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ALERTA GERAL
Dados oficiais de 2017 da SES confirmaram 16 óbitos, dos 104 casos no estado.
Em Cáceres, foram 16 confirmações com seis mortes, a última, de Kamila Vitória

Morte de Kamila comprova o sexto
caso fatal de meningite em Cáceres

Foto: Reprodução

A adolescente Kamilla Vitória dos Santos Leite, de 15 anos, cujo
óbito registrado na última quinta feira no Hospital São Luiz em Cáceres,
teve como causa-mortis, a meningite bacteriana, figura como a sexta morte
com este diagnóstico este ano na cidade, confirmado segundo a Secretaria
de Estado de Saúde, que afirma apenas este ano ter sido registrado no
município, 16 casos, dos quais, seis fatais. Página 03

ADMINISTRATIVO

Seduc altera data para
as provas de concurso
Foto: Ilustração

Kamila Vitória, a sexta cruz da funesta estatística local

VAGAU VACILÃO

Gaturama limpa cachanga
e vai de carona pro cadeião

Grande numero de inscritos gerou mudança da data das provas

A data da prova para o cargo de técnico administrativo educacional
da Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) foi alterada devido ao
número de inscrições para a vaga. A prova estava prevista para o dia 24 de
setembro, mas com a mudança, será aplicada no dia 1º de outubro deste
ano, sendo que a prova objetiva no período da manhã e a discursiva, à tarde.
Página 06

Foto: Pedro Miguel

Mais um larápio foi
preso em Cáceres pela
Força Tática da PM, que no
final de semana, botou as
mãos pesadas da lei, no
quengo de Paulo de
Oliveira, momentos após o
gaturama em companhia do
pivete
Alessandro
Gaguinho, ter feito um
limpa numa casa no bairro
Rodeio, aproveitando da
ausência dos moradores que
estavam curtindo a festa no
centro da cidade.

INVASÃO DE PISTA

Idoso morre no choque
frontal de gols na pista
Foto: PJC

Página 04

Gaturama Paulo de Oliveira, guardado no Nova Era

RECURSOS HÍDRICOS

Cáceres abre debate sobre plano da Bacia do Paraguai
Foto: Arquivo

Cáceres sediou ontem a primeira das três reuniões
públicas do estado, para a construção colaborativa do
Plano de Recursos Hídricos (PRH) da Bacia do Paraguai.
A abertura aconteceu no auditório do SESI, das 18h30 às
21h30. Amanhã o encontro será em Rondonópolis e dia 31
em Cuiabá. O objetivo como ficou explanado ontem em
Cáceres, é, entre outras propostas, fortalecer diretrizes
para a gestão racional do uso das águas. Página 03

Acidente deixou a pista da rodovia congestionada

Um acidente trágico envolvendo dois veículos de passeio foi
registrado, no início da noite de domingo último, na MT-175 trecho São
José dos Quatro Marcos/Mirassol D' Oeste, próximo ao lixão da cidade. A
colisão envolveu dois Gols, resultando em sete vitimas, uma das quais,
fatal, o septuagenário Augusto Leite do Prado de 78 anos, socorrido ao
Regional de Cáceres e que morreu antes de ser medicado. Página 05

Rio Paraguai sempre foi um ícone para Cáceres e região
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Sorria, você está sendo filmado
Quando o ladrãozinho coca-cola,
aquele de varal, vacila e cai, o redator da
editoria policial da imprensa costuma
dizer que o barraco caiu, agora, quando o
engravatado PhD em meter a mão no
dinheiro público, seja malversação ou
propina, ambas são cleptocracia, seria o
caso de dizer que o palácio caiu, ruiu,
desabou, ledo engano. Quem cai no
ridículo, digamos assim, é você que
acreditava um pouquinho na justiça e a
gente, que divulgou a roubalheira do
marajá político e vê ele passar de carrão,
muitas vezes, debochando de nosso
ideal, quiçá, buscando uma brecha para
processar a imprensa. Danos morais,
ora, como se dizia nos anos 40 do século
XX, homéssa, como alguém imoral pode
alegar danos morais?
Nas atuais circunstancias, sim, e
a gente rebola aqui na redação, para se
safar desta brecha, afinal, nosso dinheiro
é suado, pra gastar com indenizações a
malandros. A cara de pau é tão grande,
que o sujeito é filmado recebendo a
propina, enchendo malas, bolsas, bolsos
e os cambaus com as verdinhas de cem
reais em espécie, e vai à mídia negando
tudo. Veja o recente caso do exgovernador Silval Barbosa, cujo então
chefe de gabinete Silvio Cezar, filmou a
entrega de dinheiro no Palácio Paiaguás
para o prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro, o deputado federal Ezequiel
Fonseca, a prefeita de Juara Luciane
Bezerra e os ex-deputados estaduais Jota
Barreto e Alexandre Cesar, registro tipo
batom na cueca.
Mentira, esbravejaram todos
indignados, repetindo a cantilena de
outros políticos em situação idêntica, e a
cúpula do PMDB, (aquele partido de
Cunha, Cabral e outros 17 na lista de
corruptos do STF), fala em desfiliar

