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Anos!

A Prefeitura de Cáceres  abriu as inscrições 
para a modalidade de Pesca Senior no 38º Festival 
Internacional de Pesca, (FIPe) que acontece de 10 a 
14 de julho. Vovôs e avós já podem reservar suas 
vagas nas 500 ofertadas, com direito a um kit, 
(camiseta, boné, sacochila, vara, na Sicmatur,, sem 
pagar nada e concorrer a valiosos prêmios no 
sistema Pesque-Solte. 
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Foi aprovado na última sessão da 
Câmara Municipal de Cáceres o Projeto de Lei 
de autoria do vereador Cézare Pastorelo, que 
inclui os maus tratos aos animais entre as 
infrações administrativas sujeitas a multa no 
Município. Incuso como os maus tratos, o 
abandono, as condições insalubres, o trabalho 
excessivo sobre os animais de carga e a 
negligência como tipos passíveis de multa. 

Página 03

A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7° Vara Criminal de Cuiabá, 
manteve a prisão preventiva do diretor da PCE, Revétrio Francisco da 
Costa, do diretor-adjunto Reginaldo Alves dos Santos, dos policiais 
militares Cleber de Souza Ferreira, Ricardo de Souza Carvalhaes de 
Oliveira e Denizel Moreira dos Santos Júnior. Todos, envolvidos na bronca 
dos 86 celulares apreendidos na PCE.  Página 04

Em festiva nas dependências do Rotary Club de Cáceres, foi 
empossada na noite de ontem, a nova diretoria eleita para o biênio 
2019/2020. Na ocasião, o atual presidente Jorge Antonio Rodrigues, 
transmitiu o cargo ao eleito Severino Paiva Sobrinho, oportunidade em que 
foi também empossada a diretoria da Associação de Senhoras de 
Rotarianos, (A.S.R). Página 03

TROCA DE COMANDO

Nova diretoria toma posse
no Rotary Club de Cáceres

Após empossar seu conselho diretor, o presidente Severino ressaltou que sua Filosofia de trabalho pautará  no lema do ano o "Rotary Conecta o Mundo”

Novo Presidente Severino Paiva, com o secretário Vinícius Fraga    

Foto: Divulgação

DECISÃO RACIONAL

Vereadores aprovam PL que
pune maus-tratos em animais

Abandono e negligencia com animais 
resultará em sanção aos infratores 

 Foto: Ilustrativa

CATEGORIA SÊNIOR

Pescadores da velha guarda já
podem se inscrever no 38º FIPe

Hora e vez dos Entas na pescaria 
do FIPe, já abriu as inscrições   

Foto: Divulgação

FORA DE SERVIÇO

Mantida prisão de Revétrio
e demais presos pelo GCCO

Coletiva da Policia civil destacou com chegaram ao grupo criminoso   

Foto: Assessoria PJC/MT

A Polícia Militar e a Unemat assinaram anteontem, (18) um termo 
de cooperação técnica para assegurar a emissão de diploma de graduação 
para 2.120 policiais militares. O ato regularizará a situação dos soldados 
que ingressaram na PMMT a partir de 2015, por meio de concurso público, 
e concluíram o Curso de Formação de Praça pela Esfap da Polícia Militar. 

            Página 06

UNEMAT/PM

Cooperação técnica assegura
diploma para policiais militares

O termo foi assinado pelos parceiros PM/MT-Faespe/Unemat    

Foto: Ahrtus-PM

Abrindo bem os olhos contra a conjuntivite
Confira causas, sintomas e tratamentos contra esta doença tipica da  inflamação da 
membrana externa do globo ocular (o branco dos olhos) e o interior das pálpebras. 
E no Fala, Doutor, saiba tudo sobre osincômodos da Prisão de Ventre. Página 05
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
tensão e aprofundamento 
emocional. O momento pode 

estar relacionado com uma difícil 
negociação envolvendo uma parceria 
financeira. Não é hora de se envolver em 
novos investimentos.

A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Marte 
em seu signo, indicando um 
dia de enfrentamento de 

problemas nos relacionamentos, pessoais 
ou profissionais. Seus nervos podem estar à 
flor da pele, no entanto, deve procurar 
manter a calma e evitar discussões 
desnecessárias.

A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Marte 
em Câncer, indicando um dia 
difícil, que pode envolver 
discussões e até mesmo 

rompimentos com pessoas relacionadas ao 
trabalho. Procure entender as energias que 
passam por você e evite brigas 
desnecessárias.

A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Marte 
em Câncer, indicando um dia 
de pressão relacionada a 
projetos futuros e de médio 

prazo. O momento pode estar relacionado a 
uma viagem internacional ou documentos 
envolvendo mudança de país. Mantenha a 
calma, pois a energia dura poucos dias.

A Lua em Capricórnio se 
une a Saturno e Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Câncer, indicando 
u m  d i a  i n t e n s o ,  

especialmente no trabalho. A aprovação 
de um novo projeto pode ser adiada ou 
negada. Cuide com carinho da saúde 
global, pois problemas no trabalho 
podem resultar em estresse.

A Lua em Capricórnio se 
une a Saturno e Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte em Câncer, indicando 
u m  d i a  d e  p r e s s ã o  

emocional e dificuldade de expressão 
das emoções. Procure investigar qual o 
ponto de insatisfação, que pode estar em 
um relacionamento romântico ou com 
um filho.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 

preocupações e enfrentamento de 
problemas em suas finanças. Um projeto 
em andamento e que envolve o aumento 
de seus rendimentos pode apresentar 
problemas.

A Lua em seu signo se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia em 

que você deve tomar cuidados redobrados 
com a impulsividade e a agressividade, 
tanto em você, como nas pessoas em seu 
entorno. Evite desperdiçar a energia 
construtiva da agressividade em 
explosões e insatisfações. 

