
BOLAS BRANCAS

Para o grupo de psicólogos que organizaram a Campanha 
Janeiro Branco em Cáceres, objetivando a reflexão, 
orientação e planejamento de ações estratégicas em prol 
da saúde mental. E sempre parceira de eventos a serviço 
da comunidade, a Faculdade do Pantanal FAPAN, por 
meio do curso de Psicologia, realizam duas atividades no 
dia 21 com a Roda de Conversa a partir das 15h e no dia 28 
com plantão psicológico na Clínica-Escola, das 18h as 
22h.

BOLAS PRETAS

Para a população que não aprendeu ainda a cuidar dos 
quintais na prevenção da dengue, zika e chikungunya. 
Mal começou a temporada de chuvas e segundo o agente 
de saúde já são encontrados todos os dias focos do 
mosquito  . Os casos de dengue em  Mato  AedesAegypti
Grosso ultrapassaram 9.640, em 2019. Todos os anos a 
novela se repete. Daí a população reclama que o poder 
público não faz sua tarefa diária de prevenção. E você? Já 
combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de 
casa.

BOLAS BRANCAS

A Secretaria de Saúde do Estado que reativou a cirurgia de 
Transplante de rim em Mato Grosso pelo SUS, cirurgia 
que estava suspensa a cerca de 11 anos. O transplante é 
um marco histórico para a saúde em Mato Grosso. A 
reativação do procedimento cirúrgico vai gerar uma 
economia ao Governo do Estado de aproximadamente R$ 
10 milhões por ano, antes os pacientes dependiam da 
disponibilidade do agendamento em perspectiva 
nacional. Foi anunciado também  o início do processo de 
habilitação junto ao Ministério da Saúde para  reativação 
do transplante de medula óssea.

BOLAS PRETAS

É o ser humano é mesmo difícil de se lidar. Com tantas 
campanhas realizadas de conscientização que lugar de 
lixo é no lixo, ainda vemos tantas pessoas que jogam lixo 
nos terrenos baldios afora, nas calçadas quase obstruindo 
a passagem. Não precisa ir longe, é só dar uma caminhada 
pela cidade e verá tanto lixo jogado. Vamos respeitar, a 
natureza agradece.

X
DA REPORTAGEM

Ao celebrar a missa na capela da Casa 
Santa Marta, o Papa Francisco comentou o 
trecho extraído do Evangelho segundo 
Marcos, que apresenta um episódio de cura 
realizada por Jesus a um paralítico.

Jesus está em Cafarnaum e a multidão 
está reunida em volta dele. Através da 
abertura feita no teto da casa, algumas 
pessoas levam a Ele um homem deitado numa 
maca. A esperança, segundo o Pontífice, é que 
Jesus cure o paralítico, mas Ele surpreende a 
todos dizendo: “Filho, os teus pecados estão 
perdoados”. Somente depois ordena ao 
paralítico que se levante, que pegue sua cama 
e volte para casa, recorda o Papa.

O Santo Padre afirma que, com as 
suas palavras, Jesus permite que homens e 
mulheres reconheçam o que é essencial. “Ele 
é um homem de Deus”, destacou. Segundo 
Francisco, Jesus cura, mas não é um 
curandeiro, ensina, mas é mais do que um 
mestre, e diante da cena que se apresenta, vai 
ao essencial:

“Olha o paralitico: 'Os teus pecados 
estão perdoados'. A cura física é um dom, a 
saúde física é um dom que devemos proteger. 
Mas o Senhor nos ensina ainda que também a 
saúde do coração, a saúde espiritual precisa 
ser preservada”.

Jesus vai ao essencial também com a 
mulher pecadora, de que fala o Evangelho, 
relembra o Papa. Diante do choro, da mulher, 
Jesus diz: “Os teus pecados estão perdoados”. 
Os outros ficam escandalizados, afirmou 
Francisco, quando Jesus vai ao essencial, se 
escandalizam, porque ali está a profecia, ali 
está a força.

O Pontífice observa que, do mesmo 
modo, Jesus diz ao homem da piscina que 
nunca chega em tempo para descer na água 
para poder curar: “Vai, mas não peques mais”. 
À Samaritana que lhe faz tantas perguntas, 
Jesus pergunta do marido. “Vai ao essencial 
da vida”, repete o Santo Padre, que completa: 
“O essencial é a sua relação com Deus. E nós 
muitas vezes esquecemos disto, como se 
tivéssemos medo de ir propriamente ali, onde 
há o encontro com o Senhor, com Deus”.

O Papa observou que homens e 
mulheres fazem tanto por sua saúde física, 
trocam conselhos sobre médicos e remédios, 
mas não pensam na saúde do coração. Para 
esta situação, o Pontífice sublinha a frase de 
Jesus: “Filho, os teus pecados estão 
perdoados”.
“Estamos acostumados a pensar neste 
remédio do perdão dos nossos pecados, dos 
nossos erros? Nós nos perguntamos: 'Eu devo 
pedir perdão a Deus por alguma coisa?'. Sim, 
sim, sim, em geral todos somos pecadores, e 
assim a coisa se dilui e perde a força, esta 
força de profecia que Jesus faz quando vai ao 
essencial. E hoje Jesus, a cada um de nós, nos 
diz: 'Eu quero perdoar os teus pecados'”.

Francisco prosseguiu afirmando que 
há pessoas que não encontram pecados em si 
mesmas para confessar, porque falta a 
consciência dos pecados. “Pecados 
concretos, doenças da alma,  que devem ser 
curadas e o remédio para se curar é o perdão”, 
alerta.

