  E 
dizer “Pai ensina-me a rezar”. Isto requer humildade, 
reconhecer-se como filhos, confiar em Deus, fazer-
se pequenos como as crianças. A primeira atitude é, 
portanto, confiança e confidencia, tal como as 
crianças com os pais. É “saber que Deus se recorda 
de ti, cuida de ti, de ti, de mim, de todos”.   
 Outro aspecto essencial para a oração é, tal 
como as crianças, “deixar-se surpreender”. A oração 
não é falar com Deus à maneira dos papagaios. É 
confiar e abrir o coração para se deixar maravilhar, 
surpreender por Deus que é sempre encontro vivo, 
não um encontro de museu. É um encontro vivo e 
vamos à Missa, não a um Museu.
 “Vamos ao encontro vivo com o Senhor”. 
Francisco citou depois Nicodemos para falar do 
desejo de renascer, a alegria de recomeçar, que existe 
em cada um de nós. Mas como fazê-lo perante as 
tantas tragédias do mundo. Esta é a pergunta 
fundamental da nossa fé, frisou o Papa que perguntou 
insistentemente aos presentes se sentem o desejo de 
renascer sempre para encontro o Senhor. É que 
perante as numerosas atividades e projetos podemos 
não ter tempo e perder facilmente de vista para aquilo 
que é fundamental: “a nossa vida do coração, a nossa 
vida espiritual, a nossa vida que é encontro com o 
Senhor na oração.”
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 Enfoque da imprensa na manhã de 
ontem, as declarações da eminente e mui 
ínclita presidente do Supremo Tribunal 
Federal, a Ministra Dra. Cármen Lúcia, na 
abertura anteontem, dos trabalhos do 
Judiciário em 2018 com um discurso em 
defesa da Justiça, quando enfatizou ser 
inadmissível e inaceitável atacar a 
instituição. No discurso, ela ressaltou que 
uma pessoa pode até discordar de uma 
decisão judicial, mas deve fazer a 
reclamação dentro dos meios legais, pois 
justiça individual segundo disse, é 
vingança. Destacou Dra. Carmen, que se 
buscar reformar a decisão judicial, pelos 
meios legais e pelos juízos competentes e 
que inadmissível e inaceitável, é desacatar 
a Justiça, agravá-la ou agredi-la. 
 Complementou, que justiça 
individual fora do direito não é justiça, 
senão vingança ou ato de força pessoal, 
fundamentando que a Justiça não é ideal, é 
humana e que a instituição sempre esteve à 
disposição de cada cidadão para garantir a 
paz. Dentre outras alegações, ela frisou 
que o Judiciário aplica a Constituição e a 
lei e se não houver um juiz a proteger a lei 
para os nossos adversos, não haverá um 
para nos proteger no que acreditamos ser o 
nosso direito. 
 Concluiu que espera que os 
c idadãos  sa ibam conviver  com 
responsabilidade e zelar pela liberdade, 
que a Constituição assegura seja exercida 
com a responsabilidade que o viver com o 
outro impõe. “Sem liberdade não há 
democracia. Sem responsabilidade não há 
ordem. 
 Sem Justiça não há paz." Aspas 
nossos, neste in-verbis da ilustre ministra, 
cujo pronunciamento merece nosso mais 
profundo respeito, com apenas, vênia-
permissa, um aparte, haja vista, os 
clamores de colegas da advocacia às 
lesões causadas aos presumivelmente 
inocentes vide CF, por tribunais que ou se 
posicionam favoráveis ou se silenciam 
diante de prisões antes do transito em 

