
MUITO CABIDE
A denúncia investigada pela ONG Moral 
aponta para a nomeação de 12 funcionários 
“fantasmas” na Presidência da Câmara de 
Vereadores e no gabinete do chefe do 
Legislativo municipal, Justino Malheiros 
(PV). A ONG também apura a suspeita de 
um servidor que morem Barra do Garças, há 
mais de 500 kn da capital, mas tem seu 
ponto assinado, sabe se lá por quem, pois 
segundo apurou a ONG, na Câmara 
ninguém o conhece, nunca viram. De 
acordo com o dire tor,  a  mesma 
documentação foi entregue ao Ministério 
Público do Estado (MPE), que também 
deverá investigar o caso. No total, atuam 
nos dois gabinetes, a serviço de Justino, 36 
funcionários, sendo 26 na Presidência e 10 
no gabinete.

O BICHO VAI PEGAR
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
determinou que a concessionária Rota do 
Oeste deverá recolher e dar tratamento 
veterinário aos animais que forem 
atropelados na BR-163, no trecho que é 
administrado pela empresa, no estado. Caso 
descumpra a decisão, a empresa poderá 
arcar com multa diária de R$ 10 mil. A 
decisão do Pleno mantém os efeitos da 
liminar deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível 
de Rondonópolis, que determinava a 
tomada de providências dentro de 30 dias 
para garantir a assistência aos animais 
atropelados, com a implantação de unidades 
móveis de resgate e encaminhamento a um 
Centro de Tratamento Veterinário.

GÁS MAIS CARO
A Petrobras reajustou ontem (8) em 7,1%, 
em média, o preço do Gás Liquefeito de 
Petróleo de uso industrial e comercial às 
distribuidoras. A companhia tem como base 
o preço de paridade formado pelas cotações 
internacionais mais os custos de transporte 
e taxas portuárias.De acordo com a estatal, a 
paridade é necessária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis é aberto à livre 
concorrência, dando às distribuidoras a 
alternativa de importar os produtos. 
Trocando em miúdos, fumo no consumidor 
que não engole mais a falsa inflação de 
2,9% em 2018, conversa prá boi dormir. 

LUZ EMBAÇADA
Com a entrada no mês de maio, os 
consumidores sentirão um aumento nas 
contas de luz. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) mudou a bandeira 
tarifária de verde para amarela. O valor 
cobrado com a alteração será de R$ 1 a cada 
100 kilowatt hora (kWh) consumidos. 
Segundo a Aneel, a mudança ocorre em 
razão do final do período chuvoso. Com o 
início do período seco, cai o volume de 
chuva sobre os reservatórios das principais 
usinas hidrelétricas geradoras do país e o 
raio do custo explode pro bolso do 
consumidor, que neste país acaba pagando 
tudo. 

LIBERTAS PRÉ$$ (?)
Ameaças, ataques físicos durante 
manifestações e assassinatos de jornalistas, 
infelizmente, ainda são realidade no Brasil. 
De acordo com a Classificação Mundial de 
Liberdade de Imprensa, divulgada pela 
organização Repórteres Sem Fronteiras 
(RSF), o Brasil ocupa, este ano, a posição 
102ª no ranking dos 180 países com mais 
liberdade de imprensa. A gente que milita na 
imprensa séria e ética vive em sobressalto, 
mas jamais nos curvaremos à mídia lacaia 
dos poderosos. 

Cáceres-MT, quarta-feira 09 de maio de 2018
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Fato típico no submundo político do 
reino tupiniquim, o tal Panis et Circensis, 
quando governadores e prefeitos em festas 
populares ,  ( fe i ras  agropecuár ias ,  
aniversário, etc.) gastam os tubos onerando 
o erário para manter a população refém dos 
descasos administrativos, se alimentando de 
shows nacionais, rodeios de segunda classe, 
torneios esportivos e os cambaus. 
 Isso a gente anda careca de saber e a 
mais recente decisão do Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso em Alto Taquari, 
notificando o município para que cancele a 
contratação de show da cantora sertaneja 
Naiara Azevedo, cujo cachê custará aos 
cofres públicos o valor de R$ 180 mil. 
Primeiramente, que a cantora nunca foi 
sertaneja, mas isso não vem ao caso, é 
apenas um adendo de quem por mais de 30 
anos pesquisa e faz musicas, inclusive 
sertanejas reais.  
 O que a gente quer aqui destacar e 
com louvor, a postura do MPE, em defesa da 
seriedade na política, mesmo sendo a festa, 
alusiva ao aniversário daquela cidade, não 
se justificando gasto excessivo, quando 
cediço, que a maior parte das prefeituras do 
patropi, passam por dificuldades.  
 Como bem ilustra o mui ínclito 
representante do parquet, promotor de 
Justiça João Ribeiro da Mota,  a 
administração municipal não vem 
garantindo ao cidadão taquariense os 
direitos básicos e fundamentais como 
aqueles pertinentes à vida, à saúde, 
segurança,  inclus ive  no t rânsi to ,  
saneamento básico, educação e cultura. 
 Ressalta o nobre jurista, que o bom 
senso exige que entre esses direitos 
fundamentais existem aqueles mais 
essenciais e que por prudência devem ser os 

primeiros a serem atendidos, no que 
concordamos plenamente. Localizando o 
problema, temos exemplo em nossa cidade 
da lisura administrativa do atual prefeito e 
seu staff, seja ele de primeiro ou segundo 
esca lão ,  compromissados  com o  
enxugamento da maquina, sem com isso, se 
omitir nas efemérides locais. 
 Vejam o caso do FIPe, tudo está 
sendo racionalmente planejado, sem 
estrelas de cifrões, este próprio editor 
compôs a musica do festival de pesca, que 
deve estar gravada e liberada à mídia no dia 
20 de maio, sem custos para a organização 
do evento; Quando uma gestão é séria, as 
pessoas de bem acreditam e colaboram, no 
caso em tela, este editor é paulista, cedeu sua 
musica Rota do Paraíso aos 240 anos de 
Cáceres e a FIPe-FIPe Urra, ao festival, 
como colaboração voluntária aos eventos, 

porque aposta nos gestores. 
 Com certeza não teremos astros de 
primeira grandeza de cachês altíssimos no 
FIPe e ou no aniversário da cidade, aliás, 
nem sempre os hits globais são tão especiais 
assim, é mais glamour midiático que custa 
caro e não faz a diferença. É possível sim, 
brindar o povo com bons shows sem gastar 
mui to ,  os  pa t roc ín ios  contam,  a  
voluntariedade ajuda e todos saem 
ganhando, sem Panis et circensis, mas com 
alegria e transparência ímpar. 
 Só pra concluir, sabem o que é mais 
especial para a gente comemorar datas 
distintas em nossa cidade? A vida digna da 
comunidade, o respeito aos direitos 
essenciais dos cidadãos, e isso, não temos 
dúvida, em Cáceres, nossos representantes 
na esfera municipal, tem cumprido, Bom 
Dia! 

