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A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
e intensidade seu mundo emocional 
indicando um dia de maior contato com 

seu coração, seu passado e as pessoas que ama. 
Aproveite esta gostosa energia para meditar e 
praticar atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando sua vida social e 
aproximando amigos queridos. O dia 
move suas emoções e abre seu coração 

para aqueles que ama. O dia é ótimo para 
promover encontros e boas conversas com esses 
amigos. Você estará mais aberto e sensibilizado.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando seus projetos 
profissionais e planos de carreira. 
Procure acessar seu coração e intuição e 

aperceber-se dos próximos passos que deve dar 
na direção do sucesso em sua carreira. Você estará 
mais sensível e voltado para todos os que ama.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
e intensidade seu mundo mental. Tire o 
dia para descansar, relaxar e meditar, se 

possível. O relacionamento com uma pessoa 
estrangeira, especial para você, pode dar um 
passo à frente. Dia bom para os estudos.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
seu mundo emocional. Você estará mais 
fechado, reflexivo e profundo. Sua 

intimidade será priorizada e qualquer atividade 
social vazia perde o sentido. O dia é bom também 
para organizar suas finanças.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
N e t u n o  m o v i m e n t a n d o  c o m  
delicadeza e intensidade seus 
relacionamentos, especialmente os 

pessoais, afetivos. O momento é ótimo para estar 
ao lado de quem ama. Um romance, que vem 
sendo desenhado pelo Universo, dá um passo à 
frente.

A Lua em Peixes se une a Vênus e Netuno 
movimentando com delicadeza e 
intensidade seu dia. Aproveite para 

descansar e cuidar de sua saúde, se puder. 
Priorize atividades que unam mente e corpo. O 
dia é ótimo para começar o planejamento de uma 
rotina mais saudável, mais voltada para o seu 
equilíbrio.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
e intensidade emocional. Um romance 

pode começar a ser desenhado pelo Universo. Se 
for comprometido, aproveite este dia para 
usufruir da energia do amor. O relacionamento 
com os filhos melhora sensivelmente.

A Lua em Peixes se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
e intensidade sua vida familiar e 

doméstica. Sua casa torna-se o melhor lugar do 
mundo para estar. Priorize o relacionamento 
com os seus. O dia é ótimo para começar uma 
reforma ou mesmo uma redecoração.

A Lua em Peixes se une a Vênus e Netuno 
movimentando positivamente suas 
finanças e atividades que envolvam 

ganhos e finanças. O momento é bom para 
organizar sua vida material e financeira. No 
entanto, deve tomar cuidados redobrados com 
gastos excessivos.

A Lua em Peixes se une a Vênus e Netuno 
movimentando seu dia de maneira 
delicada e positiva. O momento é ótimo 

para sair e divertir-se com seu amor e/ou amigos. 
O momento é bom também para o planejamento 
de uma viagem rápida de descanso. Você estará 
mais voltado para o seu coração.

A Lua em seu signo se une a Vênus e 
Netuno movimentando com delicadeza 
e intensidade seu dia e seu coração. Você 

estará mais aberto, receptivo e cheio de amor 
para dar. Aproveite este dia para se aproximar de 
quem ama. Um declaração de amor pode ser o 
assunto do dia.

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

 Em noite de glamour o casal Robson Amorim e Denise Cristina Arruda, 
receberam amigos e familiares em festa de celebração de Bodas de Prata 
confirmando mais uma vez perante Deus o amor que os uniu.

O casamento é um dos sacramentos mais importantes da vida, mas o 
enlace amoroso entre duas pessoas que se unem com o objetivo de compartilhar a 
vida e construir uma família é uma missão nobre.

Há 25 anos vocês assumiram esse compromisso para a vida, em todos 
esses anos viveram muitas alegrias, construíram uma família e ultrapassaram 
muitos obstáculos. 

Parabéns pelas bodas, parabéns pela vida que construíram como casal, 
parabéns pela família linda que vocês têm, e pelas pessoas que são! Felicidades, e 
que venha o ouro e o diamante…Confira os melhores momentos nos flashs da 
fotógrafa Keila Kerolen.
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A Campanha da Fraternidade 2018 será lançada na Catedral De São Luis 
de Cáceres durante missa dominical de amanhã, 18, extensiva a todas as paróquias 
de sua jurisdição, com o tema “Fraternidade e superação da violência” e lema 
“Vós sois todos irmãos” cujo objetivo é promover a cultura da paz, da 
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação 
da violência.  Página 03

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Cúria lança amanhã em Cáceres
Campanha da Fraternidade 2018

Tema da campanha será debatido com catequistas e agentes paroquiais e usado na imprensa e redes sociais para divulgar e fomentar a discussão sobre o assunto

Evento da CNBB (destaque) será oficializado amanhã na Catedral   

Foto: JCC

JALECO MARRON

Médicos com diploma falso
atuavam no H.R de Cáceres

Fraude foi confirmada junto a Universidade Cosmos   

Foto: Alexandre Lima

BRANCAS

Para a atenção da gestão Francis na ampliação de 
espaços para a pratica desportiva, haja vista a 
construção de mais uma quadra poliesportiva 
frontal à Escola União e Força, inclusive com 
iluminação. Espera-se agora, que o local seja 
franqueado aos jovens, pois nada melhor que o 
esporte como preventivo a delinqüência.

PRETAS

Para o descaso de agentes públicos de Cáceres no 
desmonte da decoração natalina da Sicmatur e 
passados quase dois meses das festas, nem mesmo a 
providencial ventania de São Pedro no advento 
chuvoso de verão derrubando a tralha da árvore de 
natal, apareceu alguém para recolher a bagaça. 