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
introspecção e necessidade de 

reflexão. O dia envolve maior contato 
com seu mundo emocional. Você está 
mais sensível e, por esse motivo, deve 
cuidar de sua mente, emoções e corpo.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
interiorização e preocupação, 

que pode envolver problemas familiares 
ou domésticos. O momento pode estar 
relacionado com um de seus pais. 
Procure manter a calma, pois essa 
energia dura poucos dias.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
preocupações e comunicação 

difícil. Procure adiar a assinatura de um 
novo contrato ou reunião de negócios. 
Você estará mais fechado e introspectivo, 
ansioso e impulsivo.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão e recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Câncer, indicando um dia de 

possíveis problemas com uma equipe de 
trabalho. Procure adiar novos contatos 
comerciais. O dia pode envolver 
problemas com um contrato ou um 
amigo. Mantenha a calma, pois essa 
energia é passageira. 

Abraços Maria Freire Tavares que inicia uma 
nova jornada, e nesse momento de alegria por 
completar mais um ano de vida, quero dizer que 
tenho muito orgulho em compartilhar da sua 
amizade. Hoje e sempre, você merece muitos 
abraços e homenagens. Feliz aniversário.

Hoje a festa é sua  Edmarlas Almeida Silva, 
mas o presente é nosso, por podermos 
desfrutar de sua amizade. Que Deus lhe 
proporcione um novo ano repleto de 
felicidades, amor e realizações. Tim tim!!!

Sempre alegres e de bem com a vida o casal Jair e Neuliane Cestare que 
esbanjam simpatia. Grande abraço!

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

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

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

O parabéns é endereçado também  a jovem 
Kalissa que celebra mais uma primavera e recebe 
os calorosos abraços do rol de amigos e 
familiares. Felicidades e muitos anos de vida é o 
que lhes desejamos. Sucessos sempre garota.

Trocando de idade o rotariano Vinícius Almendros 
Fraga que recebe o carinho dos familiares e 
amigos. Que essa data seja festejada com saúde, 
paz e amor. Parabéns e felicidades hoje e sempre.

 prisão de ventre é uma alteração 
no funcionamento do intestino que 
provoca dificuldade para evacuar A

ou diminuição da frequência de 
evacuações para menos de 3 vezes por 
semana. O principal sintoma da prisão de 
ventre é a dificuldade de evacuar.

Se o intestino estiver muito preso, 
a pessoa pode ficar vários dias sem ir ao 
banheiro. Outros sintomas incluem fezes 
endurecidas, perda de peso, sensação de 
que o intestino não esvaziou e ainda há 
fezes para sair, presença de sangue nas 
fezes ou perceptível no papel higiênico, sensação de fraqueza e até 
febre. 

Contudo, é importante referir que ficar até 3 dias sem evacuar 
pode ser considerado normal para algumas pessoas, desde que não 
haja desconforto e outros sintomas desagradáveis. O baixo consumo 
de fibras e água e a falta de atividade física estão entre as principais 
causas de prisão de ventre. 

A constipação intestinal também pode ser causada pelo uso de 
certos medicamentos e doenças do aparelho digestivo. O intestino 
preso afeta sobretudo as mulheres e os idosos, sendo também comum 
durante a gravidez, sobretudo a partir do 4º mês de gestação. 

Neste último caso, a constipação intestinal tem como causas 
as alterações hormonais e o aumento do tamanho do útero. Para 
combater a prisão de ventre, recomenda-se iniciar pequenas 
mudanças nos hábitos alimentares diários para ajudar a soltar o 
intestino naturalmente. Isso inclui principalmente um aumento do 
consumo de alimentos ricos em fibras (frutas, vegetais, cereais) e uma 
maior ingestão de água. Em alguns casos de prisão de ventre, podem 
ser indicados laxantes e supositórios. 
***___ Nicole Geovana - médica de Família e Comunidade formada 
em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e com 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). CRM-PE 18.943
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principalmente por ácaro e 
pólen. Essas se manifestam com 
olhos vermelhos e coceira ocular e 
não são contagiosas. Há quatro 
formas de conjuntivite alérgica: 
Sazonal, geralmente associada à 
rinite ou asma, que é a mais comum; 
Ceratoconjuntivite atópica, que é 
associada à dermatite atópica; 
Conjuntivite primaveril ou febre do 
feno, geralmente causada por pólen 
espalhado no ar; papilar gigante, 
associada comumente ao uso de 
lentes de contato e a conjuntivite 
tóxica, que ocorre quando os olhos 
entram em contato direto com algum 
produto químico, como produtos de 
limpeza, shampoos, venenos 
agrícolas ou inseticida. 

Esse tipo de conjuntivite 
também é bastante raro, porém 
muito perigoso. Quando não tratado 
da forma correta pode trazer 
complicações para visão.

Os sintomas entre os tipos 
d e  c o n j u n t i v i t e  s ã o  m u i t o  
semelhantes, portanto, a melhor 
forma de diferenciar a conjuntivite é 
através da forma de contágio. Além 
disso, é essencial procurar um 
especialista, para que ele possa 
indicar o tratamento específico, 
quando antes o tratamento for 
iniciado menores serão as chances 
de complicações.

Existem diversas condições 
que podem causar vermelhidão no 
olho, podendo provocar dor nos 
olhos, sensação de que algo está 
preso em seus olhos, visão turva e 
sensibilidade à luz. Se você tiver 
esses sintomas, procure um 
especialista com urgência.

Faça uma consulta com o 
seu médico se detectar quaisquer 
sinais ou sintomas que podem 
indicar conjuntivite. O diagnóstico 
precoce e o tratamento podem 

 onjuntivite é a inflamação da 
membrana externa do globo Cocular (o branco dos olhos) e 

o interior das pálpebras. Os 
principais sintomas da conjuntivite 
são vermelhidão nos olhos, coceira e 
olhos lacrimejantes. Em geral, a 
conjuntivite ataca os dois olhos, 
pode durar de uma semana a 15 dias 
e não costuma deixar sequelas. 
Existem três tipos de  conjuntivite, a  
infecciosa , o tipo mais comum. Essa 
categoria  de conjunt ivi te  é  
contagiosa, ou seja, é possível passar 
para outras pessoas pelo ar ou 
contato com o local.

