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ASSALTOS E SUBORNOS
Casal atuava em conjunto nos assaltos em Cuiabá e VG e ao ser preso na região do Zero KM, com uma Duster roubada no CPA-3, tentou comprar os policiais

Traficante egresso de Cáceres
encanado com mulher em VG
Foto: PJC/MT

Janderson Paiva de Souza, egresso da cadeia de Cáceres onde
cumpriu pena por tráfico, morando ultimamente em Várzea Grande, com
sua mulher Delciane Aparecida Oliveira, ambos envolvidos em roubos de
carros, foram presos na da última terça-feira (30/4), em flagrante de dois
veículos roubados. Ela tentou subornar os PMs em R$ 8 mil e ambos estão
no xilindró. Página 03

CADASTRO BIOMÉTRICO

Em Cáceres 16.772 eleitores
estão em débito com revisão
Foto: JCC

Janderson e Delciane, casal que rouba unido, vai preso unido

MOBILIZAÇÃO GERAL

Guerra contra a gripe tem
dia D amanhã em Cáceres
Foto: Arquivo

O Dia de Mobilização Nacional da
Vacinação contra a gripe influenza será amanhã
nas Unidades de Saúde Básica dos municípios e
em Cáceres, a campanha nacional estará
reforçada com postos ativos em 14 pontos
estratégicos. No dia D, todos os grupos
prioritários podem receber a vacina contra esta
virose, que pode levar ao agravamento e ao óbito.
Confira os postos locais na: Página 03

Postão assim como demais funcionará
durante todo o sábado

Cartório da 6ª Z.E manteve plantões diários para atender a demanda

Balanço sobre o cadastramento biométrico no município de
Cáceres encerrado no dia 26 de Abril último, mostra que mesmo com a
prorrogação, 16.772, eleitores, (25,94%), estão com seus títulos
cancelados pela justiça eleitoral. No período, de acordo com dados do Juiz
Riccielli Sobrinho, da 6ª Z. E, foram feitos quase 29 mil atendimentos, a
nível de Cáceres. Página 06

TRÂNSITO E VIDA

Comissão prorroga as inscrições
para redação do Maio Amarelo
Foto: Ilustrativa

INSCRIÇÕES ABERTAS

Vestibular da Unemat oferece
3.020 vagas vagas em 72 cursos
Foto: Arquivo

Os candidatos devem ficar
atentos, pois as inscrições para o
concurso vestibular 2019/2, para
ingresso no segundo semestre deste ano
da Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) terminam no dia 12 de
maio, ressaltando-se que o vestibular
oferece 3.020 vagas em 72 cursos,
distribuídos em 16 municípios do estado
e as inscrições custam R$ 100. As provas
serão no dia 9 de junho. Página 04

Concurso do Maio Amarelo ainda está com baixo número de inscritos

A Comissão organizadora do 1º Concurso de Redação com o Tema
"No Trânsito, o Sentido é a Vida", prorrogou o prazo de inscrição do
referido certame para 7 de junho de 2019. Para o Chefe da 4ª Ciretran,
Marcos Ribeiro, a Segurança no Trânsito não é só atribuição dos Órgãos de
Trânsito, é sobretudo, uma questão de ordem social, ética, política e
principalmente educacional. Página 06

Prazo é de pouco mais de uma
semana para vestibulandos

Uma viagem ao Éden Místico da Chapada, com suas maravilhas
naturais; Veja também: Turismo cuiabano busca espaço em
congresso hoteleiro de Goiás. Página 05
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Marchas e Orgias
EDITORIA

QUAE SERA TAMEN
Traduzindo, que seja tardia, mas respeitada
sempre, a inegociável Liberdade de
Expressão, sobretudo aos que militam na
imprensa, cujo respaldo constitucional nem
sempre é visto com bons olhos pelo poder
repressor. Aqui no Correio Cacerense, a
gente respeitando direitos e liberdades intotum, jamais nos curvaremos aos grilhões
dos poderosos, cientes da missão que
escolhemos apartidariamente, na defesa
intransigente da comunidade. Aos amigos de
mídia, nossa saudação pelo Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa.
HUNGRIA JAMAIS!
Viktor Orbán, o manda-chuva todo poderoso
da Hungria,
construiu uma imprensa
formada majoritariamente por aliados,
transformando grande parte da mídia
independente em porta-voz do governo. Ou
seja: a liberdade de imprensa na Hungria é
uma ficção e o governo autoritário tem
controle sobre a divulgação das
informações. Orbán também criou uma corte
paralela, sob o controle do seu ministro da
Justiça, que, vejam só que conveniente, lida
com questões como eleições, corrupção e
direito a manifestações.
BUMERANGUE
A 3ª Câmara Criminal do TJMT suspendeu
uma condenação proferida por Selma
Arruda, em 2017. Naquele ano, a então juíza
condenou o major PM Sávio Monteiro a três
anos e nove meses de prisão, em regime
aberto, pelo crime de tortura. Desta vez, o
relator da ação não foi o desembargador
Pedro Sakamoto, mas Luiz Ferreira da Silva.
Anteriormente, Sakamoto encabeçou o
processo de cassação de Selma e a decisão de
anular processo contra o ex-secretário
Francisco Faiad.
SEXO ORAL (?)
Quando a gente fala que acontece coisas do
capeta duvidar nas tais marchas de prefeitos
à Brasilia, não exageramos, veja, só: na
última, de 8 a 11 do mês passado, o prefeito
Rildo Emanoel Leonardi (MDB) de Tibagi
(PR), aproveitou o elevador para praticar
sexo oral. Câmeras do elevador mostraram
o prefeito abrindo os botões da calça e
sorrindo para a garota que se agachou
enquanto acariciava o órgão genital do
político. A ação cessou apenas quando as
portas se abriram, mas tudo estava sendo
filmado. Sacanagem, né? O dinheiro do
povo usado em promiscuidades!
AGIOTAGEM
Não faltava mais nada, veja só a última do
governo: quem quiser receber adiantado o
seu 13º salário, terá o bereré liberado
faltando 8 meses para o ano acabar, mas com
um detalhe: Se o trabalhador aderir ao
golpinho deslavado tiver direito ao salário de
R$ 2.500,00 só terá antecipado em seu
direito, R$ 1.900; O restante R$ 600,00 será
referente aos juros da antecipação, trocando
em miúdos, o Seu Zé empresta à ele mesmo e
paga juros pro governo (banco estatal).
Cerca de 3% ao mês, numa inflação de 3% ao
ano, convenhamos, uma proposta indecente!
SEM VAGAS
Faltou trabalho para um número recorde de
28 milhões e 324 mil pessoas no país no
trimestre encerrado em março, segundo os
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua),
iniciada em 2012 pelo IBGE. A taxa
composta de subutilização da força de
trabalho aumentou de 23,8% no trimestre até
dezembro de 2018 para o nível recorde de
25% no trimestre até março deste ano. O
indicador inclui a taxa de desocupação, a
taxa de subocupação por insuficiência de
horas e a taxa da força de trabalho potencial pessoas que não estão em busca de emprego,
mas que estariam disponíveis para trabalhar.

A Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios é uma mobilização
democrática, realizada anualmente desde
1998, e tornou-se o maior evento político do
Brasil, contanto com a presença de mais de 5
mil participantes: prefeitos, secretários
municipais, vereadores, senadores,
governadores, parlamentares estaduais e
federais, ministros e a grande atração, o
Presidentes da República.
Pra quem acredita em sexo dos
anjos, ao longo dos quatro dias deste
congresso, os demagogos politiqueiros
dizem que encaram desafios comuns de seus
municípios debatendo e reivindicando
melhorias para o povo...Desce Quincas, que
o buraco é mais embaixo! Sem generalizar,
pois raros, mas existem ainda políticos
sérios, a maioria dos Vossas Insolências, é
mesmo curva de rio, e esta curriola se
esbalda quando vai pra Brasília. As
primeiras damas são jogadas prá escanteio e
a esbornia corre solta durante os quatro da
tal marcha, este ano, de 8 a 11 do mês
passado.
Teve prefeito andando pelado por
corredor de hotel, outro que ainda usava o
cognome de alcaide, flagrado em sexo oral
num elevador com uma
garota de
programa, muitos encharcando com wiski
escocês, babando queném cachorro louco,
que o tal on-the rock's é mais forte que a
cachaça do boteco de sua corrutela, etc. E
não pensem que é privilégio de masculinos,
há registros do fuzuê na capital federal de
prefeitas, vereadoras e secretárias
municipais que participam das orgias, junto
com os prefeitos ou em sessões de safadezas
separadas.
Também, não é incomum, os relatos
envolvendo garotas de programas,
escândalos em hotéis e boates, patrocinados,
claro, com o dinheiro público, através de
polpudas diárias que bancam as despesas
dos tais e que se dizem, representantes do
povo. Quem conhece os bastidores da

política em Brasília sabe que nos
setores hoteleiros Sul e Norte e o Setor de
Clubes Esportivos Norte, têm uma espécie
de cardápio, onde o bacana pode escolher a
garota ou garoto de programa da cor, corpo,
opção sexual ou preço que quiser, que
atendem nos próprios hotéis ou em locais
mais reservados como boates, saunas ou
apartamentos.
E com o suado dinheiro do
trabalhador, eles suam prá valer nos
furdúncios orgíacos da Bela Cap, onde
kama-sutra perde longe para os bacanais,
muitas vezes divididos com deputados e
senadores que participam das festas de
acordo com a popularidade e a quantidade
de votos que o prefeito e ou vereador
representam. Sim, vereadores sim, pois
sempre tem os lambe-botas do prefeito,
aquele lider de bancada, que vai a reboque
pra Sodoma e Gomorra do DF, no afã de
agradar o chefe padrinho. Finda a marcha,

eles voltam cansados das lutas em
alcovas, com gases no figueiredo, aquela
ressaca do capeta, conversinha fiada com a
mídia e souvernirs para a 1º Dama, tipo:
“Estive em Brasília e lembrei-me de Você!”
Até que a safadeza seria normal, neste
mundo cão em que vivemos, não fosse toda a
farra bancada com o caraminguá do chefe de
família e da dona de casa, sangrados em
impostos e sem retorno quando preciso.
E chega à redação aquele release
sobre a tal marcha, coisa e tal e tal e coisa,
que durante o evento foram discutidas
questões que influenciam o dia-a-dia dos
municípios e apresentadas as reivindicações
do movimento municipalista; que a maioria
das conquistas deve-se ao grande poder de
mobilização e articulação dos gestores
públicos municipais durante a Marcha;
Palhaçada, isso sim, que suruba aqui pra
nós, é outra coisa.

Liberdade de Imprensa
Todos os anos, o dia 3 de maio é a
data em que são celebrados os princípios
fundamentais da liberdade de imprensa,
para avaliá-la em todo o mundo, para
defender a mídia de ataques contra a sua
independência, e para prestar tributo aos
jornalistas que perderam a vida no exercício
de sua profissão.
O Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa foi proclamado pela Assembleia
Geral da ONU, em 1993, em seguimento à
Recomendação aprovada na 26ª sessão da
Conferência Geral da UNESCO, realizada
em 1991. Isso, por sua vez, foi uma resposta
ao apelo dos jornalistas africanos que,
também em 1991, elaboraram a Declaração
de Windhoek sobre o pluralismo e a
independência da mídia.
Esse Dia é uma ocasião para
informar os cidadãos sobre as violações à
liberdade de imprensa, um lembrete de que,
em muitos países do mundo, as publicações
são censuradas, multadas, suspensas e
fechadas, da mesma forma que jornalistas,
redatores e editores são perseguidos,
atacados, detidos e até assassinados. É uma
data para incentivar e desenvolver
iniciativas em prol da liberdade de
imprensa, assim como para avaliar a

