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RASPA DE FARINHA

Homicidas já foram denunciados pelos crimes de homicídio, posse e porte ilegal de armas de fogo, lesões graves e muito graves, e de associação criminosa

Policia boliviana prende três
acusados de matar forasteira
Foto: Felcc/Bolívia

Os assassinos da jovem Letícia Oliveira Souza, morta a tiros domingo
último em San Ignácio de Velasco, Adair Rondon da Silva, Vanderlei Alves
Fernandes e Seiomar Gomes da Cruz, foram presos quatro dias após o crime e já
estão recolhidos no presídio de Palmasola, sob custódia da justiça boliviana. O
chefe do Felcc, Gonzalo Medina, disse que a causa que motivou a ação violenta foi
o tráfico de drogas e que Letícia teria sido morta por engano. Página 03

FLOR RIBEIRINHA

De São Gonçalo a Martigues
Mato Grosso dança o Brasil

02

Cáceres-MT, 28 e 29 de julho de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Síndromes de Vice
O cristão reza pelo seu inimigo e o ama
O perdão, a oração e o amor por que
quem nos quer destruir, pelo nosso inimigo.
Assim foi a homilia do Papa Francisco na missa
celebrada na capela da Casa Santa Marta.
Comentando o trecho proposto pela Leitura do
dia, extraído do Evangelho de Mateus, o Papa
admitiu a dificuldade humana em seguir o
modelo do nosso Pai celeste e propôs
novamente o desafio do cristão, isto é, de pedir
ao Senhor a “graça” de saber “abençoar os
nossos inimigos” e nos comprometer a amá-los.
Perdoar para ser perdoados “Nós
sabemos que devemos perdoar os nossos
inimigos”, afirmou o Papa, nós dizemos isso
todos os dias no Pai-Nosso. Pedimos perdão
assim como nós perdoamos: é uma
condição…", embora não seja fácil. Assim
como “rezar pelos outros”, por aqueles que nos
dão problemas, que nos colocam à prova:
também isto é difícil, mas o fazemos. Ou pelo
menos muitas vezes conseguimos fazê-lo ":
Mas rezar por aqueles que querem me
destruir, os inimigos, para que Deus os abençoe:
isso é realmente difícil de entender. Pensemos
no século passado, os pobres cristãos russos que
somente pelo fato de serem cristãos eram
enviados para a Sibéria para morrer de frio: e
eles deveriam rezar pelo governante carrasco
que os enviava ali? Mas como é possível? E
muitos o fizeram: rezaram. É a difícil lógica de
Jesus, que no Evangelho está contida na oração
e na justificação daqueles que “o mataram” na
cruz: “perdoa-os Pai, porque não sabem o que
fazem”. Jesus pede perdão para eles, recordou o
Papa, assim como fez como Santo Estevão no
momento do martírio: Mas quanta distância,
uma infinita distância entre nós que muitas
vezes não perdoamos pequenas coisas, e isso
que nos pede o Senhor e de qual sempre nos deu
exemplo: perdoar aqueles que tentam nos
destruir.
Nas famílias, às vezes, é muito difícil
perdoarem-se os cônjuges depois de alguma
briga, ou perdoar a sogra também: não é fácil. O
filho pedir perdão ao pai é difícil. Mas perdoar
os que o estão matando, que querem eliminá-lo
… Não somente perdoar: rezar por eles, para
que Deus os proteja! E mais: amá-los. Somente
a palavra de Jesus pode explicar isso. Eu não
consigo ir além. Pedir a graça de ser perfeito
como o Pai.
Portanto, destacou Francisco, é a graça
de pedir para entender algo deste mistério
cristão e ser perfeitos como o Pai, que dá todos
os seus bens aos bons e aos maus. O Papa
concluiu afirmando que nos fará bem pensar nos
nossos inimigos, pois todos nós temos algum.

Aquela famosa tirada: vice é
vaquinha de presépio, nunca esteve tão
na moda como ultimamente, neste ano de
eleições semi-gerais, exceto prefeito e
vereador, vale tudo, até a síndrome de
Neymar, haja vista o cai-cai de précandidatos à vice presidente e
governador, hoje é um, amanhã, não é
mais, depois de amanhã, surge novidade,
no dia seguinte, já era, Deus o livre como
dizem os gaúchos, nesta parafernália
política que só está começando.
Um presidenciável narigudo
televisivo pulou do barco, com certeza
pra não entregar de bandeja que seria um
símbolo de Pinóquio; na corrida dos
vices, a troca de bastão é semanal nas
manchetes, tem astronauta, herdeiro da
monarquia, filho de ex-vice, apelação
feminina como vice, e os cambaus.
O corre-gira chega em Cuia, de
mala e cuia, mais malas que cuias,
chegam os governadoráveis, nato e présucedânaos em reuniões de alinhavos e
costuras nas disputas que visem o tempo
do maldito horário político gratuito que a
gente paga, e caro.
Nessa escolha de mesa redonda,
poucos pré-candidatos estão
preocupados na filosofia política das
coligações, na linha políticocomunitária da cabeça de chapa, como a
dobradinha ajudaria o futuro eleito a
trabalhar pelo povo, se o vice e a
pregressa de labuta dos proporcionais
junto a coletividade, etc.
O que vale é, se fulano soma
votos, se o partido de sicrano soma
tempo na telinha e no radio, o resto deixa
com as raposas, se os galináceos não
cacarejam a ladainha do chefe, pouco
importa, no cardápio politiqueiro, canja
ou galeto, ajudam a digestão; sim,
porque na gestão, nanicos sempre serão
nanicos, usados e descartados, como os