“É uma coisa simples, mas que Jesus 
nos ensina quando vai ao essencial. O 
essencial é a saúde, toda: do corpo e da alma. 
Devemos preservar bem a do corpo, mas 
também a saúde da alma. E devemos ir àquele 
médico que pode nos curar, que pode perdoar 
os pecados. Jesus veio para isto, deu a vida 
por isto”, concluiu.___*** Vatican News
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Todos inícios de ano, os gurus 
divulgam suas previsões para o seguinte e a 
gente , sem nenhuma pretensão para este 
cargo liberal, não podíamos ficar fora do que 
para muitos, é uma ciência oculta, mas que 
vemos como patacoadas de ocorrências 
óbvias, que poderiam sim, serem usadas 
como alerta para que não ocorressem. 
Sócrates ensinou que uma vida irrefletida 
não vale a pena ser vivida e certa feita em 
Fédon, disse que uma vida irrefletida leva a 
alma a ficar confusa e aturdida, como se 
estivesse bêbada, enquanto uma alma sábia 
alcança a estabilidade e seu vagar chega ao 
fim. Nessa linha de compreensão, a gente 
teima em levar uma vida reflexiva, mesmo 
diante da óbvia constatação de que, não raro, 
o resultado das nossas reflexões não sejam 
muito palatáveis.

Nessas reflexões, incursionamos 
ousadamente no mundo da premonição, o 
fazendo com a perspectiva de acertar a 
maioria das previsões aqui encartadas, pela 
óbvia constatação de que todos que tenham o 
mínimo de lucidez concluiriam pela sua 
inevitabilidade. Exemplificando o óbvio, os 
engarrafamentos no trânsito minarão a nossa 
paciência; magistrados serão aposentados 
c o m p u l s o r i a m e n t e  p e l o  C N J ;  a s  
Assembleias Legislativas continuarão a 
“trabalhar” em “harmonia” com o Poder 
Executivo; com as chuvas, o asfalto será 
pulverizado e muitas estradas ficarão 
intrafegáveis; haverá desabastecimento de 
pescado na semana santa; as operadoras de 
celular continuarão a prestar um serviço de 
péssima qualidade; novas leis penais 
deverão surgir, a pretexto de combater a 
violência, com a exacerbação das penas 
privativas de liberdade, mas tudo ficará 
como dantes; será deflagrada uma campanha 
pela legalização da maconha, como uma 
panacéia no combate à traficância; os 
flanelinhas continuarão dominando os 
estacionamentos públicos, sob o olhar 
complacente das autoridades; muitos 
prefeitos serão afastados por juízes 
singulares, todavia voltarão aos cargos, no 
dia seguinte, em face de uma liminar 

concedida por um membro da segunda 
instância; um congressista muito conhecido 
vai se deslocar num avião da FAB para 
cuidar de assuntos pessoais, para, depois de 
flagrado, assumir o erro e prometer ressarcir 
os cofres públicos; os assaltos se 
multiplicarão e muitos sucumbirão sob as 
armas dos meliantes, mas só uma parcela 
mínima de transgressores será punida; 
cadeias serão interditadas, por falta de 
condições para receber presos provisórios; 
presos cavarão túneis e fugirão de cadeias e 
os líderes de facções criminosas continuarão 
comandando as suas ações de dentro das 
prisões. No campo artístico, podemos sem 
medo de errar, aduzir que uma conhecida 
celebridade irá se casar e se separar em 
menos de 3 meses. 

Outra será flagrada sem calcinha em 
um grande evento da mídia; uma dupla 
sertaneja irá se separar e realizará uma turnê 
de despedida; um ator de uma emissora 
televisiva irá para outra emissora televisiva 
e, arrependido, retornará para a emissora 
televisiva original. 

Várias celebridades irão posar nuas, 
em conhecida revista masculina, e alegarão 
que fizeram o trabalho pelo lado artístico, 
não pelo dinheiro. Teremos uma nova edição 
do BBB no segundo semestre e os programas 
de TV aberta irão apelar para o sexo e 
violência. Por ai afora, as previsões 
previsíveis, são em sua maioria, chutes com 
os dois pés, engana trouxas e quem ler 
amanhã as do nosso colega Mané Futrica, vai 
entender bem o que mencionamos a respeito 
do óbvio. 

Trabalha não, Mané, que a vaca vai 
pro brejo, afinal esta vida é uma boa, pois se 
fosse duas, seria um saco e se previsões 
tivessem fundamento lógico, não tinha 
político famoso atrás das grades, com 
certeza lamentando porque não previu antes, 
coisas da vida, amigos. É como nosso amigo 
Mauro aqui da oficina, técnico especializado 
em impressão, um dos mais competentes de 
Mato Grosso, previu que o galo iria prá lá de 
Marrakeshe e veio o imprevisível, assim é 
com a maioria das pessoas e ponto final.
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O essencial da vida é a nossa 
relação com Deus, afirma Papa

A lógica do óbvio
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ampliação do quadro associativo, 
incentivar doações e apoio para a 
Fundação Rotária, promover a 
imagem pública e ser porta voz do 
distrito, entre outras.

Brígida, é gaúcha da 
cidade de Santa Rosa-RS, 
professora aposentada e a muitos 
anos reside em Tangará da Serra; 
pertence ao quadro associativo do 
Rotary Club Tangará da Serra 

apresentações motivacionais e 
informativas inspiradoras para 
preparar os governadores eleitos 
a vencer desafios e levar seu 
distrito a patamares mais altos.

Com isso estarem aptos a 
c u m p r i r  a s  v á r i a s  
responsabilidades que cabe ao 
cargo ocupado, entre elas: o 
fortalecimento dos clubes, 
formação de novos clubes e 

á se encontra em San Diego, JEUA, a Governadora eleita 
para o ano rotário 2020-

2021 do Distrito 4440, Brígida 
Maria Fischer, que estará 
participando do treinamento 
admin i s t r a t ivo  duran te  a  
Assembleia Internacional para 
Governadores eleitos,  nas 
dependências do Manchester 
Grand Hyatt San Diego.