situação dessa liberdade em todo o

Direitos Humanos, de 1948,
promulgada pela Organização das Nações
Unidas.
A liberdade de expressão é uma
garantia fundamental ao exercício da
cidadania, à participação social em
ambientes como audiências públicas e
conselhos municipais. Também se aplica a
quaisquer ambientes sociais em que uma
pessoa sinta vontade de se manifestar e ser
respeitada independentemente do que for
dito. É a partir da reivindicação desse direito
que surgiram as democracias modernas, em
que não é permitida a censura a qualquer
pessoa por parte do governo ou de qualquer
entidade.
Numa democracia, a ideia é que
haja pluralidade de pensamento e,
consequentemente, a manifestação de
ideias, ideais e valores, levando a discussões
e diálogos. Todas as vezes em que a
liberdade de expressão começa a ser
restringida, a diversidade de pensamento é
afetada diretamente e, assim, começa a
surgir o autoritarismo.

mundo.
O dia 3 de maio também serve para
lembrar aos governos sobre a necessidade de
respeitar seus compromissos com a
liberdade de expressão. Além disso, é um dia
para a reflexão entre os profissionais da
mídia sobre questões relativas à liberdade de
imprensa e à ética profissional. De igual
importância, o Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa é uma ocasião de apoio a todos os
tipos de mídia, que são alvos de restrição ou
supressão da liberdade de imprensa. É
também um dia para se lembrar dos
jornalistas que perderam a vida na busca de
uma história.
A liberdade é um direito
fundamental dos brasileiros, segundo a
Constituição de 1988. No artigo 5º, que
dispões sobre as garantias e deveres
individuais e coletivos, são considerados
invioláveis os direitos: “à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade”.
Quanto à liberdade de expressão, a
Constituição garante a livre manifestação do
pensamento e a livre expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de
censura ou licença. É também um direito
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CASAL BANDIDO

Meliante que residia em Cáceres e morava e roubava carros ultimamente em Várzea Grande foi preso com a companheira que tentou subornar policiais

Condenado por tráfico em
Cáceres volta pro xilindró
Da Redação
Foto: PJC-MT

O

casal Janderson Paiva de
Souza, 34, e Delciane
Aparecida Oliveira, 24, que
residia em Cáceres e ultimamente
estava morando em Várzea Grande,
foi preso na da última terça-feira
(30/4), naquela cidade da região
metropolitana de Cuiabá, onde ela
foi acusada de oferecer R$ 8 mil de
propina a policiais para que não
prendessem o marido dela, suspeito
de roubo de carros. Na casa de
Delciane e Anderson, os policiais
encontraram um carro, além de uma
camioneta, ambos produtos de
roubo.
Segundo a Polícia Militar, a
prisão de Janderson, aconteceu
quando ele
conduzia uma
caminhonete Renaut Duster em alta
velocidade pela Avenida da FEB, em
Várzea Grande, e não obedeceu a
ordem de parada, abandonando o
carro num local, conhecido como
'Boca do Dragão', na região do Zero
KM, correndo para um matagal. As
equipes do
4° e 25º batalhão
cercaram a região e prenderam o
fugitivo, além de verificar que a
Duster havia roubado no dia anterior,
segunda-feira (29/4) no CPA 3, em

caminhonetes e carros
importados, documentos da vítimas,
2 placas de veículos, 2 chave de
fendas, 1 alicate e uma faca. Foram
apreendidos ainda uma carteira
preta, 3 celulares, R$ 9.146.00 em
cédulas de reias, dos quais R$ 8 mil,
Delciane oferecera aos PMs para
aliviar o flagra do marido. Ambos
foram pro xilindró.
Na ficha pregressa de Janderson,

VACINAÇÃO

Dia D mobiliza amanhã em
Cáceres 14 postos anti-gripe
Redação c/ Assessoria

Janderson e Gelciane vão passar boa temporada atrás das grades

Cuiabá.
O outro carro encontrado na
casa do casal foi roubado no
domingo (28/4), no Bairro Pascoal
Ramos, em Cuiabá. A polícia
informou que os ladrões renderam
uma família durante a noite, os
amarraram e roubaram vários
objetos, além do carro. O suspeito

Janderson, relatou que
haviam mais materiais em sua
residência, no bairro Novo Canaã,
onde foram apreeendios uma moto
Honda Bros JZX- 1497 e um veículo
GM Captiva placas NJO -9994.
Na casa do ladrão, os PMs
ao entrar encontraram um aparelho
multimídia e alguns pneus e rodas de

NA ZONA RURAL

Arrastão da polícia recupera
objetos furtados em Cáceres
PJC/MT c/ Redação

U

m grupo criminoso
envolvido em furtos na zona
rural de Cáceres, foi
desarticulado pela Polícia Civil, na
última segunda-feira (29/4), em ação
integrada da Delegacia Regional e 1ª
Delegacia de Polícia do município.
O trabalho resultou em três
pessoas presas (dois homens e uma
mulher), além da recuperação de
vários objetos furtados das
propriedades.
Os suspeitos, H.A.L.A., 23,
conhecido como “Gugu”, e a jovem,
T.C.O., 19, foram autuados em
flagrante pelos crimes de receptação
e associação criminosa, uma vez que
foram flagrados em posse de objetos
furtados das propriedades.
Acusado de passar
informações ao grupo e de

de 2011 em Cáceres acusado de
infringir o artigo 33 da lei
11.343/2006, qual seja, tráfico de
drogas e condenado a 6 anos e 4
meses de prisão, recorrendo ao TJMT, H.C 45700/2012, classe CNJ307, Comarca de Cáceres, julgado
em 30 de maio daquele ano, na 3ª
Câmara Criminal, relatora
Graciema R. de Caravellas,
mantendo a sentença condenatória.