Ela pode acometer um ou os 
dois olhos e, normalmente, os 
sintomas são o lacrimejamento, 
sensação de areia nos olhos, 
secreção (clara ou amarelada) e 
hiperemia (olhos vermelhos) (2). A 
conjuntivite infecciosa pode ser 
divida em outros tipos: viral, o tipo 

mais comum, é transmitida 
por um vírus conhecido como 
adenovírus. Diferente do que muitos 
pensam, esse tipo de conjuntivite 
não é transmitido pelo ar, mas sim 
pelo contato com as secreções 
oculares e também através de tosse e 
espirro do paciente infectado; e a 
Bacteriana, não tão comum quanto a 
viral, porém  pode ser mais perigosa.

Ela é transmitida através do 
contato pessoal com a bactéria e se a 
pessoa encostar nos olhos ou em 
algum local contaminado ela será 
infectada. 

Tem também a conjuntivite 
fúngica, a mais rara entre todos os 
tipos e ocorre quando uma pessoa 
machuca os olhos com madeira. Por 
ser muito difícil de tratar, a 
conjuntivite fúngica pode causar 
complicações na visão. 

Ainda existe a conjuntivite 
alérgica, decorrente de alergia, 

proteger as pessoas ao seu 
redor de ficar com conjuntivite 
também.

As pessoas que usam lentes 
de contato precisam parar de usar 
a s s im que  os  s in tomas  de  
conjuntivite começam. Se seus 
sintomas não começam a melhorar 
nas primeiras 12 a 24 horas, faça 
uma consulta com seu médico para 
garantir que você não tenha uma 
infecção ocular  mais  grave 
relacionada ao uso de lentes de 
contato.

A  c o n j u n t i v i t e  é  
diagnosticada através de um exame 
oftalmológico usando a lâmpada de 
fenda, uma fonte de luz de alta 
intensidade que pode ser focada para 
brilhar como uma fenda. É usada em 
conjunto com um microscópio e 
facilita a observação das estruturas 
frontais do olho humano, que 
i n c l u e m  p á l p e b r a ,  e s c l e r a ,  
conjuntiva, íris, cristalino e córnea. 
Em alguns casos o diagnóstico pode 
ser feito também por meio de coleta 
da secreção para exames.

Cuidados especiais com a 
higiene ajudam a controlar o 
c o n t á g i o  e  a  e v o l u ç ã o  d a  
conjuntivite. Qualquer que seja o 
caso, porém, é fundamental lavar os 
olhos e fazer compressas com água 
gelada, que deve ser filtrada e 
fervida, ou com soro fisiológico 
comprado em farmácias  ou 

Existem uma série de 
r e m é d i o s  c a s e i r o s ,  c o m o  
compressas de: cenoura, de chá de 
chicória, com água com sal, com 
suco de maçã ou chá de camomila. 

No entanto, esses remédios 
caseiros, na maioria das vezes, não 
são eficazes, pois os olhos são 
sensíveis e não devem ser tratados 
com produtos sem prescrição, pois o 
quadro pode piorar. 

Apenas o que for prescrito 
pelo especialista deve ser utilizado. 
O que deve ser feito em casa, são as 
compressas com água filtrada 
gelada, porque a temperatura fria 
ajuda a diminuir a inflamação local. 

A melhor coisa a se usar é a 
água filtrada pois a mesma não vai 
irritar a pele, os demais produtos 
podem irritar a pele e complicar a 
conjuntivite, até mesmo soro 
fisiológico e água boricada podem 
irritar devido a presença de sais na 
sua composição. Não esqueça, 
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.

Prisão e Ventre

Fique de olhos abertos para a conjuntivite
Editoria

Mesmo um simples colírio depende de receituário medico   

Foto: Ilustrativa
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Silva , o Marreta, líder de 
facção. As investigações da 
Gerência de Combate ao Crime 
Organizado chegaram até os 
servidores depois que um freezer 
'recheado' com celulares foi 
entregue na PCE no dia 6 de junho.

Conforme Stringueta e 
Murta, a investigação começou no 
início do ano quando a GCCO 
acompanhava a movimentação das 
facções criminosas no estado. Para 
os delegados, a entrega dos 
celulares, promovida e arquitetada 
pelos servidores públicos, não foi 

policiais militares Tenente 
da PM do 3º BPM Cleber de Souza 
Ferreira; Subtenente da PM na 
Rotam Ricardo de Souza de Oliveira 
e Denizel Moreira dos Santos Jr., 
Cabo da PM na Rotam,  presos na 
Operação 'Assepsia', tiveram a 
autorização de dois diretores para 
entrar com um freezer recheado com 
86 celulares na Penitenciária Central 
do Estado, em Cuiabá.

Também foram cumpridos 
mandados de prisão contra Paulo 
Cesar da Silva, vulgo Petróleo,  líder 
de facção e Luciano Mariano da 

Em coletiva à imprensa no final da 
tarde da terça feira, 18, delegados 
Flávio Stringueta e Frederico Murta, 
da Gerência de Combate ao Crime 
Organizado, explicaram como a 
polícia chegou até os diretores, 
policiais e os presos. informando que  
a partir de agora, vai investigar a 
ligação entre o diretor e o diretor-
adjunto da Penitenciária Central do 
Estado, Revétrio Francisco da Costa 
e subdiretor Reginaldo Alves dos 
Santos, com a facção criminosa 
Comando Vermelho.

Segundo se apurou, os três 

de maconha. Todos foram 
encaminhados à delegacia para as 
devidas providências.

S.M.S.S. (16). Nas buscas, 
foram apreendidos 49 porções de 
pasta base de cocaína, dinheiro e 

oliciais militares de Lambari 
D'Oeste , na região de PCáceres, prenderam duas 

pessoas na noite desta segunda-feira 
(17.06), por tráfico de drogas. Um 
d o s  s u s p e i t o s  e s c o n d i a  o  
entorpecente no fundo de uma 
escola. Dois menores foram 
apreendidos na ação.

