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SOCIAL

A Lua caminha na direção de 
Vênus e  Mercúrio  em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
interiorização e necessidade 
de intimidade. Você estará em 

contato com sentimentos e emoções 
profundas e transformadoras. O momento 
pode envolver uma positiva limpeza 
emocional.

Esotérico

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
notícias agradáveis aos 

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e / o u  
profissionais. O período pode estar 
relacionado com um bom acordo, a 
negociação de uma sociedade ou um 
namoro.

A Lua caminha na direção 
de Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um 
ótimo aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
boas novidades no trabalho. 

Um projeto, contrato, ou mesmo um novo 
emprego, pode começar. O dia é ótimo 
para organizar sua rotina, especialmente 
para o equilíbrio da saúde.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e  Mercúrio em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em Peixes, 
indicando um dia de boas 
novidades para o seu coração, 

que pode estar batendo mais forte por 
alguém diferente. Um romance dá um passo 
à frente e pode transformar-se em um 
namoro mais sério.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em Peixes 
indicando um dia em que 
v o c ê  i r á  p r i o r i z a r  a  

intimidade com seu amor ou com os seus, a 
qualquer atividade social vazia. Sua casa é 
o melhor lugar do mundo para você estar 
neste momento.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um 
ótimo aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
boas novidades no trabalho, 

com movimento positivo em um projeto 
que você está envolvido. O dia pode trazer 
a possibilidade de promoção ou de 
mudança para um emprego melhor.

A Lua caminha na direção de 
Vênus  e  Mercúr io  em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em Peixes, 
indicando um dia de boas 
novidades para suas finanças. 

Um projeto ou contrato, que envolve o 
aumento de seus rendimentos, pode ser 
aprovado. O momento é ótimo para 
envolver-se em um novo investimento.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em seu 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
boas notícias e ótimo astral, 

especialmente para o amor. O momento é 
ótimo para estar com seu amor e, caso 
esteja sozinho, um gostoso passeio pode 
trazer boas surpresas ao seu coração. 

A Lua caminha na direção 
de Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um 
ótimo aspecto de Netuno 
em Peixes, indicando um 

dia de movimento nas amizades, que 
têm sido renovadas e na vida social. O 
dia pode envolver também, um projeto 
em equipe, que começa a dar bons e 
rápidos resultados.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um 
ótimo aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia em 
que você estará de bom 

humor e de otimismo renovado. O dia 
pode envolver uma boa notícia, que chega 
de longe. Um projeto de médio prazo, 
começa a apresentar bons resultados.

A Lua caminha na direção de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia em 
que os processos mentais, 

que estiveram acelerados nos últimos dias, 
começam a encontrar equilíbrio. O 
momento é ótimo para escrever e estudar. 
Uma viagem pode ser renovadora.

A Lua caminha na direção de 
Vênus  e  Mercúr io  em 
Escorpião e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
interiorização e reflexão, de 

necessidade de estar mais perto dos seus. 
Você estará mais sensível e voltado para 
suas emoções, que passam por  um 
momento de equilíbrio.

By Rosane Michels

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

A festa do Poderoso Chefinho é marcada pela doçura e criatividade do universo infantil. Tema 
perfeito para a comemoração do primeiro aniversário, já que a história do filme é marcada pela alteração da 
rotina da casa com a chegada do bebê. Embalados na magia do mundo azul,  os papais Vanderson Sousa e 
Janaína Sedlacek, receberam os amigos e familiares para a tradicional festa do  primeiro aninho.  Juninho, 
que estava vestido de Poderoso Chefinho era pura felicidade durante o parabéns.  Que esse sorriso verdadeiro 
e cheio de alegria te acompanhe por muitos e muitos anos. Que você seja sempre abençoado com as graças 
divinas! Feliz Aniversário!
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vantagem em boa cobrança. 
Lucão, bateu no canto direito e não 
deu para o Pedrão. 

Gustavo fez o quarto gol do 
Luverdense e na última cobrança do 
Dourado, Profeta bateu no poste e deu 
o título de campeão ao Verdão do 
Norte. 

Houve muita comemoração 
dos jogadores, equipe técnica e 
torcedores com o quarto título após o 
primeiro semestre ser ruim para o 
clube com o rebaixamento para o 
Brasileiro da Série D.

mais um e conseguir o 
resultado ainda ano tempo normal, 
mas ficou mesmo em 2 a 1 para o LEC, 
os 90 minutos e a decisão ficou para os 
penaltis. 

O Cuiabá foi o primeiro a 
cobrar. Wenderson bateu no canto 
esquerdo e Pedrão pulou para direita. 
No Luverdense, Mendes bateu 
rasteira no canto deixou tudo igual. 

Erick do Cuiabá, de pé direito 
não decepcionou. No Verdão, Kaue de 
direita marcou. Boré, debaixo de vaias 
bateu no canto direito e Pedrão 

m busca somente de pontos 
nas últimas rodadas para Eassegurar com tranquilidade a 

permanência na segunda divisão, 
Brasil de Pelotas e Cuiabá empataram 
sem gols, sábado último, no estádio 
Bento Freitas, pela 31ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 

As duas equipes seguem em 
posições intermediárias da tabela. O 
gaúcho agora soma 39 pontos, em 12º 
lugar, uma posição abaixo do time do 
Mato Grosso, com 40 pontos, no 11º 
posto.

Os dois times entraram em 
campo preocupados em se livrar logo 
da ameaça de rebaixamento. O Cuiabá 
vinha de vitória sobre o Guarani, por 2 
a 1, encerrando um jejum de cinco 

jogos e o Brasil estava 
satisfeito por ter somado um ponto em 
casa diante do vice-líder Sport, na 
rodada passada.