 É sempre muito bom que pensadores 
brasileiros de reconhecida inquietação 
intelectual também encaminhem suas 
preocupações e estudos para um fenômeno que, 
há anos, está a desafiá-los, os meios de 
comunicação de massa, seu desenvolvimento e 
inserção na sociedade moderna como fonte de 
poder. Melhor ainda, quando essa inquietação 
faz parte de um esforço maior, reunindo 
pesquisadores renomados e sérios, na tentativa 
de compreender o desenvolvimento histórico, 
político, social e econômico da sociedade 
brasileira e suas perspectivas. Nesse sentido, a 
área carece de um ensaio sobre a comunicação 
de massa na sociedade democrática, onde se 
divide em três partes: Imprensa e opinião 
pública, os meios de comunicação de massa e o 
futuro dos mídia.
 Desde que não corra o risco de 
reproduzir, em partes, a visão excessivamente 
otimista do pensador alemão Hans Magnus 
Enzesberger quanto à permeabilidade dos 
meios de comunicação de massa (MCM) sem 
pecar pela timidez quando se propõe a 
conjecturar sobre o futuro do jornalismo, da 
televisão, do rádio, do cinema, da internet e dos 
livros. Desde a recessão econômica imposta 
pelo Plano Collor, no início dos anos 90, as 
redações passaram por diversos processos de 
enxugamento de seu efetivo e de reengenharia 
em sua organização. 
 Com a proliferação de sites noticiosos, 
inclusive nas próprias empresas de 
comunicação tradicionais, o que congelou as 
equipes “off line”. Combinada com o aperto e a 

consequente sobrecarga, cresceu a oferta de 
informações via internet, diminuindo, ao 
mesmo tempo, o trabalho de assessorias ou 
departamento de comunicação das instituições 
ou empresas de maneira geral. 
 As análises críticas de literatura, de 
artes visuais, de teatro, músicas, histórias em 
quadrinhos, etc., foram eliminadas do padrão 
editorial vigente que optaram por comentários 
sintetizados e meramente superficiais, 
atendendo aos modismos passageiros, pois 
grande parte dos meios de comunicação fazem 
assinatura de conteúdo, diversificados das 
tradicionais empresas jornalísticas dos grandes 
centros, a exemplo de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Esses fenômenos constituem um 
quadro propício a um ineficiente jornalismo de 
gabinete. 
 Mas, a maioria utiliza de contrato com 
prefeitura e representantes do povo, como uma 
extensão ou complemento da assessoria de 
comunicação destas figuras públicas. Ou seja: 
cada vez menos repórteres saem para a rua afim 
de apurar fatos. Em substituição ao contato real 
com os acontecimentos e seus protagonistas, 
predomina o uso do telefone, dos dispositivos 
moveis e da internet. 
 O que batizamos de informação 
ilhada. Perde-se a capacidade de medir a 
temperatura ambiente e, portanto, de trazer 
informações “quentes” e mais completas, com 
rapidez, para o leitor/internauta. Reduz-se a 
sensibilidade para avaliar o que ocorre fora do 
espaço e das escadas do congresso, das câmaras 
e dos saguões empresariais ou dos salões de 

festa. Tamanho distanciamento, que é também 
isolamento, tem um preço – jornalístico e 
político.
 Isto porque a análise não deve apenas 
exaltar as grandes transformações na imprensa 
brasileira, do ponto de vista tecnológico, 
redatorial e até empresarial, colocando a 
experiência sueca como, no momento, o 
máximo de conciliação do interesse 
privatístico, de um lado, e dos direitos 
individuais de privacidade e liberdade pública 
de informação, de outro. Tanto as figuras do 
ombudsman quanto do “defensor do povo”, 
como defensores dos interesses da população 
junto à imprensa, não resolveriam a questão 
mais ampla que permeia essa relação, que, em 
última instância, é uma questão de poder, pois 
informação é poder. 
 O estudo pode aprofundar mais em 
temas como a democratização da concessão de 
canais de rádio e TV; da distribuição das verbas 
publicitárias governamentais; a mudança na 
linha editorial na imprensa escrita e virtual para 
o modo opinativo e da criação de subsídios à 
imprensa independente, no caso específico dos 
blogs, que sobrevivem navegando contra a 
corrente narcisista e consumista da internet, 
entre outros. 

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo. 
Autor, entre outros, de Religar às Origens 
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia 
(contos, 2017)
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Mais pão e menos Circo
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com atletas renomados e que 
podemos avançar mais nas 
próximas fases, mais precisamos 
de apoios do empresariado de 
Cáceres, cada fase gera gastos, e 
principalmente quando somos 
sede dos jogos.  No caso 
p r e c i s a m o s  a l o j a r  e  d a r  
alimentação para as outras 
equipes adversárias, além de 
outros gastos, espero que após 

essas vitórias conseguiremos 
s e n s i b i l i z a r  o s  n o s s o s  
empresários e contar com o apoio 
dos mesmos”, afirmou Marcelo. 
 A equipe contou com o 
apoio nessa fase dos deputados 
estaduais Guilherme Maluf e Dr. 
Leonardo, além das empresas 
Safe News, Marcão Segurança 
Eletrônica e Marajá bebidas. 
(Fonte Joner Campos)

 om mais uma derrota no CBrasileiro da série D, a 
ú l t i m a  d o  r a n k i n g  

profissional da CBF, o Dom 
Bosco afunda na lanterna do 
certame, quando entregou a 
rapadura em plena Arena 
Pantanal  no final de semana 
diante do Iporá de Goiás, pelo 
placar de 1 a 0.
 O gol dos visitantes saiu 
aos 26 minutos do segundo 
tempo, anotado por Saulo. Com o 

resultado, o Iporá-GO se isola na 
liderança do grupo, com nove 
pontos, enquanto que o Dom 
Bosco se mantém na lanterna sem 
pontuar e está praticamente fora 
da competição.
 O fraco azulão de Gianni 
Freitas agora soma três derrotas 
por um gol de diferença nas três 
partidas que disputou, duas por 1 
a 0 em casa e uma por 2 a 1 como 
visitante. 
 A partida foi o que se pode 