Na quinta-feira, horas 
antes do embarque, no saguão do 
aeroporto internacional Marechal 
Rondon, a governadora recebeu 
homenagens da família rotária 
que organizaram uma cerimônia 
de despedida marcada pela 
e m o ç ã o  e  m u i t o  
companheirismo.

O evento em San Diego, 
reúne cerca de 530 governadores 
eleitos do Rotary Internacional de 
217 países, entre os dias 19 a 25 
do corrente mês e tem o objetivo 
de oferecer oportunidades aos 
participantes de conversarem 
sobre como fortalecer o Rotary, 
os Distritos, os clubes, tornando-
os mais ativos. 

Além de troca de ideias, 
mesas-redondas, workshops e 

equipe avistou um Fiat Uno 
branco em alta velocidade e 
realizou acompanhamento tático, 
quando o condutor numa curva 
perdeu o controle do veículo, 
vindo chocar  contra uma árvore.

Os três ocupantes do Fiat, 
foram encaminhados a unidade 
de saúde e posteriormente  ao 
Pronto-Socorro de Várzea 
Grande, devido a gravidade dos 
ferimentos.

Em aver iguação  no  
veículo suspeito, foi encontrado 
pelos policiais 11 jaús, 10 
pintados, 3 cacharas e 5 pacus, 
todas as pelas estavam sem 
cabeça. Ainda na checagem foi 
constatado que o condutor não 
t i n h a  h a b i l i t a ç ã o  e  n e m  
documentos do veículo.

A  o c o r r ê n c i a  f o i  
encaminhada para providências 
legais.

apreenderam na madrugada de 
ontem, 29 exemplares de peixes 
de diversas espécies.

O fato se deu, quando a 

m mais uma operação de Efiscalização, Policiais 
Militares de Poconé 

durante ronda pelo município, 

É uma pessoa dinâmica, 
atuante na sociedade tendo já 
participado e colaborado em 
inúmeros projetos locais e 
regionais de grande alcance 
social.

Centro, no qual já ocupou 
diversos cargos do Conselho 
Diretor. Foi eleita na Conferência 
D i s t r i t a l  d o  G o v e r n a d o r  
Fernando Cesar Dalmolin, em 
maio de 2018, em Cuiabá. 

Vereadores.
O gestor informou que 

realizou várias consultas, exames 
de imagens e foi identificado um 
cisto com três centímetros de 
diâmetro, localizado no crânio.

Conforme o prefeito, o 
cisto precisa ser reduzido, uma 
vez que está comprometendo o 
nervo ótico do lado esquerdo de 
sua visão, podendo levar a 
cegueira integral.

Floreano informou ainda 
que o problema também causa 
sangramento, enjoo, tonturas e 
uma dor de cabeça intensa.

 prefeito de São José dos OQuatro Marcos, Ronaldo 
Floreano dos Santos, 

concedeu sua primeira entrevista 
coletiva desde que afastou 
parcialmente do cargo, para 
tratamento de saúde.

Durante a entrevista 
realizada na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, ao lado da 
vice-prefei ta  Cida Rézio,  
Ronaldo Floreano falou do 
problema de saúde, o tratamento 
e sobre atendimento ao público.

E l e  i n f o r m o u  q u e  
continua no cargo, com o apoio da 
vice-prefeita e da Câmara de 

ROTARY

Governadora eleita do Distrito 4440, Brígida Fischer,
participa de assembleia internacional em San Diego

Evento reúne cerca de 530 governadores eleitos do Rotary Internacional de 217 países

Da Redação

Brigida com companheiros no aeroporto: momento de despedida 

Foto: Distrito 4440

PESCA PREDATÓRIA

Polícia Militar flagra três com
pescado irregular em Poconé

Da Redação

Pescado irregular apreendido 

Foto: PM-MT

AFASTAMENTO PARCIAL

Ferreia Júnior e Ulisses Ferreira

Prefeito Floreano fala sobre a doença 

Foto: Reprodução
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margens da estrada.  Ao realizar a 
abordagem do veículo foi  
verificado que estava com as 
portas destravadas. Buscas pelo 
condutor do veículo foram 
e f e t u a d a s ,  m a s  n a d a  f o i  
encontrado. No entanto, após 
checagem, via Base Operacional 
d o  G e f r o n ,  o s  p o l i c i a i s  
constataram que o veículo se 
tratava de produto de roubo/furto.

Já na quarta-feira (15), às 
23h30, a equipe do Gefron 
realizou a abordagem de uma 
motocicleta Honda de cor preta 
ocupada por um casal, na barreira 
sanitária da Ponta do Aterro, 
localizada no município de Vila 
Bela da Santíssima Trindade. Em 
c h e c a g e m  m i n u c i o s a  d o  
Cert i f icado de Regis t ro  e  
Licenciamento de Veículo (CRLV) 
juntamente à PRF  foi identificado 
que o dígito do verificador do 
CRLV era inválido, com indícios 
de adulterações, pois o lacre estava 
rompido.

Diante dos fatos, a base do 
Gefron entrou em contato com a 
proprietária da motocicleta cujo 
nome constava no documento, que 

afirmou que a motocicleta estava 
em sua residência. Após o relato, 
foi confirmado que a motocicleta 
abordada e checada se tratava de 
um veículo adulterado.