julgado de sentenças condenatórias.
 Acreditamos que tais fatos, não 
deixam de ser um ataque à justiça, que 
como muito bem disse a excelentíssima, 
excelsa ministra, não se pode admitir. 
Claro, que esta  polêmica da possibilidade 
da prisão do acusado que tiver sido 
condenado em 1ª e 2ª instâncias vem 
sendo debatida desde a decisão do STF 
que passou a aplicar entendimento no 
sentido de que, após a confirmação da 
condenação na segunda instância, mesmo 
cabendo ainda recurso para os Tribunais 
Superiores, o magistrado pode iniciar a 
execução da pena com a conseqüente 
prisão do acusado. Sempre com o máximo 
respeito à justiça e seu leme, a 
Constituição Federal vigente, ao apartear 
o louvável discurso da Presidenta do STF, 
nos respaldamos ao princípio da 
presunção de inocência, cláusula pétrea da 
Constituição Federal de 1988, que diz em 
seu artigo 5º, inciso LVII "que ninguém 
será considerado culpado antes do trânsito 
em ju lgado  de  sen tença  pena l  
condenatória". 
 In-fine, lembramos, que mesmo 
com decisões aquém e aquo, apesar do 
e n t e n d i m e n t o  d o  S u p r e m o  d e  
possibilidade do início da execução após 
manutenção da condenação em segunda 
instância ainda permanecer forte, verifica-
se que casualmente vem o STF 
reconhecendo pela necessidade de 
aguardar o trânsito em julgado da ação 
penal para iniciar-se a execução penal. 
Estaríamos aplaudindo, não fosse 
casualmente e que julgados afins, 
ganhem, a cada dia, mais força dentro dos 
Tribunais de Justiça e Superiores, 
restaurando a estrutura e o respeito ao 
princípio da presunção de inocência, por 
vezes, violado e conseqüentemente, 
violando a Carta Magna atual. 
 A Dra. Carmen tem razão, pois 
entendemos que realmente, não se admite 
atacar a justiça, se de forma individual, 
pode-se vislumbrar vingança. 

Rosane Michels - Editora
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O pedaço de mau caminho das MTs 175 (Cacho a 
Reserva do Cabaçal) e 248 (Araputanga a Jauru), 
apontados pelo vereador Ilídio da Silva Neto de 
Araputanga, em total estado de abandono com 
centenas de buracos e crateras dificultando a vida 
do condutor e, causando prejuízos a quem precisa 
trafegar nessas vias. Para o vereador, a região não 
precisa de Sessão Itinerante com entrega de 
moções de aplauso a algumas pessoas e sim, de 
estradas  e saúde de qualidade.

Foto da Semana

Maximum Iustitiae

A Missa é Oração 
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estabelecimentos do Estado chega a R$ 
115,00 em Alta Floresta, dados do 
período entre 21 e 27 de janeiro.
 Em Cáceres foram pesquisados 
8 postos de distribuição do gás de 
cozinha e a Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) reforça que o preço 
médio é fixado de acordo com os preços 
praticados pelas revendedoras. Segundo 
a Pasta, o PMPF do GLP de 13 quilos é 
formado com base em pesquisas 
quinzenais realizadas junto a revendas 
localizadas em 42 de municípios de 
todas as regiões de Mato Grosso, para 
apurar os preços praticados.
 Se te  desses  munic íp ios  
concentram aproximadamente 80% do 
consumo, sendo que, nesses locais, o 
levantamento é feito pela (ANP). As 
cidades são Cuiabá, Várzea Grande, 
Rondonópolis, Cáceres, Sorriso, Sinop e 
Alta Floresta.

 om preço estimado em R$ 95,86 Co botijão de gás em Mato Grosso 
apresenta a média mais cara do 

país, segundo tabela divulgada pela 
A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d o s  
Revendedores de GLP (Asmirg-BR) na 
quinta-feira (1). A cifra corresponde ao 
preço Médio Ponderado ao Consumidor 
Final (PMPF), que é incidido pelo 
Impos to  Sobre  C i rcu lação  de  
Mercadorias e Serviços (ICMS), de 12% 
no Estado. O valor do produto, contudo, 
pode variar e chega R$ 115 em alguns 
estabelecimentos. 
 Dentre outras cidades, além da 
capital Cuiabá e Várzea Grande, a 
pesquisa mostra Rondonópolis e 
Cáceres. Dentre os sete maiores 
municípios de Mato Grosso, Cáceres é o 

que apresenta o menor preço no relatório 
da Assemirg, com R$ 83,33 o botijão de 
13 kg, ao passo que em Cuiabá o produto 
é vendido na media de R$ 93,45; em 
Rondonópolis, R$ 95,00 e Várzea 
Grande, R$ 92,20.
 Na Distribuidora de Água e 
Gás Motta, da Rua Seis de Outubro 712, 
no centro de Cáceres, o botijão de GLP 
de l3 quilos segundo a funcionária 
Nayara Artiaga, é vendido a R$ 80,00 
(local) e R$ 85,00 (entrega), preços de 
2017. 
 A informação sucede o anúncio 
da Petrobrás, de queda de 5% no gás nas 
refinarias e de acordo com levantamento 
semanal da Agência Nacional de Gás e 
Petróleo (ANP), o valor mínimo 
c o b r a d o  p e l o  p r o d u t o  n o s  