Como esperado, o jogo 
começou morno, na base de estudos 
dos dois lados. Apesar de ter maior 
volume, o time da casa parecia não ter 
forças para furar o bloqueio do 
visitante. Tanto que o primeiro chute 
foi do time do Mato Grosso aos 31 
minutos, quando Jean Patrick, mesmo 
de longe, arriscou o chute e o goleiro 
Carlos Eduardo defendeu em dois 
tempos. O Xavante só chutou aos 38 
minutos com Diogo Oliveira, mas ele 
saiu fraco e não deu trabalho para a 
defesa do goleiro Matheus Nogueira. 
Os dois times jogaram pouco, 

sobretudo, o Brasil, o que 
justificou as vaias da torcida no 
intervalo. Os jogadores desceram para 
os vestiários sem dar entrevista, em 
protestos aos atrasos salariais 
frequentes no clube.
 Na volta pra o segundo 
tempo, o técnico Bolívar queimou 
duas trocas, colocando Ari e Eduardo 
Person nos lugares, respectivamente, 
de Cristian e Washington e no 
primeiro minuto, Felipe Marques, do 
Cuiabá, assustou com chute forte que 
o goleiro mandou a escanteio. Aos 5 
minutos, Ari insistiu no drible e 
chutou forte, por cima do gol e aos 12, 
Jefinho desviou cruzamento de Felipe 
Marques e o goleiro gaúcho teve que 
se abaixar para rebater.

O curioso, num jogo sem 
graça, é que o massagista Zelão, do 
time do Mato Grosso, deu um pique 
para atender um jogador e acabou se 
machucando ao acusar distensão na 
parte anterior da coxa esquerda, 
saindo de campo apoiado no ombro de 
dois colegas de trabalho. O time da 
casa ainda teve o controle de jogo, mas 
teve o visitante atento, como que na 
espera de uma chance para marcar 
num contra-ataque.

Nada mudou e a torcida não 
gostou, vaiando antes de ir para casa. 
O Brasil joga na próxima terça-feira 
contra o Vila Nova, pela 32ª rodada, 
em Goiânia, a partir das 19h15 e o 
Cuiabá vai receber o líder Bragantino 
na Arena Pantanal na sexta-feira à 
noite.

 Luverdense brilhou em 
campo na noite de sábado Oúltimo, conseguiu virar sobre 

o Cuiabá e terminou o tempo normal 
por 2 a 1,  levando a decisão da Copa 
Mato Grosso para os pênaltis, 
marcando 4 a 3, em cima do Peixe 
Dourado e sagrando-se tetracampeão 
da competição. 

Esse foi o último jogo do 
Luverdense do ano e coroa a gestão do 
presidente Helmute Lawisch, que 
deixa o cargo em dezembro, após 16 
anos à frente da agremiação. O 
primeiro título do Verdão do Norte na 
competição foi em cima do time da 
capital mato-grossense, em 2004.

O Verdão do Norte entrou em 
campo com o desafio de vencer o 
Cuiabá por dois gols de diferença, já 

que perdera a ida na Arena 
Pantanal e seguiu pressionando, se 
impondo dentro de campo e mais à 
frente do Cuiabá, dando esperança ao 
torcedor. Aos 16 minutos, em 
cobrança de escanteio, Wenderson de 
pé ganhoto levantou para  Lucão, que 
de cabeça abriu o marcador para o 
Cuiabá. O gol foi praticamente um 
banho de água fria na equipe de Lucas. 
Na busca da reversão do placar, Luan 
arriscou de fora de área, bateu forte, 
mas o goleiro Bretas bem colocado, 
defendeu o gol do Dourado. O jogo 
seguia bem movimentado entre as 
duas equipes, o Verdão de Lucas  tinha 
o domínio das jogadas, mas não 
conseguia emplacar o gol até que 
numa jogada dentro da área, o jogador 
do Cuiabá meteu a mão na bola e o 

pênalti.  Luan, aos 33 
minutos, foi para cobrança, bateu 
forte e rasteiro no canto esquerdo sem 
chances para Bretas: 1 a 1.
 Em seguida, o Jogador do 
Cuiabá, Chico, fez jogada violenta e 
foi expulso direto. Com um gol e um 
adversário a menos o Verdão tomou 
mais fôlego para buscar tentar fazer o 
segundo o levar a decisão para as 
penalidades e na etapa complementar, 
Luan rolou para Mendes que da meia 
lua, bateu no canto esquerdo do 
goleiro Bretas que nada pode fazer: 2 a 
1, Luverdense levando a decisão para 
as penalidades.

O Cuiabá seguiu rondando a 
área do Luverdense e com pressa em 
suas jogadas. Já o Luverdesne 
continuava pressionando para fazer 

VIRA-VIROU: GOLS!

Luverdense derrota Cuiabá
nos pênaltis e fatura o tetra

O Verdão entrou em campo com o desafio de vencer o Cuiabá por dois gols de diferença e sufocado por um gol em casa, marcou dois e foi campeão nos penaltis

S.N c/ Redação

Luverdense surpreende Dourado em casa e levanta o caneco  

Foto: assessoria

FUGINDO DO AZAR

Atrás de pontos Cuiabá
arranca empate no sul

S.N c/ Redação

Joguinho morno entre Cuia e Brasil teve placar zerado   

Foto: Gazeta Esportiva
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Quem disse que não funciona o 
VLT em Mato Grosso? Pode ser em 
Cuiabá, porque a sigla, Viagem ao Logo 
do Tempo, o nosso, adentrando o túnel do 
tempo, apitou na curva da Mangaval em 
pleno ano de 1961, (o único ano que se 
pode ler de ponta-cabeça), chegando em 
Cáceres a tempo da inauguração do Jornal 
Correio cacerense, numa linda manhã 
dominical de 29 de outubro, dia de sol e 
chuva, casamento de viúva e de sentar na 
espreguiçadeira da varanda e correr os 
olhos pelas páginas do novo jornal que 
circulava na cidade, este, prá ficar até 
hoje. 