Os suspeitos receberam 
v o z  d e  p r i s ã o  e  f o r a m  
encaminhados, juntamente com a 
motocicleta até a Delegacia de 
Polícia do município de Vila Bela 
da Santíssima Trindade.
Durante patrulhamento do Gefron 
na estrada vicinal da rodovia MT-
265, na quarta-feira (16), na região 
da serrinha próxima à linha da 
fronteira, foi abordado um 
caminhão de cor branca que estava 
trafegando no sentido Bolívia-
Brasil, onde foi localizado na 
carroceira do veículo 30 toras de 
aroeira. 

Após perguntar sobre a 
origem da madeira, o condutor do 
veículo revela ter feito o 
carregamento na Bolívia e não 
possuía nenhuma documentação.

A guarnição deu voz de 
prisão ao suspeito pelo crime de 
contrabando e, posteriormente, foi 
encaminhado para a Delegacia de 
Polícia Federal de Cáceres.

localizados. 
Na checagem pelo chassi 

da  caminhone t e  S -10  fo i  
constatado que se tratava de 
produto de roubo/furto. A mesma 
situação ocorreu com o outro 
carro, um Toyota Yaris.
Na quinta-feira (16), às 17h, na 
região de Vila Cardoso, os 
policiais avistaram um veículo 
Renault Sandero de cor branca, às 

ua t ro  ve í cu los ,  uma  Qmotocicleta, um caminhão 
e 30 toras de aroeira foram 

r e c u p e r a d o s  d u r a n t e  
patrulhamento do Grupo Especial 
de Segurança na Fronteira 
(Gefron). As ações ocorreram 
entre quarta e sexta-feira (15 a 17), 
na fronteira do Brasil com a 
Bolívia. Três pessoas foram 
presas.

Na madrugada de sexta-
feira (17), a base do Gefron 
recebeu informação de que havia 
dois veículos, uma S 10 e um Yaris, 
trafegando em alta velocidade na 
rodovia MT-265 e uma equipe se 
deslocou até o local. Os policiais 
realizaram a abordagem e 
recuperaram os veículos, mas os 
condutores fugiram por uma 
região de mata e ainda não foram 

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da (SME) Secretaria 
Municipal de Educação, 

durante o período de férias escolares 
está realizando a manutenção 
preventiva de seus ônibus e 
organizando para passar pela 
vistoria anual que será feita pelo 
D e t r a n ,  p a r a  e s t a r  c o m  a  
documentação devida, nos setenta e 
sete, ônibus que compõe a frota da 
SME.
  O  c o o r d e n a d o r  d e  
transporte, Wesley Alencar, explicou 
que os veículos estão passando por 
revisão completa: freios, troca de 
óleo, marcação dos pneus, filtros 
novos, mecânica e elétrica, 
 “Nos ônibus novos que 
estão na garantia a equipe de 
mecânicos da Marcopolo e Mônaco 
estão em Cáceres para realizar a 
revisão.

A medida é necessária para 
oferecer segurança e a integridade 
física aos alunos e condutores que 

utilizam os veículos durante o ano 
letivo, para terem acesso as escolas 
do Campo e moram distantes dos 
seus destinos”.

A SME, Luzinete Tolomeu, 
contou que a Gestão realizou 
grandes ações que geram economia 
no transporte escolar, a locação de 
um estacionamento apropriado, com 
lava jato, espaço com conforto para 
os motoristas que esperam. “Esse 
espaço era uma reivindicação antiga 
dos motorista”, finalizou Luzinete.

O prefeito Francis Maris 
Cruz, avaliou o avanço na economia 
e na qualidade do transporte. “O 
transporte escolar era desumano e 
com um gasto de milhões. 

Hoje temos uma frota nova 
que garante segurança e qualidade 
aos nossos alunos além de 
acessibilidade para os PCD's, todo 
esse conjunto de ações faz parte da 
nossa meta em melhorar a educação 
do nosso município”, afirmou 
Francis.

COMBATE AO CRIME

Policiais do Gefron apreendem 30 toras
de aroeira e recuperam quatro veículos

A ação é resultado do trabalho preventivo e ostensivo realizado pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira

Redação c/ Assessoria

Madeira apreendida sem documentação 

Foto: Gefron

MANUTENÇÃO

Prefeitura revisa frota de ônibus
para início do ano letivo de 2020
Assessoria

Medida visa oferecer segurança aos alunos 

 Foto: Assessoria

06
Cáceres-MT, 18 e 19 de janeiro de 2020 www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

By Rosane Michels

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de maior envolvimento e 
aprofundamento em suas 

emoções. Você estará mais sensível e em 
busca de intimidade. O momento é ótimo 
para estar junto dos seus e especialmente, 
de seu amor.

Esotérico

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de movimento social  
agradável, encontros com 

pessoas queridas e agregadoras. Você 
estará mais aberto, sociável e acolhedor. 
Aproveite este dia para estar junto de 
quem ama.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus de 
Peixes, indicando um dia de 
movimento agradável e boas 
relações no trabalho. Um 

projeto social ou, de alguma maneira, de 
ajuda, pode cruzar seu caminho. Se estiver 
em busca de uma nova colocação no 
mercado, pode receber uma boa notícia.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de movimento ao seu 

coração. Você estará aberto e receptivo e 
um novo romance pode começar a 
qualquer momento. O relacionamento 
com os filhos passa por um momento de 
grande afeto e abertura.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus de 
Peixes, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de estar perto de quem ama, 

na intimidade de sua casa. A vida familiar 
ganha reforços, com mais afeto e 
acolhimento. Dia ótimo para trabalhar em 
casa.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
em que você estará mais 
aberto aos relacionamentos 

de trabalho. O dia é ótimo para firmar 
amizades no setor, além de ser bastante 
oportuno para pedidos de aumento e 
promoção.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
em que você estará mais 
equilibrado para a tomada de 