 Para o governador Pedro 
Taques, a cirurgia oftalmológica é o 
carro chefe da caravana. “Não é para 
qualquer governo uma ação como esta. 
Conseguimos atender milhares de 
pessoas com um procedimento, pago 
totalmente baseado na tabela SUS. 
Pagamos 647 reais em uma cirurgia que, 
na iniciativa privada, custa pelo menos 
R$ 7 mil”.

ambulatorial, hospitalar e de diagnose, 
para realização de serviços médicos, 
c o m o :  c o n s u l t a s ;  c i r u r g i a s  
oftalmológicas de catarata, pterígio e 
Yag laser; saúde da mulher; diagnóstico 
e tratamento de hanseníase; medicina 
preventiva; além dos serviços de 
c i d a d a n i a ,  c o m o  e m i s s ã o  d e  
documentos como Identidade Civil, 
Carteira de Trabalho e CPF.

 governador Pedro Taques se Oreuniu ontem, (2) com 40 
líderes comunitários de Cáceres 

e o principal tema do encontro foi a 
Caravana da Transformação, que será 
realizada entre os dias 25 de fevereiro e 5 
de março no município. Na ocasião, o 
presidente da União Cacerense de 
Moradores, Enézio Mariano da Costa, 
afirmou que a população está ansiosa 
pelos serviços, em especial os da área de 
saúde. 
 “Temos um déficit grande no 
que diz respeito aos atendimentos 
médicos e, por este motivo, as lideranças 
da região se colocam à disposição do 
Estado para ajudar no que for preciso”.
Costa lembra que a Caravana esteve na 
região Oeste no ano passado, mas em 
São José dos Quatro Marcos, onde 
atendeu várias pessoas, entre elas o 
aposentado Manoel Leopoldo, 67 anos. 
 Ele mesmo, fez a cirurgia de 
catarata após dois anos de espera e relata 
que, sem a ação, não teria condições de 
se deslocar, quanto mais pagar pelo 
tratamento. “Eu moro em Cáceres e fui 
pedir ajuda na prefeitura. Eles me 
colocaram em uma van e fui para São 
José dos Quatro Marcos, onde fiz a 
cirurgia do olho esquerdo em 40 minutos 
e ainda tive a oportunidade de passar por 
vários exames,” pontuou.
 Conforme Manoel, no dia da 
ação, milhares de pessoas das cidades de 
Comodoro, Cáceres e Pontes de Lacerda 
foram até Quatro Marcos em busca dos 
serviços, que incluem atendimento 

ma jovem de 19 anos e com Unove meses de gestação, morreu 
na madrugada de ontem, por 

volta das 1h40 vitima de acidente de 
moto na Avenida Sete de Setembro 
numa curva frente ao prédio da antiga 
Sucam em Cáceres. O sinistro foi 
atendido pela policia militar, que 
constatou no local, duas pessoas caídas 
desacordadas na pista de rolamento da 
via pública.
 Conforme relato policial, a 
moto envolvida no acidente, uma 
Twister, de cor branca, placa QBH 4205 
de Cuiabá, estava fora da pista, ao lado 
do meio-fio e um casal, caído logo 
a b a i x o ,  e m  u m a  r i b a n c e i r a ,  
desacordado. A vitima fatal, Karina 
Cruz de Oliveira, 19, que residia no 
Residencial Jardim Universitário estava 
grávida de 9 meses. Tanto ela como o 
bebê não resistiram ao acidente. 

 Karina e o piloto da moto, seu 
companheiro, Naubertt Aparecido da 
Silva Benevides, 20, morador do 
Residencial Bandeirantes, foram 
identificados pelos investigadores de 
plantão e se deslocaram até o hospital 
regional, onde ambos haviam sido 
removidos.
 Conforme uma testemunha, ela 
havia emprestado sua moto para 
Naubert t ,  seu amigo,  comprar  
baguncinha e como ele demorou para 
voltar, ficou preocupado, ligando para a 
policia, quando tomou ciência do 
acidente. No HRC os policiais foram 
informados que Karina e seu bebê 
chegaram ali sem vida e Naubertt em 
estado grave, ficara entubado, com poli 
traumatismo. Não foram informadas as 
c a u s a s  d o  a c i d e n t e ,  a l v o  d e  
investigações da policia judiciária civil 
de Cáceres. 