participação nos crimes,
D.R.S.A., 32, responderá por furto
qualificado e associação criminosa.
Um quarto suspeito
(P.C.A.V.) foi identificado porém
conseguiu foragir e também
responderá por furto e associação.
Durante as investigações de
um dos furtos ocorridos na zona
rural, os investigadores receberam
informações de que um ex
funcionário da propriedade
(D.R.S.A.) teria passado
informações aos criminosos que
praticaram o crime. O suspeito tem
várias passagens anteriores e com
base na informação, os policiais
realizaram a condução dele à
delegacia para prestar
esclarecimentos.
Questionado, o suspeito

confessou ter participado do
furto, indicando o nome de outros
comparsas envolvidos. Durante as
investigações, foi levantado que
D.R.S. H.A.L.A. e P.C.A.V. (que
continua foragido) foram vistos
juntos em várias vezes, ocasiões em
planejavam os furtos que seriam
realizados na zona rural da cidade.
Os policiais foram até a
residência de P.C.A.V., no bairro
Vila Nova, onde foram recebidos
pela companheira do suspeito,
T.C.O.,
Na casa, os policiais
encontraram um gerador e uma
motosserra, produtos do furto em
investigação. Em continuidade as
diligências, os policiais foram até a
residência do suspeito H.A.L.A.,
onde apreenderam duas furadeiras,
também de origem ilícita.
Os suspeitos e os materiais
apreendidos foram encaminhados a
1ª Delegacia de Cáceres, onde o foi
lavrado o flagrante.

Foto: PJC/MT

O

Dia de Mobilização
Nacional da Vacinação
contra a gripe influenza será
amanhã nas Unidades de Saúde
Básica dos municípios, sendo que os
gestores municipais têm autonomia
para definir o planejamento de
atendimento aos moradores.
Em Cáceres, a campanha
nacional estará reforçada com postos
ativos em 14 pontos estratégicos, a
saber: PSF's do Jardim Paraíso;
Rodeio; Vitória Régia; Vila Irene;
CAIC; Guanabara; Cohab Nova;
Vista Alegre; Vila Real; Santa
Izabel/Marajoara; Santos Dumont e
Caramujo, além do Posto de
Referencia Postão e Ambulatório da
Criança.
A Prefeitura municipal,
através da Secretaria de Saúde, alerta
para a importância da vacina, pois a
influenza é uma doença respiratória

infecciosa de origem viral,
que pode levar ao agravamento e ao
óbito, especialmente nos indivíduos
que apresentam fatores ou condições
de risco para as complicações da
infecção.
Devem ser vacinadas as
crianças entre 6 meses de vida e
menores de 6 anos de idade (5 anos,
11 meses e 29 dias), gestantes,
puérperas (até 45 dias após o parto),
indivíduos com 60 anos ou mais de
idade, trabalhadores da saúde,
professores das escolas públicas e
privadas, povos indígenas, grupos
portadores de doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições
clínicas especiais, adolescentes e
jovens de 12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducativas, população
privada de liberdade e funcionários
do sistema prisional.
Foto: JCC

Ambulatório da Criança um dos postos centrais abre no sábado

Objetos furtados na zona rural, foram recuperados pela polícia
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PIPOCO DO CAPETA

O PM ferido foi socorrido e levado ao hospital. As guarnições continuaram as buscas e lograram êxito em localizar Douglas escondido dentro de uma construção abandonada dando início a um intenso tiroteio, onde ele foi alvejado e morto

Durante tiroteio polícia
baixou o CPF de bandido
M.O.L c/ Redação

Foto: Machadinho on Line

N

a tarde da última terçafeira, 30/4, a polícia
militar de Machadinho
D'Oeste em Rondônia tentou
abordar na rua Rondônia, o
foragido do Estado do Mato
Grosso, Douglas de Jesus
Guimarães que fugiu da
abordagem policial e saiu
transpondo quintais.
Um cerco foi montado e o
bandido, localizado em quintal
baldio, no Bairro Bela Vista,
passou a efetuar disparos de
arma de fogo contra os militares e

acabou atingindo a coxa direita
de um dos PMs, que revidou,
baleando o criminoso conseguiu
fugir, entrando em um matagal.
O PM ferido foi socorrido
e levado ao hospital.
As guarnições
continuaram as buscas e lograram
êxito em localizar Douglas
escondido dentro de uma
construção abandonada dando
início a um intenso tiroteio, onde
ele foi alvejado e morto.
Ao lado do cadáver do
mato-grossense, foi encontrado

um revólver aparente cal
38.
As informações
preliminares dão conta que
Douglas e seu comparsa Leandro
Peron, 34, que já haviam sido
recapturado pela PM e que eram
foragidos da Justiça do Mato
Grosso, estando em Machadinho
para cometer uma série de crimes,
mas a ação eficiente da PM
frustrou os planos da dupla
criminosa.
O PM baleado não corre
risco de morte.