BRANCAS

Para as forças policiais de Cáceres, militares e civis, 
que estiveram em alerta constante no feriadão de 
carnaval, mesmo sem o folguedo de momo, 
propicio para a escalada da violência,     que foi 
suprimida pelas rondas ostensivas e preventivas em 
defesa da comunidade. Tanto os crimes contra a v 
ida e contra o patrimônio, a considerar os quatro 
dias de espreita da malandragem, poucos foram os 
beós no Cisc, prova da ação constante da PM e FDA 
PJC.

BOLAS PRETAS

Para os malditos sujismundos que continuam 
jogando lixo nas ruas e avenidas de Cáceres e agora 
com o tempo chuvoso, a sujeira vai pros ralos das 
bocas de lobo e haja cachoeira pluvial tipo gêiser 
frio de água voltando, inundando o asfalto, as 
calçadas e casas. Mesmo a prefeitura colocando 
lixeiras em locais estratégicos, os suínos humanos 
não respeitam.

X
DA REPORTAGEM

O Papa presidiu na última quarta feira à 
celebração das Cinzas, que marca o início da 
Quaresma, alertando para as “tentações” da 
“desconfiança, apatia e resignação” na Igreja e na 
sociedade. “Se o fruto da fé é a caridade – como 
gostava de repetir Santa Teresa de Calcutá –, o fruto 
da desconfiança é a apatia e a resignação. 
Desconfiança, apatia e resignação: os demônios que 
cauterizam e paralisam a alma do povo crente”, 
advertiu, na homilia da Missa que decorreu na 
Basílica de Santa Sabina, em Roma. “E é triste 
constatar, nas vicissitudes diárias, como se levantam 
vozes que, aproveitando-se da amargura e da 
incerteza, nada mais sabem semear senão 
desconfiança,” observou ainda.

Cumprindo a tradição, antes de chegar a 
esta igreja, o Papa percorreu as ruas do Bairro do 
Aventino, desde a Basílica de Santo Anselmo, numa 
procissão penitencial. “O tempo de Quaresma é 
propício para corrigir os acordes dissonantes da 
nossa vida cristã e acolher a notícia sempre nova, 
feliz e esperançosa da Páscoa do Senhor. 

Na sua sabedoria materna, a Igreja propõe-
nos prestar especial atenção a tudo o que possa 
arrefecer e enferrujar o nosso coração crente”, 
observou Francisco, ao assinalar o início do período 
de 40 dias que servem de preparação para a Páscoa, 
nas comunidades católicas.

A intervenção do pontífice teve a forma de 
discurso direto, centrada em três palavras-
imperativas, dirigido a cada católico: “Para, olha e 
regressa”. “Deixa esta agitação e este correr sem 
sentido que enche a alma de amargura, sentindo que 
nunca se chega a parte alguma. Para, deixa esta 
obrigação de viver de forma acelerada, que dispersa, 
divide e acaba por destruir o tempo da família, o 
tempo da amizade, o tempo dos filhos, o tempo dos 
avós, o tempo da gratuidade… o tempo de Deus”, 
apelou.
Francisco sublinhou o valor do recolhimento, do 
respeito, da gratidão e do silêncio, perante o “o vazio 
daquilo que é instantâneo, momentâneo e efêmero” 
em que vivem muitas pessoas.

O Papa elogiou depois os que trabalham em 
favor dos outros, as famílias que são “escola de 
amor”, a sabedoria dos idosos e o valor dos doentes. 
“O valor de cada pessoa não pode jamais reduzir-se a 
uma questão de cálculo ou de utilidade”, advertiu.

A homilia convidou a “vencer os demônios 
da desconfiança, da apatia e da resignação”, com a 
esperança da fé em Jesus Cristo, recordando 
“aqueles que se sentem crucificados, que 
experimentam na sua vida o peso dos fracassos, dos 
desenganos e das desilusões”.

“Este é o tempo para se deixar tocar o 
coração… Permanecer no caminho do mal é fonte 
apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra 
coisa muito diferente, e bem o sabe o nosso coração”, 
sustentou Francisco. Após a homilia, o Papa foi o 
primeiro a receber a imposição das cinzas, das mãos 
do cardeal-diácono titular de Santa Sabina, D. Jozef 
Tomko. 

A Quaresma, iniciada com a celebração de 
Cinzas, é um período marcado por apelos ao jejum, 
partilha e penitência, que serve de preparação para a 
Páscoa, a principal festa do calendário cristão.
***___Basílica de Santa Sabina, 14 de fevereiro de 
2018.
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Loucura, loucura, loucura, 
alguém fechou a porta do hospício 
político tupiniquim e o pré-candidato do 
caldeirão saiu da Lata Velha, bateu o 
martelo e pulou fora, nada além de um 
minuto, soletrando que nem em Angélica 
no MS, sai pra vereador, ainda mais, 
presidente, isso é coisa da plin-plin. 
Mesmo depois de muito ensaiar e de até 
ganhar o apoio público do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o Luciano 
Huck desistiu de ser candidato a 
presidente da República. 

O magrelo narigudo bateu o 
martelo anteontem e não sai mais nem 
que o FHC tussa ou o Temeroso saia do 
esquife. A decisão, segundo blogs de 
notícia, seria uma resposta à um canal de 
TV que pediu que Huck definisse sua 
situação logo depois do carnaval, procês 
verem que quando a gente diz que a tal 
TV criada na ditadura governa o país, 
não é papo furado.