chamar de um verdadeiro 
"peladão", com faltas excessivas 
e desnecessárias e o jogo foi se 
arrastando, com muitas paradas e 
quase dez minutos de acréscimos 
na segunda etapa. 
 O Dom Bosco, que não 
teve  Profe ta  e  Hél t inho ,  
cumprindo expulsão, e Geilson, 
machucado, se teve que se valeu 
do esforçado Daivison Picachú e 
de lances esporádicos de 
Paulinho Mingau. 
 No Iporá, o forte foi a 
marcação e o t ime veio,  
claramente, com o propósito do 
empate. Por sorte, num lance em 
que Renatinho foi agarrado na 
área, fez o único de pênalti, batido 
pelo próprio meia. 
 Depois, foi só administrar 
o resultado para assegurar uma 
vitória importante em termos de 
classificação.
 Na próxima rodada, o 
Dom Bosco  va i  à  Ipo rá  
devolvendo a visita, no Estádio 
Ferreirão e para ter alguma 
chance de classificação, o Azulão 
de Cuiabá precisa vencer as três 
partidas que restam e ainda irá 
depender de combinação de 
resultados.

A Etapa da primeira fase da 19ª 
Copa Centro América de Futsal 
realizada em Cáceres foi um 
suces so :  com t r ê s  j ogos  
d i s p u t a d o s ,  e q u i p e s  
apresentaram muita dedicação e 
empenho, resultando em belos 
espetáculos para o público 
presente no Ginásio Municipal 
“Didi Profeta” em Cáceres, no 
neste final de semana.  
 A etapa reunia três 
equ ipes :  Cáce res  Fu t sa l ,  
Diamantino e Tangará da Serra. 
Com duas vitórias por larga 
vantagem a equipe anfitriã não 

tomou conhecimentos das duas 
outras equipes, ainda na sexta-
feira (4) venceu Tangará da Serra 
por 5 x 2.  
 Na noite de sábado (5) 
venceu a equipe de Diamantino 
pelo placar de 7 x 1, com gols dos 
Betinho, Popaye, Gangão que 
deixaram seus gols na partida, já 
os atletas Rato e Jean deixaram 
dois gols cada na partida.  
 O atleta Rato somou três 
gols nessa etapa e é o artilheiro da 
equipe de Cáceres, já o goleiro 
artilheiro Gangão marcou duas 
vezes e segue na vice artilharia da 

equipe, junto com Betinho, Jean e 
Popaye.  
 A próxima etapa pode 
acontecer nos dias 19 e 20 de 
maio,  e os organizadores 
tentaram trazer novamente a fase 
para a cidade de Cáceres. Os 
possíveis adversários serão o time 
de Diamantino que se classificou 
em segundo, os times de Rosário 
Oeste e Alto Paraguai o atual 
campeão. 
 O desportista Marcelo 
Santana pede aos empresários de 
Cáceres que apoiem o time.  
“Estamos com uma boa equipe, 

COPA FUTSAL

Com duas vitórias Cáceres se 
classifica na Centro América

C.N c/ Redação

Com duas vitórias por larga vantagem a equipe anfitriã não tomou conhecimentos das duas outras equipes e na sexta-feira (4) venceu Tangará da Serra por 5 x 2

Equipe de Cáceres fez bonito na quadra com a bola pesada   

Foto: Joner Campos

BICO DO CORVO

Lobo Guará afunda o Azulão
em pelada na Arena Pantanal
Redação c/ Portal da Bola

Joguinho feio e mais ainda pro Dom Bosco na lanterninha   

Foto: Portal da Bola
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Mercúrio se une a Urano 
em seu signo e recebe um 
tenso aspecto de Marte 
indicando um dia em que a 
necessidade de prestar 
atenção no que fala fica 

mais intensa. O momento pode envolver 
um forte desejo destrutivo, que deve ser 
contido, pois assim que a tensão passar, 
você pode arrepender-se.

Esotérico

Mercúrio se une a Urano em 
Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia em que a necessidade 
de distanciamento da vida 
social, ainda é bastante forte. 

Se puder, tire este dia para ler e estudar, 
para dedicar-se a projetos inovadores, que 
serão colocados em prática em algumas 
semanas.

Mercúrio, seu regente, se 
une a Urano em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Marte indicando um dia de 
movimento intenso na vida 
social e maior envolvimento 

com projetos em equipe que você faz 
parte. Um grupo que você pertence, 
político, social ou esotérico, pode 
decepcionar.

Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia em que você deve 
conter a vontade de jogar 

tudo para o alto no trabalho. O momento 
pode envolver uma discussão deixando 
você bastante irritado. Procure manter a 
calma diante de provocações, que 
certamente ocorrerão.

Mercúrio se une a Urano em 
Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia de inquietação e 
movimento, que pode levá-
lo a decidir marcar ou 

realizar uma viagem. Se estiver 
envolvido com documentação e mudança 
de país, pode passar por um breve 
momento de problemas.

Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia de movimento 
intenso em seu mundo 
mental e emocional. Você 

pode estar mais nervoso e ansioso, mais 
voltado para a aquisição de novos 
conhecimentos. Dia ótimo para viajar 
com os amigos.

Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia de movimento 
intenso na vida social e 
aproximação dos amigos. 

O momento pode envolver uma forte 
necessidade de sair e divertir-se. Uma 
sociedade ou parceria comercial pode 
começar a apresentar problemas.

Mercúrio se une a Urano em 
Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia intenso, especialmente 
se estiver envolvido com um 
impor tan te  p ro je to  de  

trabalho. O momento pode envolver uma 
forte necessidade de deixar o trabalho para 
trás, de chutar tudo para o alto. Dia ótimo 
para divertir-se.

Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  M a r t e  
indicando um dia de 
movimento intenso em sua 

casa, que pode tornar-se um agradável 
ponto de encontro entre você e seus 
amigos e parentes queridos. No entanto, 
deve tomar cuidado com provocações 
que podem levar a brigas e discussões.

Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia de movimento 
social e aproximação de 

amigos. Se estiver só, um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo, 
mas sua duração e continuidade não é 
garantida. Aproveite seus filhos neste 
dia.

Mercúrio se une a Urano em 
Áries e recebe um tenso 
aspecto de Marte indicando 
um dia de movimento na 
vida material e financeira. 
Procure não envolver-se em 

um novo investimento, nem dar passos 
largos que envolvam muito dinheiro. Seja 
racional e deixe negociações e acordos 
para amanhã.