ROTA DO PÓ

Camioneta furtada em Cuia
foi recuperada na fronteira

Bandido de MT levou a pior e foi pro além no pipoco com policiais

Da Redação

U

ma caminhonete Ford F350 furtada em Cuiabá
foi recuperada pela
Polícia Judiciária Civil, na última
segunda-feira (29.4), em Porto
Esperidião, na região de Cáceres.
O veículo possivelmente seria
levado para Bolívia, uma vez que
é muito visado para ser usado
como moeda de troca por
entorpecentes na região de
fronteira.
O veículo foi furtado na
tarde de sábado (27), na região do
São Gonçalo Beira Rio, na
Capital. Segundo a vítima, ela
estava na região para fazer uma
cobrança e deixou a caminhonete
estacionada em uma rua próximo
ao Rio Cuiabá. Quando retornou
cerca de 15 minutos depois, o
veículo não estava mais no local.
A recuperação do veículo
ocorreu durante diligências da
equipe de investigadores da
Delegacia de Porto Esperidião,
que vem implementando ações de
combate a roubos e furtos de
veículos, assim como para
recuperação de automóveis
roubados/furtados.
Durante os trabalhos, os

policiais lograram êxito
em localizar a caminhonete, em
via pública, no bairro Beira Rio.
O veículo com placas de
Guarantã do Norte estava
estacionado e com as portas
destrancadas. Em checagem no
sistema, os investigadores
verificaram que o automóvel
estava com restrição de furto

Os policiais realizaram
diligências pela região em buscas
de suspeitos, porém ninguém foi
localizado. O veículo foi
encaminhado para o pátio da
Delegacia de Porto Esperidião,
onde os policiais entraram em
contato com proprietário para
informar sobre a recuperação do
veículo.

F-350 seria transformada em pó no narcotráfico de San-Matias

VESTIBULAR 2019/2

Inscrições para 3.020 vagas
na Unemat terminam dia 12
Assessoria

O

s candidatos devem ficar
atentos, pois as inscrições
para o concurso vestibular
2019/2, para ingresso no segundo
semestre deste ano da Universidade
do Estado de Mato Grosso (Unemat)
terminam no dia 12 de maio,
ressaltando-se que o vestibular
oferece 3.020 vagas em 72 cursos,
distribuídos em 16 municípios do
estado e as inscrições custam R$
100.
As provas serão realizadas

nas cidades de Água Boa,
Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra
do Bugres, Brasnorte, Cáceres,
C a m p o s d e J ú l i o , C o l í d e r,
Comodoro, Cuiabá, Diamantino,
Juara, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda,
Rondonópolis, Sinop e Tangará da
Serra.
O vestibular compreende
duas fases: a primeira consta de
quatro provas objetivas com
questões sobre ciências da natureza e

tecnologias, ciências
humanas e suas tecnologias, e
linguagens, códigos e suas
tecnologias.
No tocante a segunda , ela
constitui-se de prova de redação. As
duas fases serão realizadas em etapa
única no dia 9 de junho, das 8h00 às
13h00 e o resultado final será
divulgado a partir do dia 26 de julho.
O período letivo terá início
no dia 5 de agosto, e o curso de
medicina está previsto para dia 7 de
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TURISMO DE NEGÓCIOS

O Congresso acontece em Goiânia, nos dias 8, 9 e 10 de maio, deste ano e traz o tema “Tendências e Inovações no Segmento Hoteleiro”

Cuiabá/300 será destaque no
Congresso Nacional de Hotéis
Assessoria

Foto: Divulgação

Lago do Manso é uma das atrações do turismo cuiabano

C

om crescimento nos
últimos anos, o setor do
turismo de negócios de
Cuiabá, ganhou notoriedade
nacional e já figura na lista das
melhores cidades brasileiras para
se desenvolver a atividade. Com
essa movimentação do setor em
alta, o novo mapa do setor será
apresentado no Congresso
Nacional de Hotéis (Conotel) 2019
(um dos maiores eventos de
hotelaria nacional). O Congresso
acontece em Goiânia, nos dias 8, 9
e 10 de maio, deste ano e traz o tema
“Tendências e Inovações no
Segmento Hoteleiro”.
“Neste momento em que a cidade
comemora seu marco dos 300 anos,
participar deste grande evento é
motivo de muita satisfação e só

soma ao processo de difusão do
setor local, que a gestão Emanuel
Pinheiro vem promovendo.
Mostrar ao restante do Brasil e do
mundo nossos potenciais e o
quanto Cuiabá agrega condições
para receber um número grande de
visitantes e também de eventos, é
preponderante para que possamos
construir e desenvolver as
atividades deste setor, de forma
mais sólida, galgando mais degraus
e se consolidando cada vez mais, na
lista das melhores cidades
investidoras, geradora de novos
empregos, com economia em
expansão”, ressaltou o secretário
de Cultura, Esporte e turismo,
Francisco Vuolo.
O assunto foi pauta de uma
reunião, na última semana, entre os

gestores do Município,
diretor de Turismo da prefeitura de
Cuiabá, Rogério Bento Noronha;
do Estado, o secretário-adjunto de
Turismo, Jeferson Moreno; e o
presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis do
Mato Grosso (ABIH/MT), Jack
Abboudi.
Na ocasião, os presentes
dialogaram sobre o apoio ao
município, para que Cuiabá
consiga sediar este evento de
grande porte – o Conetel – em
2021. À frente das negociações,
Rogério Bento avaliou como
positiva a tratativa e destacou a
importância da Capital ser sede do
Congresso.
Cuiabá tem em seu
entorno, em um raio de 100 km,
municípios, que formam um
grande complexo, que permitem
aos que visitam à Capital, em um
curto espaço de tempo, possam
visitar belezas naturais como o
Pantanal, Chapada dos Guimarães,
Nobres, Jaciara, com lindas
cachoeiras, rios, florestas, com
práticas de esportes radicais.
É todo um sistema ligado à
cadeia do turismo, que torna a
cidade esse grande berço para o
empreendimento, em nível
nacional, chegando ao
internacional, a colocando ao lado
de 22 municípios do país,
considerados os melhores para se
visitar. A lista foi elaborada pelo
Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur).