A possível candidatura de Huck 
vinha sendo inflada por FHC, que sabe 
de antemão que a tucanada não tem 
cacife, Gerardo Alquimia não decola, 
Dória tomou Doril, Serra desceu a serra, 
Aécio, Never, etc. Quase 3 décadas após 
vencermos as agruras covardes da 
ditadura militar, estamos sem duvidas, 
sob o manto de uma ditadura civil 
orquestrada por falsos salvadores da 
pátria, que buscam através de uma 
dissimulada democracia, manter o país e 
nosso povo nos grilhões da escravidão.

Foi assim com a derrogação da 
CLT, das compras de votos via emendas 
no congresso e a rasteira da deforma da 
previdência, além da busca de um títere 
que vença o pleito de outubro próximo e 
os represente no Olimpo das esplanadas. 

O incrível Huk seria a replica do 
bonitinho Fernandinho de 1989 e quem 
tem mais de 50 anos nos costados ainda 

se lembra do cabeça-chata alagoano 
Collor, que nas maracutaias da mídia 
nefasta, chegou ao planalto. Superou 
Lula, Mário Covas, Ulisses Guimarães, o 
desconhecido Enéias  Carneiro ,  
empunhando o titulo de caçador de 
marajás, o homem que representava o 
novo Brasil, mais bonito, limpo e 
moderno. 

O Brasil queria o que era 
bonitinho e moderno, então elegeram o 
galã Fernandinho. E o tal caçou, mas foi 
a poupança de todos, a maquiagem caiu e 
mostrou a verdadeira face por trás da 
figura de bom moço. 

Pra não ser cassado, renunciou, 
largando a batata quente na mão do vice 
Itamar Franco, o tal do olho na calcinha 
da modelo. Será que agora, quase 30 
anos passados a gente merecia um novo 
colorido só porque o ancião FHC e sua 
mídia apostava no narigudo? 

Com certeza, o tal Hik que de 
bobo não tem nada, caiu na real de que é 
melhor ficar no caldeirão e a gente 
agradece pela sua atitude, lembrando que 
apesar dos pesares e notas de pesares 
para mortos vivos, ainda tem gente boa 
neste país, que possa merecer a 
confiança do eleitor. 

Exemplos como Requião e Ciro 
Gomes, até prova em contrário, estão 
ilesos e imunes ao devastador tsunami 
corrupção que assolou o patropi 
deixando seqüelas que se ampliam a cada 
novo avanço dos caciques do mal que se 
encastelaram no planalto central. 

Entre Belos e Feras, a gente 
precisa é de quem governe fazendo jus 
aos votos do povo, respeitando a 
constituição, de caráter probo e mãos 
limpas, um poder executivo, sem rabo 
preso com poderosos oportunistas 
congregados paralelos.  

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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A reportagem do Correio Cacerense 
flagrou no centro da cidade, a Moto-
reboque da J.L Gramados e Jardins, uma 
motocicleta adaptada para transporte das 
ferramentas do mandrake funcional 
delivery, que atende pelo telefone 99962-
9254 em serviços de podas de árvore e 
grama. Pela criatividade, ele ganhou o 
comercial nesta edição. 

Pois, é: Zhérois Zeros!
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Livramento.
“A melhoria de categoria dos 

municípios de Mato Grosso reflete o 
investimento que o Governo do Estado 
tem feito no turismo nos últimos três anos. 
No Pantanal, por exemplo, está em 
andamento a reforma e a troca das pontes 
da transpantaneira. Outro grande 
investimento está sendo feito em todo 
corredor do ecoturismo, que envolve o 
Pantanal, Nobres, a região Jaciara e 
Juscimeira e Chapada dos Guimarães”, 
afirma o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Carlos 
Avalone.

De acordo com o MTur, a 
intenção não é hierarquizar, mas sim 
agrupar municípios com características 
semelhantes para que sejam traçados 
parâmetros para atendimento a diferentes 
necessidades. Para o Ministério, a 
evolução nas categorias de municípios da 
mesma região revela o sucesso da 
estratégia de regionalização do turismo, 
adotada pelo Ministério desde 2004.

“A categorização mostra a forma 
como o município está transformando seu 
potencial turístico em produtos turísticos. 
Com essa atualização, é possível perceber 
que alguns municípios estão se 
estruturando em regiões e fortalecendo, 
naturalmente, a economia do turismo”, 
afirma o governador Pedro Taques.

s municípios mato-grossenses Omelhoraram sua posição na 
categorização dos municípios que 

compõem o Mapa do Turismo Brasileiro 
do Ministério do Turismo (MTur). Esse 
in s t rumen to  é  impor tan te  pa ra  
acompanhar o desempenho da economia 
do turismo nos municípios e serve 
também como balizador de políticas para 
o setor e direcionamento de verbas 
federais.

A atualização da categorização 
foi divulgada esta semana pelo Ministério 
do Turismo e revelou um crescimento, em 
todo Brasil, da atuação do turismo em 358 
municípios. O estudo também revelou 
queda no desempenho de alguns 
municípios. Os dados atualizados são de 
2017 comparativos ao ano de 2014, 
quando foi realizada a primeira 
categorização.

Em Mato Grosso, que tem 94 
municípios inseridos no Mapa do 
Turismo, 16 deles conseguiram subir de 
categoria, enquanto três desceram. A 
partir de quatro variáveis de desempenho 
econômico - número de empregos, de 
estabelecimentos formais no setor de 
hospedagem, estimativas de fluxo de 

turistas domésticos e internacionais – os 
municípios são divididos por letras, que 
vão de 'A' a 'E'.