By Rosane Michels
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Mercúrio se une a Urano 
em Áries e recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  M a r t e  
indicando um dia de 
movimento intenso e 

nervosismo. Procure manter a calma e o 
discernimento e não se envolva em 
brigas e discussões, pois você pode estar 
muito agressivo. Se puder, adie um 
acordo ou negociação financeira.

Felicidades ao aniversariante do dia Tulio 
Fontes. Que Deus abençoe você a cada ano, e 
que essa nova idade lhe traga muitas 
vitórias, pois você merece. Muitos anos de 
vida, e um feliz aniversário! Na foto com a 
esposa Gisele.

Em tempo enviamos votos de parabéns ao veterinário 
Sebastião Silvestres dos Reis Filho que trocou de idade. 
Felicidades pelo seu aniversário! Espero que este novo ano 
seja repleto de alegria, e aproveitado com as melhores 
companhias. 

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

***********************
Um beijo mais que especial a família da 
nossa querida leitora Fátima Tavares, que 
Deus continue a abençoar essa união 
familiar. Nosso Bom dia com desejos de uma 
ótima quarta-feira.

Amor, companheirismo, amizade e cumplicidade marcam os 
oitos anos de união do casal Benedito Matos e Adivani Oliveira 
que celebraram a data relembrando o dia do Sim. Que o Criador 
derrame infinitas bênçãos e que a chama desse amor permaneça 
sempre acesa. Feliz Bodas!!!
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oliciais de Porto Esperidião, na Pf r o n t e i r a  c o m  a  B o l í v i a , 
recuperaram no final da última 

semana o veículo Van modelo Fiat 
Ducato de cor branca, placas HLF-1722, 
de Formiga -MG, que havia sido 
roubado na cidade de Paranatinga, leste 
de Mato Grosso e que estava mocozado 
dentro do pátio de um hotel naquela 
cidade do pólo de Cáceres. 
 Os policiais investigavam uma 
outra ocorrência, tentando identificar 
um criminoso que teria capotado uma 
caminhonete roubada, em uma estrada 
da Fronteira, quando encontraram o 
coletivo abandonado.
 Ao avistar a Van, os PMS se 
ligaram devido a placa de fora do 
município, da cidade mineira de 
Formigas e numa averiguação, foi 
verificado que a placa estava com o lacre 
violado. 
 Numa melhor checagem, 
apurou-se que a placa era falsa e que a 
original da Van, era ASD-3410 de 
Paranatinga, que havia sido roubada no 
dia 9 do mês passado.
 Ao indagar no hotel foram 
informados que um indivíduo teria 
deixado veículo após reservar um quarto 
e teria ido fazer compras de embalagens. 
Mas o suspeito com certeza notou a 
movimentação policial e se evadiu, 
abandonando a Van roubada. Nas 

diligencias, os policiais constataram que 
o roubo do veículo coletivo, aconteceu 
durante ação de uma quadrilha, que 
manteve uma família refém por cerca de 
1 0  h o r a s ,  l e v a n d o  a i n d a  u m a 
caminhonete Nissan Frontier, uma 
motocicleta Honda Pop, objetos de 
valores e aparelhos eletrônicos. 
 Na ocasião,  os bandidos 
encapuzados haviam rendido os 

moradores no bairro Ipê Florido, em 
P a r a n a t i n g a ,  s e n d o  a s  v i t i m a s 
amarradas, tendo os ladrões levados os 
veículos e objetos de valor. 
 A Polícia Civil agora está  
investigando o caso e a Van recuperada 
em Porto Esperidião foi removida a 
central de policia de Porto Esperidião, 
estando a disposição para ser restituída a 
seu legítimo proprietário.

período de duração da prova, 
possibilitando a resolução da prova 
com consulta a internet”, diz o 
r equer imen to  fo rmulado  pe lo 
Promotor de Justiça de Mirassol 
D'Oeste, Saulo Pires de Andrade 
Martins.
 Ainda de acordo com o MPE, 
o u t r a  s i t u a ç ã o  o c o r r i d a  q u e 
demonstrou a total inaptidão da 
empresa, consistiu no fato da mesma 
sequer ter providenciado local 
adequado para aplicação das provas.
 A empresa não considerou a 
quantidade de inscritos,  tendo 
improvisado,  na Escola Padre 
Anchieta, o refeitório par a aplicação 
das provas, permitindo que candidatos 
realizassem o concurso um ao lado do 
outro, como se a resolução das provas 
fosse em grupo. Além disso, os 
gabaritos das provas não estavam 
embalados em envelopes lacrados, 
sendo que o fiscal da Escola Padre 
Anchieta teria chegado portando os 
referidos documentos nas mãos, antes 
de entregar as provas.
 C o n f o r m e  u m a  d a s 
candidatas, ao apresentar-se para fazer 
a prova ela verif icou que seu 
documento de identidade estava com o 
número do RG indicado de forma 
equivocada na lista do fiscal. Ao 
indagá-lo sobre isso, foi orientada a 
entrar no site após a prova a alterar 
seus dados, o que efetivamente o fez 
sem qualquer obstáculo por parte da 
empresa contratada.
 Outro candidato denunciou 
que recebeu a prova com a indicação 
equivocada do cargo almejado, e ao 
questionar os fiscais, foi informado 
que deveria realizar o certame com o 
caderno de prova que havia recebido, 
ou seja, o caderno errado.

 Concurso público da cidade Ode Mirassol D'Oeste foi 
suspenso pela Justiça de Mato 

Grosso após denúncias de diversas 
irregularidades cometidas pela 
empresa responsável pelo concurso. A 
suspensão foi divulgada na tarde de 
anteontem, (7) pelo Ministério 
Público Estadual (MPE), que teve 
pedido acatado pela Justiça, mas a 
empresa e a Prefeitura de Mirassol 
D'Oeste ainda não se pronunciaram 
sobre a suspensão do concurso.
 D e  a c o r d o  c o m  a ç ã o , 
deflagrada ainda antes da aplicação 
das provas, a empresa não possuía 
aptidão técnica e estrutura necessárias 
para a realização do certame, sendo 
objeto de investigação e/ou ações 
judiciais em outros municípios do 
estado. O pedido de suspensão foi, 
todavia, num primeiro momento 

negado pela Justiça, tendo sido 
permitida a realização das provas.
 Ocorre que, após a realização 
das provas, pedido de reconsideração 
foi feito ao Poder Judiciário, pois 
diversos candidatos passaram a 
procurar a Promotoria de Justiça 
r e l a t a n d o ,  e n t r e  o u t r a s 
i r r e g u l a r i d a d e s ,  c o n d u t a s 
incompat íveis  dos  f iscais  que 
apl icaram a prova.  Os f iscais 
permitiram que pessoas supostamente 
inscritas no concurso adentrassem as 
salas para fazer a avaliação, sem ao 
menos conferir os documentos de 
identificação pessoal.
 “Não bastasse, na Escola 
Padre Anchieta, os fiscais sequer 
permaneceram na sala durante a 
aplicação da prova, permitindo que 
diversos candidatos manuseassem 
seus aparelhos celulares durante todo 

 d e s q u a l i f i c a d o  e Odesnaturado individuo 
Gelson José Costa Marques, 