decisões no trabalho e relacionadas às 
finanças. O dia é ótimo para organizar 
ganhos e gastos. Tome cuidados 
redobrados com gastos desnecessários.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de sensibilidade à flor da 
pele e necessidade de estar 

perto de quem ama. O dia é ótimo para 
dedicar-se a atividades que envolvam 
um aprofundamento emocional. Cuide-
se.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de movimento agradável na 

vida social e bom convívio com os 
amigos. Todo relacionamento que 
começar hoje, seja de amizade ou 
romance, carrega consigo a marca do 
afeto, do amor e do acolhimento.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de seu signo, indicando um 
dia em que você estará ainda 
mais sensível, com as 

emoções à flor da pele. Tome cuidado com 
a carência, pois ela pode levar a caminhos 
incertos. Momento ótimo para estar junto 
de quem ama.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus 
de Peixes, indicando um dia 
de coração aberto e boa 
comunicação. Suas palavras 

estão carregadas de emoção, portanto, em 
reuniões e acordos de negócios, preste 
atenção a elas. Momento ótimo para estar 
com os amigos.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos primeiros graus de 
Peixes, indicando um dia de 
interiorização e contato mais 
profundo com seu mundo 

emocional, que passa por um agradável 
momento de equilíbrio. O dia é ótimo para 
dedicar-se a atividades que unam mente e 
corpo.

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

Desfrutando do verão brasileiro nas mais badaladas praias da Bahia, as gatinhas Letícia e Júlia que 
viajaram na companhia dos pais Eder Clay Santana de Leal e Triana Michelis. Aproveitem as férias  e 
voltem com energias para 2020.

D e s t a q u e  e s p e c i a l  a o  
aniversariante Silvio Faria, 
que recebeu os abraços do rol 
de amigos e familiares. 
P a r a b é n s  e  m u i t a s  
felicidades! Que complete 
muitos anos e que continue 
mantendo esse espírito de 
quem conhece e valoriza as 
prioridades certas. Seja feliz! 
Na foto com a filha Mayara e o 
neto Arthur.

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

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

Festejou data natalícia ontem o 
q u e r i d o  p ro f e s s o r  C e l s o  
Victoriano, que celebrou a data 
envolto as manifestações de 
carinho dos amigos e familiares. 
Celsinho muita luz, saúde, paz e 
realizações nos anos vindouros. 
Feliz Niver!!!

D e s e j a m o s  n o v o s  
horizontes ao colega da 
comunicação  Lu i z  
Valdevino dos Santos, 
conhecido no rádio 
como Garcia, que por 
muitos anos integrou o 
q u a d ro  d a  R á d i o  
D i f u s o r a ,  s e  
despedindo agora em 
busca da realização de 
v e l h o  s o n h o .  
Desejamos sucessos 
a m i g o ,  p o r q u e  
competência, garra e 
disposição você tem de 
sobra.

Sol, mar e muito  amor, 
nesse ritmo Pedro Miguel e 
Jaqueline Lopes estão 
curtindo o verão pra lá de 
badalado em Fortaleza-
CE.  Divirtam-se.

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

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

**************
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por duplo 6/0. E todos os mato-
grossenses continuam na jornada de 
torneios nacionais.
  O Kaue Noatto também 
disputou a 3ª etapa do 16° Circuito 
Paulista de Tênis Infanto-juvenil, de 12 a 
18 de janeiro, nas sedes São Bernardo 
Tênis Clube, Slice Tennis Academia e 
São Paulo Futebol Clube, em São Paulo 
(SP), no qual venceu duas partidas e 
perdeu uma nas oitavas de final de 
simples 16 anos. Ele venceu Luka Ono 
por 4/2 e 5/3, ganhou de Giovani Pinhati 
por duplo 6/1 e perdeu para Pedro Felipe 
por 4/6 e 3/6 nas oitavas de final.

ficou de by e depois perdeu nas oitavas e, 
na 3ª etapa, começou com vitória sobre 
Pedro Gil por 6/2 e 6/3 na rodada 1 e 
perdeu nas oitavas para Rafael Lessa por 
6/1 e 6/0.
  O tenista Matheus Ribeiro, de 
10 anos, membro do Instituto Mato-
grossense de Tênis (IMT), competiu na 
3ª etapa de simples e de duplas do 
Circuito Centro Oeste. Ele encarou 
rivais difíceis e perdeu nas oitavas de 
simples para Washington Matos Junior 
por 2/6 e 3/6 e, na categoria de duplas, 
junto com Gustavo Albuquerque, sofreu 
derrota para Pedro Burin e Luis Miguel 

a n d o  c o n t i n u i d a d e  a o s  Dtrabalhos iniciados em 2019 
com as visitas técnicas aos 

e s t á d i o s  d e  M a t o  G r o s s o ,   
r e p r e s e n t a n t e s  d a  F e d e r a ç ã o  
Matogrossense de Futebol  estiveram 

nesta semana no estádio Valdir Doilho 
Wons, na cidade de Nova Mutum.  No 
ano passado foram visitados os estádios 
estádios Dito Souza (Várzea Grande), 
Neco Falcão (Poconé), Geraldão 
(Cáceres) e Egídio Preima (Sorriso).

As visitas técnicas tem por 
objetivo conferir in loco a situação do 
estádio, além requisitar e oferecer 
suporte para a apresentação dos laudos 
necessários para a liberação do local 
para abrigar os jogos de competições 
profissionais.

O estádio Municipal Valdir 
Wons está passando  por  reforma 
completa para sediar os jogos do time da 
cidade e recém promovido a Primeira 
Divisão, o Nova Mutum Esporte Clube.

S e g u n d o  o  D i r e t o r  d e  
Competições da FMF, Diogo Carvalho, 
existe sim, a possibilidade do estádio 
sediar os jogos do Nova Mutum no 
Mato-grossense ainda neste ano.