FORA DA TRIBO
Nada a estranhar quando o secretário-geral
do PMDB em Mato Grosso, deputado
estadual Silvano Amaral, afirma que o
grupo já vem conversando sobre a possível
expulsão do ex-governador Silval Barbosa
do partido. No Brasil, amigos, quando
alguém derruba algum esquema criminoso,
sobretudo na política, primeira decisão dos
caciques é expulsá-lo, não porque o cara
tornou-se indigno de filiar-se no grupo,
mas porque o que interessa para os
grandões é abafar trambiques é quem paga
o pato é o bom ladrão.
TOPETUDO
Não é só no Brasil que tem político com
mandato safado e folgado, veja bem, que o
presidente francês, Emmanuel Macron,
gastou mais de 26 mil euros (cerca de R$ 97
mil) com maquiagem nos três primeiros
meses de seu mandato, iniciado em maio
desse ano. Trocando em miúdos, uma
despesa de cerca de R$ 970 por dia, todos
os dias, conforme divulgado pela revista
francesa "Le Point" na última quinta-feira
(24). Claro, como aqui na pátria dos
ladrões, quem pagou foi o povo.
PERDÃO BILIONÁRIO
Reportagem de Renan Melo Xavier,
(Poder360), lista os perdões concedidos
pelo governo Temer via Carf, ao Itaú e ao
Santander, isentando-os de pagar impostos
sobre ganhos de capital obtidos em fusões e
aquisições de outros bancos e ainda sobre
supostas ilegalidades no cálculo de juros
sobre capital próprio. São apenas R$ 27
bilhões, talvez um pouco mais que os R$ 20
bilhões de rombo que tiveram de ser
acrescidos este ano, elevando o déficit
público primário (sem os juros da dívida)
para R$ 159 bilhões.
PARTIU VLT
O Governo do Estado comunicou
oficialmente ao juiz federal Ciro José de
Andrade Arapiraca, a decisão de romper
definitivamente as negociações com o
Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande.
O documento com 12 páginas foi
protocolado na 1ª Vara Federal em Mato
Grosso no final da tarde da última sextafeira (25). Depois da Operação
Descarrilho, deflagrada no dia 9 deste mês
pela da Polícia Federal, apontando fraudes
na licitação, associação criminosa,
corrupção ativa e passiva, entre outros
crimes que teriam ocorridos durante a
escolha do modal VLT, o governador Pedro
Taques determinou a suspensão do diálogo
com o Consórcio VLT para a retomada das
obras. Agora,babau, nem na Copa da
Rússia!
CALDO MAGGI
O procurador Geral da República, Rodrigo
Janot, afirma que o ministro Blairo Maggi é
o principal líder da organização criminosa
que também teve o ex-governador Silval
Barbosa e o ex-presidente da Assembléia
Legislativa, José Riva, também tiveram
parte de comando. A declaração está no
acordo de delação premiada de Silval,
homologado elo ministro Luiz Fux, do
Supremo Tribunal Federal (STF). “Entre
os agentes políticos, destaca-se a figura de
Blairo Borges Maggi, o qual exercia
incontestavelmente a função de liderança
mais proeminente na organização
criminosa,” consta de trecho do termo de
conclusão de Janot, na página 749 do
Volume 3 da delação.

Silval do partido, com certeza, falta de
decoro por entregar comparsas, outra
justificativa plausível, não encontramos.
Quanto aos júris sperniandis das
“vitimas” do X-9 Pé-Vermelho
Tchapa&Cruz, nem precisa suco de
maracujá, basta ver casos recentes mais
cabeludos e tudo no ora - veja, a maioria
presa em mansões curtindo o top da
moda, as tornozeleiras, status moderno.
Quando criança, agente tinha
medo do homem do saco, ultimamente,
o meme é a tal mala, lembram do homem
da mala, o tal Loures de meio milhão de
reais, denunciado com o presidente
Michel Temer? Ficou uns dias
descansando do peso da mala numa cela
vip e foi liberado em domiciliar pelo
Fachin; E os dois milhões do senador
mineirinho? Afastado do cargo pelo
STF, voltou por cima via ordem do
mesmo STF, cujo despacho ministerial
de Marco Aurélio, consignou ser Aécio,

um "brasileiro nato, chefe de família,
com carreira política elogiável”. SMJ, o
ínclito ministro deve ter interpretado a
gravação de Joesely Batista com o
mineirinho, quando o segundo diz: ”tem
que ser um que a gente mata eles antes
dele fazer delação,” como normal na
vida de um político com carreira política
elogiável. Diante dessa e outras pérolas
extraída dos anais jurídicos patropi, os
políticos de Matogrosso dedurados por
Silval, filmados pelo então chefe de
gabinete do ex-governador, não
precisam gastar neurônios em
desconversas, porque a realidade é uma
só, até o procurador Dallagnol,
reconhece que 97% dos casos de crimes
de corrupção no Brasil há impunidade.
Quem sabe os virtuais corruptos
made in Mato Grosso estejam neste rol?
É ficar na torcida, três por cento é muito
pouco pra dar zebra, e pra descontrair,
Sorria, Você está sendo Filmado!

Os males do Tabagismo
Neste dia 29 de agosto, é
comemorado o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, data que nos leva a
refletir a respeito dos riscos do
tabagismo para a sociedade como um
todo. Espera-se nesse dia conscientizar
sobre os riscos causados pelo fumo e
explicar à população que é possível, sim,
largar esse vício.
Sabe-se que aproximadamente
200 mil pessoas morrem no Brasil
anualmente em decorrência de doenças
provocadas pelo tabagismo. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, o
tabaco mata mais que doenças como
malária, AIDS e tuberculose juntas. O
que mais preocupa é que, na maioria dos
casos, o fumante conhece os malefícios,
mas não possui a intenção de parar o uso.
O fumo causa muitos danos à
saúde humana, principalmente no que
diz respeito ao sistema respiratório. Ao
utilizar cigarro, charuto, cachimbo e

outros derivados do tabaco, estamos
colocando no nosso organismo mais de
4.000 substâncias tóxicas, incluindo
nicotina, monóxido de carbono e
alcatrão. A nicotina é a substância que
causa dependência química.
Ela causa sensações agradáveis
no corpo, o que faz o usuário querer a
substância sempre mais. Com o tempo, o
organismo passa a necessitar daquela
substância, ocasionando, assim, a
dependência e o consumo exagerado,
que pode levar a doenças sérias no
organismo. Entre as doenças que podem
acometer o fumante, podemos citar
diversos tipos de câncer, tais como o de
pulmão (um dos tipos mais letais),
traqueia e brônquios, além de
osteoporose, impotência sexual no
homem, infertilidade na mulher,
hipertensão, trombose, problemas na
gestação, úlcera, entre outros. Estudos
apontam ainda que um fumante