grandes empoderados fazem com o
povão pós-urnas.
Propostas as favas, o que importa
nestas convenções é reforçar o time para
sair com vantagens no placar das
pesquisas, as promessas já estão
prontinhas, a platéia, idem, que se arda o
país, como diz nosso colega jornalista
Fernando Brito, e cantavam os romanos,
Alea-jacta-est, a sorte está lançada:
quem se habilita a ser o segundo na
cadeia de comando, e, nestes tempos em
que varejar presidente pela janela virou
moda, um potencial dirigente do país,
invocando razões familiares para
escapar-se à missão? De Ali-Babá a
Pinóquio, o espetáculo chega a ser
hilário, voltando a questão dos vices, tão
em alta na bolsa de valores politiqueira
tupiniquim.
Todos, porém, prestam um
grande serviço a seus patronos
frustrados, correndo, rifando a vaga e os
pretensos paquerados, fazendo CD,
muitos se valorizando pelo que não
valem e as convenções ficam pela
metade.
Acreditamos até, que o medo de
aceitar ser vice se esbarre naquilo de
tapar buracos do titular, mesmo porque a
maioria que chega lá através de
promessas, quando cai, a cratera é
generalizada e ninguém quer se queimar
na seqüência.
Prá finalizar, seria bom que o
TSE, magna corte eleitoral do país, tão
preocupada com salamaleques,
plagiasse: Que Brasil você quer para o
futuro, registrando o que os candidatos
se propõem a fazer nas áreas essenciais,
incluindo uma cláusula, de cassação aos
que deixassem de cumprir 25% ao ano,
das propostas assumidas.
Com certeza, sobrariam vagas
para vices nos estados.

X
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PRETAS

Para o descaso do IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Arquivo Nacional) em
Cáceres, que confunde emparedamento de
portas de prédios seculares tombados, com
medida prévia de restauração. Fosse algo
provisório, seria aceitável, mas isso já lá e vão
anos, sem nada de novo.
BRANCAS

Para a rapaziada do Rotaract Club
Cáceres/centro, que no último sábado, 21,
promoveu a entrega de 54 KG de carnes e
produtos de limpeza para o Lar das Serva de
Maria. Os produtos foram arrecadados por
ocasião do 1º Desafio Pantaneiro, realizado no
dia 8 de julho.
PRETAS

Para a insegurança no transito de Cáceres, é até
repetitivo bater nesta tecla, mas a gente
continua, enquanto não se tomem providencias
para pelo menos atenuar a situação. Volta e
meia, eis um acidente, inclusive com vitimas e a
fila anda e nenhuma providencia é tomada pelos
órgãos competentes.
BRANCAS

Foto da Semana
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Dentre os vários casos de violência e abuso sexual
de pedófilos contra crianças, alguns
intrafamiliares, selecionamos o do tarado Tiago
Silva, que após amarrar a filha de sua namorada,
estuprou a menina, uma criança de apenas 3 anos de
idade, em Pontes e Lacerda. Felizmente, ele está
atrás das grades, onde seu crime é alvo de repulsa
até mesmo pelos perigosos bandidos, que abjuram
hedionda perversidades. Uma pena, que a policia
não divulgue nomes e fotos de todos os maníacos
sexuais presos, à imprensa.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para a Prefeitura de Cáceres, hoje com seus
trabalhos e programas, 90% informatizados,
atuando em várias frentes de trabalho, uma
conquista graças ao investimento em
equipamentos de informática, sistemas de
softwares e pagamento de contas antigas de
telefones, para poder contratar internet com
grande capacidade de atendimento, a fim de
suprir a necessidade da gestão pública...
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GUERRA DO TRÁFICO

Cáceres e região estão impregnados pelo submundo do narcotráfico, que mesmo com perdas e baixas pesadas, continua com a sua rota de destruição e morte