27 , que era dado como suspeito de 
estuprar a sobrinha de 6 anos, ao ser 
preso no bairro Novo Paraíso, em 
Cuiabá  pela  Pol ic ia  Mil i ta r, 
confessou o crime, sem maiores 
pressões. As informações do 3º 
Batalhão da Polícia Militar são de 
que a equipe recebeu denúncia de 
que o suspeito de praticar o estupro 
da menina estaria na região da 
grande Morada da Serra.
 O suspeito foi localizado em 
uma residência, junto com outra 
menor, uma adolescente de 16 anos. 
Ao ser preso, Gelson confirmou a 
prática do ato e alegou estar sob o 
efeito de álcool. Diante dos fatos o 
suspeito foi encaminhado para a 
Central de flagrantes onde foi 
e n t r e g u e  p a r a  a s  d e v i d a s 
providências. 
 Já a adolescente de 16 anos 

que estava na casa, disse que morava 
ali há apenas uma semana pelo fato 
de que sua mãe não a queria mais em 
casa. O Conselho Tutelar foi 
acionado para verificar o caso da 
menor.
 A menina Y.V.S.M de 6 anos 
foi levada para um matagal e 
estuprada pelo tio durante uma festa 
familiar no último sábado (5), em 
Várzea Grande.  A menor foi 
encaminhada ao Pronto Socorro em 
estado grave e precisou passar por 
duas cirurgias para reconstruir o 
órgão genital. 
 O atual estado de saúde dela, 
segundo a equipe, é estável. O 
delegado Cláudio Álvares de 
Santana, da Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher, da Criança e do 
Idoso, de Várzea Grande ouviu o tio 
tarado ontem e agora, o maníaco 
perigoso já está atrás das grades, sob 
custódia judicial. O Conselho 
Tutelar acompanha o caso.

SUSPEIÇÕES DE FRAUDES

Justiça ocializa suspensão de
concurso em Mirassol D'Oeste

Conforme MPE, várias situações demonstraram total inaptidão técnica necessária da empresa contratada, para  realização do certame e aplicação das provas

G1 c/ Redação

Concurso suspeito tornou Mirassol D'Oeste noticia nacional    

CABRITONA MOCADA

Van roubada em Paranatinga
foi abandonada na fronteira 

Da Redação

Veículo de transporte coletivo foi largada num hotel   

Foto: PM/MT

ABUSO EXTREMO

Tarado que dilacerou sobrinha 
de seis anos já está no xilindró
H.N c/ Redação

Gelson Marques estuprou a sobrinha de apenas 6 anos    

Foto: Hiper-Noticias

Foto: Arquivo
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quase 222 mil reais para executarem 
os projetos de pesquisa que 
promoverão melhoria da qualidade 
da atenção à saúde no estado de Mato 
Grosso no contexto do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com 
significativa contribuição para o 
desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde 
(CT&IS) local. A contratação das 
propostas aprovadas se dará a partir 
do dia 20.
 As propostas aprovadas 
serão financiadas com recursos 
globais de capital e custeio no valor 
de 1,5 milhão de reais oriundos do 
Departamento de Ciência e  
Tecnologia do Ministério da Saúde 
(Decit) a serem repassados ao 
C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
M a t o  G r o s s o  ( F a p e m a t ) ,  
provenientes do Tesouro do Estado 
de Mato Grosso.

e s q u i s a d o r e s  d a  PUniversidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) 

aprovam projetos junto ao Edital do 
Programa Pesquisa para o SUS: 
gestão compartilhada em saúde 
(PPSUS) 2017. 
 Concorreram ao edital 41 
pesquisadores das Instituições de 
Ensino Superior de Mato Grosso. 
Apenas 25 foram aprovados até o 
momento, entre eles, quatro 
pesquisadores da Unemat. O 
resultado final será divulgado na 
próxima segunda-feira (14).
 Tiveram as propostas  
aprovadas, a professora do curso de 
Medicina, em Cáceres, doutora em 
Ciências da Saúde, Denise da Costa 
Boamorte Cortela, com o projeto 
"Saúde sem fronteiras: Da terra às 
águas do Pantanal; o professor do 
curso de Economia, em Sinop, 

doutor em Economia Aplicada, 
Lindomar Pegorini Daniel, com o 
projeto "Eficiência na oferta de 
serviços públicos de saúde em seus 
diferentes níveis de atenção: 
Avaliação dos modelos de gestão em 
saúde nos municípios do Estado de 
Mato Grosso"; a professora do curso 
de Enfermagem, em Tangará da 
Serra, doutora em Medicina 
Tropical, Ana Cláudia Pereira Terças 
Trettel, com o projeto "Situação de 
saúde de trabalhadores e internas de 
uma cadeia pública feminina de 
Mato Grosso"; e, a professora do 
curso de Enfermagem, em Cáceres, 
doutora em Ciências da Saúde, 
Larissa Maria Scalon Lemos, com o 
projeto "Mel e própolis de Mato 
Grosso e seus potenciais na terapia 
do câncer pelo SUS".
 Juntos os quatro professores 
pesquisadores da Unemat receberão 

conferir apresentações musicais. A 
entrada é gratuita. O festival que já 
percorreu 13 estados e 150 
cidades. São caminhões coloridos, 
temáticos e deliciosos, que 
percorreram mais de dois mil 

posteriormente vendido como 
sucata.
 Dez 'food trucks' estarão 
estacionados no estacionamento 
do Museu do Rio. Além de 
gastronomia, o público pode 

 omeça  amanhã  em CCáceres e prossegue até o 
domingo, 13, dia das mães, 

o Food-Truck's de Estrada, que 
traz para nossa cidade os melhores 
do gênero de lanches rápidos do 
país, com suas variedades de 
degustes. 
 Os  par t ic ipantes  em 
numero de 10, abrem seus truck's 
na Praça de Eventos da Sicmatur e 
além de despertar os paladares 
exigentes da gastronomia, o 
evento traz muita diversão, 
brincadeiras e apresentações 
musicais, nesta experiência única e 
inovadora de comes e bebes sobre 
rodas.  
 Contando com a geração 
de empregos, a movimentação de 
diversos setores da economia 
local, o evento contará com shows 
locais e além da atração desse tipo 
eventos para o município. 
Atrações à parte, o 'Guerrilha 
Burguer' é um caminhão que 
participou da Guerra do Vietnã, foi 
doado ao Exército Brasileiro e 

quilômetros, para que os agora, os 
cacerenses possam saborear uma 
culinária diversificada. Neles terão 
sanduíches e lanches temáticos, 
crepes francês, sorvetes gourmets 
e Bubble Waffles, com preços 
acessíveis.
 Dentre os 10 Food Trucks 
umas das sensações por onde tem 
passado é o caminhão do 