O Éden Místico da Chapada
Editoria

O

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães tem vários atrativos
turísticos abertos à visitação como o Mirante do Véu de Noiva, o
Circuito das Cachoeiras, a Casa de Pedra, Cidade de Pedra e o
Morro de São Jerônimo. Dentro do parque podem ser realizadas diversas
atividades em contato com o meio ambiente como trilha, banho de
cachoeira, contemplação, contemplação de sítios arqueológicos,
observação de aves e ciclismo.
No Mirante Véu de Noiva pode-se observar a cachoeira, que é um
dos cartões postais de Mato Grosso. Formada pelas águas do Córrego
Coxipozinho, a cachoeira de 86 metros de altura é cercada por paredão de
arenito em forma de ferradura. No caminho, a agradável surpresa de
encontrar araras vermelhas que fazem dos paredões a sua morada.
Seguindo para o Circuito das Cachoeiras, por trilhas sem grandes
dificuldades, exceto pela extensão de aproximadamente 6 km na ida e
volta, o caminho mostra uma beleza cênica e ambientes variados, além da
contemplação de diferentes espécies da flora e fauna do Cerrado. As
cachoeiras Sete de Setembro, Pulo, Degraus, Prainha, Andorinhas e
Independência e duas piscinas naturais são formadas pelas águas do
córrego Independência. Todas são liberadas para banho, exceto a
Cachoeira Independência que não tem acesso para visitação, e é possível
apenas contemplar a sua beleza de um ponto de observação na trilha.
Como a caminhada leva em média 4 a 6 horas de duração, o
visitante pode levar água, lanche e demais itens recomendados para
caminhadas em ambientes naturais. Só não pode esquecer de recolher o
lixo e dar a destinação correta. O acesso ao Circuito das Cachoeiras é
permitido com acompanhamento de guia ou condutor cadastrado do
parque e com agendamento prévio.
A preservação do local é importante para a conservação da
vegetação das cabeceiras dos rios Coxipó-Açu, Manso e Cuiabá. Os
parques nacionais tem como objetivo a preservação de ecossistemas
naturais. A visitação do parque está sendo reestruturada e os atrativos são
abertos de acordo com a capacidade de gestão para garantir uma visitação
segura, agradável e de baixo impacto ambiental. Saindo do Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães, a segunda parada foi no circuito da
Caverna Aroe Jari, situada a 46 km de Chapada dos Guimarães, com acesso
pela MT 251, sentido Campo Verde. Da rodovia até a propriedade
particular onde ficam as Cavernas Aroe Jari, são 11 km de estrada de chão.
O circuito Aroe Jari Aroe, (nome de origem indígena que significa
morada das almas), compreende ainda mais dois atrativos, a Lagoa Azul e a
Caverna Kiogo Brado. Os passeios podem ser feitos apenas com
acompanhamento de guia ou condutor que pode ser contratado no próprio
local. A trilha de 3,5 km proporciona ao visitante imagens belíssimas, com
caminhada por mata nativa e cerrado, monumentos de pedra como a Ponte
de Pedra e a Pedra do Equilíbrio. A caverna Kiogo Brado, nome indígena
que significa “morada dos pássaros”, é habitada por maritacas, aves
predominantes no Cerrado.
A caverna de formação rochosa de arenito é frágil, por isso é
recomendado que não se toque nas paredes da caverna. Na gruta da Lagoa
Azul, de abril a agosto, entre 14h e 15h, os raios do sol entram na gruta e
proporcionam ao visitante um grande espetáculo de luminosidade, onde
realça ainda mais o tom azulado da água. A coloração da água se dá pelo
arenito e por micro algas. Para a preservação da gruta não é permitido
mergulhar na lagoa, devido à fragilidade do local. Mas durante o trajeto, o
visitante pode se refrescar em uma pequena cachoeira de águas cristalinas,
que ainda não tem um nome de batismo. É um convite para recarregar as
energias e continuar a trilha.
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Período de revisão, teve início em dezembro do ano passado, prosseguindo até o dia 26 de abril, último, com a prorrogação, concedida pelo TRE

Biometria registra a ausência
de 16.772 eleitores em Cáceres

F.N c/ Redação

Foto: Arquivo

O

juiz responsável pela
6ª Zona Eleitoral de
Cáceres, Ricardo
Alexandre Riccielli Sobrinho,
fez um balanço sobre o
cadastramento biométrico no
município, que encerrou-se no
dia 26 de Abril. Antes do início
do processo, de acordo com
dados da justiça eleitoral, em

novembro de 2018, Cáceres,
tinha 61.682 eleitores.
No decorrer dos
trabalhos, esse número
aumentou para 64.882
eleitores. O período de revisão,
teve início no dia 3 de
dezembro do ano passado,
prosseguindo até o dia 26 de
abril, último, já com a

prorrogação, concedida pelo
Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso.
Com a prorrogação,
Cáceres, conseguiu
sensibilizar 74,06%, ou seja
47.882 eleitores, que fizeram o
cadastramento biométrico,
mas 16.772, eleitores,
(25,94%), estão á partir de

MAIO AMARELO

Redação sobre transito tem
inscrições as prorrogadas
Assessoria

A

C o m i s s ã o
organizadora do 1º
Concurso de Redação
com o Tema "No Trânsito, o
Sentido é a Vida", promovido
pela 4ª Ciretran de Cáceres em
parceria com o Ministério
Público Estadual, Secretaria
Municipal de Educação, pela
professora Mestre em
Linguística e especialista em
práticas textuais, Allyne Lima,
Assessoria Pedagógica da
Seduc e Unemat, se reuniu na
tarde da última terça-feira
(30/4), para prorrogar o prazo
de inscrição do referido
certame.
Segundo o promotor
Rinaldo Segundo, um dos
entusiastas desta realização,
que tem como objetivo,
despertar nas instituições de

ensino do município a
importância de se trabalhar o
tema trânsito no âmbito
escolar, apenas três escolas
particulares, cinco municipais
e duas estaduais realizaram
suas inscrições. “É muito
pouco” conclui ele .
Para Rinaldo, o baixo número
de inscritos em um evento tão
importante, fez com que a
Comissão prorrogasse as
inscrições para o dia 07 de
junho de 2019.
“ O trânsito a cada ano
tem ceifado milhares de
vítimas e vitimado com
sequelas outras milhares no
Brasil. Esse Concurso de
redação é uma oportunidade
que professores e alunos tem
de trabalhar um tema tão
importante. Mais do que
Foto: Assessoria