Presos 3 assassinos de
lacerdense na Bolívia

Redação c/ El-Deber

Fotos: Felcc/Bolívia

O

narcotráfico da região de
fronteiras tem sofrido
algumas baixas nos
últimos dias, com a prisão de
mulas e centenas de quilos de
cocaína apreendidos pelo Gefron,
PRF, PF e Policias civil e militar,
inclusive aeronaves são
interceptadas em solo, alguns
traficantes são baleados e presos.
Na região de Cáceres, Pontes e
Lacerda integra o polígono do pó,
que não tem poupado até pessoas
inocentes, que acabam sendo
abatidos nesta guerra.
O caso mais recente da
lacerdense Letícia Oliveira
Souza, 22, morta por brasileiros
no último domingo, 22, em San
Ignacio de Velasco, quando
estava com alguns amigos
passeando naquela cidade
boliviana. O fato acionou as
forças policiais do país vizinho
que na última quarta feira, apenas
quatro dias após o homicídio,
logrou prender os três envolvidos
no brutal assassinato. Todos já
estão encarcerados no cadeião de
Palmasola.
Com a identificação dos

recebeu.
O comandante da polícia
de fronteira, Capitão Gabriel
Heredia Soliz disse que a prisão
dos envolvidos aconteceu graças
a ação conjunta, das policias que
chegou a um edifício no bairro
São Andres localizado no
cruzamento das ruas Ismael
Lopez e Gerónimo Haidecke,
quando um veículo foi
apreendido com as mesmas
características que o usado no dia
do crime. Daí aos bandidos, foi só

RECICLA/ORIGINS

Cacerense expõe em Amsterdã
e homenageia pintor de onças

Adair Vanderlei e Seiomar, presos pela morte de Letícia

assassinos, o juiz Miguel Borja
ordenou sua prisão e já estão atrás
das grades, Adair Rondon da
Silva, Vanderlei Alves Fernandes
e Seiomar Gomes da Cruz, a
quem o Ministério Público
ordenou-lhes com crimes de
homicídio, posse e porte ilegal de
armas de fogo, lesões graves e
muito graves, e de associação
criminosa.

O chefe do Felcc,
Gonzalo Medina, confirmou o
esclarecimento do fato e disse
que a causa que motivou a ação
violenta foi o tráfico de drogas,
Letícia teria sido morta por
engano, por estar no meio de
brasileiros, enfatizando que a
vitima Douglas Maicon Acosta,
amigos de Letícia, e baleado, se
recupera de quatro tiros que

POLÍTICA SOCIAL

Encontro regional debate
Pró-Família em Cáceres
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Assistência
Social e a Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social
(SETAS), realizaram na última
quinta-feira (26), no auditório do
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS II), o
Encontro Regional do Programa
Pró-Família.
Este evento acontece
men s almen te, o b jetiv an d o
aprimorar as ações sociais
desenvolvidas e avaliar a agenda
de acompanhamento das famílias
inseridas no programa para
melhor compreensão das

seguir as pistas e enquadrar o trio
com um revolver com munição
calibre 38 além de balas calibres
9 mm, 30,30 mm e 38 mm.
O representante do
Ministério Público disse que a
detenção dos brasileiros
assassinos na Bolívia, ocorreu
depois das evidências coletadas e
testemunhos daqueles que
estavam no local do evento
sangrento, envolvendo detentos
na morte de jovem Brasileira e o
ataque de seu companheiro.

temáticas. Os trabalhos são
realizados em oficinas e são
direcionados pelo consultor
regional da SETAS, Renato
Fernandes da Silva.
A capacitação que a
Prefeitura em parceria com o
Estado oferece visa ainda a
ampliação do conhecimento e
fortalecimento do programa, que
tem em seu eixo e essência as
prerrogativas da promoção
social. O Pró-Família é um
programa de enfrentamento à
pobreza que articula a
distribuição de renda com
trabalho social e projetos de
geração de renda para as famílias
Foto: Assessoria

envolvidas.
A secretária de
Assistência Social, Eliane
Batista, destacou aos presentes a
importância desses momentos de
formação e capacitação.
“Queremos realizar uma
avaliação da estrutura e da
metodologia, já que o município
recebe a participação de vários
municípios, muitos deles
distante. Nesses espaços,
precisamos de um conjunto
estrutural para maior
aproveitamento e comodidade
dos participantes”, finalizou
Eliane, externando
contentamento em receber
técnicos e gestores dos 22
municípios Pólo.

Olhar Conceito c/ Redação

O

artista plástico Rafael
J o n n i e r, n a s c i d o e m
Cáceres, mas que viveu em
Cuiabá por muitos anos, está,
atualmente, residindo na Europa.
Desde o último dia 7 de
julho, até o próximo dia 30 de
setembro, ele expõe em um hostel
criativo algumas obras em
homenagem a João Sebastião, o
'pintor das onças', falecido em 2016.
A exposição chama-se
'Origins', e está instalada em um
hostel que hospeda estudantes do
mundo inteiro.
"Escolhi o nome 'Origins'
para esse trabalho porque é isso que
quero passar nessa exposição,
trazendo um resgate das histórias
que ouvia quando criança, da
vivência com a natureza.
Tudo isso de forma lúdica,

combinando com minha nova fase
aqui na Europa", conta Jonnier.
As obras são feitas com
materiais recicláveis, como papelão.
A homenagem a João Sebastião foi
uma escolha do próprio Jonnier.
"Fiz questão de lembrar esse
grande amigo na exposição porque
ele fez muita diferença na minha
carreira artística, me ajudando e me
incentivando. Então, essa exposição
também é inspirada nas onçaspintadas", revela.
João Sebastião tem obras
conhecidas mundialmente por
trazerem elementos e cores da
cultura mato-grossense, Sebastião
sempre valorizou os animais do
Pantanal, principalmente a onçapintada, que, muitas vezes, aparece
com rosto de mulher. (Fonte Isabela
Mercuri).
Foto: Divulgação