apresenta 5 vezes mais chances de ter um
infarto, 2 vezes mais chances de ter um
derrame e 5 vezes mais chances de ter
um enfisema pulmonar.
Vale citar ainda que o fumante
passivo também apresenta grandes
chances de desenvolver os problemas
relacionados com o fumo. Apesar de o
fumo causar dependência, é possível,
sim, parar de fumar.
No Sistema Único de Saúde
(SUS), existe tratamento com uma
abordagem cognitivo-comportamental,
auxiliando o fumante a desenvolver
formas de parar e permanecer sem o
fumo.
Algumas vezes, no entanto, são
necessários medicamentos, os quais
também são disponibilizados pelo SUS.
Com força de vontade, é possível
superar esse vício!
***___ Vanessa Sardinha dos Santos

EXPEDIENTE
Administração, Redação e Oficina
E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, terça-feira 29 de agosto de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Foto: Reprodução

03

DADOS OFICIAIS

Em Mato Grosso, 16 pessoas já morreram este ano em decorrência da meningite, c/f dados da SES que registrou este ano 165 casos com a confirmação de 104

Kamila foi a 6ª vitima fatal de
meningite em Cáceres este ano
SES c/ Redação

A

adolescente Kamilla Vitória dos
Santos Leite, de 15 anos, cujo óbito
registrado na última quinta feira no
Hospital São Luiz em Cáceres, teve como
causa-mortis, a meningite bacteriana,
figura como a sexta morte com este
diagnóstico este ano na cidade, confirmado
segundo a Secretaria de Estado de Saúde
(SES), que afirma apenas este ano ter sido
registrado no município, 16 casos, dos
quais, seis fatais.
De acordo com a SES-MT, um
laudo confirmou a morte de Kamila, (ela
era filha de um policial da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos (Derf)
de Cuiabá), em conseqüência da doença,
detalhando que a ação de profilaxia foi
realizada em 41 pessoas, entre familiares,
professores, que mantiveram contato com
a vítima.
No estado de Mato Grosso, 16
pessoas já morreram este ano em
decorrência da meningite, de acordo com
dados da Secretaria de Estado de Saúde,

Adolescente Kamilla Vitória, mais uma cruz na estatística

BACIA DO PARAGUAI

Debate em Cáceres discute plano de recursos hídricos
Assessoria c/ Redação
ntre os dias 28 e 31 de agosto, as
cidades de Cáceres, Rondonópolis e
Cuiabá recebem as reuniões públicas
para a construção colaborativa do Plano de
Recursos Hídricos (PRH) da Bacia do
Paraguai e o primeiro evento, aconteceu
ontem, 28, no auditório do SESI, das 18h30
às 21h30, em Cáceres.
Amanhã, será a vez de
Rondonópolis, cuja reunião será no Rios

E

Hotel e por fim, na quinta-feira, dia 31, o
encontro chega ao Hotel Fazenda Mato
Grosso, em Cuiabá. O objetivo dos
encontros, como ficou bem explanado ontem
em Cáceres, é, entre outras propostas,
fortalecer diretrizes para a gestão racional do
uso das águas. Margeado pelo Rio Paraguai,
a cidade de Cáceres, como palco de abertura
do importante encontro, contou com
centenas de pessoas, representantes de
Foto: Arquivo

Reuniões possibilitam informar e ouvir a sociedade da Bacia

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

entidades civis, de usuários de recursos
hídricos e poder público, presente no evento.
Nos assuntos debatidos, o público
presente pode conhecer estudos de
diagnóstico e prognóstico da bacia,
discutindo os problemas e apontando
possíveis soluções. Todo o trabalho está
sendo conduzido pela Agência Nacional das
Águas (ANA), em parceria com o Ministério
do Meio Ambiente – MMA, por meio da
Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos (CNRH), os estados de
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Grupo
de Acompanhamento do Plano (GAP). Esse
grupo, criado pela CNRH em 2013, é
formado por representantes do poder
público, sociedade civil e usuários de
recursos hídricos.
Estas reuniões públicas
possibilitam informar e ouvir a sociedade da
Bacia, contribuindo para uma construção
participativa do PRH Paraguai, apresentando
o diagnóstico, que reflete a situação atual dos
recursos hídricos da região, e o prognóstico,
que analisa as possibilidades de mudanças e
desenvolvimento. Esses estudos serão a base
para as ações propostas do Plano.
O envolvimento da sociedade é
fundamental na elaboração do PRH
Paraguai, cujo sucesso refletirá o resultado
de uma construção participativa e
integradora dos diversos atores da Região
Hidrográfica do Paraguai.
Os Planos de Recursos Hídricos,
um dos instrumentos de gestão criados pela
Política Nacional de Recursos Hídricos, são
documentos balizadores que definem ações
estratégicas em recursos hídricos de uma
determinada região. O objetivo desse
instrumento é propor ações e metas para
minimizar conflitos potenciais ou existentes
pelo uso da água, tendo em vista os múltiplos
interesses dos usuários, do poder público e da
sociedade civil organizada.A implementação
das ações previstas no PRH Paraguai
depende da construção de pactos entre os
diversos atores da região que se dá através do
planejamento participativo e da mobilização
social, conforme diretrizes estabelecidas na
Resolução CNRH n°145/2012.