TRANSFORMAÇÃO

Caravana debate déficit da  
saúde pública em Cáceres 

Durante a Caravana em Cáceres, foram entregues 126 títulos das propriedades urbanas Bem Viver e Nova Era e 119 títulos para famílias do assentamento Facão

Secom c/ Redação

Governador Taques recebeu e ouviu lideres comunitários   

Foto: Christiano Antonucci

MENOS MAL

Com media mais cara do país, gás 
mantém preço menor em Cáceres 

Da Redação

Posto de vendas em Cáceres mantém preço acessível ao consumidor   

Foto: JCC

TRAGÉDIA NA PISTA

Grávida de 9 meses morre
em acidente de motocicleta
Da Redação

 Dentre as ações de Taques que 
visam o desenvolvimento industrial em 
Cáceres, a retomada das obras da ZPE, 
que estavam paradas há 30 anos. A 
primeira etapa será entregue em julho, 
junto com outros investimentos que 
também têm relação com o projeto.
 Uma das obras de maior 
importância, a Escola Técnica Estadual, 
que foi orçada em 12 milhões de reais e 
dará formação técnica à população, além 
de abastecer com mão-de-obra as 
empresas que se instalarão no local. 
Também há investimentos em parceria 
com o Rotary Club para a construção de 
academias para a terceira idade e oito 
patrulhas rodoviárias, que foram 

compradas com o dinheiro do Fundo 
Estadual do Transporte e Habitação 
(Fethab) e usadas para manutenção das 
estradas não pavimentadas.
 Durante a  Caravana da 
Transformação em Cáceres, foram 
entregues 126 títulos das propriedades 
urbanas Bem Viver e Nova Era, bem 
como 119 títulos para famílias do 
assentamento Facão. O presidente do 
Instituto de Terras de Mato Grosso, 
Cândido Teles, assegurou que até o final 
deste ano serão entregues 60 mil títulos 
de áreas rurais.
 Os documentos são referentes 
a 122 assentamentos e a um milhão de 
hectares.

Grávida, Karina não resistiu aos ferimentos e morreu  

Foto: Pedro Miguel
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 primeiro Inquérito Civil Od o  a n o  2 0 1 8  d a 
Promotoria de Justiça de 

Araputanga foi instaurado neste 
dia primeiro de fevereiro. De 
acordo com trecho da Portaria 
0 1 / 2 0 1 8  h o u v e  d i v e r s a s 
d e n ú n c i a s  d e  c i d a d ã o s 
reservenses que seriam credores 
de diárias e prestação de serviços 
para o Município de Reserva do 
Cabaçal. 
 Trecho da Portaria revela 
que  denúnc ia  t ambém fo i 
formulada junto à Ouvidoria do 
Ministério Público, informando o 
uso indevido de nome de pessoa 
já falecida como recebedora de 
diárias, em Reserva do Cabaçal.
 Ao instaurar o Inquérito 
Civil, a representante do MPE 
tem por  objet ivo apurar  a 
veracidade de tais denúncias e, o 
e v e n t u a l  d a n o  a o  e r á r i o 
reservense, ainda não calculado.
 Para tanto, o documento 
ministerial requisita ao Chefe do 
Poder Executivo reservense, 

informações relativas à notícia 
que chegou a conhecimento da 
promotoria, cuja resposta, deverá 
e s t a r  a c o m p a n h a d a  d e 
d o c u m e n t o s  q u e  p o s s a m 
esclarecer os fatos relatados, num 
prazo de dez dias.