Rafael Jonnier nasceu em Cáceres e criou asas pelo mundo

O Pró-Família é um programa de enfrentamento à pobreza
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SEJA A INSPIRAÇÃO

Projeto voltado a atender pessoas carentes da comunidade, oferta aos participantes colaboradores um kit de meias, que pode ser adquirido pelo valor de dez reais

Rotary Club de Araputanga lança
campanha para cadeiras de roda
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

importância, pois vem de
encontro às necessidades de
muitas pessoas que não tem
condições. Ele agradeceu os
idealizadores do projeto e se
colocou a disposição para
auxiliar quem queira participar.
O vice-presidente do
Rotary, Jocelino Ferreira da Silva
destacou que esse é primeiro
projeto da atual diretoria e visa
despertar no cidadão o prazer de
doar. “Pedimos a sociedade para
ir até os pontos de apoio e fazer

sua doação adquirindo o kit de
meias”, convidou.
Engajados em vários
projetos, dentre os quais o “União
Faz a Vida” do Sicredi Noroeste,
Ricardo César Medeiros gerente
da unidade de Araputanga,
ressaltou a parceria e apoio a
mais este novo projeto.
“Parabenizamos o Rotary pela
iniciativa e colocando a
disposição, pois o Sicredi está de
portas abertas pra ajudar no que
for possível, finalizou.

UNIDADE/CÁCERES

Após lancha e caminhonete
Sema recebe equipamentos
Assessoria c/ Redação

A

Parceiros e Rotary ajudam pessoas carentes de Araputanga

O

Rotary Club de
Araputanga lançou na
manha de quinta feira
última, (26), a Campanha “Seja a
Inspiração”, um projeto
idealizado pela instituição, cuja
campanha com apoio e parceria
de diversos estabelecimentos
comerciais.
Conforme o presidente do
Rotary Club de Araputanga,
Bruno Blesson, o projeto visa
adquirir cadeiras de rodas, para

atender pessoas carentes que
necessitam.
“Já trouxemos dez
cadeiras de rodas para
Araputanga e nosso objetivo,
com essa campanha é trazer mais
30” disse Blesson, ao enfatizar a
importância do apoio da
comunidade araputanguense.
A campanha “Seja a
Inspiração”, oferta aos
colaboradores um kit de meias,
que pode ser adquirido pelo valor

de dez reais, em três pontos
específicos: Supermercado Juba,
Araputanga Supermercado e
Sicredi Noroeste, onde foram
colocados banner explicativos
sobre a campanha. Adquirindo o
“kit de meias” a pessoa
contribuirá com o Rotary Club de
Araputanga e ajudará pessoas que
necessitam de cadeiras de rodas.
Para o gerente do Juba
Supermercado, Noberto Freire de
Lima, a campanha é de suma

SANGUE RUIM

pós receber duas
camionetes Mitsubishi
L200 e uma nova lancha
com motor 40 HP, a Unidade
Regional da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema) da
cidade de Cáceres, recebeu na
manhã da última quinta-feira
(26), equipamentos de
informática, entre outros
equipamentos.
A entrega dos
equipamentos foi realizada na
sede da unidade, foram entregues
computadores, notebooks,
aparelhos de GPS, entre outros
equipamentos. De acordo como o
Luís Sergio Lara Garcia, que está

à frente da Unidade de Cáceres,
os equipamentos facilitaram a
emissão das licenças e darão
maior agilidade na condução dos
processos de licenças ambientais
na região oeste.
“Esse é um trabalho da
Secretaria de Meio Ambiente, um
trabalho que auxiliará em muitos
os servidores na prestação de um
serviço de qualidade ao produtor
que procurará nossa unidade”,
destacou o Luís Sergio.
Estiveram presente na entrega o
Superintendente das Regionais
da Sema Arquimedes Pereira
Lima e o Coordenador das
Regionais Arnaldo Dorilêo Leite.
Foto: SEMA/MT

Matou desafeto a facada
negou estar arrependido
R.P c/ Redação

“

O que está feito está feito”,
teria afirmado o jovem
Eduardo Ferreira Lima,
vulgo Dudu. O rapaz, de 18 anos
foi preso anteontem quando se
escondia na casa de um amigo no
Assentamento Antônio
Conselheiro depois de ter
esfaqueado um homem até a

morte na Vila Esmeralda.
O Investigador da Polícia
Judiciária Civil, Lázaro Ribeiro
disse que nas conversas 'em off'
com os policiais, o rapaz afirmou
não se arrepender de ter cometido
o crime e que “o que está feito,
está feito”.
Lázaro explicou que o
Foto: Radio Pioneira