Os melhores índices no estado 
foram nas categorias B e C, o que fez com 
que o número de municípios na categoria 
D diminuísse. Em Mato Grosso, apenas 
Cuiabá figura na categoria A, ou seja, 
possui maior participação na economia do 
turismo, de acordo com as variáveis 
consideradas na metodologia.

Na categoria B, o número de 
municípios saltou de cinco para nove. Na 
C, o estado tinha 19 e agora figura com 25 
municípios. Na categoria D, o total de 
municípios mudou de 63 para 52; e na E o 
estado foi de seis municípios para sete. 
Apenas três municípios desceram de 
categoria: Canabrava do Norte, Luciara e 
Araguainha. De acordo com as regras do 
Ministério do Turismo, somente 
municípios classificados entre 'A' e 'D' 
podem pleitear apoio a eventos geradores 
de f luxo turíst ico.  Destacam-se 
positivamente os municípios da região 
turística do Pantanal Mato-grossense, 
onde cinco subiram de categoria: Poconé, 
Santo Antônio Leverger, Barão de 
Melgaço, Cáceres e Nossa Senhora do 

condição fraca do homem que 
caminha para a morte.

E s t e  a n o  a  a ç ã o  

abençoados no Domingo da Paixão do 
ano anterior, seguindo um costume do 
século XII. As cinzas simbolizam a 

 Campanha da Fraternidade A2018 lançada na última quarta 
feira (14) na sede da CNBB 

em Brasília, será oficializada na Cúria 
diocesana de Cáceres pelo Padre 
Antonio Rogério, amanhã, 18, 
extensiva a todas as paróquias de sua 
jurisdição,  tendo como tema 
“Fraternidade e superação da 
violência” e lema “Vós sois todos 
irmãos” (Mt 23,8), cujo objetivo é 
promover a cultura da paz, da 
reconciliação e da justiça, à luz da 
Palavra de Deus, como caminho de 
superação da violência.

A  C a m p a n h a  o c o r r e  
simultaneamente ao período de 
Quaresma, que tem duração de 
quarenta dias e vai do fim do Carnaval 
até a Semana Santa. Para os católicos, 
este é o período de preparação 
espiritual para a Páscoa. 

As cinzas impostas nas testas 
dos fiéis durante a missa de quarta-
feira de cinzas são dos ramos 

ois médicos que atuaram no DHospital Regional de Cáceres, 
aparecem em uma lista do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) por 
uso de diploma falso. Segundo o órgão, a 
revalidação dos diplomas de Ualas 
Teixeira Hermidorff e Márcio Correa 
M e d e i r o s  f o i  c a n c e l a d a  a p ó s  
comprovação da fraude.

Ualas atuava como cirurgião 
geral e Márcio fazia o primeiro ano de 
residência médica em cirurgia geral. 
Segundo o governo, ambos foram 
afastados há 30 dias, quando foi 
comunicado pelo Conselho Regional de 
Medicina (CRM-MT) sobre a fraude. 
Num despacho encaminhado aos 
conselhos regionais, o órgão solicita que 
nenhum registro no nome dos médicos 
seja feito nos estados do país.

Em nota emitida  à imprensa, a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) 
informa que da lista de médicos que 
teriam se formado fazendo uso de 
documentos falsos divulgada pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), os 
dois prestavam serviços para uma 
empresa médica contratada pela 
Congregação Santa Catarina que 

administrava o Hospital Regional de 
Cáceres.

Destacou também, que os dois 
foram afastados tão logo a direção da 
unidade, que voltou para a gestão da 
SES/MT em outubro de 2017, foi 
comunicada pelo Conselho Regional de 
Medicina (CRM/MT) do cancelamento 
de suas inscrições junto à referida 
entidade de classe. 

De acordo com o documento, a 
Universidade Estadual do Ceará cassou a 
revalidação dos diplomas dos dois 
médicos e de outros três profissionais, 
uma vez que constatou-se, após 
investigação junto à Universidad Cosmos 
de Cochabamba, que tais documentos são 
falsos.

A reportagem do Jornal Correio 
Cacerense, constatou junto ao Conselho 
Federal de Medicina, a expedição da 
circular de nº 33/2018, alertando que a 
Universidade Estadual do Ceará, havia 
cassado as revalidações dos diplomas de 
graduação em medicina de Ualas Teixeira 
Hermidorff e Márcio  Rodrigo Correa 
Medeiros, após ter constatado a fraude 
mediante  invest igações  junto à  
Universidad Cosmos de Cochabamba.

evangelizadora da Igreja Católica tem 
como foco debater a problemática da 
violência e apontar caminhos para a 
superação dessa que é uma das 
maiores preocupações dos brasileiros. 
A partir de lançada a CF, o seu tema 
será debatido com catequistas e 
agentes paroquiais, além de serem 
usadas a imprensa e as redes sociais 
para divulgarem o mesmo e fomentar 
a discussão sobre o assunto, sempre na 

perspectiva cristã.
Na região de Cáceres, a Igreja 

Matriz de Araputanga realizou na 
última quarta feira, a de cinzas, a 
t r a d i c i o n a l  r e u n i ã o  d o s  
coordenadores de comunidades, 
quando o pároco Padre Celso Ferreira 
de Jesus, lançou simultaneamente 
com a CNBB de Brasília, a Campanha 
da Fraternidade 2018, com a presença 
de mais de cinqüenta fiéis.