O presidente era o gaúcho de São 
Borja João Belchior Marques Goulart, o 
Jango, que assumira a vaga de Jânio 
Quadros, que por motivos de forças 
ocultas, havia renunciado, prefeito em 
Cáceres, José Esteves de Lacerda e no 
governo de Mato Grosso, o medico 
Fernando Corrêa da Costa comandava o 
estado de dimensões continentais. 

No radinho de pilha que pesava 
mais de 3 quilos, a garotada curtia Bat 
Masterson na voz do colored Carlos 
Gonzaga; Ronnie Cord mandava Ana 
Maria esconder o biquíni de bolinha 
amarelinha no dedal; nas noites de 
sábado, o bolachão LP de vinil,  embalava 
casais no Humaitá com a voz de Nat King 
Cole; as moçoilas, com saias e ou vestidos 
com bainhas acima dos joelhos, silhueta 
curta, ou tubinho, e as donas de casa, se 
derretiam ligadas na Radio Tupi, sem 
piscar, ouvindo  a novela Um Pires 
Amargo, com Tarcísio Meira e Glória 
Menezes. 

E os senhores, bigodes e 
costeletas, óculos de responsa, atras das 
novidades nas páginas do Correio 
Cacerense, que começou quinzenal, 
chegando a semanário e nas últimas 

décadas, diário, aliás, o único da 
região oeste de Mato Grosso, acima de 
tudo, graças à Deus e em segundo lugar, 
aos assinantes, anunciantes e demais 
leitores, que como parceiros, nos 
incentivam a prosseguir nesta  luta, 
chegando aos 58 anos de circulação. 

Não por acaso, o Jubileu de Vidro, 
( 58  anos )  ca r ac t e r i za  a  nos sa  
transparência decana e a solidez temporal, 
superando os obstáculos dos anos de 
chumbo à era digital, primando pela ética 
do jornalismo sério, com o rabo preso 
apenas com a verdade dos fatos. 

Veja o amigo, que nestas quase 
seis décadas, nada mudou mesmo, quando 
aterrissamos naquele dia 29 de outubro de 
1961 e nos deparamos com a edição nº 1 
do Jornal Correio Cacerense, um domingo 
ensolarado prometendo chuva, apesar da 

lua cheia, e na capa do periódico 
que nascia, lá estava o compromisso: 
“Correio Cacerense, estará ao lado de 
todas as causas justas; suas páginas estão à 
disposição de todos aqueles que estiverem 
ao lado da justiça, especialmente, as 
pessoas de boa vontade. 

Não é contra ninguém, é a favor da 
coletividade. Não tem partidarismo 
político, seu partido, é o povo, sem siglas, 
sem iniciais, sem cores ou faixas.” Cést-
fini, saudoso José Wilson de Campos, a 
gente continua a jornada, com aquele 
extremo respeito que os leitores merecem. 
Conheçam um pouco do seu, do nosso, do 
Correio Cacerense, de todos, na página 
especial desta edição alusiva aos 58 anos, 
muitos deles, honrados pelo privilégio de 
contar como vossa honrada companhia, 
Bom Dia! 

Não é feriado, mas para a 
comunidade Católica é como se fosse! O 
Dia de São Judas Tadeu, mais conhecido 
também como o “santo das causas 
impossíveis”, é comemorado pelos fiéis 
anualmente com novenas pelas ruas das 
grandes cidades. Poucas pessoas 
entendem, mas é uma data um tanto 
quanto importante para realizar preces e 
agradecer pelas dádivas alcançadas.

Além de São Judas Tadeu ter sido 
um dos 12 discípulos, também foi 
considerado amigo e primo de Jesus 
Cristo. Nascido em Paneas, uma cidade na 
Galileia, o santo cristão foi casado com 
Maria, uma irmã de Virgem Maria, e 
t ambém é  o  san to  das  causas  
desesperadoras e dos momentos de 
aflição. 

Não confunda São Judas Tadeu 
com o outro apóstolo Judas Iscariotes que, 
segundo o Novo Testamento, foi o traidor 
de Jesus Cristo. Este, que por sua vez, 
acabou se enforcando e morrendo por não 
acreditar no perdão e misericórdia de seu 
Mestre.

Para homenagear São Judas 

Tadeu, os cristãos se reúnem para 
dar início a tradição Católica todos os 
anos, a partir do dia 28 de outubro, e 
comemoram por durante nove dias 
seguidos. 

Mais conhecida como Novena, as 
comemorações são grandes reuniões que 
reúne um grupo de pessoas em igrejas ou 
locais santos para agradecer ou clamar por 
alguma prece. 

Além disso, você também pode 
acompanhar as Novenas em lugares 
públicos, onde os fiéis caminham em ruas, 
avenidas ou praças com velas sobrepostas 
nas mãos. 

Além disso,  os  Catól icos 
carregam a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida na frente de todos para que 
possam abrir as passagens e seguir em 
frente. Bom, agora que você já sabe o 
quanto essa data significa para os cristãos, 
conheça a oração de São Judas Tadeu para 
concluir as curiosidades mencionadas 
acima. Reserve um momento do seu dia e 
aproveite para fazer um pedido!

"São Judas Tadeu, glorioso 
apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O 
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CRISE DOS GRINGOS

ELEIÇÃO BOLÍVIA

ESCRUTÍNIOS GERAIS

Uma reportagem do Correio Cacerense 
no dia 12 de abril de 1970 fazia menção 
aos laços de amizade que nos unia à 
Bolívia, possibilitando as relações entre 
os países vizinhos do Brasil, com intuito 
de estabelecer vínculo entre o comércio, 
exportação e importação, turismo, 
transportes, dentre outros. Lá se vão 
quase 50 anos e a amizade só amplia suas 
raízes, felizmente.

Em 22 de julho de 1983, o Jornal Correio 
Cacerense publicou uma matéria, cuja 
manchete foi: “Governador cria 
delegacias especializadas”, se referindo 
a uma ação governamental do então 
governo de Mato Grosso Júlio Campos 
quando instituiu o policiamento de 
fronteira para combater roubos e furtos 
de veículos que eram desviados para 
territórios bolivianos. Passados 36 anos, 
Cáceres continua firme na segurança 
pública, cite-se DHPP, DDM e Gefron.