Eduardo Ferreira Lima, vulgo Dudu, 18 anos e já homicida

rapaz foi identificado como
suspeito do crime rapidamente.
“Ele já é conhecido como Dudu, é
do Morada do Sol. Inclusive há
alguns meses ele foi vítima de
tentativa de homicídio quando
um amigo dele foi morto.
Segundo ele, já vive no
meio do crime desde quando era
menor. Agora ele tem 18 anos. Ele
disse que fica por ali na praça
ingerindo bebida alcoólica e
usando drogas. Ontem ele contou
que teve uma desavença com a
vítima. Que ele teria entrado em
luta corporal e levou a pior,
apanhando um pouco. Foi até em
casa, pegou uma faca e desferiu
vários golpes contra a vítima que
veio a óbito”, explicou o
investigador.
Após cometer o crime ele
foi até o Assentamento Antônio
Conselheiro onde se escondeu na
casa de um amigo e acabou sendo
preso pela Polícia Militar.
Eduardo foi conduzido ainda na
manhã desta sexta-feira para o
Centro de Detenção Provisória CDP onde fica à disposição da
Justiça.
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Os equipamentos de informática irão agilizar unidade local
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INTERCÂMBIO CULTURAL

O diretor musical do grupo Flor Ribeirinha, Edmilson Maciel relatou que há uma grande interação entre os grupos, notadamente na musicalidade, que é universal

Grupo Flor Ribeirinha se
destaca em tour na Franca
Assessoria

Foto: Assessoria

Grupo se destacou em novas apresentações na Europa

O

intercâmbio cultural com
as delegações de vários
países, é o que vem
ocorrendo com o grupo Flor
Ribeirinha de São Gonçalo beira
rio, durante a sua participação no
30º Festival internacional de
Folclore de Martigues, há 800
quilômetros de Paris, um dos mais
importantes festivais de arte e
cultura da França. Durante o
evento, além das apresentações
em palco, o grupo pratica uma

série de ensaios e atividades no
local do evento e também em
outros pontos da cidade. Nesta
quinta-feira (26), o Flor
Ribeirinha apresentou com outros
grupos na praça Mirabeau, para a
população da cidade, o seu
histórico, figurinos, instrumentos
e uma parte de cada quadro do
espetáculo Mato Grosso
Dançando o Brasil.
O diretor Administrativo
do grupo, Jeferson Guimarães

Rosa, ressaltou que o verdadeiro
sentido do festival é o intercâmbio
que ocorre entre os músicos,
dançarinos, coordenadores e
outros participantes de cada
grupo.
Ele explicou que é o
momento de troca de
experiências, diante das
diferenças de culturas e idiomas.
“Nós cultivamos a nossa música e
a nossa arte. Apresentamos aqui o
que o nosso país e o nosso estado

tem de bom, eles também.
Estamos sempre presentes nos
concertos, nas siestas,
ministramos as oficinas de siriri,
samba e de artesanato em
c e r â m i c a . To d o s f i c a r a m
encantados com o Brasil”,
observou.
Em Martigues, através do
intercâmbio, muitas famílias
francesas receberam
os
dançarinos músicos e demais
integrantes dos grupos de cada
país. O dançarino do Flor
Ribeirinha, Francismar Petini,
disse que a acolhida nas
residências foi de forma genuína,
uma prática que vem ocorrendo na
cidade, que realiza o festival há 30
anos. “Vivenciamos aqui novas
experiências com a cultura
francesa”, disse ele.
O intercambio
proporcionou o conhecimento e a
possibilidade de fazer novos
amigos, disse a dançarina Mariana
Laura. Ela enalteceu a
importância da convivência. “É
gratificante ver como o Brasil
encanta e desperta a curiosidade
das pessoas” argumentou. Já o
dançarino Zandonaide da Silva,
frisou que chamou a sua atenção,
os costumes, a gastronomia e a
receptividade das famílias
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francesas.
O diretor musical do
grupo Flor Ribeirinha, Edmilson
Maciel relatou que há uma grande
interação entre os grupos,
notadamente na musicalidade,
que é universal. Ele disse que foi
importante conhecer os tipos de
instrumentos utilizados
por
outras nações. ”Pudemos verificar
o que eles usam e eles também
conhecer os nossos instrumentos.
A viola de cocho, despertou
muita curiosidade, pela sua
história cultural, essencial para o
nosso siriri. Vimos que alguns
países usam muita percussão,
outros mais instrumentos de
cordas.
O México, por exemplo,
tem a força da aspa e sopro. Os
instrumentos também tem
influências históricas de outros
países. Levamos daqui, novas
experiências para o nosso grupo
em Mato Grosso”, assegurou
Edmilson.
O grupo Flor Ribeirinha
participará do encerramento do
festival com o espetáculo Mato
Grosso Dançando o Brasil, neste
sábado (28). Participam também
as delegações do Chile, México,
Georgia, Kamikia, Tartazan e
Rússia.