que registrou até o momento, 165 casos
suspeitos da doença, com a confirmação de
104 foram confirmados, e destes, 16 em
Cáceres. Durante o ano de 2016, foram
registrados no Estado 300 casos suspeitos
de meningite e destes, 187 foram
confirmados, resultando em 16 mortes. A
cidade com mais registros foi Cuiabá,
aonde chegou a suspeitar-se de 129 casos,
dos quais se confirmaram 63.
De acordo com a coordenadora
de Vigilância Epidemiológica da SES,
Alessandra Moraes, a coordenadoria lida
com casos suspeitos de meningite todos os
dias, mas é necessário cuidado na
divulgação de casos ainda não
confirmados para não causar pânico na
população. “É corriqueiro o registro de
suspeitas da doença. Porém, sempre
orientamos as vigilâncias dos municípios a
tomarem as medidas que cabem ao caso,
sem alarmar a população.
Caso mais para frente a suspeita

se confirme, é claro que devemos realizar
todo o trabalho de profilaxia nas pessoas
que tiveram contato com o paciente
infectado”.
Moraes explica que há diversos tipos de
meningite, mas as mais comuns são a viral
e a bacteriana. A última é a mais comum e
também uma das mais perigosas, pois pode
debilitar a pessoa com muita rapidez,
provocando a morte.
Segundo a médica infectologista
Kadja Samara, todas as meningites
possuem sintomas parecidos e no caso da
bacteriana, os sintomas mais comuns são
febre alta, dor de cabeça, dor no pescoço,
vômitos em jato e manchas vermelhas na
pele, no caso da meningite meningocócia.
“Esta é a mais grave de todas, não
só pela magnitude e gravidade do caso em
si, como também pelo potencial que tem de
provocar surtos e epidemias, uma vez que é
a mais facilmente transmissível pelas vias
respiratórias”.

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Cáceres sediará oficina de
modernização tributária
Assessoria
Prefeitura de Cáceres foi escolhida
para receber na próxima quinta feira,
31, a Oficina “Projeto de
M o d e r n i z a ç ã o Tr i b u t á r i a p a r a o
Desenvolvimento Local”, desenvolvido pela
Frente Nacional de Prefeitos-FNP com apoio
da União Européia e do SEBRAE.
Este evento traz como escopo
orientação da FNP aos municípios, de forma
efetiva e constante, na elaboração e
aprovação de projetos para obtenção de
financiamento junto ao BNDES, do produto
BNDES PMAT Automático.
Esta linha de financiamento é
direcionada para projetos de investimento da
administração tributária e à melhoria da
qualidade do gasto público, visando a
proporcionar aos Municípios uma gestão
eficiente que gere aumento de receitas e/ou
redução do custo unitário dos serviços
prestados à coletividade.
“A realização deste encontro
coloca Cáceres em posição de destaque e

A

demonstra a seriedade da Gestão desta
administração, que sendo reconhecida pela
FNP, traz para o município não só a Oficina
propriamente dita, mas uma consultoria
específica e in loco, para orientação do
Projeto que já se encontra em construção
pela Secretaria de Fazenda municipal.
Lembrando que no topo do
Projeto, está o cidadão cacerense que será o
maior beneficiado com as melhorias que
serão implementadas”, afirma o Prefeito
Francis Maris.
É esperada para o evento a presença de
Prefeitos, Secretários e gestores de Finanças,
Administração, Planejamento e Gestão
Orçamentária de vários municípios da região
e de outros convidados.
O cronograma registra a oficina
Projeto de Modernização Tributária para o
Desenvolvimento Local (PMAT), tendo
como público alvo, secretários e gestores de
finanças, administração, planejamento e
gestão orçamentária, das 9h00 às 13h00.
Foto: Arquivo

Evento será realizado na Prefeitura de Cáceres

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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OLHO NA MOTOCA

Dupla é presa horas depois
de furtar moto em Cáceres

Da Redação

Foto: PM-MT

Isaque Ramos botou a cara (de costas) o comparsa menor

D

ois malandrinhos
costumados em meter a
mão no que não lhes
pertence, trocando em miúdos,
ladrões mesmo, foram
grampeados na madrugada do
último sábado (26) em Cáceres,
com uma motocicleta furtada na

Avenida Tancredo Neves.
A dupla safadinha, tinha
acabado de furtar o cavalo de aço,
de um evento que estava sendo
realizado no Parque de
Exposições da cidade e não
chegou a esquentar o selim da
bitela.

A barca da justa que havia
sido informada da pilantragem,
que dois suspeitos estavam
mexendo numa moto, claro, sem
boas intenções, saiu pra pegar os
malacos e não precisou de correr
atrás do lucro, flagrando o menor
de iniciais G.G.S.R.O de 17 anos
e seu comparsa Isaque Samuel de
Souza Ramos (21), nome de
quebra-santo, mas que estava
tentando era quebrar a rotina e
levar a motoca do alheio.
Barraco caído, flagrados
perto do local do furto, mesmo
assim, eles tentaram negar a
safadeza, (devem ter aprendido
com políticos) mas em
diligencias nas imediações, os
policiais encontraram em uma
bicicleta pertencente ao suspeito
Isaque a placa da motocicleta,
que eles tentavam furtar.
Em checagem a
motocicleta via registro de
veículos furtados ou roubados
nada constou, porém mesmo
assim os policiais encaminharam

Força Tática encana
gatuno de cachanga
Da Redação

U

31 anos.
O gaturama vendo que a
tapera tinha caído, que não ia
assistir TV de magrela, derrubou
o trampo e disse que tinha garfado
a telona de uma casa no bairro do
Rodeio, e, veja só que abuso, a
magrela de tabela, pra arrastar o
bagulho até seu chatô.
Como malandro vacilão,
Paulo dedurou seu comparsa, um

conferindo tratar-se da Honda Biz
de cor preta e placas QBC 0048, a
mesma que havia sido apreendida
com os dois larápios, horas atrás.