EDIÇÃO 2018

Catedral S. Luis lança amanhã
a Campanha da Fraternidade

Campanha ocorre no período de Quaresma, que tem duração de 40 dias, do fim do Carnaval até a Semana Santa, uma de preparação espiritual para a Páscoa

Da Redação

Campanha será lançada na missa dominical  celebrada por Padre Rogério   

Fotos: Arquivo

ECONOMIA/DESTINOS

Cáceres sobe de categoria
no mapa turístico de MT

Secom c/ Redação

Cais da Praça Barão com visão panorâmica da Baía de Malheiros   

Foto: Portal-MT

DIPLOMAS CANCELADOS

Comprovada fraude de médicos
no Hospital Regional de Cáceres
 Da Redação

Fraude foi constatada junto Universidade Cosmos da Bolívia   

Foto: Alexandre Lima  
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uatro dias depois de ter Qdesaparec ido  no  Rio 
P a r a g u a i ,  ( B a í a  d e 

Malheiros) em Cáceres após ter 
sido atacado por um enxame de 
abelhas quando pescava com uns 
amigos, o pescador Luiz Antônio 
P i co lomin i  S i lva ,  27 ,  fo i 
localizado na manhã de ontem 
por volta das 10h30, pelos 
bombeiros que vasculhavam a 
área desde a última segunda feira, 
dia do ocorrido.  

Silva conforme o Boletim 
de Ocorrência nº 2018.50128, 
registrado pela esposa Elizandra 
Ramos da Silva, havia saído com 
uns colegas para pescar na Baia 
do Caiçara no Rio Paraguai, 
quando aconteceu o ataque 
surpresa das abelhas e todos 
pularam do barco. De inicio a 
v e r s ã o  e r a  q u e  e l e  t e r i a 
atravessado a nado e sumido do 
outro lado do rio, mas como os 
amigos retornaram no intuito de 
resgatá-lo e não o encontraram, o 
f a t o  f o i  c o m u n i c a d o  a o s 
familiares e bombeiros.

A s  b u s c a s  f o r a m 
realizadas durante os quatro dias, 

já sem esperanças de encontrá-lo 
vivo e na manhã de ontem, 
conforme o Sgt. Vando, do corpo 
de bombeiros, a guarnição com a 
ajuda de Manoel Perez, que 
estava pescando juntamente com 
a vítima, foi possível localizar 

Luiz Antônio, pois o mesmo sabia 
o local exato onde caíram na água 
para fugir do enxame. Após o 
encontro do corpo foi resgatado 
em meio aos aguapés e galharia 
há cerca de um km do local onde 
aconteceu o ataque.

inservíveis.
Nesta última semana 

cerca de 4000 pneus já foram 
recolhidos e encaminhados para a 
associação. O processo funciona 
da seguinte maneira, ao atingir 
uma quantidade específica de 
p n e u s  é  a g e n d a d a  c o m  a 
Reciclanip a coleta. Em Cáceres a 
população pode deixar os pneus 
na Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis. “Essa 
destinação correta dos pneus é 
m u i t o  i m p o r t a n t e , 
pr incipalmente pois  ass im 
e v i t a m o s  q u e  e l e s  s e j a m 
d e s c a r t a d o s  e m  l u g a r e s 
impróprios e também que fiquem 
acumulando água e se tornando 
criadouros do mosquito Aedes 
Aegypti”, Explicou o diretor da 
Águas  do Pantanal ,  Paulo 
Donizete.

A  A s s o c i a ç ã o  d e 
C a t a d o r e s  d e  M a t e r i a i s 
Recicláveis de Cáceres fica na Av. 
Tancredo Neves, na antiga 
Assincra, próximo ao residencial 
Jd. Aeroporto. 

Para realizar a entrega dos 
pneus é necessário fazer o 
a g e n d a m e n t o  p r é v i o  p e l o 
telefone: 65 3223 6900.

 Política Nacional de AResíduos Sólidos institui 
a  r e s p o n s a b i l i d a d e 

compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, preconizando então 
a chamada Logística reversa, 
onde os fabricantes possuem 
responsabilidade pela coleta e 
destinação do produto produzido.
D i a n t e  d e s t e  c e n á r i o ,  o s 
fabricantes de pneus novos 
criaram a Reciclanip, Associação 
sem fins lucrativos que possui o 
trabalho de coletar e destinar 

a d e q u a d a m e n t e  o s  p n e u s 
inservíveis atendendo também as 
r egu l amen tações  t é cn i ca s 
dispostas na resolução 416/09 
CONAMA.

Pneus inservíveis são 
pneus que cuja vida útil terminou 
e que precisam ser descartados. A 
Prefeitura de Cáceres, através da 
Autarquia Águas do Pantanal e 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, realizou um convênio 
com a Reciclanip e se tornou um 
ponto de coleta dos pneus 

 ermina amanhã, 18, o prazo Tpara envio de currículo para 
preenchimento de vaga para 

o cargo de Enfermeira do Trabalho 
no SESI de Cáceres. 
 O candidato com graduação 
e m  e n f e r m a g e m  e  p ó s  e m 
enfermagem do trabalho, deverá ter 
conhecimentos na elaboração dos 
programas legais (PPRA,PCMSO), 
saúde do trabalhador, gestão do 
absenteísmo, higiene ocupacional e 
em campanha de imunização, ter 
conhecimento intermediário em 
informática, ter CNH categoria B, 
experiência, disponibilidade para 
viajar e trabalhar finais de semana.