Há 102 anos, surgia o primeiro jornal em 
Cáceres, O Comercio em 1917, depois 
vieram outros, A Cidade de Cáceres; A 
Fronteira; A Razão; Argos; O Atalaia e O 
Progresso. Estes e outros daqueles 
áureos tempos, se foram, a gente 
continua aqui, firme no batente.

Para quem pensa que crise só existe aqui 
no reino tupiniquim, o déficit dos EUA 
atingiu US $ 984 bilhões em 2019, 
subindo durante a era Trump e 
especialistas em orçamento dizem que é 
sem precedentes que o déficit americano 
se expanda tanto durante tempos 
econômicos relativamente bons. 
Infel izmente,  quando potencias 
balançam, quem paga o pato são países 
emergentes, como o Brasil.

O Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia 
anunciou no final de semnana, a 
reeleição de Evo Morales com apuração 
de 100% das urnas, ratificando o que a 
gente já havia antecipado aqui na quinta 
feira última, com base nos 98% dos votos 
apurados e previsões matemáticas. 
Como já era de se esperar, o radicalismo 
da direita do Brasil, diz que por 
enquanto, o Brasil não reconhece os 
resultados. Uma besteira, democracia é 
no voto, o oposto é golpe, que já não se 
aceita mais em países civilizados.

De acordo com o TSE boliviano, o 
partido de Evo, o MAS-IPSP, venceu as 
eleições com 47,08% dos votos 
(2.888.359, ao todo), contra 36,51% 
(2.240.920 votos) do partido do opositor 
Carlos Mesa, o CC (Comunidad 
Ciudadana). Os votos em branco 
representaram 1,47% e, os nulos, 3,57%. 
A gente quer aqui também, ratificar a 
atenção do Consulado Boliviano de 
Cáceres  com nossa reportagem, em 
especial à coordenadora eleitoral Vivian 
Rivero.

EDITORIA

Jesus, foi causa de que fosseis 
esquecido por muitos, mas agora a Igreja 
vos honra e invoca por todo o mundo 
como patrono dos casos desesperados e 
dos negócios sem remédios. 

Rogai por mim que ando tão 
desolado. Eu vos imploro, fazei uso do 
privilégio que tendes de trazer socorro 
imediato, onde o socorro desapareceu 
quase por completo. 

A s s i s t e - m e  n e s t a  g r a n d e  
necessidade, para que eu possa receber as 
consolações e o auxílio do céu em todas as 
minhas precisões,  tr ibulações e 
sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai-
me a graça que vos peço: (faça seu 
pedido). 

Eu vos prometo, ó bendito São 
Judas Tadeu, lembrar-me sempre deste 
grande favor e nunca deixar de vos louvar 
e honrar como meu especial e poderoso 
patrono. São Judas Tadeu, rogai por nós!." 
Reze em seguida um Pai Nosso e uma Ave 
Maria. 

***___Mariana Ramos, colaboradora.

São Judas Tadeu

Olha o Correio, Cacerense!

“Negativo Daud,
eu queria a edição

do dia 25 de agosto!”
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 Vice-prefeita de Cáceres 
Eliene Liberato Dias, após A19 anos no PSDB, decidiu 

deixar o partido e acedendo ao 
convite, se filiar na sigla PSB, 
(Partido Socialista Brasileiro) que 
segue a ideologia socialista 
democrática. 

O ato cívico aconteceu na 
noite da última sexta-feira, no 
plenário da Câmara Municipal, com 
a presença do presidente do diretório 
nacional do partido, Carlos Siqueira, 
presidente do diretório estadual, 
deputado Max Russi e do senador 
João Capibaribe.

Na oportunidade, vários 
políticos e lideranças locais e 
regionais, oficializaram suas 
filiações no partido, como o ex-
vereador Wilson Kishi, a ex-
secretária de Meio Ambiente e 
Turismo, Cida Nepomuceno, o 
presidente do Centro de Direitos 
Humanos, Juliano Claudio Alves, o 
advogado Marcos Corbelino, a 
radialista Alexia Schumacher e o 

advogados, lideranças de bairros e 
no âmbito regional, dentre outros, o 
prefeito de Curvelândia, Sidney 
Custódio. 

A filiação de Eliene foi 

professore Dirceu da Silva 
Siqueira, da FAPAN.

Com a filiação de Eliene, o 
PSB ganhou em Cáceres, dezenas de 
novos filiados, entre professores, 

t r a n s p a r e n t e  e  c o m  
sinceridade entre os companheiros. 

Uma política que não faz 
política Eliene, vice-prefeita nos 
dois mandatos do prefeito Francis 
Maris Cruz, também atuou em 
várias secretarias, destacando-se na 
administração pela sua forma 
sincera  e cordial no tratamento 
com os servidores e a população em 
geral.

marcada  pe lo  seu  d i scurso  
abrangente a nova fase que a política 
atravessa, enfatizando  ter deixado o 
ninho tucano,  sem mágoas ou 
ressentimentos. 

Sobre seu novo lar político, 
ela disse que aposta na nova sigla, 
como um projeto futuro de governo 
em Cáceres e que o PSB pode ser 
uma boa nova, um recomeço, que foi 
bem acolhida no partido, de forma 

próprias dos trabalhadores 
das unidades hospitalares, com a 
orientação técnica da atual gestão da 
SES-MT. “As ações iniciam no 
acolhimento ao paciente, fortalecem 
o aspecto do vínculo afetivo entre os 
pacientes e trabalhadores da saúde e 
contemplam as etapas seguintes, do 
tratamento até a alta hospitalar. Além 
disso, as atividades também 
estimulam as equipes que cuidam 
diretamente do paciente; médicos, 
enfermeiros e outros profissionais de 
saúde”, enfatizou a secretária 
adjunta de Gestão Hospitalar do 
estado, Deisi Bocalon.