O flagrante aconteceu 
depois de moradores denunciaram 
L.R.S. (21), que estaria pulando o 
muro da escola, com uma faca 
pequena na mão. Ele ainda foi visto 
vendendo a droga para pessoas que 
passavam na rua e pegavam 
pequenos pacotes. Em rondas, os 
policiais viram o rapaz que correu 
para dentro de uma residência, para 
não ser abordado.No caminho ele 
ainda jogou pequenos objetos em 
direção ao muro da escola. Na casa 
estavam C.R.S. (47), O.L.R. (17) e 

Corregedoria da PM está 
acompanhando o caso e reúne 
informações para apurar a denúncia 
e as prisões. Em nota, a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
declarou que acompanha a operação. 
A juíza Ana Cristina Silva Mendes, 
da 7° Vara Criminal de Cuiabá, 
manteve a prisão preventiva do 
diretor da Penitenciária Central do 
Estado (PCE), Revétrio Francisco da 
Costa, do diretor-adjunto Reginaldo 
Alves dos Santos, dos policiais 
militares Cleber de Souza Ferreira, 
Ricardo de Souza Carvalhaes de 
Oliveira e Denizel Moreira dos 
Santos Júnior.

Segundo a assessoria do 
Tribunal de Justiça (TJMT), 
Revétrio Costa e Reginaldo Santos 
foram encaminhados para o Centro 
de Custódia de Cuiabá. Cleber 
Ferreira está o Terceiro Batalhão de 
Polícia Militar e Ricardo Oliveira e 
Denizel Moreira, recolhidos no 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope).

isolada e já ocorria há algum 
tempo.

As imagens de segurança 
mostram que uma caminhonete, de 
cor preta, chegou às 13h na PCE e 
entrou pelos portões da frente. O 
freezer foi deixado e o veículo saiu 
do local. Cerca de 40 minutos depois 
os policiais chegaram na PCE em um 
veículo descaracterizado e não 
usavam fardas.

“Eles foram até os diretores, 
na sala da direção, e ficaram algum 
tempo conversando. Depois, o preso 
Paulo Cesar da Silva foi retirado da 
cela e levado à direção, onde ficaram 
com ele em uma suposta reunião por 
mais de uma hora. Depois disso o 
freezer passou pelo escâner e os 
celulares foram descobertos”, 
completou o delegado.

Para a polícia, há provas 
s u f i c i e n t e s  q u e  i n d i c a m  a  
participação dos policiais e dos 
diretores na facilitação da entrega 
dos aparelhos aos líderes da facção. 
A assessoria da Polícia Militar 

participaram do evento 
realizado dentro Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat-2019), em Pontes e Lacerda. 
As palestras foram ministradas pelo 
i nves t i gado r  Fa r i a s  com a  
coordenação do delegado regional 
Carlos Augusto do Prado Bock.

A palestra  com tema 
“Drogas Lícitas e Ilícitas” teve o 
objetivo de prevenir acidentes de 
trânsito na cidade, diagnosticado 
como causa frequente, o uso de 
bebida alcoólica e menores 
condutores. “O foco, foi motivar a 
conscientização dos pais para não 
entregar veículos a menores, 
evitando posteriores consequências 
graves, relacionadas ao uso de álcool 
e condução de veículo”, disse o 
palestrante. Durante o evento foi 
realizado sorteio de brindes 
disponibilizada pela empresa 
parceira Nutripontes.

na últimas segunda-feira (17), pela 
Polícia Judiciária Civil, através do 
projeto social De Cara Limpa Contra 
as Drogas.

No total, 54 pessoas 

ma palestra preventiva 
visando alertar pais sobre Uos malefícios do uso de 

drogas lícitas e ilícitas aliado ao 
direção de veículos foi ministrada, 

LIGAÇÕES PERIGOSAS

Justiça mantêm prisão de
diretor da PCE e militares

Assessoria da Polícia Militar informa que uma equipe da Corregedoria da PM está acompanhando o caso e reúne informações para apurar a denúncia e as prisões

Assessorias c/ Redação

Delegados do GCCO durante coletiva à imprensa sobre prisões da Assepsia  

Foto: João Vieira

PREVENÇÃO/FILHOS

Polícia Civil realiza palestra
para os pais de adolescentes

PJC/MT c/ Redação

Objetivo, prevenir acidentes de trânsito, bebida alcoólica e menores condutores  

Foto: Divulgação

RONDAS ESCOLARES

PM de Lambari D'Oeste
prende quatro por tráfico
PM/MT c/ Redação

Mulas estavam mocando drogas próximo a escola do bairro  

Foto: PM/MT
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a sessão de segunda-
feira, 17, a Câmara NMunicipal de Cáceres 

aprovou projeto de lei de autoria 
do vereador Cézare Pastorello 
(Solidariedade) que inclui os 
maus tratos aos animais entre as 
infrações administrativas sujeitas 
a multa no Município.

"Apesar da previsão do 
crime de maus tratos aos animais, 
raramente ou só em casos 
extremos vemos a aplicação da 
penalidade penal. Além disso, 
incluímos como os maus tratos o 
a b a n d o n o ,  a s  c o n d i ç õ e s  
insalubres, o trabalho excessivo 
sobre os animais de carga e a 
negligência como tipos passíveis 
de multa, que pode ser de R$ 
5 0 0 , 0 0  a  R $  2 . 0 0 0 , 0 0 ,  
aproximadamente, " explica o 
vereador Pastorello, autor da 
proposta.

Em todos os casos em que 
não forem constatados os crimes 
previstos em lei federal, o infrator 
receberá apenas advertência. Em 
caso de descumprir as condições 
impostas pelos fiscais, receberá 
multa de R$ 500,00, que pode 

por meio de denúncias 
que devem ser encaminhadas à 
p re fe i tu ra .  A pa r t i r  da í ,  
diferentemente do que seria o 
caso de denúncia à polícia, a 
atuação e autuação ficam por 
conta do poder executivo.