 Visando apuração de 
eventuais crimes previstos nos 
artigos 171, §3º e 313-A do 
Código Penal, foi requisitado ao 
Delegado de Polícia, da Comarca 
de Araputanga, instauração de 
inquérito policial.

com ele, foi apreendido um fuzil 
calibre 5,56 com 18 munições e 
59 tabletes de substância análoga 
à pasta base (aproximadamente 
62kg).
 Já o suspeito J. P. S, 45, foi 
localizado ferido após buscas na 
mata e realizado o socorro até o 
hospital do município de Vila 
Bela, contudo ele não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito. O 
terceiro suspeito que fugiu ate o 
momento não foi localizado. 
Todo material apreendido foi 
encaminhado para Defron em 
C á c e r e s ,  j u n t a m e n t e  c o m 
suspeito detido.

 oliciais militares do PG r u p o  E s p e c i a l  d e 
Segurança de Fronteira, 

na quinta-feira (1), durante 
patrulhamento na rodovia MT 
199, em uma estrada vicinal que 
in te r l iga  Bras i l  x  Bol ív ia 
apreenderam 59 tabletes de pasta 
base, um fuzil americano calibre 
5 ,56 com carregador  e  18 
munições, um revolver calibre 38 
e  8  m u n i ç õ e s ,  s e n d o  5 
deflagradas, duas motocicletas 
sendo uma Honda Fan e uma 
Bross, no município de Vila Bela 
da Santíssima Trindade.
 A equipe volante do 

Gefron realizava patrulhamento 
de fronteira na rodovia MT 199, 
divisa do Brasil com a Bolívia, 
em uma estrada vicinal , no 
município de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, quando 
d e p a r a r a m  c o m  d u a s 
motocicletas e três suspeitos, 
sendo que o garupa de uma das 
motocicletas portava um fuzil 
calibre 5,56.
 Os suspeitos ao avistarem 
a viatura policial, realizaram 
disparos contra a equipe do 
Gefron, foi necessário revidar. 
Posteriormente foi realizada a 
detenção do suspeito R. T. C, 25, e 

 prefeitura de Cáceres, Aatravés da secretaria de 
Educação, informa que as 

aulas da rede municipal de ensino 
terão início no dia 26 de fevereiro. 
Durante este mês os professores 
p a r t i c i p a r ã o  d e  e n c o n t r o 
pedagógico e as escolas passam 
por manutenção estrutural  para 
receber os alunos.
 "Durante este período que 
antecede as aulas, os professores 
além de passar pelos encontros 
pedagógicos, também preparam o 
ambiente escolar para acolher os 
alunos, analisam o projeto 
político-pedagógico e fazem as 
alterações necessárias para o 
início do ano letivo", explicou a 
secretária de educação, Cristiane 
Barbosa.
 O município possui uma 
frota própria de 42 ônibus que 
estão passando por processo de 

m a n u t e n ç ã o  p r e v e n t i v a  e 
inspeção do Inmetro. Durante o 
mês de fevereiro 33 motoristas 
e f e t i v o s  d a  s e c r e t a r i a  d e 
educação participarão do curso 
de transporte escolar.
 Para  a t ender  toda  a 
demanda, além da frota própria, a 
prefeitura tem um contrato 
vigente com uma empresa de 
transporte terceirizada. "O 
contrato com a empresa vai até 
abril e existe um processo de 
l i c i t ação  em t râmi te  pa ra 
contratar empresa para dar 
continuidade ao serviço no 
restante do ano."
 A secretária de educação 
esclarece que o transporte dos 
a l u n o s  d a  r e d e  e s t a d u a l 
continuará sendo realizada 
normalmente pelo transporte 
escolar municipal, conforme 
convênio vigente.

CHUMBO CRUZADO

Tracante morre durante
troca de tiros com Gefron

Os suspeitos em duas motocas, ao avistarem a viatura policial, realizaram disparos contra o Gefron e no tiroteio, um deles foi encontrado baleado num matagal

Carla Duarte/Gefron

Mulas perigosos transportavam mais de 4 @ de cocaína 

 Foto: Gefron/MT

MORTO CREDOR

MP instaura inquérito para apurar 
denúncia sobre diárias em Reserva
Assessoria c/ Redação