Comissão optou por prorrogar as inscrições para o dia 7 de junho

nunca, a escola deve
participar ativamente da
educação para o trânsito, pois
as crianças e adolescentes de
hoje serão os jovens e homens
do futuro, serão eles os
usuários e mantenedores do
trânsito, capazes de
transformarem essa
realidade”, observa segundo.
Para o Chefe da 4ª
Ciretran, Marcos Ribeiro, a
Segurança no Trânsito não é só
atribuição dos Órgãos de
Trânsito, é sobretudo, uma
questão de ordem social, ética,
política e principalmente
educacional. “Para entender o
trânsito não basta discutir os
problemas do dia a dia, como
congestionamentos e
acidentes, é preciso analisar
como o trânsito é formado, os
sujeitos que o compõe e como
estes participam dele, quais
são seus interesses e
necessidades, é preciso uma
formação”, destaca Ribeiro.
Marcos aproveita para
convidar as escolas das redes
públicas municipal e estadual e
da particular de ensino, que
ainda não efetuaram suas
inscrições, incentivarem seus
professores e alunos a se
inscreverem. “ A prorrogação é
uma grande oportunidade das
escolas que não se
inscreveram, poderem
p a r t i c i p a r. F a ç a m s u a s
inscrições até 07 de junho,
onde os professores, alunos e
escolas poderão ser
premiados”, informa Marcos.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Juiz da 6ª Z.E de Cáceres, Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

agora com seus títulos
cancelados pela justiça
eleitoral. Nesse período, de
acordo com dados da 6ª Zona
Eleitoral, foram feitos quase
29 mil atendimentos, a nível de
Cáceres.
Segundo Riccielli,
mesmo com o título cancelado,
o eleitor deve comparecer
tanto no Cartório Eleitoral,
como também no Ganha
Te m p o , p a r a b u s c a r a s
informações sobre quais os
procedimentos para que ele
possa reverter essa situação. “
Espero que o eleitor
compareça já na semana que
vêm, nesses dois locais para a
regularização.
É m a i s u m a
oportunidade para que esses
eleitores possam estar em dia

com a justiça .Fazendo
a atualização, o título de
eleitor, de forma automática,
será reestabelecido”, finalizou
o magistrado.
O Cartório da 6ª Zona
Eleitoral, funciona de segunda
á sexta, das 7h30 as 13h30,
lembrando que os eleitores que
não votaram nas três últimas
eleições podem ter o título
cancelado, caso deixem de se
regularizar junto às justiça
eleitoral até a próxima segunda
feira, 6 de maio.
Mais de 50 mil eleitores
de Mato Grosso estão nesta
situação, aparecendo Cáceres,
com cerca de 1.800 eleitores.
O eleitor pode consultar
a própria situação através da
internet, no site do TRE: o
www.tre-mt.jus.br

ABANDONO DE EMPREGO
NADIR CEBALHO ROCHA - CTPS Nº: 2327186 – SERIE:
0060/MT.
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em local não sabido, solicitamos o comparecimento de
NADIR CEBALHO ROCHA, portador da CTPS Nº: 2327186 –
SERIE: 0060/MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas desde 13/02/2019 dentro do prazo de
72 horas a partir dessa publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art.482 da
CLT (RESCISÃO POR JUSTA CAUSA).
JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JUNIOR – FAZENDA NOVO
HORIZONTE
CEI: 10.024.11306/04 – Inscrição Estadual: 13.289.659-1
Endereço: Rodovia BR 174, KM 108, Esq. Mais 5 KM MT 265, a
Esq. 36 KM

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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BRASILEIRO SÉRIE B

Auriverde de Cuiabá estréia em casa diante do Operário (Fantasma pé-vermelho de Ponta Grossa) esperando Arena Pantanal cheia prá manter a invencibilidade

Dourado encara Fantasma
amanhã na Arena Pantanal
Secom/MT c/ Redação
Foto: Mayke Toscano

A

bola da série B do
Brasileirão vai começar a
rolar na Arena Pantanal
amanhã, (4), às 18h00, com o
primeiro jogo do Cuiabá Esporte
Clube com mando de campo. O
Dourado estreou na série B do
Campeonato Brasileiro de 2019
fora de casa na tarde do último
sábado (27) no estádio Heriberto
Hülse em Santa Catarina e venceu
o Criciúma por 1 a 0, com um gol
nos acréscimos.
A Secretaria de Estado de
Cultura, Esporte e Lazer que faz a
gestão da Arena desde janeiro
deste ano, obteve recentemente o
alvará de segurança contra
incêndio e pânico, emitido pelo
Corpo de Bombeiros. O

documento tem validade
de dois anos e certifica que
estádio está em condições de
receber os torcedores com
segurança nos setores leste e
oeste. Juntos, os dois setores
possuem assentos para até 25 mil
pessoas.
Pelas regras divulgadas
pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) no regulamento da
competição, a capacidade
mínima dos estádios para que os
clubes mandem seus jogos na
Série B tem de ser de pelo menos
dez mil pessoas sentadas.
Para o secretário adjunto
de Esporte e Lazer, Jefferson
Carvalho Neves, a realização das
partidas da Série B na Arena

mostrar Mato Grosso ao
país e todos os esforços já estão
sendo feitos para deixar o estádio
nas melhores condições
possíveis. “Devido às limitações
de recursos e de prazos, nesse
primeiro momento optamos por
definir prioridades para garantir a
segurança e o calendário de jogos.
Foram asseguradas as medidas
para a liberação certificada dos
dois lados do estádio que
comportam o maior número de
pessoas e que propiciam maior
conforto aos torcedores”,
esclarece Jefferson.
Nesta segunda partida da
Série B, o Cuiabá enfrentará o
Operário, do Paraná - mesmo
time que duelou pelo troféu de