GERAL
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Cefaléias e Enxaquecas

Sinais de alerta
na Dor de Cabeça

D

or de cabeça não é tudo
igual. Para se ter uma
idéia, há mais de 200 tipos
de dores e a mais prevalente na
população (principalmente entre as
mulheres) é a enxaqueca, uma
desordem cerebral em que os
neurônios ou as células cerebrais
respondem de forma anormal a
determinados estímulos. Essa
vulnerabilidade do cérebro,
principalmente se exposto aos já
conhecidos gatilhos (alimentos
embutidos, queijos, vinho tinto,
molhos, falta de sono, estresse,
TPM) que desencadeiam as crises,
ocorre devido a disfunções em
vários neurotransmissores como
serotonina, dopamina,
noradrenalina e glutamato.
O problema é que para
tentar controlar as crises, que
podem ser diárias, o paciente usa e

abusa de analgésicos, causando,
assim, uma queda na produção de
endorfinas (analgésicos naturais
do cérebro). Resultado: dor, muita
dor.
Fantasma da Enxaqueca
A enxaqueca, um tipo de
cefaléia (popularmente conhecida
como “dor de cabeça”), atinge
cerca de 30 milhões de brasileiros,
sendo que 75% são mulheres. Não
à toa, é um dos temas mais
pesquisados no nosso site. Dor,
abuso de analgésicos e idas
constantes ao pronto-socorro
fazem parte da rotina de quem
sofre de enxaqueca e não consegue
tratamento adequado. Você sabia
que, no Brasil, apenas 56% dos
pacientes procuram atendimento, e
desses, só 16% se consultam com
especialistas em cefaléias? E a dor
da enxaqueca, normalmente,

começa bem devagar (com duração
de 4 a 72 horas), atingindo um lado
da cabeça, na região superior ou
próximo ao pescoço.
A intensidade da dor pode
ser forte, moderada ou forte e do
tipo pulsante. Há pacientes que
sentem dor o dia inteiro, mas ainda
assim conseguem manter a rotina
em ordem, a ponto de, se ninguém
perguntar, nem levantarem a
suspeita de que estão com dor.
Outros, por sua vez, precisam parar
no pronto-socorro para tomar
medicamentos na veia.
Infelizmente, a grande
maioria dos pacientes “aprende” a
conviver com o problema e
peregrina de médico em médico
sem nunca conseguir um
tratamento eficaz. No jargão
médico são chamados de
“borboletas de consultório”.
Se você sofre de enxaqueca
há muitos anos, é importante saber
que a doença requer medicamentos
específicos (tanto para os
momentos de crise, quanto para
prevenção) prescritos por um
neurologista. O problema nem
sempre desaparece totalmente,
mas a freqüência das crises pode
diminuir consideravelmente.
Quem sofre de enxaqueca precisa
de paciência até ajustar o
tratamento, o que nem sempre é
fácil, pois o medicamento indicado
como primeira escolha pode trazer
efeitos colaterais e não ser
adequado para o paciente.
Uma dica para quem tem
ou conhece alguém que tenha
enxaqueca é tentar tratamento nos
hospitais universitários que
tenham cefaliatras (especialista em
cefaléias) em seu quadro de
especialistas.
Cefaléia e Auto-percepção - A
enxaqueca requer do paciente
bastante auto-percepção. Saber
reconhecer e prevenir os gatilhos é
um passo importante para ao
menos diminuir a freqüência das
crises. Anote sempre o dia e a hora
em que você estiver com dor, os
possíveis causadores, a região da
cabeça que está doendo, qual
medicamento utilizou e depois de
quantas horas ele fez efeito.
Quando você for conversar com
um especialista, isso vai ajudar na
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prescrição de um tratamento mais
personalizado, pois a dor de cada
paciente é muito específica. Outra
questão fundamental é rever seu
estilo de vida. H á b i t o s
alimentares inadequados,
sedentarismo, além de um trabalho
estressante só ajudam a intensificar
as crises.
Medidas importantes que
ajudam procurar o médico
*- Sempre que você tiver uma crise
de enxaqueca, anote informações
importantes, como intensidade da
dor (fraca, média, forte ou muito
forte), remédios que tomou, fase do
ciclo menstrual e se consumiu
algum alimento que possa ter
servido de gatilho para a crise
(atente para chocolates, molhos,
queijos amarelos, café e vinho). As
informações ajudarão o
neurologista a entender melhor as
características da sua dor de
cabeça.
*- Quem sofre de dor de cabeça
constante possui um arsenal de
medicamentos na bolsa.
Entretanto, como a maioria
esmagadora não procura
tratamento adequado, há um
grande risco de o uso constante de
remédios agravar ainda mais o
problema.
Quem toma mais de um
comprimido por semana pode
acabar desenvolvendo dor de
cabeça crônica. O analgésico
bloqueia todos os mecanismos de
defesa natural contra a dor, e seu
uso prolongado e indiscriminado
faz com que o organismo dependa
do medicamento para combatê-la.
Não se automedique.
*- Enxaqueca é igual incêndio.
Você tem que tratar logo, senão ela
piora muito. É comum o paciente
começar a sentir dor, mas seja por
falta de informação ou receio,