'Guerrilha Burger', que é um 
caminhão que participou da 
Guerra do Vietnã, que terminou há 
43 anos, e foi doado ao Exército 
Brasileiro e posteriormente 
vendido como sucata. Já o 
'Caminhão Fire' é um caminhão 
dos bombeiros americanos.  
 Os atendentes se vestem 
como bombeiros.  

LANCHES DE ESTRADA

Food-Truck's estaciona caminhão
da guerra do Vietnã em Cáceres

Atrações à parte, o 'Guerrilha Burguer' é um caminhão que participou da Guerra do Vietnã, foi doado ao Exército Brasileiro e posteriormente vendido como sucata

Assessoria c/ Redação

Sucatão da década de 60 entra na guerra e paz dos gourmets    

MEDICINA/UNEMAT

Professora de Cáceres tem 
proposta aprovada no SUS
Assessoria c/ Redação

Dra. em Ciências da Saúde, Denise da Costa B. Cortela  

 Foto: Assessoria

 onforme balanço da  Cprefeitura de Cáceres,  
através da Secretaria de 

Saúde, divulgado na ultima segunda 
feira, 7, em 12 dias de vacinação 
contra a gripe, 25% do público alvo 
da campanha já foi vacinado. 
 No total 4570 doses já foram 
apl icadas .  A es t imat iva  do  
Ministério da Saúde é que sejam 
imunizadas cerca de 21 mil pessoas 
em Cáceres. A campanha vai até o 
dia 01 de Junho e o Dia D da 
vacinação será em 12 de maio.
 Segundo o secretário de 
Saúde, Antônio Mendes, a vacinação 
está acontecendo de maneira 
tranqüila em toda a cidade. “A 
imunização contra a gripe é muito 
importante e vem sendo realizada 
normalmente. Nós já estamos no fim 
do primeiro lote de vacinas que 
chegaram ao município e na próxima 
semana vamos receber as doses para 
o dia D, que será realizado em 12 de 

maio”. 
 O público que tem direito a 
receber a vacina de forma gratuita 
são os seguintes: Crianças de 6 
meses a 5 anos; Gestantes; Idosos 
acima de 60 anos; Trabalhadores da 
área de saúde; Professores das redes 
pública e privada; Indígenas; 
População privada de liberdade, 
jovens de 12 a 21 anos que cumprem 
m e d i d a s  s ó c i o - e d u c a t i v a s .  
Profissionais do sistema prisional e 
por tadores  de  doenças  que  
aumentam o risco de complicações 
em decorrência da influenza
  A vacina desse ano tem a 
possibilidade de proteger contra três 
tipos de vírus da gripe: o Influenza 
A, nas variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B. 
 A população pode continuar 
a procurar as vacinas nas unidades 
de saúde dos bairros, no ambulatório 
da criança e no centro referencial de 
saúde.

GRUPO PRIORITÁRIO

Em Cáceres 25% do público alvo
já recebeu a vacina contra gripe 

Assessoria

No ambulatório da criança, a vacinação transcorre normal   

Foto: JCC

Foto: Assessoria
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a madrugada de ontem, (8), No soldado PM do Grupo 
Especial de Fronteira 

(Gefron), José Luiz da Silva 
Sebalho, conseguiu evitar uma 
tragédia. Ele voltava sozinho de 
Cáceres na BR-174, quando avistou 
o início de incêndio em um 
caminhão que estava estacionado no 

percebemos que a carga estava 
próxima do tanque de combustível, 
então nós dois tiramos os cabos de 
aço e desacoplamos. Ficou um 
pouco de madeira na carroceria 
pegando fogo ainda, então pedi para 
ele colocar o caminhão o mais 
distante do posto possível, para 
evitar uma explosão, e acionei a base 
do Gefron e o Corpo de Bombeiros”, 
relatou o soldado. 
 Também compareceram 
equipes da Polícia Rodoviária 
Federal e da Polícia Militar (PM-
MT) de Glória D'Oeste e Porto 
Esperidião. O fogo consumiu todo o 
reboque de Rodofort, da cidade de 
Barra do Bugres, que estava 
acoplado ao caminhão Volvo NL-10 
de Mirassol D'Oeste, este último não 
foi atingido pelas chamas. Após o 
incidente, o motorista disse que 
quando transportava as lascas de 
teca, dois pneus haviam estourado e 
ele parou a carreta no pátio do posto 
para aguardar a troca. 
 Ele suspeita que o incêndio 
tenha sido ocasionando porque as 
tiras da borracha dos pneus bateram 
na madeira da carroceria durante o 
deslocamento até o posto. Issac 
Francisco do Carmo agradeceu ao 

pátio de um posto de gasolina. A 
carga de madeira teca já estava sendo 
consumida e, após acionar a sirene e 
o giroflex, o policial se aproximou 
da cabine, quando percebeu que o 
motorista, Issac Francisco do 
Carmo, 36, estava dormindo.
 “Quando o acordei, ele ficou 
desesperado; fui acalmando-o e 

soldado, por tê-lo acordado e 
prestado todo o apoio durante a 
ocorrência. "Sou muito grato a esse 
jovem policial, acredito que foi Deus 
que o enviou naquele momento, pois 
eu estava dormindo dentro da cabine 
do caminhão e não percebi que 
estava em chamas. Se ele não tivesse 
me acordado e retirado da cabine do 
caminhão, poderia estar morto nesse 
momento, e ele ainda me ajudou a 
desacoplar reboque, por isso só 
tenho a agradecer”. Há 10 anos na 
PM e há dois atuando no Gefron, o 
soldado José Luiz da Silva Sebalho 
se emocionou por ter ajudado a 

salvar uma vida. “Eu me sinto muito 
feliz, com a sensação de dever 
cumprido. Quando o motorista 
acordou, ficou muito abalado ao ver 
a carga pegando fogo, que é fonte do 
seu trabalho. Então, eu conversei 
com ele e tentei tranqüilizá-lo, pois o 
mais importante conseguimos 
salvar, que é a vida dele”. Aos 32 
anos de idade, o oficial afirmou que 
este é um dos ensinamentos frutos da 
convivência dentro do Gefron. 
 “Construímos uma família, 
que nos incentiva a sempre cumprir 
nosso dever como policial e como 
cidadão”.

encapuzados e armados com 
pistolas, roubando celulares, varas 
com molinetes, dinheiros, controle 
do portão, jóias, 1 veículo Fox e uma 
caminhonete Hilux. Os dois veículos 
abandonados pelos ladrões na fuga 
do Gefron eram os dois roubados em 
Glória D'Oeste. 