"A causa animal não é 
uma moda, é uma tendência de 

chegar até R$ 2.000,00.
O s  v e r e a d o r e s  

comemoraram a aprovação da lei 
e parabenizaram os membros da 
AAAC – Associação de Ajuda 
aos Animais de Cáceres – que 
estavam presentes na sessão. A 
sociedade cacerense será a 
grande aliada na aplicação da lei, 

serviços, o de denúncia de 
maus tratos aos animais. " 
Finaliza o vereador.

O projeto segue para 
sanção e regulamentação do 
executivo municipal.

humano também, e veio 
para ficar. A prefeitura de 
C á c e r e s ,  i n c l u s i v e ,  e s t á  
adquirindo um sistema que 
integra vários serviços acessíveis 
aos cidadãos via celular, e, dentre 

vem sendo realizados 
pelo clube, incluindo novas ações 
a serem desenvolvidas ao longo 
de sua gestão, contando com o 
apoio irrestrito do seu conselho e 
companheiros.

Foram empossados além 
de Severino na presidência, 
Vinícius A. Fraga - Secretário; 
Maira Cristina - Secretária 
Executiva; Claudinei Tomazelli - 
Protocolo; Silvio Luiz da Silva - 
Tesoureiro; Denilson Doro - 
Patrimônio; Gilmar Marostega -
DQA; Reginaldo Bicudo - 
Fundação  Rotár ia ;  Pedro  
R o d h o l f o  -  P r o j e t o s  
Humanitários e Arci Rezende - 
Imagem Pública.

a  noi te  de  ontem,  
aconteceu a transmissão Nde cargo e posse do 

Conselho Diretor do  Rotary Club 
de Cáceres, biênio 2019/2020, 
que terá como presidente  
Severino Paiva Sobrinho. No 
mesmo ato foi empossada a 
diretoria da Associação de 
Senhoras de Rotarianos – A.S.R.

A solenidade foi realizada 
no salão de festas do Rotary e 
contou com a presença dos 
R o t a r i a n o s ,  a u t o r i d a d e s ,  
convidados e parte da imprensa 
local. Na oportunidade, o atual 

presidente Jorge Antônio 
Rodrigues, agradeceu o apoio 
recebido em sua gestão e 
ressaltou a importância da 
manutenção dos projetos sociais 
desenvolvidos pela instituição. 
Na sequência transmitiu o cargo 
ao novo presidente Severino 
Paiva Sobrinho.

Após  empossar  seu  
conselho diretor, o presidente 
Severino ressaltou que sua 
filosofia de trabalho pautará no 
lema do ano o "Rotary Conecta o 
Mundo", destacando que dará 
seguimento aos trabalhos que já 

barranco na praia do 
Daveron e será disputado nas 
categorias masculina e feminina, 
com pontuações e premiações 
individuais ao competidor de 
maior idade do 1º ao 5º lugar. Os 
premios  serão entregues logo 
após ao final da pescaria e todos 
os participantes receberam uma 
medalha de participação ao final 
da prova.

C a d a  c o m p e t i d o r  
recebera um kit contendo 
camiseta, boné, sacochila, vara e 
a numeração. A organização avisa 
que o Kit será retirado no dia 
anterior na Sicmatur e o 
competidor será responsável em 
trazer a sua isca. 

Confira a premiação 
masculina e feminina: 1º lugar 1 
Geladeira duplex; 2º lugar 1 TV 
32 polegadas; 3º lugar 1 celular; 
4º lugar, um Fogão 5 bocas; 5º 1 
Forno micro-ondas e 6º 1 
Ventilador.

 Prefeitura de Cáceres  
abriu as inscrições para a Amodalidade de Pesca 

S e n i o r  n o  3 8 º  F e s t i v a l  
Internacional de Pesca, (FIPe) 
que acontece de 10 a 14 de julho. 
Estão sendo oferecidas  500, 
vagas, cujas inscrições gratuitas, 
com premiação especial,  podem 
s e r  f e i t a s  p e l o  s i t e  
fipecaceres.com.br, ou no Centro 
de Convivência de Idosos (CCI), 
localizado na Avenida Brasil ao 
lado da Prefeitura, ou na 
Sicmatur.  Para realizar a 
inscrição pessoa precisa ter mais 
60 anos, estar com os documentos 
pessoais e comprovante de 
residência, lembrando que a 
Pesca Sênior será no dia 12 de 
julho, sexta-feira, às 7 30 horas, 
utilizando o sistema de pesca 
esportiva “pesque e solten”, 
quando o peixe é medido e 
devolvido ao rio.

O torneio acontece no 

DEFESA  ANIMAL

Legislativo de Cáceres aprova
projeto que pune maus-tratos

Em caso de descumprir as condições impostas pelos fiscais, pelos maus tratos  cometidos, o infrator receberá multa inicial de R$ 500,00  até R$ 2.000,00

Assessoria c/ Redação

Trabalho excessivo sobre os animais de carga, será passível de multa aos infratores  

NOVA DIRETORIA

Festiva solene marca transmissão 
de cargo no Rotary Club/Cáceres
Da Redação

Novo Presidente do Rotary Club de Cáceres Severino Paiva Sobrinho  

Foto: Arquivo

PESCA-SÊNIOR

Abertas as inscrições para
sexagenários no 38º FIPe

Assessoria c/ Redação

Torneio de barranco será nas categorias masculina e feminina   

Foto: arquivo

Foto: Ilustrativa

Café
daManhã

EDITORIA

“O Senhor, teu Deus, (…) te 
alimentou com o maná, que tu não 
conhecias” (Dt 8,3). Estas palavras de 
Moisés fazem referência à história de Israel, 
que Deus fez sair do Egito, da condição de 
escravidão, e por quarenta anos o guiou no 
deserto para a terra prometida. Uma vez 
estabelecido na terra, o povo eleito atingiu 
uma autonomia, um bem-estar, e correu o 
risco de esquecer as tristes vicissitudes do 
passado, superadas graças à intervenção de 
Deus e à sua infinita bondade. Então as 
Escrituras exortam a recordar, a fazer 
memória de todo o caminho feito no 
deserto, no tempo da penúria e do 
desconforto.  