Além do salário, o SESI 
oferece os benefícios de Plano de 
Saúde, Plano Odontológico, Plano 
de Previdência Privada, Seguro de 
vida em grupo e Vale-transporte. Os 
interessados em participar do 
processo seletivo devem enviar o 
c u r r í c u l o  p e l o  s i t e : 
http://www.fiemt.com.br/portal/?pa

gina=trabalhe_conosco.
O processo seletivo será 

composto pelas seguintes etapas: 
análise curricular, provas teóricas: 
português (gramática/interpretação 
de texto), redação, matemática 
(cálculos/raciocínio lógico) e 
conhecimento específico (tema 
relacionado ao cargo/função)/ prova 
de informática (internet, Word, 
P o w e r  p o i n t  e  E x c e l ) 
/dinâmica/avaliação psicológica, 
entrevista final. 

S e n d o  q u e  p a r a  a 
classificação, os candidatos deverão 
atingir a média inicial – MI (média 
obtida através das notas das provas 
teóricas, de informática e práticas 
(quando aplicada). Em caso de 
empate no processo seletivo, serão 
o b s e r v a d o s  o s  c r i t é r i o s 
estabelecidos na normatização do 
Sistema FIEMT.

A vaga é para contratação 
imediata com carga horária de 40 
horas semanais.

MEIO AMBIENTE

Cáceres se torna ponto de
coleta de pneus inservíveis

A Prefeitura de Cáceres, através da Águas do Pantanal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou convênio com a Reciclanip e se tornou ponto de coleta

Assessoria c/ Redação

Caminhão recolhe os pneus para reciclagem   

Foto: Assessoria

FUNDOS DA BAÍA

Bombeiros resgatam corpo de
pescador atacado por abelhas
Da Redação

Corpo de Luiz Picolomini resgatado pelos bombeiros     

Foto: Bombeiros/MT

PROCESSO SELETIVO

SESI abre vaga em Cáceres
para enfermagem do trabalho
Da Redação

Unidade do SESI/Cáceres recebe currículos até amanhã   

Foto: Arquivo
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Os recadinhos semanais de Bem-Viver do Correio Cacerense para os leitores.

 Finalmente você desperta no final de semana com uma hora a mais em seu 
relógio de pulso, parede, digital, e... como fica o seu biológico? That's is 
question, pois com os relógios atrasados em uma hora, esta aparentemente 
simples mudança pode desencadear alguns sintomas indesejáveis em nossa 
saúde. Em nosso organismo, o metabolismo, o funcionamento dos órgãos, os 
hormônios, os ritmos corporais ou circadianos, todas estas funções são regidas 
como uma orquestra pelo maestro o Sistema Nervoso Autônomo. Em relação ao 
sono, os componentes desta engrenagem são principalmente os hormônios 
cortisol e melatonina, que coordenam o relógio biológico e são secretados pela 
exposição à luz que ativa o cortisol cedo ao acordarmos, ou à escuridão, que 
ativa a melatonina quando dormimos. Sendo assim devemos dormir no escuro, 
sem televisão ou luz, e pela manhã o ideal é permitir que o amanhecer e a luz do 
dia nos acorde gradualmente. Antecipe o horário para dormir; evite a ingestão 

de bebidas e alimentos e bebidas estimulantes como café, refrigerantes, álcool e energéticos; hidrate-se bem, repouse, evite 
estímulos excessivamente estressantes; faça atividades físicas moderadas como caminhadas e medite e pratique técnicas de 
relaxamento e gerenciamento do estresse. Os sintomas da alteração dos horários de sono pelo término do horário de verão podem 
se prolongar por até um mês, e vão desde irritabilidade e oscilações do humor, até estresse, alteração na produtividade e na 
qualidade do próprio sono.

EQUILÍBRIO

 Voltando ao Horário Normal

 A temporada de chuva além de gerar muitos transtornos, como o aumento 
do congestionamento, alagamentos e problemas na rede elétrica, pode trazer riscos 
à saúde. Algumas doenças podem ser transmitidas por meio da água contaminada 
com agentes infecciosos, por isso, é necessário ficar atento para se prevenir e 
identificar os sintomas logo que aparecem. As águas das chuvas quando 
contaminadas podem transmitir doenças como micose, hepatite e leptospirose, e 
por isso, o jeito é tentar se prevenir das formas como a maioria da população já 
conhece. É interessante evitar o contato com águas e pessoas infectadas, manter a 
higiene do corpo, lavar bem as mãos antes das refeições e ter certeza da procedência dos alimentos que ingere. O cuidado maior 
deve alcançar, principalmente, crianças e idosos, por fragilidade no sistema imunológico e claro, a qualquer sintoma de um mal 
estar, procurar logo o medico.

SAÚDE

Cuidados com as Chuvas

ECONOMIA

 Quem tem filho na escola sabe que, quando começa um novo ano 
letivo chega também a hora de comprar o material escolar. São cadernos, 
livros, lápis de cor, mochila e tantos outros itens que pesam no bolso no 
final do mês.  Não dá para fugir da tarefa de comprar o material, mas com 
um pouco de organização, pesquisas é possível economizar. As dicas do 
Correio Elegante são: veja o que dá para reaproveitar, um conjunto de lápis 
de cor do ano passado, um caderno que não foi todo preenchido e a mochila 
que está em bom estado podem ser reutilizados no novo ano escolar. Aquele 
dicionário, tesoura, régua e até alguns materiais didáticos podem ser 
aproveitados. Importante, não deixar de fazer pesquisas de preços em 
papelarias, bazares, lojas de departamentos e pela internet. Levantamento 
do Procon mostram que os preços de material escolar chegam a variar 
260% para um mesmo produto. Outra dica é não comprar além da lista, ter 
sempre em mãos uma relação dos produtos que realmente precisa para não 
comprar itens a mais ou adquirir algo que já tinha em casa. E atenção: 
Cuidado com as marcas, materiais com personagens, logotipos e acessórios 
licenciados apresentam preços mais elevados. Explicar para a criança que 
precisa economizar e não deixe para a última hora, pois pode pagar mais 
pelo material ou ficar sem ele.