CUECA NAS MÃOS

Padrasto agrado ao tentar
estuprar a enteada de 6 anos
Redação c/ F.A

Foto: Arquivo

Caso foi levado à Delegacia de S.J dos Quatro Marcos

TELÃO NA MAGRELA

m v a g a b u n d o
acostumado a botar as
mãos em coisas do
alheio, foi preso pela Força
Tática, na noite da última sextafeira (25), feriadão santo do
padroeiro de Cáceres, após
roubar uma casa no bairro
Rodeio, em Cáceres, com certeza
se aproveitando da ausência dos
moradores que tinham saído pra
curtir a festa no centro da cidade.
Tu d o a c o n t e c e u n o s
conformes desta malandragem,
que não bota fé no azar e foi
avistado pelos fardados da barca
da Força Tática, tranquilamente
pedalando magrelas, cada qual na
sua, um dos dois folgadinhos,
carregando o bagulho coberto por
um lençol, fato que chamou a
atenção dos policiais.
Arrepiados mais que gato
quando vê um cachorro bravo,
um da dupla virou um pum e
esvaiu-se rua abaixo, só se viu a
sombra do dito cujo e o barulho
dele voando, mas o segundo não
teve a mesma sorte e foi agarrado
pelo cós da calça pelos policiais e
identificado Paulo de Oliveira de

a dupla e o veículo até delega.
Posteriormente, próximo ao
DNER, os policiais localizaram a
vitima, dono da motoca,

tal de Alessandro vulgo
Gaguinho, o que fedeu e
escafedeu-se e não foi
encontrado, deve estar debaixo da
cama até agora.
Ladrãozinho sem
vergonha, 31 anos, hora de
procurar um emprego, agora vai
descansar de não fazer nada,
certo, claro, atrás das grades, pois
foi flagrantão.
Foto: R.M

Ladrão Paulo de Oliveira, magrela e tela no trampo
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N

a noite da última sextafeira (25), por volta das
22h00, policiais
militares de São José dos Quatro
Marcos, conduziram um homem
para a Delegacia, por suspeita de
ter estuprado sua enteada de
apenas 6 anos. O caso foi
denunciado quando uma moça
chegou a sua casa, onde flagrou
seu tio com a criança na cama.
Segundo ela informou aos
policiais, o casal mora na zona
rural, e estava hospedado em sua
casa.
O Boletim de Ocorrência
registra que a moradora da casa
teria saído por alguns momentos e
quando retornou teria flagrado,
em um dos quartos o suspeito
segurando a criança pelo braço e
com a outra mão no pescoço,
esbravejando e com o pênis ereto
indo em direção ao rosto da
criança. Ainda segundo a
moradora, diante do fato, ela
gritou que chamaria a polícia e o
suspeito ao ser flagrado, partiu
para cima dela, proferindo
diversas ameaças.Ainda,
conforme consta no relato do
fato, narrado no Boletim de
Ocorrência, a mãe da criança
estava no banheiro, e saiu
pegando a menina pelo braço,
dizendo para ela não falar nada,
que poderia atrapalhar seu
casamento. Quando os policiais

chegaram ao local, o casal já
havia saído da casa com a criança,
mas foram localizados na casa de
familiares do mesmo bairro.
O casal juntamente com a
criança foram conduzidos para o
Centro de Operações da 3ª Cia
PM, onde também foi solicitada a
presença do Conselho Tutelar,
para acompanhar o caso.
Segundo ainda informações dos
policiais, a criança apresentava
pequena vermelhidão no
pescoço, abaixo do queijo, e
hematoma no braço esquerdo e
ainda uma marca na perna
esquerda, próximo ao joelho, e se
encontrava aparentemente
assustada com o corrido.
No Boletim de
Ocorrência foi relatado que a
criança teria revelado aos
conselheiros que estava com
medo, pois seu tio estava com
umas brincadeiras de beijar na
boca. Os nomes dos envolvidos
foram preservados por se tratar de
um fato muito grave, e até então
se trata de uma denuncia que está
sendo averiguada, sem a devida
confirmação para o caso.
Diante dos fatos, a criança
ficou sob cuidados do Conselho
Tutelar, para que a mãe fosse
prestar depoimento e o suspeito,
conduzido, para a Delegacia de
Polícia Civil, para as devidas
providencias.
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SURTO DEU B.Ó

O vereador segundo o B.Ó, elaborado pela PM, teria declarado que os policiais não passavam de safados e vagabundos e só foi detido mediante uso de força física

Vereador arma barraco ao
ser abordado por policiais
P

F.A c/ Redação

Foto: Arquivo

oliciais Militares de Porto
Esperidião deram voz de
prisão ao vereador
daquela cidade, João Pedro da
Silva Silvério, por abuso de
autoridade, desobediência,
resistência, ameaça e,
supostamente por conduzir
veículo automotor sob a
incidência de álcool, tráfico de
influência e desacato. Os fatos
ocorreram à 1h45 da madrugada
da ultima quinta feira, 24, c/f BO
de nº 2017.282210 elaborado no
1º PEL PM de Porto Esperidião.
Segundo o registro, três
PMS realizavam abordagem a um
indivíduo, próximo à Rodoviária
da cidade, quando surgiu um Fiat
Pálio Adventure conduzido pelo
vereador e quando um soldado
PM deu ordem de parada por
sinais gestuais ao condutor, este
teria sido ignorado.
O relato policial descreve
que o veículo foi estacionado
alguns metros depois do policial
que deu ordem de parada e, antes
de ser identificado, o condutor
teria exclamado do interior do
veículo: "o que tá acontecendo
aqui”? Do Fiat desceram dois
indivíduos (pai e filho) que, de
acordo com o B.O. também não
teriam obedecido à ordem do
policial, para se dirigir até à

exaltados, resistindo a ordem da
autoridade policial e, com sinais
de embriaguez alcoólica.
Enquanto era conduzido à
viatura, diz a ocorrência, o
vereador passou a gritar e
algemado, foi colocado no banco
traseiro da viatura. O beó
descreve que o vereador admitiu

ter ingerido 4 latas de cerveja. O
auto de constatação de
embriaguez foi lavrado e,
anexado ao registro policial.
O vereador depois de
autuado foi liberado pela
autoridade policial mediante
pagamento de fiança de 3 salários
mínimos.