Além da fome material o homem 
leva consigo outra fome, uma fome que não 
pode ser saciada com comida comum. É a 
fome de vida, fome de amor, fome de 
eternidade. O sinal do maná – como toda 
experiência do êxodo – continha em si 
também esta dimensão: era figura de uma 
comida que sacia esta fome mais profunda 
que existe no homem. Jesus nos dá este 
alimento, assim, é Ele mesmo o pão vivo 
que dá vida ao mundo. 

Seu Corpo é verdadeira comida sob 
a espécie de pão; seu Sangue é verdadeira 
bebida sob a espécie de vinho. Não é um 
simples alimento com o qual sacia nossos 
corpos, como o maná; o Corpo de Cristo é o 
pão dos últimos tempos, capaz de dar vida, e 
vida eterna, porque a substancia deste pão é 
Amor.

Na Eucaristia se comunica o amor 
do Senhor por nós: um amor tão grande que 
nos nutre com Si mesmo; um amor gratuito, 
sempre à disposição de todos os famintos e 
necessitados de restaurar as próprias forças. 
Viver a experiência da fé significa deixar-se 
alimentar pelo Senhor e construir a própria 
existência não sobre bens materiais, mas 
sobre a realidade que não perece: os dons de 
Deus, sua Palavra e seu Corpo. Se olharmos 
ao nosso redor, daremos conta de que 
existem tantas ofertas de alimento que não 
vem do Senhor e que aparentemente 
satisfazem mais. Alguns se nutrem com o 
dinheiro, outros com o sucesso e com a 
vaidade, outros com o poder e com o 
orgulho. Mas a comida que nos alimenta 
verdadeiramente e que nos sacia é somente 
aquela que nos dá o Senhor! 

O alimento que nos oferece o Senhor 
é diferente dos outros e talvez não nos 
pareça assim saboroso como certas iguarias 
que nos oferecem o mundo. Agora 
sonhamos com outros alimentos, como os 
hebreus no deserto que choravam a carne e 
as cebolas que comiam no Egito, mas 
esqueciam que aqueles alimentos eram 
comidos na mesa da escravidão. 

Eles, naqueles momentos de 
tentação, tinham memória, mas uma 
memória doente, uma memória seletiva. 
Qual é minha memória? Aquela do Senhor 
que me salva ou a do alho e das cebolas da 
escravidão? Com que lembrança eu 
satisfaço minha alma? O Pai nos diz: “Te 
alimentei com o maná que tu não 
conhecias”. Recuperemos a memória e 
aprendamos a reconhecer o pão falso que 
ilude e corrompe, porque fruto do egoísmo, 
da auto-suficiência e do pecado. A Hóstia é 
nosso maná, mediante o qual o Senhor nos 
dá a si mesmo, Amém. 
(/w2.vatican.va/content/francesco/pt/homil
ies/2017/documents/papa-francesco).
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Piadinha do dia, dizem que o 
Brasil não ganhou da Venezuela na Copa 
América, porque ainda não ficou 
Maduro, e, piadas a parte, que no lugar de 
ficar criticando quintal alheio, a grande 
mídia deveria cuidar do nosso, a coisa 
anda cosquenta, Xo-mano, já  tem 
vampiro bebendo groselha e caçando 
emprego de segurança em banco de 
sangue pra tentar assalto. Veja que a 
parcela de desempregados que fica no 
corre-gira atras de um trampo, já gasta 
sola de sapato há mais de dois anos e 
avançou de 17,4% no 1º trimestre de 
2015 para 24,8% no mesmo período 
deste ano, coisa de 3,3 milhões de 
pessoas.  

Sem querer alarmar, que a 
matemática não mentem o crescimento é 
de 42,4% em quatro anos, dados de 
análise do Mercado de Trabalho 
divulgada anteontem (18) pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, 
através da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua, o tal 
Pnad, do IBGE. A gente nem fala mais 
tanto no desemprego, que atinge ¼ da 
população, considerando-se os 13 
milhões e 200 mil sem empregos, 
somando-se pai, mãe e dois filhos, um 
total de 52 milhões e 800 mil no ora-veja, 
que amanhã será o ontem do hoje e truco. 

Sem pessimismo, que a gente 
sempre jogou pelo realismo, o mercado 
de trabalho brasileiro, segue bastante 
deteriorado, com altos contingentes de 
d e s o c u p a d o s ,  d e s a l e n t a d o s  e  
subocupados. 

O leitor já parou pra observar os 
subempregados em Cáceres? É algo que 
realmente preocupa, as bike-foods nas 
esquinas, camelôs, cata-latinhas, 
mendicância, e, não se surpreenda, no 
resto do país, o bicho também anda 
pegando. 

Infelizmente, uma queda ainda 

mais expressiva da taxa de 
desemprego e da desigualdade é 
esperada para 2020, a partir da retomada 
mais forte do nível de atividade e os hoje 
5,2 milhões de desempregados que 
procuram trabalho há mais de 1 ano, 
segundo o IBGE, podem continuar tendo 
que usar rayband pra não bater a cara 
contra o muro, das lamentações. 

Pra finalizar, vamos aqui 
classificar a quantos anda a população 
tupiniquim: 80% dos trabalhadores 
ocupados são classificados em alguma 
dessas categorias: 40% estão na camada 
superior dos pobres, 27% na camada dos 
pobres e 13% na camada dos miseráveis. 
A camada superior dos pobres tem uma 
renda média mensal de R$ 1.700 reais, os 
pobres, recebem R$ 920 reais mensais e 
os miseráveis, R$ 310 reais mensais. 