“A diretoria do Nova Mutum 
está otimista que a reforma do estádio 
seja finalizada a tempo da sua estreia em 
casa. A obra já está em fase final de 
conclusão, e a partir daí, terão que 
apresentar a FMF, os laudos necessários 
para liberação do local”. O Nova Mutum 
fará o seu primeiro jogo como mandante 
no Mato-grossense Martinello Sicredi 
2020, no dia 25 de janeiro, às 15h30, 
diante do Luverdense com local ainda a 
definir.

a u e  N o a t t o ,  G u s t a v o  KAlbuquerque, Giovanni Duarte, 
Daniel Eljach, Lara Bela 

Frederico, Pietra Nunes e Matheus 
Ribeiro conquistaram cinco troféus e 
mais alguns outros bons resultados no 
Circuito Nacional de Tênis, promovido 
pela Confederação Brasileira de Tênis 
(CBT), neste mês de janeiro, realizados 
nos estados do Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. E 
os tenistas continuam competindo em 
busca de mais troféus para Mato Grosso.
  O tenista Kaue Noatto, 15 anos, 
representante do Instituto Mato-
grossense de Tênis (IMT), conquistou 
três dos cinco troféus. Ele foi campeão 
de simples e de duplas na 1ª etapa do 
Circuito Sul Brasileiro de Tênis 2020, na 
categoria de 16 anos, de 03 a 06 de 
janeiro, no Clube Olímpico, em Maringá 
(PR). E foi campeão de simples na 2ª 
etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis 
2020, na categoria 16 anos, de 07 a 10 de 
janeiro, no Londrina Country Clube, em 
Londrina (PR). Na 2ª etapa do Sul 
Brasileiro, Kaue Noatto começou como 
cabeça de chave, depois venceu de 
virada o maringaense, Rafael Sabio por 
3/6, 6/4 e 7/6 nas quartas de final, em 
seguida ganhou do londrinense, João 
Remigio por 6/2, 1/6 e 6/4 nas semifinais 
e, para arrematar, superou o curitibano, 

Davi Hartmann com boa vantagem de 
6/1 e 6/0 na final. E, numa super 
campanha positiva em 2020, Kaue 
empunhou o terceiro troféu de campeão 
em menos de dez dias.
  O  t e n i s t a  G u s t a v o  
Albuquerque, 10 anos, representante da 
academia Benegas Tennis Sorriso, levou 
um troféu ao se sagrar vice-campeão de 
simples na 1ª etapa do Circuito Centro 
Oeste de Tênis 2020, na categoria 12 
anos, de 04 a 07 de janeiro, no Clube 
Olímpico Assefaz, em Brasília (DF). E 
foi semifinalista de simples na 2ª etapa 
do Circuito Centro Oeste de Tênis, na 
categoria 12 anos, de 08 a 12 de janeiro, 
no Country Clube de Goiás, em 
Aparecida de Goiânia (GO).
  Na 1ª etapa do Centro Oeste, 
Gustavo Albuquerque iniciou com 
vitória sobre o brasiliense, Júlio Ramos 
por 6/0 e 3/0(des), depois venceu o rio-
verdense, Felipe Campos por 6/2 e 6/0 e, 
no confronto final, fez belo jogo, mas 
sofreu derrota para o goianiense, 
Henrique Schafer por 3/6, 6/3 e 4/6. E, 
na segunda etapa, Gustavo venceu o 
anapolino, Rama Prates (6/1 e 6/1), 
voltou a vencer de Felipe Campos (6/4 e 
6/0) e perdeu para o goianiense, Laiffer 
Fagundes (2/6 e 2/6) na semifinal.
  O tenista Giovanni Duarte, 14 
anos, representante do Instituto Mato-

grossense de Tênis (IMT), faturou o 5° 
troféu de MT ao se sagrar vice-campeão 
de duplas na 2ª etapa do Circuito Sul 
Brasileiro de Tênis, na categoria 16 
anos, de 07 a 10 de janeiro, no Londrina 
Country Clube, em Londrina (PR), onde 
também avançou até as quartas de final 
de simples (individual). E ele foi 
semifinalista na 1ª etapa e avançou até as 
oitavas da 3ª etapa do Circuito Sul 
Brasileiro de Tênis. Lara Bela Frederico, 
15 anos, atleta do Instituto Mato-
grossense de Tênis (IMT), foi 
semifinalista de simples na 1ª etapa e 
avançou até as quartas de final de 
simples na 2ª etapa do Circuito Sul 
Brasileiro de Tênis, na categoria 16 anos 
feminino. Tendo conquistado vitórias 
em cima de Isadora Vieira (1/6, 6/1 e 
6/2) e Ester Piveta (6/1 e 6/4). E Pietra 
Nunes, 12 anos, representante da 
academia Ace Tênis, disputou a 1ª e a 2ª 
etapas de simples e de duplas do Sul 
Brasileiro e teve embates difíceis e 
sofreu derrotas nos jogos da categoria 14 
anos. O tenista Daniel Eljach, de 15 
anos, representante do Círculo Militar 
de Cuiabá (CMC), disputou a 2ª e a 3ª 
etapas de simples do Circuito Centro 
Oeste, de 08 a 12 e de 13 a 16 de janeiro, 
respectivamente, na categoria 16 anos, 
em Aparecida de Goiânia (GO), e 
avançou até as oitavas. Ele, na 2ª etapa, 

RAQUETE

Tenistas de MT conquistam cinco troféus
 nacionais e mais outros bons resultados

Kaue acumula 3 troféus de campeão, Gustavo e Giovanni conquistam troféus de vice-campeões em torneios nacionais

Junior Martins

Tenista Giovanni Duarte, 14 anos, representante IMT 

Foto: Junior Martins

MATOGROSSENSE

Representantes da FMF visitam estádio
Valdir Doilho Wons de Nova Mutum

Redação c/ Assessoria

Reforma do estádio já está em fase final 

Foto: FMF
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 e m p o d e r a m e n t o  d o  Ofarmacêutico no ambiente 
hospitalar será um dos assuntos 

presentes no debate que envolverá mais 
de 500 profissionais da área, durante a 
segunda edição de Farmácia Hospitalar, 
promovido pela Pró-Saúde, uma das 
maiores instituições filantrópicas de 
gestão de saúde do Brasil.