De acordo com a gestora, os 
resultados poderão, em breve, ser 
aferidos na redução de tempo de 
internação do paciente. “Com isso, é 
possível obter a redução de taxa de 
ocupação e gerar rotatividade, 
possibilitando que um maior número 
de pessoas seja atendido nas 
unidades hospitalares. Outro 
resultado positivo dessas ações 
especiais é a diminuição do risco de 
infecção, já que o tempo de 
internação será menor,” concluiu.

 Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT) realiza Adiversas ações voltadas para 

a atenção aos pacientes de sete 
Hospitais Regionais (Sorriso, Sinop, 
Cáceres, Colíder, Alta Floresta, 
Várzea Grande e Rondonópolis), do 
CIAPS Adauto Botelho e do 
Hospital Estadual Santa Casa.

No HR de Cáceres, a SES 
destaca que na melhora do 
atendimento, além da humanização, 
houve a retomada do serviço de 
odontologia para crianças com 
deficiência, um serviço que havia 
sido interrompido em 2012. De 
acordo com o diretor da unidade 
hospitalar, Onair Nogueira, os 
trabalhos foram retomados com o 
apoio da equipe do ambulatório e da 
médica Suzana Garcia Araújo, que 
realiza os atendimentos de crianças 
que necessitam de cuidados 
especiais.

A unidade regional de 
Cáceres adquiriu os materiais para 

uso nos pacientes e desde 
julho, já foram realizados mais de 
500 atendimentos – como colocação 
de próteses odontológicas – em 
parceria com a comunidade, com 
uma  capacidade de atendimento 
odontológico de cerca de 40 crianças 
por mês.

A iniciativa da SES-MT 
integra o Programa Nacional de 
Humanização do Ministério da 
Saúde e tem como pilar a promoção 
da ética, da estética e da política do 
Sistema Único de Saúde (SUS) entre 
todos os que necessitam dos 
serviços. “Mesmo que esteja no 
início, já podemos notar uma 
melhora significativa no ambiente 
hospitalar, na medida em que os 
nossos colaboradores percebem que 
a atual gestão está preocupada com a 
eficácia e agilidade no atendimento 
ao paciente do SUS”, ressaltou o 
secretário de Estado de Saúde, 
Gilberto Figueiredo.

As ações são iniciativas 

NOVOS RUMOS

Vice Eliene deixa tucanato
assinando filiação no PSB

Filiação contou com presença dos presidentes de diretórios nacional do partido,  Carlos Siqueira, estadual, deputado Max Russi e do senador João Capibaribe

Da Redação

Vice-prefeita Eliene Liberato Dias assume o PSB como futuro político  

Foto: JCC

HOSPITAL REGIONAL

Ações funcionais ampliam
a atenção da saúde pública
Secom/MT c/ Redação

Tratamento odontológico atende 40 crianças/mês no HRC  

Foto: SES-MT

s mulheres que cumprem 
pena na Cadeia Feminino de ACáceres, terão acesso a uma 

sala exclusiva para exames de 
prevenção do câncer de colo de 
útero. Eles serão atendidas por uma 
equipe de médicos e enfermeiros que 
farão a coleta do material e 
encaminharão ao laboratório. 

O funcionamento da sala, 
que teve início na segunda-feira 
(21), continua no atendimento às 44 
reeducandas, foi viabilizada pela 
parceria entre diversos órgãos, como 
C o n s e l h o  d a  C o m u n i d a d e ,  
Prefeitura de Cáceres e Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.

De acordo com a enfermeira 
da Cadeia Feminina de Cáceres, 
Vanessa Cristina de Oliveira 
Proseta, que trabalha na unidade 
desde 2017, nenhuma reeducanda 
apresentou resultado positivo para a 
doença, entretanto, é importante 
mantê-las informadas sobre os riscos 
do câncer de colo de útero.

O câncer do colo do útero é o 
terceiro tipo mais comum entre as 

mulheres (atrás do câncer de 
mama e do colorretal), com exceção 
dos casos de pele não melanoma. A 
doença é caracterizada pela 
replicação desordenada do epitélio 
d e  r e v e s t i m e n t o  d o  ú t e r o ,  
comprometendo o tecido subjacente 
(estroma). Ela pode invadir 
estruturas e órgãos contíguos ou à 
distância.

É  u m a  d o e n ç a  d e  
desenvolvimento lento, que pode ter 
início sem sintomas e evoluir para 
quadros de sangramento vaginal 
intermitente ou após a relação 
sexual, secreção vaginal anormal e 
dor abdominal associada com 
queixas urinárias ou intestinais nos 
casos mais avançados. A estimativa 
é que hajam 530 mil novos casos da 
doença, por ano, em todo o mundo. 

O câncer de colo de útero é 
responsável por 265 mil óbitos por 
ano, sendo a quarta causa mais 
frequente de morte por câncer em 
mulheres. Os dados são do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) do 
Ministério da Saúde.

SAÚDE DA MULHER

Reeducandas de Cáceres terão
sala para preventivo de câncer
Assessoria c/ Redação

Salas são especializadas para os exames preventivos nas pacientes  

Foto: Secom/MT
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desconhecido que se evadiu, 
tomando rumo ignorado após o 
crime de homicídio, haja vista 
que o baleado, mesmo tendo sido 
socorrido ao hospital municipal 
local, não resistiu aos ferimentos, 
vindo a óbito.

Na ocasião do crime, a 
polícia militar da 2ª CIPM de 
Comodoro foi acionada por 
populares através do telefone de 
emergência relatando que um 
individuo teria sido alvejado por 
disparo de arma de fogo em frente 
ao Bailão do gaúcho no Bairro 
São Francisco e de imediato a 
guarnição Policial se deslocou ao 

endereço e constatou o 
fato.

Providenciado socorros  à 
vitima, apos ser acionada a 
ambulância municipal, Valdeir 
foi conduzido até o hospital 
municipal, mas já chegou morto.