E aí, vem o dado em que poucos 
acreditam: o ponto de corte não é 
educacional: dos 5,8 milhões de 
ocupados com ensino superior  
incompleto, 4,6 milhões são pobres, 8,3 
milhões de ocupados que estão 
classificados na categoria pobres têm 
ensino superior completo. 

Se juntarmos aqueles que têm 
ensino superior incompleto e aqueles 
que têm ensino superior completo, temos 
12,9 milhões de trabalhadores pobres 
com nível superior. Como diz o nosso 
amigo Fernando Brito,  todo mundo 
imagina que após concluir o curso 
superior é possível ao menos ir para a 
média classe média, mas não é o que está 
acontecendo no Brasil. 

Então, o significado disso é uma 
profunda insatisfação. Traduzindo e 
trocando em miúdos, nem sempre o grau 
de formação facilita uma vida melhor 
num país quebrado, claro, que ajuda, mas 
não é tudo, pelo menos enquanto as 
engrenagens do Estado não voltarem a 
girar pra frente, Bom Dia!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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CORPUS CHRISTI

MISSÕES SALESIANAS

CURSO DE FOTOS

REVÉR-TÉRIO

MERCADO BANDIDO

Nesta quinta-feira e sexta-feira (20 e 21 de 
junho) os órgãos públicos do Executivo 
Estadual estarão fechados por conta do 
feriado de Corpus Christi e do ponto 
facultativo, previstos no Decreto nº 05 de 
10 de janeiro de 2019. Serviços 
considerados essenciais, como saúde e 
segurança  públ ica ,  permanecem 
atendendo a população. Como já  
informamos na edição de ontem, os bancos 
abrirão as portas normalmente na sexta-
feira, assim como o Ganha-Tempo de 
Cáceres, e, o judiciário voltará ao 
expediente normal somente na segunda 
feira, 24.

Neste mês de junho, completa 125 anos da 
chegada da Missão Salesiana de Mato 
Grosso no Estado. A entidade é 
reconhecida pela atuação educativa em 
inst i tuições de ensino ( infant i l ,  
fundamental,  médio e superior),  
paróquias, obras sociais e missões 
indígenas. Hoje, são 21 casas salesianas, 
em diversas cidades de Mato Grosso, 
Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Nova 
Xavantina, Primavera do Leste, Poxoréu, 
Rondonópolis e aldeias de Meruri, São 
Marcos e Sangradouro.

No próximo dia 25, em Cáceres, o 
fotografo Luís Lemos ministrará o curso 
fotografia de bolso, ensinando como fazer 
fotos profissionais com o celular, em aulas 
prática, teórica, com exposição durante o 
Festival de Pesca.  As inscrições custam 
R$ 80 reais e um quilo de alimentos para o 
Lar das Servas de Maria. Mais 
informações pelo WhatsApp: (65)99614-
3973 / Luís Lemos ou lhlemos@gmail e 
três 3 fotos de cada participante, das 
inúmeras registradas ao longo do dia, 
serão postadas na fanpage do evento.

O delegado Flávio Henrique Stringueta, 
relatou que a prisão do diretor da 
Penitenciária Central do Estado (PCE), 
Revétrio Francisco da Costa, causou 
surpresa, lembrando o histórico exemplar 
do diretor da PCE como servidor público e 
as diversas apreensões feitas quando 
ocupava a função na unidade, mas e 
sempre tem um mas, a se consumar no 
devido processo legal seu tropeço, fica 
aquela assertiva, tudo tem um preço e o 
troco pode ser bem maior.

Por falar em preço, o próprio delegado da 
GCCO Flávio Stringueta afirmou que a 
carga dos celulares que seriam impetradas 
na Penitenciária Central do Estado 
custaria cerca de R$ 400 mil no “mercado” 
dentro da unidade.  Ou seja, mais de R$ 
4.500 cada com direito claro, a 
carregadores, que as cargas seriam feitas 
através das extorsões extra-muralhas de 
incautas vitimas aqui fora, como sempre.

FOGO SELVAGEM
Mato Grosso bateu o recorde em número 
de focos de calor nos primeiros seis meses 
do ano, segundo dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
divulgados na terça-feira (18). Foram 
5.325 registros de janeiro a junho de 2019. 
O índice atual é 57% maior que no mesmo 
período do ano passado, onde foram 
registrados 3.383 focos de calor, em todo o 
estado. Uma vergonha prá gente, refém da 
impunidade dos poderes constituídos.

Corpus Christi: alimento da Fé

Desemprego e Canudo
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Alemão; zagueiros: João 
Moura, Cosmo, Damascena, 
Taison e Taygor; laterais-
esquerdos: Gustavo e Glauber; 
volantes: Naubert, Cabeça, Zé 
Wilson e Everton Cezar; meias: 
Rafinha, Diego*, Foguinho e 
Vitor r atacantes, Baianinho, 
Leo Porto, Welton, Lucão, 
Irapuan e Neymar.

jogou no Cuiabá em 
2014.

A estreia está prevista 
para o dia 7 de julho, contra o 
Sorriso, no estádio Egídio 
Preima. Ação, Cacerense, 
Poconé são os outros times 
participantes. O Nova Mutum 
Esporte Clube, entra no certame 
com: goleiros: Pajé, Gabriel e 

equipes e jogo a jogo 
buscar o objetivo”, disse o 
técnico.

No amistoso vencido por 
3 a 1, o técnico também deu 
oportunidades aos jovens 
jogadores. “Fizemos um jogo-
treino com três tempos e 
conseguimos observar também 
os atletas mais jovens, analisar o 
elenco no geral dentro de 
campo”, completou.

Com média de 25 anos, 
atualmente o elenco está 
formando com 26 atletas, sendo 
8 oriundos do futebol mato-
grossense, mais 18 contratados 
de outros estados, entre eles o 
zagueiro Taygor, que estava no 
Luverdense e o experiente 

 Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-Agrossense terá uma 

grata novidade na edição 2019. 
O Nova Mutum Esporte Clube, 
fundado em 1988, estreará em 
uma competição profissional 
filiada à Federação Mato-
grossense de Futebol.