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira - Gefron estavam 

realizando patrulhamento na região 
MT 388, por volta das 12h30 de 
ontem, e depararam com um veículo 
Toyota Hilux, de cor prata, placa 
ENY 8374, ordenando a parada do 
mesmo, mas o condutor não 
respeitou a ordem emanada e fugiu 
furando o bloqueio, porém, alguns 
metros depois, perdeu o controle do 
veículo vindo a cair na lateral de uma 
ponte, em um córrego logo à frente.
 O suspeito abandonou a 
caminhonete e fugiu a pé pela mata e 
quando os policiais realizavam a 
busca pelo suspeito, foi visto outro 
veículo vindo logo atrás. Tratava-se 
de um Fox, de cor branca, placa OBI 
2379 e quando o condutor viu a 
barreira policial abandonou o 
veículo a uns 300 metros do local e 
também fugiu pela mata.
 Na checagem, os policiais 
constataram que o Hilux de placas 
ENY 8374, havia sido roubado no 
último sábado, 5, da vitima S.L.S, 51 
que comparecera na delegacia de 
policia de Porto Esperidião, para 
comunicar um roubo a mão armada 

que ele e sua família tinham sido 
vitimas na Fazenda Malibu, zona 
rural de Glória D'Oeste.
 Segundo o B.O, a vitima 
retornava de um centro espírita com 
a família por volta das 21h30e ao 
adentrar a sua residência, todos 
foram rendidos por 3 indivíduos 

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

 Câmara de Cuiabá vai Acontinuar sem 13º salário, de 
acordo com a decisão do Pleno 

do Tribunal de Contas do Estado 
( T C E ) ,  q u e  h o m o l o g o u ,  p o r  
unanimidade, durante sessão realizada 
nesta manhã de ontem, (8), decisão 
anterior do conselheiro substituto Luiz 
Carlos Pereira.
 No dia 18 de abril, Pereira 
determinara a suspensão desse novo 
direito à Câmara de Cuiabá, atendendo 
a um pedido do Ministério Público de 
Contas, por meio de uma representação 
interna na qual questionava a 
constitucionalidade de uma lei 
aprovada em janeiro de 2018, prevendo 
o aumento de despesa. Trata-se da lei 
6.255/2018.
 O procurador responsável 
pelo questionamento é Gustavo Coelho 
Deschamps. Ele argumentou que 
aprovar pagamento de 13º salário na 
própria legislatura viola princípios 
constitucionais de moralidade, 
impessoalidade e o princípio da 
anterioridade.
 Quem ocupa um cargo eletivo 
na Câmara de Cuiabá já recebe 

mensalmente um salário de R$ 15 mil, 
mais uma verba indenizatória de R$ 9 
mil. Com o 13º salário, os 25 
vereadores iriam causar um aumento 
de R$ 375 mil nas despesas anuais da 
casa.
 Eles podem, entretanto, 
conseguir o pagamento para os 
próximos eleitos ou reeleitos, já que 
TCE não se opõe ao pagamento à 
próxima legislatura desde que esse seja 
instituído e regulado agora, nesta. 
 Além do 13º salário, a Câmara 
de Cuiabá aprovara uma revisão geral 
anual (RGA) de 6%, conforme a 
variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), cuja previsão 
era de 4%. 
 Isso ocasiona novo aumento 
de R$ 900 para os representantes do 
povo cuiabano. “Regra constitucional 
objetiva que a fixação do subsídio se dê 
anteriormente à definição de quem 
serão os seus beneficiários, de modo 
que não ocorra direcionamento do 
poder de legislar em proveito próprio”, 
escreveu o procurador de contas 
Coelho  Deschamps .  Por  ora ,  
funcionou.

ANJO FARDADO

Policial do Gefron salva motorista
que dormia no caminhão em fogo 

Há 10 anos na PM e 2 atuando no Gefron, o sd. José Luiz se emocionou por ter ajudado a salvar uma vida, sentindo-se feliz, com a sensação de dever cumprido

Gefron c/ Redação

Caminhão ficou totalmente queimado em questão de minutos   

Foto: Gefron

RECUPERADOS

Hilux e Fox roubados em Glória
são abandonados pelos ladrões

Gefron/MT c/ Redação

Hilux e Fox foram abandonados pelos ladrões na evasão   

Foto: Gefron

SEM JABACULÊ

TCE veta o 13º salário para
vereadores atuais de Cuiabá
Assessoria c/ Redação

Abono para marajás do legislativo, só no próximo mandato   

Foto: Arquivo
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 r i b u n a l  R e g i o n a l  TEleitoral de Mato Grosso 
informa que a convocação 

d e  m e s á r i o s  e  d e m a i s  
colaboradores para atuar nas 
eleições gerais deste ano será 
feita por meio de carta – via 
correio ou, pessoalmente, por 
servidor da Justiça Eleitoral. 
Nenhuma das 57 zonas eleitorais 

envia convocação por e-mail. O 
alerta foi emitido após diversas 
pessoas terem recebido e-mail 
supostamente da Justiça Eleitoral 
com convocação para atuar como 
mesário.
 O  s e c r e t á r i o  d e  
Tecnologia do TRE, Luiz Cézar 
Darienzo explica que os referidos 
e-mails devem ser apagados, pois 

podem conter vírus. Ele destacou 
ainda que a Justiça Eleitoral não 
envia e-mails para comunicar 
cancelamento de título eleitoral 
ou solicitar atualização de dados 
cadastrais.  Além disso, a 
convocação dos mesários só terá 
início em julho deste ano, 
conforme previsto no calendário 
eleitoral.