O corpo de Valdeir foi 
encaminhado ao IML para 
necrópsia, constatando-se duas 
perfurações de bala no corpo. 

Em seguida foi feita a 
l iberação do cadáver aos 
familiares, enquanto a polícia 
Militar continua em diligencias 
no intuito de localizar o autor dos 
disparos fatais e apurar os 

Diante da situação, todo material 
que estava no barco foi apreendido 
e os suspeitos, A.N.A., 37, A.D.H., 
34, C.F.G., 36, conduzidos a 
D e f r o n ,  o n d e  a p ó s  s e r e m  
interrogados foram autuados em 
flagrante por tráfico de drogas e 
associação para o tráfico.

proximadamente 20 quilos 
de entorpecentes, entre Amaconha e pasta base de 

cocaína, que eram transportados 
p e l o  R i o  P a r a g u a i ,  f o r a m  
apreendidos, na última sexta-feira 
(25), pelas Forças de Segurança da 
região da fronteira de Cáceres.

A ação deflagrada pela 
Delegacia  Especia l izada  de  
Fronteira (Defron), da Polícia 
Judiciária Civil, Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron), da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e 
Polícia Federal resultou em três 
pessoas presas pelos crimes de 
tráfico de drogas e associação para o 
tráfico.

A apreensão aconteceu após 
as equipes de segurança receberem 
informações sobre uma situação de 
tráfico de drogas, em que pessoas 
iriam descer o Rio Paraguai 
transportando várias porções de 
entorpecentes.

Com base nas informações, 
o s  p o l i c i a i s  r e a l i z a r a m  o  
monitoramento do rio com objetivo 
de abordar a embarcação e por volta 
das 19 horas, visualizaram um barco 
chegando próximo a uma pousada da 

que foi alvejado com dois 
disparos de arma de fogo, 
desfechados por individuo 

cidade fronteiriça de Comodoro, 
por volta das 1h30, vitimando 
Valdeir Custodio de Oliveira 37, 

m crime de morte foi 
registrado na madrugada Ude domingo último na 

região.
Em buscas pelo barco, os 

policiais encontraram uma bolsa 
com 19 tabletes de pasta base de 
cocaína, pesando aproximadamente 
18,8 quilos da droga e dois tabletes 
de maconha, totalizando 1,020 
quilos.

condutor, tendo em vista as 
suspeita de tráfico de drogas o 
veículo foi encaminhado para o pátio 
da 2ª CIPM, após realizar uma busca 
minuciosa foi encontrado no interior 
do tanque de combustível 10 tabletes 
de substância análoga a pasta base de 
cocaína, pesando aproximadamente 
10 kg. Após realizar busca nos 
pertences da suspeita Suellem foi 
encontrado em sua carteira 20 
cartões bancários em nome de 
diversas pessoas. Ao indagar Davi 
sobre a procedência da droga 
encontrado em seu veículo o mesmo 
relatou que em Rolim de Moura/RO 
entregou seu veículo a uma pessoa 
desconhecida que retornou algumas 
horas depois com a droga já 
acondicionada no Prisma .

O suspeito relatou ainda que 
levaria a droga para Ananindeua no 
estado do Pará e que iria ganharia 
aproximadamente 10 mil reais pelo 
transporte.  Diante dos fatos 
narrados foi dada voz de prisão aos 
suspeitos e encaminhados a Delpol 
de Comodoro, ficando ambos à 
disposição da justiça e a criança foi 
entregue ao Conselho Tutelar da 
cidade até contatos com familiares.

bloqueio na rodovia e 
abordou o prisma prata, placa QOK 
5192, conduzido pelo suspeito Davi 
Sá Pavão (32), tendo como 
passageiras Suellen de Cassia 
Vanderley Moreira (30), e sua filha 
A.V.M.T.

No momento da abordagem 
o suspeito Davi apresentou 
nervosismo excessivo, dando 
versões contraditórias sobre o que 
lhe era perguntado, o que aumentou 

a noite da última sexta- 
feira, 25, por volta das N20h30, a polícia militar de 

Comodoro, em operação conjunta 
com a Polícia Rodoviária Federal 
recebeu informações que um veículo 
Prisma prata estaria trafegando na 
BR 174 sentido Vilhena a Comodoro 
e poderia estar transportando 
entorpecente.

Em posse das informações a 
Guarnição da PM  realizou um 

BAILÃO DO GAÚCHO

Baleado durante madrugada
chegou sem vida no hospital

Vitima estava passando em frente ao bolicho dos gaudérios, quando foi abordado por desconhecido, que baixou seu CPF com dois balaços, despachando a vitima

PM-MT c/ Redação

Valdeir Custodio de Oliveira levou dois tiros e foi pro além  

Foto: PM-MT

FRONTEIRA ALERTA

Casal dança com 10 kg de
cocaína mocada no Prisma
Da Redação

Droga estava mocozada no interior do tanque de combustível  

Foto: PRF/MT

DEU ÁGUA

Barco roda no Rio Paraguai
com mulas, xibaba e cocaína
Gefron/MT c/ Assessoria

Literalmente o barco rodou no flagrantão dos policiais  

Foto: Gefron-MT
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Mendes é considerado 
pelos críticos de artes como um 
dos  pr incipais  nomes do 
Expressionismo Figurativo do 
país.  O artista caracteriza-se pela 
a b o r d a g e m  d o  c o t i d i a n o  
bucólico, interiorano, ao retratar 
sua raiz pantaneira, com traços 
que chamam a atenção pela 
s o b r e p o s i ç ã o  d e  c o r e s ,  
luminosidade e leveza. 

Ele ocupa a cadeira 
número três da Academia 
Brasileira de Belas Artes, por 
onde passaram grandes artistas 
como Cândido Portinari, Di 
Cavalcanti e Tarsila do Amaral, 
sendo esta última sua grande 
inspiração e influenciadora.