Reserva é habitada em sua maioria de gente humilde  

Foto: Sugestiva

ANO LETIVO

Aulas da rede municipal de 
ensino começam no dia 26 

Assessoria c/ Redação

Aulas municipais devem começar só no final do mês   

Foto: Arquivo

Cáceres-MT, 03 e 04 de fevereiro de 2018
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

que não foi um novo decreto, 
mas simples renovação de outros 
– 1.073/2017 e 1.213/2017, 
ambos do ano passado. “É um 
decreto que já existia há seis 
meses e nós só fizemos a 
prorrogação. Vamos prorrogar, 

 om garantia de liberdade Ctotal para agir da forma 
pela qual for julgada 

n e c e s s á r i a ,  o  d e c r e t o  
1.350/2018, editado pelo 
governador José Pedro Taques 
(PSDB), permite funcionamento 

híbrido dos sete hospitais 
regionais de Mato Grosso. E 
mais: assegura ao governo prazo 
para buscar a melhor forma de 
gestão para cada unidade 
hospitalar do Estado.
 Pedro Taques observou 

 prefeitura de Vila Bela da ASantíssima Trindade está 
ofertando 79 vagas para 

contratação imediata e formação 
de cadastro de reserva para todos 
os níveis de escolaridade. 
 Os salários variam de R$ 
972 e R$ 12,7 mil. As inscrições 
poderão ser feitas a partir do dia 8 
deste mês, no endereço eletrônico 
da empresa responsável pelo 
certame. É cobrada taxa de R$ 35 
por candidato.
 As oportunidades são 
para os cargos de agente 
comunitário de saúde, assistente 
social, dentista, enfermeiro, 
engenheiro civil, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, instrutor de 
artesanato, médico, merendeira, 
motorista de veículo pesado, 
nutricionista, orientador social, 
professor de ciências biológicas, 
educação física, história, língua 
p o r t u g u e s a ,  m a t e m á t i c a ,  
pedagogia, recepcionista, técnico 
em desenvolvimento infantil, 
técnico em enfermagem, técnico 
em saúde bucal e zelador.
 Consta no edital que 5% 
das vagas são reservadas para os 
candidatos com algum tipo de 
deficiência. O seletivo terá prova 
escrita no dia 18 de fevereiro. O 
local e horário ainda serão 
divulgados.

porque nós vamos continuar a 
substituição da intervenção por 
admin i s t r ação  d i r e t a  ou  
organização social, como está 
em Rondonópolis”.
 O governador recordou 
que, na gestão anterior, houve 
redução de 50% nos recursos 
para a saúde básica para destinar 
às OSS e que, logo após tomar 
posse, tratou de corrigir o que 
considerava distorção. “A nossa 
administração alterou a lei da 
saúde, mudada em 2011, em 
nosso Estado. 
 Cortaram metade dos 
recursos dos municípios da 
atenção básica e primária, para 
sobrar 50% de dinheiro para 
organizações sociais de saúde 
[OSS] picaretas! Picaretas!”, 
detonou o chefe do Poder 
Executivo.
 E é  i s so  que  vem 
provocando a intervenção de 
Taques, via decreto, nos 
hospitais regionais. “Existem 
organizações sociais de saúde 
picaretas e existem OSS sérias. 

Como existem governadores 
picares e existem sérios”, 
pontuou Pedro Taques, fazendo 
um comparativo metafórico dele 
próprio com o antecessor.
 Num contexto ampliado, 
a intervenção em sete hospitais 
regionais de Mato Grosso busca 
manter a saúde pública, por 
entender que a gestão anterior do 
governador Silval Barbosa 
tentou privatizar o serviço. “Eu 
acredito na saúde pública. 
Acredito na saúde pública para 
melhorar a vida das pessoas”, 
observou ele.
 O governo de Mato 
Grosso decretou estado de 
emergência administrativa por 
mais seis meses nos hospitais 
regionais Sorriso, Alta Floresta, 
Colíder, Rondonópolis, Cáceres 
e  S inop ,  e  no  Hosp i t a l  
Metropoli tano de Várzea 
Grande. O decreto tem como 
objetivo transferir a gestão das 
unidades de saúde diretamente 
para o executivo estadual ou 
outros modelos.

SOS / OSS

Taques diz que intervenção em 
HR's é pra afastar os picaretas

Os hospitais passaram por gestão das chamadas OSS em 2011, numa ação do então deputado federal Pedro Henry, na Secretaria de Saúde do então governo Silval

Assessoria c/ Redação

Hospital Regional de Cáceres continua em estado de emergência   

Foto: Arquivo

CONCURSO BÍBLICO

Vila Bela abre vagas com
salários de até R$ 12 mil
Assessoria

Inscrições poderão ser feitas a partir do dia 8 deste mês  

Foto: Arquivo
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  uiabá e Luverdense 