Comprando material escolar

 Com os avanços da tecnologia, ultimamente tem sido mais fácil encontrar 
uma criança desvendando os segredos de um novo aplicativo do que aprendendo a 
dar um simples laço no tênis. Mas até que ponto o contato precoce com a tecnologia 
pode beneficiar ou prejudicar o desenvolvimento desses futuros profissionais? 
Apesar dos avanços notáveis promovidos com ajuda da tecnologia, especialistas 
alertam: a exposição intensa à tecnologia pode ser prejudicial, não sendo 
aconselhável deixar que as crianças extrapolem nas brincadeiras tecnológicas. 
Elas podem utilizar o tablet, mas sempre com controle, já que a exposição precoce 
oferece riscos. A criança precisa aprender a conviver com o próximo, saber 
identificar as emoções, superar situações, para que, no futuro, não seja um adulto 
frustrado. As tecnologias devem ser utilizadas para o bem. Conhecer os 
aplicativos, controlar horários e evitar exposição das crianças na internet é 
fundamental. Outra dica da especialista é que os pais acompanhem com detalhes a 
utilização dessas tecnologias pelos filhos, inclusive os jogos de videogame. 
Entenda qual o objetivo do jogo, avalie, pois muitas vezes os jogos até aparentam 
ser dedicados para crianças, mas pode ter conteúdos não apropriados. Com as 
crianças maiores, que têm um conhecimento maior, é necessário manter o diálogo 
aberto, alerta para os perigos, como baleia azul, pedófilos e afins.

EDUCAÇÃO

Conexão Virtual sob Controle
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 ex-secretário de Estado Od e  F a z e n d a ,  E d e r  
Moraes, foi condenado a 

mais 24 anos e oito meses de 
prisão pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
peculato (desvio de dinheiro 
público) em uma das ações penais 
que responde no âmbito da 
Operação Ararath.

A  c o n d e n a ç ã o  f o i  
assinada pelo juiz Jeferson 
Schneider, na última quinta-feira 
(15), e Eder poderá recorrer em 
liberdade. Além da prisão, foi 
fixado o pagamento de uma 
indenização no valor de R$ 28,4 
milhões pelos danos causados aos 
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cofres públicos.
Esta já é a terceira 

condenação do ex-secretário na 
Ararath. Em novembro de 2015, 
ele foi punido com 69 anos e três 
meses de reclusão, em regime 
fechado,  por  lavagem de 
d inhe i ro ,  f a l s i f i cação  de  
documentos públicos e outras 
práticas delituosas. Já em maio do 
ano passado, Eder foi condenado 
a 10 anos e 8 meses de prisão, por 
corrupção passiva.

A nova sentença é relativa 
a um esquema revelado pelo 
empresário José Geraldo de 
Saboia Campos, da Sabóia 
Campos Construções Ltda, que 
fez delação premiada com o 
Ministério Público Federal 
(MPF). Ele detalhou que fez um 
acordo com o então secretário no 
qual se comprometia a desistir 
das ações judiciais de cobrança 
contra o Governo para que a 
Sefaz fizesse os pagamentos por 
meio e via administrativa.

O acordo estabelecia que 
parte do dinheiro transferido para 

as empresas de Saboia fosse 
desviado para contas bancárias de 
empresas indicadas por Eder 
Moraes. Após estabelecer o 
acordo, o Estado autorizou dois 
pagamentos para a construtora 
nos valores de R$ 10,6 milhões e 
R$ 6,8 milhões.

No dia  seguinte ,  a  
construtora fez transferências ao 
Bic Banco. O dinheiro tinha 
como destino a conta bancária de 
empresas que funcionariam como 
“laranjas” do grupo criminoso 
que atuava na administração do 
Estado durante a gestão de Silval 
Barbosa.

O esquema teria desviado 
cerca de R$ 11,2 milhões dos 
cofres do Estado, valor que 
pos te r io rmen te  a  Jus t i ça  
determinou que fosse bloqueado 
das contas de Éder Moraes. Em 
razão da condenação, Schneider 
manteve a indisponibilidade dos 
imóveis e veículos em nome de 
Eder, avaliados em R$ 4,3 
milhões, para garantir eventual 
ressarcimento ao erário.

CANETAS PESADAS

Nova condenação eleva prisão de
Eder Moraes em mais de 104 anos

Esta já é a terceira condenação do ex-secretário na Ararath. Em novembro de 2015, ele foi punido com 69 anos e em maio do ano passado, mais de 10 anos

M.N c/ Redação

Ex-secretário Eder Moraes soma penas até o ano 2.121   

Foto: Arquivo

a tarde da última terça-Nfeira, 13, por volta das 
13h00, a guarnição da 

policia ambiental de Cáceres, 
realizando patrulhamento terrestre 
na cidade de Indiavaí, diligenciou 
uma propriedade na Rua Mato 
Grosso, no centro da cidade e nos 
fundos onde funciona uma peixaria, 
f l ag ra ram vár ios  pescados  
irregulares.

O peixeiro de iniciais 
A.F.S, 46,  se identificou como 
pescador profissional, mas e em seu 
estoque em um freezer de duas 
portas, os policiais verificaram que 
haviam 7 cachara, que após a 
pesagem totalizou 33Kg, 73 piaus, 
pesando 28 Kg, 4 piraputangas, 

pesando 2/5Kg, 1 palmito, pesando 
700gr.