LOGÍSTICA

Saúde ganha camioneta para
vigilância em Quatro Marcos
Assessoria

A

Vereador João Pedro Silvério de Porto Esperidião

traseira do veículo, colocar as
mãos na cabeça e ficar de costas
para a viatura.
O Boletim Policial relata
que o condutor do veículo
incentivou o companheiro à
desobedecer as ordens do PM e,
desacatou o policial, mandando
que todos da guarnição calasse a
boca, declarando ser vereador e,
portanto, autoridade da cidade de
Porto Esperidião. O abordado
teria declarado que os PMS não
passavam de safados e
vagabundos, diz um trecho da
Ocorrência.

Ainda segundo o relato do
beó, em tom ameaçador o
vereador teria pronunciado a
ameaça: "amanhã vocês vão ver,
isso não vai ficar assim vamos
trocar todos vocês”, insinuando
que iria agir no intuito de
transferir os militares, por agir no
cumprimento do dever legal.
Diante das declarações,
foi dada ordem de prisão ao
vereador João Pedro, que
segundo consta, teria entrado em
luta corporal com um soldado que
iniciou o processo para algemálo, por estar com os ânimos

Prefeitura Municipal de São
José dos Quatro Marcos,
juntamente com a Secretaria
Municipal de Saúde e Conselho
Municipal de Saúde realizaram na
semana passada, (23)
a 1°
Conferência Municipal de
Vigilância em Saúde, onde na
oportunidade o Prefeito Municipal
Ronaldo Floreano e a Secretária de
S aúde Tayonara Bitencourt,
entregaram ao Departamento de
Vi g i l â n c i a S a n i t á r i a u m a
caminhonete L-200 zero km, que
será utilizada na logística de
vacinações e demais campanhas e
atividades realizadas pela Vigilância
Municipal.
O veículo foi adquirido com
recursos federais repassados à
Vigilância em Saúde e será usado

para atender as demandas de
assistência das vigilâncias Sanitária,
Epidemiológica, Ambiental e Saúde
d o Tr a b a l h a d o r, e n t r e e l a s
campanhas de vacinação, mutirões e
fiscalizações.
A secretária de saúde,
Tayonara Bitencourt, afirmou que o
prefeito está trabalhando no intuito
de oferecer melhores condições ao
profissionais de saúde “Foi uma
aquisição necessária, pois irá
atender a equipe de Vigilância que
sempre precisam deslocar para
atender algum tipo de situação que
requer um veiculo que possa
transportar como, por exemplo:
Bombas de veneno e dentre outros; e
a caminhonete é o veiculo ideal para
o trabalho dos agentes de
Endemias”.
Foto: Claudia Lima

INVASÃO DE PISTA

Colisão frontal na MT 175
resulta em morte de Idoso

Redação c/ F.A

U

m acidente trágico
envolvendo dois veículos de
passeio foi registrado, no
início da noite de domingo último
(27), na MT-175 trecho São José dos
Quatro Marcos/Mirassol D' Oeste,
próximo ao lixão da cidade, pouco
depois das 18h30.
Os envolvidos, dois Gol, um
de cor vermelha placas de São José
dos Quatro Marcos, KAB 7841 ano e

modelo 2006 e o outro, dados não
fornecidos pela policia que atendeu a
ocorrência.]
No Gol vermelho conduzido
por Marcos William de Moura
Nunes, que seguia sentido Quatro
Marcos e estava com sua esposa
Lucia Ferreira da Silva e Jeniffer
Catalina Pena Martins.
Já o Gol Branco, tinha na
direção, Rogério Leite do Prado, que
Foto: Reprodução

Grave acidente na MT 175 deixou 7 vitimas: uma morta

seguia sentido Mirassol D'Oeste e
tinha como acompanhantes Iracema
Paranhos do Prado, 78 e Augusto
Leite do Prado, mesma idade, além
do menor Mateus Henrique Dias do
Prado, de 9 anos.
Quando chegou ao local
para atender a ocorrência, os
policiais encontraram o motorista
Rogério preso nas ferragens,
Augusto jogado ao solo com fratura
no maxilar e Iracema, com
escoriações, sendo todos socorridos
de imediato à hospitais de Quatro
Marcos, Mirassol D'Oeste e HRC de
Cáceres.
O passageiro Augusto Leite
do Prado de 78 anos, socorrido ao
Regional de Cáceres, não resistiu aos
ferimentos e morreu antes de ser
medicado. Os demais ficaram
internados aos cuidados médicos,
alguns com semi-gravidade, mas
sem risco de morte. Os dois veículos
sofreram danos de grande monte.
Informações colhidas com
populares no local, davam conta de
que havia intensa fumaça nas
imediações, MS nada relacionado
aos veículos acidentados, e sim,
supostamente oriunda no lixão e do
fogo que queimou capim às margens
da rodovia durante a tarde.

Camioneta zerada vai atender a equipe de Vigilância
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CONCURSO PÚBLICO
Prova estava prevista para o dia 24 de setembro, mas com mudança, a de técnico
administrativo será dia 1º de outubro, a objetiva de manhã e a discursiva, à tarde