Entre 20 e 24 de janeiro, 
hospitais gerenciados pela Pró-Saúde 
participarão de uma série de atividades 
sobre o tema “Entrega de valor da 
farmácia clínica para a sociedade”. O 
evento busca reforçar a valorização no 
atendimento clínico, marcando o Dia 
N a c i o n a l  d o  F a r m a c ê u t i c o ,  
comemorado em 20 de janeiro.

Em Cáceres, a semana terá uma 
programação extensa, com ações 
interativas e uma série de palestras 
apresentadas por colaboradores da 
Unidade e profissionais convidados da 
região. Temas como farmácia Clínica e 
Hosp i t a la r  e  uso  rac iona l  de  
antimicrobianos serão abordados.

A proposta é dar sequência ao 
processo de aprimoramento da atividade 

contraposição à uma percepção antiga 
de ação que resumia o trabalho ao 

farmacêutica e seus benefícios para a 
a s s i s t ê n c i a  a o  p a c i e n t e ,  e m  

do Consulado para os parlamentares 
bolivianos competentes. Rubens, em 
contrapartida, convidou-o para uma 
visita na Câmara com o intuito de 
compor os documentos em questão.
Aproximação Diplomática - Os 
Poderes Legislativo e Executivo de 
Cáceres têm dado atenção especial às 
relações Cáceres-Bolívia desde o ano 
passado. Um requerimento de autoria do 
vereador José Eduardo Torres solicitou a 
inclusão da língua espanhola na grade 
curricular do ensino público de Cáceres, 
e o Presidente Rubens sugeriu ao 
Prefeito de San Matías a mesma ação 
para a língua portuguesa no ensino 
público do município boliviano. Uma 
solenidade na Câmara Municipal 
celebrou a nomeação dos municípios 
como cidades gêmeas, com participação 
dos Prefeitos e Vereadores de ambas as 
cidades.

A Universidade Estadual do 
Mato Grosso (UNEMAT) também está 
investindo no estreitamento das relações 
com o país vizinho, aplicando o ensino 
do português em áreas de fronteira no 
território boliviano e do espanhol nas 
áreas de fronteira brasileiras. Em Junho, 
o Prefeito Francis Maris Cruz e a vice 
Eliene Liberato foram ao país vizinho 
negociar o transporte de 500 mil 
toneladas de ureia e GLP (gás de 
cozinha).

e p r e s e n t a n d o  o  P o d e r  RLegislativo de Cáceres, o 
P r e s i d e n t e  d a  C â m a r a  

Municipal, vereador Rubens Macedo, se 
reuniu com o Cônsul da Bolívia em 
Cáceres, Abrahan Cuéllar Araujo, na 
sede do Consulado Boliviano no 
município. O objetivo do encontro foi 
estreitar as relações entre Cáceres e o 
país vizinho. Rubens relatou que a 
colaboração do Cônsul ocasionou 
avanços  em uma propos ta  de  
intercâmbio educacional, na qual 
estudantes carentes da rede pública de 
Cáceres receberiam bolsas e realizariam 
sua formação acadêmica superior na 
Universidade de Aquino Bolívia 
(Unabol), em Santa Cruz de la Sierra.

“Estamos verificando qual 
seria a porcentagem das bolsas, 50%, 
70%,  algo nessa faixa já ficaria 
interessante para nossa população 
jovem carente. Em contrapartida, 
Cáceres já atende e buscará atender 
ainda mais bolivianos em sua saúde 
municipal e outras áreas públicas, 
principalmente nossos irmãos de San 
Matías”, explicou o Presidente da 
Câmara. Ele também relatou reuniões 
para discutir as parcerias econômicas 
relativas à recente titulação de San 
Matías e Cáceres como cidades gêmeas, 
como os free shops. Abraham explicou 

que existe um Comitê de Fronteira 
envolvendo representantes das esferas 
municipal, estadual e federal de ambos 
os países, e que o objetivo é agendar 
nova reunião deste Comitê para 
oficializar as parcerias e acordos 
visando iniciar a estruturação da zona 
franca, cujo funcionamento aguarda 
apenas o decreto do Governador do 
Estado referente às isenções de impostos 
sobre produtos a serem comercializados 
no local.

O Comitê, no entanto, também 
colocaria em pauta a discussão de outros 
variados assuntos diplomáticos entre os 
governos, como o citado intercâmbio 
educacional. Outros assuntos seriam, 
por exemplo, a exploração de terras 
férteis e inexploradas da Bolívia para o 
plantio de grãos, soja e milho por parte 
dos produtores brasileiros próximos 
delas.  Como reciprocidade, os 
representantes brasileiros retomariam as 
discussões sobre a execução das obras 
de pavimentação de 300km de estrada 
l i g a n d o  o s  d o i s  p a í s e s ,  q u e  
impulsionaria o turismo e ainda não saiu 
do papel. Para agilizar o agendamento 
da reunião do Comitê que discutirá 
todos os assuntos levantados acima, o 
Cônsul Abraham solicitou do Presidente 
da Câmara o envio de documentos 
legislativos oficiais, a serem repassadas 

unidade de internação”, explica.
A f a r m a c ê u t i c a  Ta i s a  

Auxiliadora Arruda, assistente de 
farmácia da unidade, ressalta a 
relevância da área no ambiente 
hospitalar. “Os profissionais da área de 
farmácia são responsáveis por analisar 
as prescrições médicas e avaliam a 
interação medicamentosa, necessidade 
de diluição do medicamento, posologia, 
duplicidade, entre outros”, conclui.