Autodidata, ele começou 
a desenhar e pintar aos oito anos 
de idade e aos 16 participou de 
sua primeira exposição coletiva, 
sendo que em 1995, começou a 
expor seus trabalhos pela Europa, 
passando por países como 
Alemanha, Portugal, Itália, 
França, Bélgica, Espanha, Suíça, 
dentre outros.

Ao todo, 25 obras estarão 
expostas até o próximo dia 26 de 
novembro  no  memor i a l ,  
localizado na rua Ursa Maior, 
210, Mirante das Estrelas, já que 
depois, Mendes pretende fazer 
um break voltando à rever 
amigos e familiares em Cáceres, 
preparando a agenda para 2020.

à s  19h30  e  con tou  com 
apresentação do cantor de rock e 
folk rock nacional, Silvio Brito e 
a curadoria do evento, foi de 
Sandra Setti.

 artista plástico mato-
grossense de Cáceres OSebastião Mendes, abriu 

no último (26) sua mais nova 
exposição, denominada 

'Brasilidades', no Memorial 
Adélio Sarro, na centenária 
cidade de Vinhedo (1908), 
interior de São Paulo, . O 
lançamento da mostra teve início 

pontado como um dos 
líderes do Comando AVermelho no Estado, 

Paulo  Cesar  dos  Santos ,  
conhecido como “Petróleo”, foi 
encontrado morto na manhã de 
domingo úl t imo,  (27)  na 
Penitenciária Central do Estado 
(PCE), em Cuiabá, onde estava 
detido na cela 21 do Raio 5 da 
un idade .  In fo rmações  da  
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Segurança Pública (Sesp), dão 
conta de que por volta das 5 da 
manhã os presos que dividiam o 
l o c a l  c o m  P a u l o  C e s a r  
começaram a bater nas grades 
para chamar os agentes. Logo que 
entraram no local, os agentes 
localizaram Paulo enforcado com 
um lençol, dentro do banheiro da 
cela.

Sobre o detento, em 
agosto deste ano, Paulo Cesar se 
tornou réu no processo relativo à 
O p e r a ç ã o  A s s e p s i a ,  q u e  
desbaratou um esquema que 

facilitava a entrada de 
a p a r e l h o s  c e l u l a r e s  n a  
penitenciária. Na ocasião, se 
tornaram réus o ex-diretor da 
Penitenciária Central, Revétrio 
Francisco da Costa; o ex-vice-
diretor, Reginaldo Alves dos 
Santos, os militares Cleber de 
Souza Ferreira, Ricardo de Souza 
Carvalhaes de Oliveira e Denizel 
Moreira dos Santos Júnior e o 
detento Luciano Mariano da 
S i l v a ,  c o n h e c i d o  c o m o  
“Marreta”.

O esquema, conforme o 
Gaeco, foi descoberto após a 
troca do pessoal da guarda. Sem 
saber que o freezer seria levado 
diretamente para a sala do diretor, 
a agente ordenou que passasse 
pelo scanner, quando foram 
encontrados 86 aparelhos 
celulares, carregadores, baterias, 
f o n e s  d e  o u v i d o ,  t o d o s  
escondidos sob o forro da porta 
do freezer, envoltos em papel 
alumínio para fins de neutralizar 

BRASILIDADES

Sebastião Mendes expõe suas
obras na centenária Vinhedo

Assessoria c/ Redação

Cacerense Sebastião Mendes no studio Rede Vida com cantor Silvio Brito   

Foto: Hugo Fernandes

TEREZA NO PESCOÇO

Bandido envolvido no freezer
de celulares morre enforcado
M.N c/ Redação

Paulo Cesar dos Santos, conhecido, o Petróleo, era braço direito do CV  

Foto: Arquivo

O lançamento da mostra teve início às 19h30 e contou com apresentação do cantor de rock e folk rock nacional, Silvio Brito e a curadoria do evento, foi de Sandra Setti
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Dércio Cruz. 
Na sequência, em 1968 

o jornal foi comandado pelo 
Capitão do 2º Bfron Claudio 
Carvalho, que em 1970 
repassou ao advogado Odilon 
Viegas e em 1977, o periódico 
foi adquirido pelo político 
Aloísio Coelho de Barros, para 
em 1986 ser assumido por 
quase  três décadas, pela 
empresária Orfélia Michelis.

Com a morte desta em 
2015, assumiu o diário, sua 
filha Rosane Michelis e 
mesmo diante de tantas crises 
do passado e presente, o 
Correio, com o slogan, o DNA 
da Informação, vem superando 
óbices e chegando todas as 
manhãs às mãos dos ilustres 
leitores.

Não há registros do 

ia 29 de outubro de 
1 9 6 1 ,  n a  R a d i o  DDifusora Bom Jesus 

de Cuiabá, as noticias do 
domingo,: “Síria deixa de fazer 
parte da República Árabe 
Unida” ;  “Nasce  Randy  
Jackson em Gary, Indiana, nos 
Estados  Unidos ,  e  que  
futuramente iria integrar a 
banda The Jackson 5”;  
Comissão Interamericana de 
D i r e i t o s  H u m a n o s  d a  
Organização dos Estados 
Americanos,  encerra na 
República Dominicana, a sua 
primeira visita de observação 
in loco,”  e no pantanal mato-
grossense,  em Cáceres ,  
circulava a primeira edição do 
Jornal Correio Cacerense.

Na capa do periódico 
que nascia, lá estava o 

compromisso: “Correio 
Cacerense, estará ao lado de 
todas as causas justas; suas 
páginas estão à disposição de 
todos aqueles que estiverem ao 
lado da justiça, especialmente, 
as pessoas de boa vontade. Não 
é contra ninguém, é a favor da 
coletividade. 

Não tem partidarismo 
político, seu partido, é o povo, 
sem siglas, sem iniciais, sem 
c o r e s  o u  f a i x a s ” .  U m  
compromisso do fundador o 
saudoso José Wilson de 
Campos, que ao longo destes 
58 anos, a editoria tem 
honrado.