Csão as maiores forças 
do futebol  Mato-

grossense no século XXI. Os 
dois times se enfrentam pela 5ª 
rodada do Campeonato Mato-
grossense amanhã (4), no 
estádio Passo das Emas, às 
17h, em Lucas do Rio Verde.
 C o n f o r m e  a s  
expectativas, os times lideram 
mais uma edição do estadual. 
O Dourado está com 100% de 
aproveitamento (12 pontos), 
enquanto que o Dom Bosco 
conseguiu um empate contra o 
Lec, o que deixa o Verdão do 
Norte com 10 pontos.
 O 'clássico' que mais 
cresce no futebol do estado 
teve seu primeiro jogo 
disputado no dia 24 de março 
de 2004, uma vitória do Cuiabá 
por 2 a 1 no estádio Verdão, em 
partida válida pela Copa Mato 
Grosso. 
 Nesses quase 14 anos de 

história,  o equil íbrio é 
abso lu to ,  em 38  jogos  
disputados foram 12 vitórias 
para cada lado e 14 empates.
 O time de Lucas leva 
uma pequena vantagem no 
número de gols marcados (44 x 
40) e em três finais que as 
agremiações se enfrentaram, o 
Lec levou a melhor em duas: 
Copa MT de 2004 e Mato-
grossense 2012. O Dourado 
'tirou onda' na última decisão, o 
estadual de 2014.
 Out ros  conf ron tos  
marcantes foram os dois 
encontros nas semifinais da 
Copa Verde 2015, com o time 
da capital avançando após 
vitória por 1 a 0 no Passo em 
um 0 a 0 na Arena. 
 Mais do que a liderança 
da competição, o duelo deste 
domingo vale a liderança no 
número de vitórias na série 
histórica.

 delegação do Sinop AF u t e b o l  C l u b e  
embarcou na tarde de 

ontem, (2), rumo à capital de 
Mato Grosso, para enfrentar o 
Sociedade Ação Futebol, neste 

sábado, às18h10, na Arena 
Pantanal, pela 5ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
de Futebol Eletromóveis 
Martinello. 
 O técnico Paulo Foiani 

ainda não revelou a equipe 
principal, mas tem todos os 
jogadores à disposição para o 
confronto.
 No G4 da competição 
com sete pontos, empatado 
com o Operário Várzea-
grandense, que pega o União 
no domingo, às 16h00, na 
Arena, o Galo briga por mais 
três pontos para seguir 
avançando na tabela de 
classificação.
 Alguns times como 
Sinop, Operário e Ação tivera 
uma pausa de uma semana, 
quando não tiveram jogos pelo 
Mato-grossense para que o 
Luverdense pudesse estrear 
pela Copa Verde, o Cuiabá pela 
Copa do Brasil e União e Dom 
Bosco realizar a primeira 
partida da semifinal da Copa 
Federação de 2017.

PASSO A PASSO

Dourado e Verdão disputam 
hoje a liderança do estadual

Esquadrão de Lucas leva uma pequena vantagem no número de gols marcados (44 x 40) e em três finais que as agremiações se enfrentaram. LEC ganhou duas

O.E c/ Redação

Luverdense leva relativa vantagem nos duelos frontais    

Foto: Thiago Mattos

ESTADUAL 2018

Na folga, Galo voa pra Cuia
e encara Ação hoje na Arena
S.N c/ Redação

Depois de uma semana de folga, Sinop volta a campo   

Foto: Diego Oliveira
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 O governador Pedro Taques se reuniu ontem, (2) com 40 líderes 
comunitários de Cáceres e o principal tema do encontro foi a Caravana da 
Transformação, que será realizada entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março no 
município. Na ocasião, o presidente da União Cacerense de Moradores, Enézio 
Mariano da Costa, afirmou que a população está ansiosa pelos serviços, em 
especial os da área de saúde, cujo déficit é grande no que diz respeito aos 
atendimentos médicos e, por este motivo, as lideranças da região se colocam à 
disposição do Estado para ajudar no que for preciso. Página 03

SAÚDE NA PAUTA

Caravana prepara caminho 
com lideranças em Cáceres 

Durante a, serão entregues 126 títulos das propriedades urbanas Bem Viver e Nova Era, bem como 119 títulos para famílias do assentamento Facão

MOTO PERPÉTUA

Foto: Christiano Antonucci

Tragédia mata gestante 
de 9 meses em Cáceres
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