controle e dispensa de medicamentos.
Para Jucilene Mansueta de 

Moraes,  supervisora de Farmácia do 
São Luiz,  é importante essas atividades 
para o profissional da área. “O 
farmacêutico é membro da equipe 
multiprofissional e participa da 
elaboração das diretrizes clínicas e 
protocolos terapêuticos, trabalhando 
diretamente na intenção de promover o 
bem-estar do paciente dentro e fora da 

alunos de baixa renda, com intuito de 
aprimorar a escrita e elevar sua 
pontuação no ENEM 2020, tendo em 
vista que a Redação, por ser uma área 
isolada, colabora significativamente 
com a média final do aluno nesse exame. 
Visando desenvolver habilidades de 
escrita e argumentação com o fito de 
aprimorar a escrita e conquistar uma 
vaga na Universidade, com isso, ampliar 
seu universo linguístico em função da 
produção textual. Ainda, ao final de cada 
mês de curso o aluno que pretende 
continuar assistindo as aulas deverá 
efetuar uma confirmação de matrícula a 
qua l  ex ig i rá  o  pagamento  da  
mensalidade acordada para então 
permanecer no curso.

Os valores serão para custear 
translado e materiais  a serem 
disponibilizados para os alunos 
participantes.
Informações: Willian Dias (FAPAN) 
cel. 65 9 9200-4972 ou  Whats 65 9 
9993-4381.

 rojeto “Aluno nota 1000”, foi Plançado pela Faculdade do 
Pantanal (Fapan)  em parceria 

com Espaço Ser e Saber Allyne Lima. O 
projeto consiste em  um curso de 
redação com inscrição e mensalidades 
com valor simbólico de  R$ 10,00 a taxa 
de inscrição, e 4 mensalidades de R$ 
25,00, tendo em vista a duração do curso 
que é de quatro meses.  

O curso iniciará no mês de 
fevereiro com aulas aos sábados das 8h 
as 10h na FAPAN e será estruturado em 
oficinas de redação com abordagem da 
estrutura do texto dissertativo-
argumentat ivo,  bem como das 
competências exigidas na redação do 
ENEM, uma vez que, conhecendo o 
gênero, os alunos devem, também, ter o 
domínio sobre as habilidades que 
perpassam as exigências nessa 
avaliação. As aulas serão focadas em 
estrutura, interpretação e argumentação.

O  c u r s o  v i s a  o f e r e c e r  
conhecimento e prática de escrita para 

FARMÁCIA HOSPITALAR

Hospital São Luiz promove semana
sobre empoderamento do farmacêutico

Em semana de farmácia hospitalar, entidade filantrópica promove debate sobre entrega de valor para a sociedade

Redação c/ Assessoria

Farmacêuticas do Hospital São Luiz   

Foto: Assessoria

ESTREITAR RELAÇÕES

Presidente da Câmara se reúne com Cônsul
da Bolívia por fortalecimento de relações

Assessoria

Rubens Macedo em conversa com cônsul  Abrahan  
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ALUNO NOTA 1000

FAPAN inova e lança curso de
 redação com valor simbólico
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Na madrugada desta sexta-feira 
(17), durante patrulhamento policiais 
militares de Poconé apreenderam 29 
exemplares de peixes das espécie jaú, 
pintado, cachara que estava em poder de 
três indivíduos num Fiat Uno, 
supostamente capturados ilegalmente 
em plena Piracema, período em que a 
pesca e o transporte ficam proibidos 
para preservar a reprodução do peixes. 

Página 04

A ação é resultado do trabalho preventivo e ostensivo 
realizado pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira que 
recuperou durante patrulhamento quatro veículos, uma motocicleta, 
um caminhão e 30 toras de aroeira. As ações ocorreram entre quarta e 
sexta-feira, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Três pessoas foram 
presas. Página 05

COMBATE AO CRIME

Ação intensiva do Gefron recupera 4 veículos,
leva 3 pra prisão e apreende 30 toras de aroeira

Renault apreendido na ação  

Foto: Gefron

POCONÉ

Polícia Militar flagra suspeitos com
29 exemplares de pescado irregular

Peixes apreendidos 
estavam sem a cabeça   

Foto: PM-MT

ESTREITAR RELAÇÕES

Presidente da Câmara se reúne com Cônsul
da Bolívia por fortalecimento de relações

Com o objetivo de estreitar as relações entre Cáceres e o país 
vizinho, o Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, vereador 
Rubens Macedo, representando a Casa de Leis,  reuniu com o 
Cônsul da Bolívia em Cáceres, Abrahan Cuéllar Araujo, na sede do 
Consulado Boliviano no município. Página 03

Encontro foi na sede do Consulado  

Foto: Assessoria

ROTARY

Governadora eleita do Distrito 4440, Brígida Fischer,
 participa de assembleia internacional em San Diego

Já se encontra em San Diego, EUA, a Governadora eleita 
para o ano rotário 2020-2021 do Distrito 4440,  Brígida Maria 
Fischer, que estará  participando do treinamento administrativo 
durante a Assembleia Internacional para Governadores eleitos, nas 
dependências do Manchester Grand Hyatt San Diego. Página 04

Governadores Washington e Gov. eleita Brígida  

Foto: Distrito 4440
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