acabar postergando o uso do
remédio. Por isso, quanto mais
você demorar em se medicar,
maior o risco de a crise durar vários
dias. Mas lembre-se: é preciso
tomar o medicamento adequado,
pois os analgésicos podem
ocasionar efeito rebote (ou seja,
piorar a dor em vez de aliviá-la). Se
você já foi a um neurologista e ele
não lhe prescreveu nada que tenha
lhe ajudado, procure um
especialista ou peça indicações de
outros médicos.
*- Fique atento a alguns sinais
como: inchaço na região dos olhos
(eles ficam cansados, um pouco
caídos), sensação de cabeça pesada
ou leve, irritabilidade e bocejo
excessivo. Esses sintomas podem
ocorrer inexplicavelmente até um
dia antes da crise. Muitas pacientes
costumam ter dor no período prémenstrual e menstrual. A
diminuição do nível de estrogênio
provoca dilatação dos vasos
sanguíneos, o que favorece as
dores. Visão cansada e embaçada
também são queixas freqüentes.
Por isso, a dica é sempre ficar
atento e, baseado nessas
experiências, comunicar seu
médico. Há medicações
específicas que atuam justamente
na prevenção das crises, e não
apenas no controle dos sintomas.
Lembre-se, somente um
médico pode dizer qual o
medicamento mais indicado para o
seu caso, bem como a dosagem
correta e a duração do tratamento.
Siga sempre à risca as orientações
do seu médico e nunca se
automedique. Não interrompa o
uso do medicamento sem consultar
um médico antes e, se tomá-lo mais
de uma vez ou em quantidades
muito maiores do que a prescrita,
siga as instruções na bula.
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RUMO AO G4

O Verdão do Norte tem feito boa campanha como mandante, são sete jogos, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate, cacife pra encarar o Braga em casa

Só vitória diante do Bragantino
salva Luverdense hoje no Passo
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria LEC

O

Luverdense recebe
neste sábado, às 16h, o
Bragantino, em Lucas
do Rio Verde, pela 16º rodada
da Série C do Brasileiro.
Além de vir embalado
de uma goleada em cima do
Tupi, por 3 a 0, o Verdão ainda
tem a seu favor o histórico que
nunca perdeu para o time de
Bragança Paulista jogando no
Passo das Emas. Em três jogos,
três derrotas.
Todas as partidas foram
disputadas na Série B do
Campeonato Brasileiro. No
primeiro confronto, em 2014, o

Verdão do Norte venceu por 2 a
0. Já em 2015, vitória por 2 a 1.
Em 2016, data do
último confronto das equipes
em Lucas do Rio Verde,
goleada do Luverdense por 4 a
0. Um alento para o Bragantino
neste ano é o desempenho da
equipe jogando fora de casa na
Série C.
Em sete jogos
disputados, o time venceu três,
empatou dois e foi derrotado
duas vezes.
Ou seja, conquistou
mais da metade dos pontos
disputados como visitante. Em

contrapartida, o Luverdense
vem fazendo boa campanha
como mandante, são sete
jogos, com quatro vitórias,
duas derrotas e um empate.
A vitória é fundamental
para que o Bragantino consiga
a vaga antecipada na segunda
fase da competição. Com 25
pontos, a equipe tem seis a
mais que o Volta Redonda,
quinto colocado.
Em caso de vitória
combinada com um tropeço do
Volta Redonda, o Bragantino
garante vaga nas quartas de
final.

MATE AMARGO

Cuia pega Erechim amanhã
em busca da vice-liderança
S.N c/ Redação

O

elenco do Cuiabá
Esporte Clube
embarcou ontem, 27,
para Erexim (RS) em busca da
manutenção da invencibilidade
no segundo turno do
Campeonato Brasileiro da Série
C e de retomar a vice-liderança
do grupo B.
Já classificado para as
quartas de final da competição, o
Dourado busca amanhã, contra o
Ypiranga, a chance de se
aproximar da primeira colocação

do Grupo B.
Após 15 partidas
disputadas, o Cuiabá tem 29
pontos e ocupa a terceira
colocação, quatro pontos atrás
do líder da chave, o Operário-PR
que tem 33.
Uma vitória no
confronto, que ocorre às 14h30,
horário de Mato Grosso, no
Estádio Colosso da Lagoa,
aliado a um tropeço dos
paranaenses, que também jogam
fora de casa, pode reduzir a
Foto: Assessoria CEC