Além disso também foi 
encontrado no freezer, um cachara, 
medindo 75Cm, fora da medida 
permitida, com isso foi solicitado 
ao pescador a declaração de pesca 
individual, onde o mesmo disse que 
não tinha e que o pescado era desta 
semana e que não havia ido a 
colônia de pescadores para pegar a 
declaração.

D i a n t e  d a  i n f r a ç ã o  
constatada,  o pescador foi  
encaminhado até a delegacia de 
policia  civi l  da cidade de 
Araputanga para as devidas 
providências e o pescado irregular, 
apreendido.

NA REDE

Ambiental flagra estoque irregular numa peixaria
Redação c/ R.M

Variedades de peixes estavam estocadas em freezer   
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Cáceres-MT, 17 e 18 de fevereiro de 2018

Agora ambos os times 
voltam a campo neste domingo 
18. O Cuiabá, que é líder no 
Campeonato Mato-Grossense, 
faz o clássico contra o Operário 
Chicote. 

Já o Operário de MS, que 
também é líder no estadual do 
viz inho es tado,  encara  o  
Comercial de CG. no maior 
clássico local. (Fonte Jorge 
Maciel)

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 
(FMF) acatou pedido do 

Sinop F.C e antecipou o jogo do 
Galo do Norte contra o Poconé. 
Previamente agendado para 
domingo, às 18h00, mas que será 
realizado neste sábado, às 20h00.
 Também para hoje, está 

agendado o 'clássico' mais 
agitado nos bastidores do futebol 
mato-grossense, Dom Bosco x 
União, na Arena Pantanal, às 
17h00.  A 7ª  rodada será 
completada com três jogos no 
domingo: Araguaia x Ação 
(15h00); Mixto x Luverdense 
(16h00) e Cuiabá x Operário 

(18h10).
O União de Rondonópolis 

não terá problemas para encarar o 
Dom Bosco, pois regularizou no 
Boletim Informativo Diário 
( B I D )  d a  C o n f e d e r a ç ã o  
Brasileira de Futebol (CBF) os 
zagueiros Iago Lima de Sousa, 
21, e Ricardo Nunes de Lucena, 
24, além do atacante Valber da 
Silva Matos, 23, que já estão 
aptos a estrear.

No Gigante do Norte na 
terra do soja, o Galo encara o 
Cavalo Pantaneiro de Poconé, 
enquanto no leste do estado o 
Araguaia pega o temido Alção da 
capital e na Arena Pantanal, o 
Mixtão de técnico novo, (Bazilio 
de Campo Grande MS) enfrenta o 
Luverdense.

A cúpula da FMF se 
reuniu com dirigentes dos 
principais clubes do estado na 
quinta feira (15) para o arbitral do 
Mato-grossense sub-19. 

A c o m p e t i ç ã o  e s t á  
prevista para começar no fim de 
abril e dá aos dois primeiros 
colocados participação garantida 
na Copa SP 2019. 

m jogo isolado da última Equinta-feira pela Copa 
Verde, o Cuiabá se 

garantiu na próxima ao vencer em 
casa, no jogo de volta, na Arena 
Pantanal, o Operário-MS pelo 
elástico placar de 3 a 0. Na 
primeira partida disputada no 
Morenão, no dia 7, os dois times 
ficaram no empate de 1 a 1.

De olho no bicampeonato 
e em uma das vagas da Sul-
americana, já neste ano, o Cuiabá 
tratou logo de início de fazer o 
dever de casa e se lançou à frente. 
Bem plantado atrás e com o 
quarteto Doda e Hiltinho; Bruno 
Alves e Jenison funcionando na 
frente, Dourado se impôs e aos 34 

minutos abriu o placar através de 
Doda, que, dois minutos depois 
ainda perdeu uma chance de ouro.

O visitante sentiu o gol e 
recuou durante todo o restante da 
primeira etapa, certamente 
pensando em se recuperar na 
volta dos vestiários. 

A única chance de gol 
operariana surgiu aos 40, quando 
Jeferson Reis recebeu e finalizou 
de fora da área, mas o goleiro 
Victor Souza defendeu e manteve 
o resultado em vantagem até o 
apito parcial.

Ao voltar para a segunda 
etapa, o Operário esboçou uma 
reação de segundos, indo todo ao 
ataque. Antes de chegar à área 

dourada, tomou contra-golpe e 
Jenilson recebeu um cruzamento 
e cabeceou forte para as redes, a 
um minuto do reinício. Três 
minutos depois, mais um gol de 
cabeça de Edinei, sacramentou o  
3 a 0.

Desnorteados, precisando 
de quatro gols para ficar com a 
vaga, os alvinegros se entregaram 
e o Cuiabá foi absoluto até o final, 
carimbando o acesso à próxima 
fase. Na próxima quarta-feira 21, 
nova disputa entre mato-
g r o s s e n s e s  e  s u l - m a t o -
grossenses: o Luverdense recebe 
n o  P a s s o  d a s  E m a s  o  
Corumbaense a quem venceu por 
2 a 0 na estréia.

JOGO DE VOLTA

Cuia marca três no Operário
e segue firme na Copa Verde

De olho no bicampeonato e em uma das vagas da Sul-americana, já neste ano, o Cuiabá tratou de fazer o dever de casa, depois do empate em Campo Grande
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Dourado precisava de um gol de diferença e fez três   
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SÉTIMA RODADA

Estadual segue no fim
de semana com 4 jogos
Da Redação

Na Arena Pantanal o Mixto recebe hoje o Luverdense  

 Foto: Show do Esporte
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