Seduc altera data de provas
para técnico administrativo
Assessoria

Foto: Júnior Silgueiro

Numero de inscrições superaram as expectativas

A

data da prova para o cargo de
técnico administrativo
educacional da Secretaria
Estadual de Educação (Seduc-MT) foi
alterada devido ao número de
inscrições para a vaga. A alteração foi
publicada na edição do Diário Oficial
do Estado que circulou no último
sábado (26), por meio da retificação
do edital do concurso. Um total de
93.318 candidatos pessoas fez a
inscrição para concorrer as 928 vagas
para o cargo de técnico
administrativo.
A prova estava prevista para o
dia 24 de setembro, mas com a
mudança, a prova para técnico
administrativo será aplicada no dia 1º
de outubro deste ano, sendo que a
prova objetiva no período da manhã e
a discursiva, à tarde. Com as datas

previstas no edital mantidas, a prova
para professor da educação básica
será aplicada no dia 17 de setembro,
também de manhã e à tarde, enquanto
a do cargo de apoio administrativo no
dia 24 de setembro.
O concurso oferece 3.324
vagas para o cargo de professor; 1.496
vagas para o cargo de apoio
administrativo e 928 para o cargo de
técnico administrativo, além de
cadastro de reserva de 50% do total de
vagas.Ao todo, 250.553 concorrem as
5.748 vagas oferecidas no concurso.
De acordo com a Seduc, os cargos
mais concorridos são de apoio
administrativo educacional, para o
qual houve 111.615 inscrições. As
vagas de técnico administrativo são
disputadas entre 93.318 candidatos.
Foram recebidas 45.620 inscrições

para professor da educação básica.
A remuneração paga hoje aos
professores em início de carreira é de
R$ 3.640,34 (30 horas semanais). Para
os demais cargos, os valores são de R$
1.456,11 e R$ 1.167,12. As provas
serão aplicadas nos municípios polos
de Mato Grosso: Alta Floresta, Barra
do Garças, Cáceres, Confresa,
Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína
Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera
do Leste, Rondonópolis, São Félix do
Araguaia, Sinop e Tangará da Serra,
em locais que serão divulgados em
breve.
O concurso é realizado pelo
Instituto Brasileiro de Formação e
Capacitação (IBFC). Além das quatro
fases eliminatórias para o cargo de
professor, o concurso ainda terá nota
de corte de 5,0 pontos nas três
primeiras etapas. A primeira fase será
composta por uma prova objetiva de
múltipla escolha, com 70 questões, e a
segunda fase por uma redação e uma
prova dissertativa com quatro
questões, sendo três da disciplina
específica à qual o candidato
concorre, e uma relativa às políticas
públicas de educação.
Os classificados para a
terceira fase passarão por uma
avaliação didática com apresentação
de uma aula, cujo conteúdo deverá ser
pré-determinado, na área específica
de atuação, com duração de 20
minutos para apresentação e 10
minutos para questionamentos da
banca avaliadora. A quarta e última
fase será a de avaliação de títulos,
também de caráter classificatório.
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VITÓRIA SUADA

Primeiro tempo foi todo dominado pelo Londrina, mas no segundo com entrada Guly melhorou posicionamento do Verdão do Norte e no finalzinho, saiu o gol

Luverdense vence o Tubarão
no Passo ao apagar das luzes
Redação c/ O.D

Foto: Jorge Maciel

N

a sua luta contra o
rebaixamento, o
Luverdense deu sorte
desta vez ao ganhar do Londrina,
por 1 a 0, neste sábado à noite, no
fechamento da 22.ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série
B. O gol da vitória saiu aos 48
minutos do segundo tempo, numa
cabeçada de Guly e com esta
apertada vitória, o Luverdense
ganhou uma posição, ficando em
15.º, com 27 pontos, enquanto o
Londrina caiu para a 13.ª posição
com os mesmos 30 pontos.
O time da casa vinha de
empate, por 2 a 2 com o CRB, em
Maceió (AL), e precisava vencer

como mandante para respirar. O
Londrina vinha de goleada em
cima do Brasil-RS, por 4 a 1, e
voltaria para casa satisfeito com o
empate, mas no último minuto do
jogo,não deu sorte e deixou
escapar o precioso pontinho na
casa do adversário.
Curiosamente o primeiro
tempo foi todo dominado pelo
time paranaense, que dominou o
setor de meio-campo e criou as
melhores chances de gol. Aos 26
minutos, o lateral Ayrton bateu
cruzado e a bola,
caprichosamente, bateu no pé da
trave e saiu. Depois, aos 43
minutos, Carlos Henrique entrou

na área pelo lado direito e soltou a
bomba para a defesa, com uma
mão, de Diogo Silva.
O mandante só chutou
com perigo aos 44 minutos,
quando Marcos Aurélio arriscou
de fora da área, a bola quicou e
dificultou a defesa de César que
mandou para escanteio. Na volta
para o segundo tempo, saiu o
volante Moacir, com cartão
amarelo, para a entrada de Guly.
Mais do que a mudança, o
técnico Júnior Rocha acertou o
posicionamento do time em
campo. E passou a ter chances no
ataque. Aos sete minutos, Rafael
Silva chutou para fora, de canela,
Com a vitória singular, o LEC se afasta da zona perigosa

BOLA PARADA

Pênalti aos 50 minutos
deu vitória ao Cuiabá

Olho no Esporte

N

um jogo emocionante e
com empate de 2 a 2 até
os 50 minutos da
segunda etapa, um pênalti no
ultimo lance do jogo, deu a vitória
pelo escore de 3 a 2 para o
Dourado de Cuiabá sobre o Asa
de Arapiraca no último domingo,
gol marcado por Daniel Amorim
no estádio Municipal de
Arapiraca. Esta partida foi válida
pela 16ª rodada da Série C do
Campeonato Brasileiro, restando
apenas mais duas para o fim da
primeira fase.
A vitória deixou o Cuiabá
na 5ª colocação com 22 pontos. O
time mato-grossense igualou a
pontuação do Remo, que é 4º
colocado, mas perde nos critérios
de desempate – a equipe paraense
tem uma vitória a mais.
O jogo foi muito
movimentado e foi o time da casa
que abriu o placar logo aos 15
minutos do primeiro tempo.
Juninho fez de cabeça de pois de
cruzamento de Kanu. Aos 10
minutos do segundo tempo o
Dourado empatou com Bruno
Sávio.
O time visitante seguiu
melhor após o gol e conseguiu
virar aos 36 minutos. Dakson