OLHO NA COPINHA

Galera vai lotar a Arena em Cuia pra vibrar com o Dourado

Mixto ganha R$ 80 mil ao
desistir do estadual Sub-19
G.D-S.N c/ Redação

A

o abrir mão de disputar o
Campeonato Matogrossense Sub-19, o
Mixto trabalha no sentido de
montar um elenco competitivo
visando a Copa FMF, torneio
seletivo à Copa do Brasil do
próximo ano. Atual campeão da
competição, marcada para
setembro, o Alvinegro mira a
conquista do inédito bi-

campeonato e assegurar sua
participação no torneio nacional,
que é lucrativo com premiações
atraentes, conforme o avanço do
clube na disputa.
Sob presidência do
médico Fause Chauchar, o
conselho gestor fez a conta e irá
economizar um montante de R$
80 mil caso fosse disputar o
Estadual Sub-19. Em tempos de
Foto: Laércio Pato Rocco

Garotada do alvinegro num duelo contra o União no Luthero
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crise e acertos com
dívidas trabalhistas, o clube está
em fase reorganização de olho na
próxima temporada.
Ao fim do Campeonato
Mato-grossense da Primeira
Divisão, a diretoria chegou a um
acordo e liberou o técnico
Toninho Pêsso, que levou a
equipe ao título da Copinha ano
passado, e levou o time até a
segunda fase da Copa do Brasil,
sendo eliminado pela
Chapecoense em plena Arena
Pantanal.
Em recente entrevista,
Chauchar não descartou a
possibilidade de assumir o
comando técnico do Mixto, já que
vem realizando cursos de
treinador dados pela
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF). Porém, a diretoria
também já avalia outros nomes de
profissionais disponíveis no
mercado. Um deles seria do exjogador Odil Soares, que
comandou o União no
Campeonato Estadual.

campeão da Série C do
Campeonato Brasileiro. O
confronto, ocorrido em setembro
do ano passado, consagrou o
Operário-PR, mas foi
considerado histórico para o
futebol do Mato Grosso.
Além da disputa do título
pelo time local, a Arena Pantanal
teve seu recorde de público, com
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Esotérico
A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia em que você vai
preferir estar com amigos
íntimos a qualquer conversa vazia. Você
está mais fechado e pode questionar mais
profundamente um relacionamento
pessoal.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de introspecção e
necessidade de distanciar-se
da vida social e de conversas vazias. O
momento pode estar relacionado com o
planejamento de um projeto de trabalho ou
estudo.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de aumento de
responsabilidades,
especialmente no trabalho. Você pode
estar mais cansado, pois sua energia vital
estará mais baixa. Bom para os cuidados
com a saúde.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia em que você vai
preferir ficar só e calado.
Respeite-se. O momento é de reflexão e
tomada de decisões importantes. Um
acordo pode ser firmado e assinado nos
próximos dias.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de maior
envolvimento com suas emoções. Um
romance pode ser questionado. Você
estará emocionalmente distante e revendo
sua capacidade e disponibilidade de dar e
receber amor.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo
e recebe um tenso aspecto
de Saturno e Plutão,
indicando um dia em que as
responsabilidades podem aumentar,
assim como a necessidade de se
comprometer com um projeto
profissional. O momento pode envolver
uma promoção.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de distanciamento
da vida social e de pessoas vazias. Você
vai preferir estar mais perto dos seus.
Uma negociação, envolvendo a compra
ou venda de um imóvel, pode ser
finalizada.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciarse das responsabilidades cotidianas. É
um bom momento para um retiro
espiritual, pois sua filosofia de vida deve
ser reavaliada.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de introspecção e
necessidade de distanciar-se
do barulho social. O momento pode estar
relacionado com a negociação de um
projeto, que pode levar a um novo
contrato.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo
e recebe um tenso aspecto
de Saturno e Plutão,
indicando um dia de
interiorização e aprofundamentos das
emoções, que passam por um momento
de questionamentos. Você vai preferir a
intimidade a qualquer atividade social.

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de acordos e
negociações mais difíceis, relacionado
ao aumento de seus rendimentos. O
atraso de um pagamento pode trazer
preocupação. No entanto, será
solucionado em poucos dias.
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Destaque VIP ao casal Orlando Portes e
Maria Amélia Castelo que merecem os
parabéns desta coluna pela celebração
das bodas de ouro. Que Deus continue
abençoando essa união que é exemplo pra
família e amigos. Felicidades e votos que
comemorem por muito mais anos essa
data. Grande abraço.

By Rosane Michels

A Lua em Áries se une a
Mercúrio no mesmo signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de silêncio. O
momento pode estar relacionado com uma
profunda reflexão que, inevitavelmente,
trará algumas mudanças significativas à
sua vida.

41.311 pessoas presentes
nas arquibancadas. Esta marca
superou até os números das
partidas sediadas no estádio na
Copa do Mundo de 2014.
Na série B do
Campeonato Brasileiro de 2019,
o time da capital Clube realizará
19 partidas como mandante na
Arena Pantanal.

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

******************
Recebeu os abraços calorosos pela
passagem de mais uma primavera
Flávia França a quem enviamos os
parabéns com desejos de felicidades e
muitos anos de vida.

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

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

O clique super de hoje é do garotão Vanderson Jr que enche de
alegria a vida do casal Janaína e Vander. A cada descoberta um
flash. Beijinhos!!!

Registramos a passagem de mais um
natalício da querida Maurem Lemes
que festejou a data ao lado dos amigos e
familiares. A você nossos parabéns e
votos de felicidades e realizações.

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