Debutando no futebol 
profissional, o elenco foi o 
p r i m e i r o  a  c o m e ç a r  a  
preparação para o campeonato, 
no dia 30 de maio, com cerca de  
20 atletas. No último fim de 
semana, a equipe venceu jogo-
t re ino contra  a  Seleção 
Amadora de Lucas do Rio 
Verde, no estádio Passo das 
Emas, local que mandará seus 

jogos na Segundona do 
Estadual.

A comissão técnica é 
liderada pelo ex-jogador 
catarinense Willian De Mattia, 
conhecido como Dema, que 
jogou por 12 anos na Europa, 
Grécia e Finlândia, e em alguns 
clubes brasileiros, como o 
Juventude(RS) em 2015, pelo 
Gauchão e Série C.

“Será uma competição 
d i f í c i l ,  N o v a  M u t u m  é  
debutante e todas equipes 
querem subir. Nós queremos 
também, mas com muita 
humildade. Teremos percalços, 
jogaremos em Lucas, mas tenho 
certeza que será uma disputa 
forte, vamos respeitar todas as 

 Luverdense Esporte 
Clube terá que agir no Omercado do futebol em 

meia-temporada da Série C do 
Campeonato Brasileiro. Isso 
porque a equipe ocupa a última 
colocação e  perdeu sua 
referência no ataque.

O centroavante Giovani 
Rosa, de 27 anos, veio como 
reforço após a estreia do time 
mato-grossense na competição 
nacional, mas passa por 
problemas delicados na família 
e teve que deixar o clube.

Com isso, a diretoria age 

nos bastidores para 
trazer uma peça de reposição, já 
que as opções diminuíram para 
o técnico Junior Rocha. No 
último jogo, no empate sem gols 
contra o Paysandu fora de casa, 
os atacantes Gabriel Honório e 
Anderson Ligeiro fizeram a 
linha de frente do Luverdense.

Anteriormente, a equipe 
já havia dispensado três 
jogadores, o volante Helder 
Ribeiro, o meia Junior Lemos e 
o atacante Wilson Júnior, que 
disputaram o Campeonato 
Mato-grossense.

N o  p r ó x i m o  
domingo(23), o Luverdense, 
último lugar do grupo B com 
seis pontos, recebe o penúltimo 
colocado Atlético(AC), que 
tem sete, em um confronto 
direto, pela nona rodada da 
Série C do Brasileiro. 

O jogo será às 16 horas, 
no estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde.

CAÇULA NA BRIGA

Nova Mutum monta plantel
forte pra disputar segundona

Apesar de ser fundado em 1988, com 31 anos no amadorismo, time de Nova  Mutum debuta no profissional com humildade, mas reforçado na segundona

O.E c/ Redação

Enquanto espera o inicio da guerra, plantel treina e joga amistosos   

BAIXA NO VERDÃO

Com problemas familiares
atacante deixa Luverdense
O.E c/ Redação

Centroavante Giovani Rosa veio como reforço ao Luverdense na série C  

Foto: Arquivo

Foto: Assessoria
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
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TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 
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METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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Cáceres-MT, 20 e 21 de junho de 2019

F o r m a ç ã o  e  
Aperfeiçoamento de praça 
(Esfap),  tenente-coronel 
Susane Tamanho, e pelo 
presidente da Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe) da 

 Polícia Militar e a 
U n i v e r s i d a d e  d o  AEstado de Mato Grosso 

(Unemat) assinaram nesta 
terça-feira (18.06) um termo 
de cooperação técnica para 
assegurar a emissão de 

diploma de graduação para 
2.120 policiais militares.

O termo foi assinado 
pelo comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Jonildo 
José de Assis, pela comandante 
da Escola Superior de 

Também participaram 
do ato o diretor de Ensino da 
PM, coronel Ronelson Barros, 
e  o  c o o r d e n a d o r  d e  
Comunicação e Marketing 
Institucional, tenente-coronel 
Luiz Fernando Dias.

O ato regularizará a 
situação dos soldados que 
ingressaram na PMMT a partir 
de 2015, por meio de concurso 
público, e concluíram o Curso 
de Formação de Praça pela 
Esfap da Polícia Militar. 
Soldados de duas turmas, da 
29ª e 30ª, já estão habilitados à 
diplomação em Tecnólogo em 
Segurança Pública. Já os 
alunos da 31ª, que ainda estão 
em formação, terão o mesmo 
direito após a concluírem a 
graduação, no final deste ano.

A t enen te -co rone l  
Susane, explica que o termo de 
cooperação corrige uma 
pendência que vinha desde 
2015, ano em que o Centro de 
Formação foi transformado em 
Escola Superior da PM. Ela 
lembra que para obterem o 

d i p l o m a ,  o s  P M s  
frequentaram curso em regime 
integral com total de 1.875 
horas/aulas.

O professor Valter 
Danzer avaliou o termo como 
um ato de fortalecimento do 
e n s i n o  s u p e r i o r  e  u m  
instrumento que vai contribuir 
para que o policial usufrua dos 
direitos da graduação. Danzer 
colocou a Unemat à disposição 
da  PMMT pa ra  ou t r a s  
parcerias. 

O  c o r o n e l  A s s i s  
lembrou que a Unemat tem 
uma tradição de parceria com a 
Polícia Militar de Mato 
Grosso. No caso específico 
deste termo, o comandante-
geral destacou a importância 
da graduação para os policiais.

Além de ser um direito, 
o diploma vai permitir que o 
policial continue na sua 
jornada pelo conhecimento, 
q u e  b u s q u e  u m a  
especialização, mestrado, 
agregando qualidade aos 
serviços prestados a sociedade 

Assessoria

Ato regularizará situação dos soldados que ingressaram na PM a partir de 2015,   mediante concurso público, e concluíram Curso de Formação de Praça pela Esfap
PARCERIA TÉCNICA

Unemat e PM firmam termo de 
emissão de diploma aos policiais

Detalhes foram discutidos entre as direções da PM e universidade   
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