Nes tas  quase  se is  
décadas, o periódico passou 
por seis titulares, o fundador 
Campos que em 1965, passou o 
mesmo para o produtor rural 

calotas, as coisas foram 
se simplificando, até que no 
limiar do século XXI, chega a 
era digital, já na gestão de 
Orfélia Michelis, diagramação 
no page-maker e  no corel, um 
jornal composto de 8 páginas, 
cabia num zip-drive, coisa de 
10 gramas, evoluindo a cada 
ano seguinte, exceto o trabalho 
intelectual do redator, editor e 
do web designer, estágios que 
o Correio Cacerense viveu e 
b u s c a ,  u s a n d o  d e s t e s  
mecanismos, melhorar em 
cada edição.

Ao comemorar  as  
Bodas de Vidro, a certeza de 
que cada um que aqui esteve, 
do jornaleiro ao impressor, de 
redatores e repórteres aos 
vendedores de anúncios e 
assinaturas, enfim, todos 
aqueles que de uma forma ou 
de outra ajudaram a escrever 
páginas desta história, fica os 
agradecimentos da direção,  e 
toca o barco, que a vida 
continua.

período pré-linotipia no 
Correio Cacerense, que deve 
ter usado os tipos móveis em 
sua origem, pois as máquinas 
de composição de tipos de 
c h u m b o ,  i n v e n ç ã o  
revolucionária do imigrante 
alemão Ottmar Mergenthaler, 
só chegaram às tipografias de 
centros mais longínquos das 
capitais nos anos 70 do século 
XX. 

Com uma máquinas de 
c o m p o s i ç ã o  d a  m a r c a  
Linotype, equipada com 
chumbo em ponto líquido, era 
possível compor uma linha 
inteira de texto. 

Para se ter uma ideia, 
uma página de jornal no 
chumbão pesava mais de 50 
quilos; as fotos eram zincadas 
em clichês sentados em 
madeira e os títulos das 
matérias, compostos em 
formas em garfos ludlows.  

Com o advento da 
offset, as diagramações em 
past-up, as máquinas IBM de 

Especial

ARAUTO DA VERDADE

Há 58 anos saía do prelo pras ruas
a 1ª edição do “Correio Cacerense”
Editoria

Nestas quase seis décadas, o periódico passou por seis titulares

Na galeria do Correio Cacerense, o fundador José Wilson de Campos, Dércio Cruz, Odilon Viegas, Aloísio Coelho de Barros, Orfélia Michelis e Rosane Michelis

ANO 57 - Nº 10.583

CÁCERES-MT,  TERÇA-FEIRA 29 DE OUTUBRO DE 2019

As mulheres que cumprem pena 
na Cadeia Feminino de Cáceres, terão 
acesso a uma sala exclusiva para exames 
de prevenção do câncer de colo de útero. 
Eles serão atendidas por uma equipe de 
médicos e enfermeiros que farão a coleta 
do material  e encaminharão ao 
laboratório. Desde 2017, nenhuma 
reeducanda apresentou resultado positivo 
para a doença. 

Valdeir Custodio de Oliveira, que foi 
alvejado com dois disparos de arma de fogo, 
desfechados por individuo desconhecido que se 
evadiu, tomando rumo ignorado. A vitima passava 
em frente ao Bailão do Gaúcho, no bairro São 
Francisco em Comodoro na madrugada de domingo 
último e morreu antes de ser medicado. A policia está 
atras do criminoso e das causas do homicídio. 

Página 04

A Vice-prefeita de Cáceres Eliene Liberato Dias, depois de quase 
20 anos no PSDB, decidiu deixar o ninho tucano e aceitar convite do PSB, 
para  se filiar na sigla que segue a ideologia socialista democrática. O ato 
cívico aconteceu no plenário da Câmara Municipal, com a presença de 
presidentes do diretório nacional, Carlos Siqueira, do estadual, deputado 
Max Russi e do senador João Capibaribe. Página 03

Volte no tempo: Dia 29 de outubro de 1961, domingão de lua cheia, 
no dia de São Judas, solo entre nuvens e nas ruas, circulava a primeira 
edição do Jornal Correio Cacerense. Hoje chegando aos 58 anos de lutas no 
jornalismo ético, traçamos um resumo de sua trajetória, do editorial ao 
Radar, numa viagem das linotypes ao digital, de José Wilson de Campos à 
atual direção. Página 06

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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A Secretaria de Estado de Saúde realiza diversas ações voltadas 
para a atenção aos pacientes de Hospitais Regionais, Adauto Botelho e  
Hospital Estadual Santa Casa, destacando no HR de Cáceres, melhora do 
atendimento e a humanização com a retomada do serviço de odontologia 
para crianças com deficiência, com apoio da equipe do ambulatório e da 
médica Suzana Araújo. Página 03

ATO CÍVICO

Em Cáceres Max Russi avaliza
filiação da vice Eliene no PSB

Ato foi marcado pelo discurso da filiada,  abrangente a nova fase que a política  atravessa, enfatizando ter deixado o ninho tucano, sem mágoas ou ressentimentos

Nova filiada do PSB, Eliene Liberato ficou 19 anos no PSDB  

 Foto: JCC

PREVENÇÃO CÂNCER

Sala exclusiva atende mulheres
na cadeia feminina de Cáceres

O funcionamento da sala, 
atende às 44 reeducandas   

Foto: Assessoria

CPF BAIXADO

Executado a tiros ao passar
frente ao bailão do gaúcho

Vitima fatal Valdeir Custódio 
de Oliveira levou dois tiros   

Foto: PM-MT

PÁGINAS DA VIDA

Correio Cacerense: dos anos
de chumbo às bodas de vidro

Da linotipo ao digital, a vida impressa registra o cotidiano       

Fotos: JCC

HOSPITAL REGIONAL

Ações funcionais ampliam
a atenção da saúde pública

Mesmo no início, já se pode notar uma melhora no ambiente hospitalar  

Foto: SES/MT
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