Cuiabá terá três desfalques amanhã no sul do país

diferença para um ponto.
Dono do melhor ataque
da Série C, com 29 gols
marcados, o Dourado terá
desfalques para a partida. Três
dos principais destaques do time,
Marino, Eduardo Ramos e
Bruno Sávio não entrarão em
campo e seguirão em Cuiabá, se
preparando para a próxima
rodada.
Mesmo com a ausência
do trio, o Cuiabá buscará manter
a invencibilidade de seis jogos
na competição. Depois de cinco
vitórias, incluindo um 5 a 0
contra o Joinville, os
comandados de Itamar Schülle
arrancaram um empate, fora de
casa, contra o Operário - PR. Já o
Ypiranga, oitavo no grupo com
16 pontos, vem de derrota, por 2
a 0, contra os mineiros da
Tombense.
No primeiro turno, o
Cuiabá foi derrotado pela equipe
gaúcha em plena Arena
Pantanal.
Os gols do canário foram
marcados por Jajá e Dudu e
Eduardo Ramos descontou para
o Dourado.

Luverdense nunca perdeu para o Braga no Passo das Emas

O problema do
Bragantino é que o Luverdense
ainda sonha com a vaga. Para
se classificar entre os quatro, a
equipe mato-grossense terá
que vencer os três jogos
restantes, Bragantino e
Operário em casa, e o Joinville
fora.
Mesmo assim terá que

torcer por um tropeço do Volta
Redonda que enfrentará o
Tombense e o Joinville em
casa, e o Tupy fora.
Para se classificar o
Luverdense terá também que
secar o Bragantino nas duas
últimas rodadas contra o
Operário fora e o Cuiabá, em
Bragança Paulista.
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Esotérico
A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o
início de um período de mudanças rápidas
em projetos sociais e políticos, em
equipes de trabalho e em amizades. A vida
social tende a ser bastante movimentada.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada de
um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas em
questões que envolvem a vida social e
os romances, que podem passar por um
processo de rompimentos e finalização.

A Lua continua seu ciclo,
entra em Aquário, se une a
Marte, recebe um tenso
aspecto de Urano e chega
acompanhada de um eclipse, marcando
o início de um período de mudanças
rápidas em sua vida profissional e
planos de negócios. A partir de agora
sua carreira dá um grande salto.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas em sua
vida doméstica e nos relacionamentos
familiares. Uma mudança de casa,
cidade ou país, não está descartada.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas em
projetos de médio prazo e os contatos
com pessoas e empresas estrangeiras
ficam mais frequentes. Viagens à vista.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de
um período de mudanças rápidas em
acordos e negociações de projetos, que
podem envolver um novo e inovador
contrato.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas em
processos emocionais mais profundos.
uma profunda limpeza emocional pode
começar a ser realizada.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de
um período de mudanças rápidas em
sua vida material e financeira. Não é
hora de passos largos, nem de
investimentos de risco.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
o fim necessário de um relacionamento.

A Lua continua seu ciclo, entra
em seu signo, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada de
um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças rápidas em sua
vida, pessoal e/ou profissional. O
momento pode envolver um novo
projeto de vida, deixando o que não serve
mais para trás.

A Lua continua seu ciclo,
entra em Aquário, se une a
Marte, recebe um tenso
aspecto de Urano e chega
acompanhada de um eclipse, marcando
o início de um período de mudanças
rápidas em sua rotina, especialmente a
de trabalho. Um projeto inovador pode
ser o carro chefe dessas mudanças.

A Lua continua seu ciclo, entra
em Aquário, se une a Marte,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada de
um eclipse, marcando o início de um
período de mudanças intensas e rápidas
em seu mundo emocional. Muitas
amarras e correntes, relacionadas ao
seu passado, serão arrebentadas.

By Rosane Michels

Va n d e r S o u s a e
Janaína Sedlacek,
reuniram os amigos e
familiares para o
tradicional chá de
bebê do primeiro
herdeiro realizado na
noite de sábado dia
21. Grávida de um
menino a mamãe
Janaina ao lado do
p a p a i Va n d e r
encararam inúmeros
desafios proposto pelos convidados. Em noite marcada pela emoção, alegria e descontração, os futuros
papais estavam radiantes de felicidades e curtiram em grande estilo a festa. Que Deus ilumine essa gestação
e que Juninho chegue com muita saúde.

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

**********

Abraço especial ao ilustre aniversariante José Ricardo
Menacho que neste domingo celebra data nova recebendo
o carinho dos familiares e amigos. Que Deus em sua
infinita bondade lhe presenteie com um ano repleto de
conquistas, saúde e muito amor. Felicidades hoje e sempre,
são os votos da família do JCC.

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

Hoje em Cáceres o casal de consteladores
Marcos Castro e Flávia Castro, oriundos de
São Paulo, estarão com o Workshop em
Constelações Familiares na FAPAN, a partir
das 14h. A técnica criada por Bert Hellinge
vem se destacando nos mais diversos setores
jurídico, educacional, empresarial e pessoal.
Vale conferir. Evento nota 1000. Fica a dica.