passou a bola dentro da área para
Pereira, que bateu forte e rasteiro
para vencer o goleiro Carlão.
Faltavam pouco mais de 10
minutos para o Cuiabá segurar o
placar, mas aos 43 minutos, o
volante Bileu derrubou Juninho
dentro da área: pênalti para o
ASA, que Leandro Kível
converteu, 2 a 2.
O árbitro deu cinco
minutos de acréscimo e aos 49
Bruno Sávio recebeu livre, entrou
na área e foi derrubado pelo

zagueiro André Lima: pênalti
para o Cuiabá. Daniel Amorim
bateu e fez. Logo após o gol, o
jogo terminou e o time matogrossense venceu a primeira fora
de casa nesta Série C do
Brasileiro.
O Cuiabá volta a campo
no próximo sábado diante do
Moto Club, pela penúltima
rodada da primeira fase da Série
C do Brasileiro, jogo este, no
estádio Castelão, em São Luiz,
capital maranhense às 15h00.

após cruzamento de Aderlan. No
minuto seguinte, após escanteio
cobrado por Marcos Aurélio, o
zagueiro William cabeceou de
cima para baixo e César
espalmou.
O goleiro também evitou
o gol aos 21 minutos, num
peixinho de Douglas Baggio
dando um tapinha por cima do
travessão.
Depois disso o jogo
acalmou, talvez, pelo cansaço. O
Luverdense não chegou no ataque

com perigo e o Londrina não
encaixou o contra-ataque
esperado. Até que aos 48 minutos,
Marcos Aurélio cobrou escanteio
em curva e Guly apareceu entre
dois zagueiros para cabecear no
cantinho no chão.
Os dois times só voltam a
campo agora no dia 9 de
setembro, por conta da
paralisação da competição. O
Luverdense vai sair diante do
Criciúma, enquanto o Londrina
vai receber o Ceará.

Foto: Futebol-Press

Vitória ao apagar das luzes, mantém o sonho do Dourado
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Apagou velinha envolto ao carinho dos
amigos, a querida Nilza Helena Rodrigues a
quem enviamos votos de felicidades, saúde,
paz e muito amor.

By Rosane Michels

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

Recebeu o Sagrado Sacramento do Batismo o garotão
Enzo, filho do casal João Renato e Carol Giraldelli. A
comemoração reuniu os familiares e amigos. Que o
garotão Enzo cresça com muita saúde, sempre
pautado na fé cristã seguindo o exemplo da família.

Em ritmo de festa e descontração os amigos comemoraram mais um
aniversário de Felipe Garcia P. Vieira. Que esse novo ano seja pleno
de conquistas e realizações são os nossos votos.

*****************************************************************
Áries

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando um
dia de maior envolvimento com suas
emoções mais profundas e uma forte
necessidade de deixar para trás algumas
situações insatisfatórias. Você estará
mais sensual e afetivo. Se for
comprometido, aproveite o dia junto do
seu amor.

A Lua entra em Sagitário, recebe um
ótimo aspecto de Vênus em Leão
indicando um dia de maior
envolvimento com seu coração e
emoções. Se for comprometido,
aproveite esta boa energia junto de seu
amor. Se estiver só, saia e distribua seu
charme e capacidade de acolhimento.
Um novo romance pode começar.

Leão

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento agradável em
sua vida social e aproximação de
amigos. Um romance pode começar a
ser desenhado pelo Universo, pois seu
coração está aberto e receptivo. O
relacionamento com os filhos pode
trazer muita alegria.

Virgem

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de interiorização e maior
contato com seu mundo emocional,
que passa por um momento de
equilíbrio. O dia pode trazer uma boa
novidade relacionada a um romance ou
amizade antiga. Você estará mais
fechado emocionalmente.

A Lua em seu signo, recebe um ótimo
Capricórnio
Sagitário aspecto
de Vênus em Leão indicando
um dia de maior envolvimento com
seu mundo emocional e contato com
pessoas que ama. Você estará mais
aberto e receptivo, mais voltado para
o seu coração. Os contatos com
pessoas estrangeiras é beneficiado.

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social. Sua
saúde passa por um momento de
equilíbrio e hoje é um bom dia para
começar um programa de
manutenção, através de exercícios e
alimentação equilibrada.

Gêmeos

Libra

Curtindo as noites em Buenos Aires o casal
Lúcio Lindote e Helen, que cumprindo o ritual
de visitas estiveram no Señor Tango. Divirtamse!!!

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento agradável em
seus relacionamentos. O amor está
no ar e você deve aproveitar essa
energia, para estar perto de quem
ama. O dia é ótimo para sair e
divertir-se junto de seu amor e
amigos.

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento agradável e
emoções e mente equilibradas. O dia é
bom para fazer novos contatos
comerciais, mas também para estar
com amigos. O dia promete bons
resultados em acordos e negociações.

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
Aquário aspecto
de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento agradável e
equilibrado na vida social. Os amigos
se aproximam e novas amizades
podem ser feitas. O dia é ótimo para
contatos comerciais envolvendo
grandes empresas, clubes e
instituições.

Câncer

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento agradável,
especialmente no trabalho. Um novo
projeto pode começar a ter bons
resultados. O relacionamento com
colegas e superiores melhora
consideravelmente, especialmente

pela sua simpatia.
A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
Escorpião aspecto
de Vênus em Leão indicando
um dia de movimento positivo em suas
finanças, que passam por um momento
de equilíbrio. O dia é ótimo para novos
investimentos, mas também para
negociações de contratos que
envolvam o aumento de seus lucros e
rendimentos.

Peixes

A Lua em Sagitário, recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Leão indicando
um dia de maior envolvimento com sua
carreira, com a possibilidade de uma
boa notícia, relacionada a uma
promoção ou aprovação de um novo
projeto profissional. Sua imagem
profissional melhora
consideravelmente.