 As 57 zonas eleitorais 
iniciarão, a partir de 6 de julho, a 
convocação  de  t odos  o s  
colaboradores que irão trabalhar 
nas eleições.  Os convocados são 
des ignados  para  d iversas  
funções, entre elas: mesários, 
coordenadores, membros das 
juntas apuradores, secretários de 
prédios ou merendeiras.
 A o  i n i c i a r  a s  
convocações,  os cartórios 
eleitorais buscam selecionar, 
preferencialmente, eleitores que 
já trabalharam em algum pleito, 

bem como os que se cadastraram 
voluntariamente. A Justiça 
Eleitoral busca voluntários em 
todo o Estado e o interessado em 
colaborar com a realização do 
pleito pode se inscrever no site, 
ou pessoalmente, no cartório 
eleitoral. Em Mato Grosso estão 
instaladas 7.994 seções eleitorais 
e cada uma funciona com 4 
mesários, totalizando 31.976. 
Também atuando em prol do 
fortalecimento da democracia 
estão os coordenadores dos 1.500 
locais de votação.

ú m e r o  d e  t u r i s t a s  Nrecebidos em Mato 
Grosso aumentou 64,9% 

nos quatro meses encerrados em 
abril deste ano, se comparado a 
igual período de 2017. Os 
destinos mais procurados foram 
Pantanal, Nobres e Chapada, 
considerando a região do lago do 
Manso, onde a presença de um 
r e s o r t  t e m  s i d o  f a t o r  
preponderante para a atração de 
turismo a lazer e a negócios.
 O s  d a d o s  s ã o  d a  
operadora de turismo Confiança, 
José Ricardo Sanches Spurio, que 
f i g u r a  e n t r e  a s  m a i o r e s  
operadoras do Estado. De acordo 
com José, a demanda pelo 
turismo interno em Mato Grosso 
foi de 1,2 mil turistas entre 
janeiro e abril de 2018, enquanto 
que em igual período do ano 
anterior, foram 762 pessoas.
 Conforme José Spurio, 
apesar do aumento real no 
número de turistas à procura por 
destinos em Mato Grosso, a 
expectativa para alta temporada 
no Estado, entre maio e setembro, 
ainda não está consolidada, 
porque 2018 é um ano atípico.
 Nos quatro primeiros 
meses de 2018, o Pantanal 
recebeu 236 turistas, 18,7% do 
total de turistas recebidos no 

Estado no mesmo período 
anterior, que foi de 1,2 mil. O 
segundo destino com mais 
demanda é Nobres, onde 211 
turistas visitaram nos quatro 
primeiros meses deste ano. Por 
fim Chapada dos Guimarães situa 
em terceiro lugar com 115 
turistas. Esses números levam em 
c o n s i d e r a ç ã o  a s  v i a g e n s  
realizadas por meio da operadora 
de turismo Confiança.
 De acordo com José 
Spurio, em média, cada turista 
fica três dias no destino. 
Considerando os três destinos 
com maior demanda, o valor 
médio de gasto por turista é de R$ 
230 por dia, sendo que o valor 
inclui hospedagem, translado, 
refeições, guia turístico, entre 
outros gastos.
 Em relação ao turismo 
emissivo, que é o turista mato-
grossense viajando para outros 
Estados, a estimativa do trade 
turístico é que a demanda 
aumente 20% entre maio e as 
férias de julho. De acordo com 
Oiran Gutierrez, vice-presidente 
do Sindicato das Empresas de 
Turismo no Estado de Mato 
Grosso  (S ind tur-MT) ,  os  
principais destinos procurados 
pelos turistas mato-grossenses 
são as praias no nordeste.

EMAILS FALSOS

TRE de Mato Grosso alerta para 
golpe em convocação de mesários

Secretário do TRE explica Justiça Eleitoral não envia e-mails para comunicar 
cancelamento de título eleitoral ou solicitar atualização de dados cadastrais

Assessoria

Convocação dos mesários só terá início em julho deste ano   

QUADRIMESTRE 2018

Turismo receptivo cresce 
de Janeiro a abril em MT
Assessoria c/ Redação

Foto: Ilustrativa

Chapada dos Guimarães ainda é o point do turismo em MT    

Foto: Arquivo
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 Na madrugada de ontem, (8), o soldado PM do Gefron, José Luiz 
da Silva Sebalho, voltava sozinho de Cáceres na BR-174, quando avistou o 
início de incêndio em um caminhão no pátio de um posto de gasolina. O 
policial percebeu que o motorista, Issac do Carmo estava dormindo na 
cabine e a carga de madeira sendo consumida pelo fogo, só dando tempo de 
retirar a vitima da cabine. Página 05

 Começa amanhã em 
Cáceres e prossegue até o 
domingo, 13, o Food-Truck's de 
Estrada, que traz para nossa 
cidade os melhores do gênero de 
lanches rápidos do país, com suas 
variedades de degustes. Os 
participantes abrem seus truck's 
na Praça de Eventos da Sicmatur 
e uma das atrações é um 
caminhão da Guerra do Vietnã, 
foi doado ao Exército Brasileiro e 
vendido como sucata.

 Conforme balanço da prefeitura de 
Cáceres, através da Secretaria de Saúde, em 
12 dias de vacinação contra a gripe, 25% do 
público alvo da campanha já foi vacinado. 
No total 4570 doses já foram aplicadas. A 
estimativa do Ministério da Saúde é que 
sejam imunizadas cerca de 21 mil pessoas em 
Cáceres. A campanha vai até o dia 01 de 
Junho e o Dia D da vacinação será em 12 de 
maio. 

 Pesquisadores da Unemat aprovam projetos junto ao Edital do 
Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) 
2017. Concorreram ao edital 41 pesquisadores, 25, aprovados entre eles, a 
professora do curso de Medicina, em Cáceres, doutora em Ciências da 
Saúde, Denise da Costa Boamorte Cortela, com o projeto "Saúde sem 
fronteiras: Da terra às águas do Pantanal. Página 03

ANJO DO GEFRON

Policial de Cáceres resgata 
vitima de caminhão em fogo 

Soldado Sebalho, um verdadeiro herói, disse que tentou tranqüilizar o motorista depois de acordá-lo e que estava emocionado, por ter ajudado a salvar uma vida

Incêndio destruiu o caminhão de teca em pouco tempo   

Foto: Gefron 

RANGO DE ESTRADA

Caminhão da guerra do Vietnã 
integra Food-Truck em Cáceres

Página 03

Comitiva gastronômica promete agitar o deguste em Cáceres  

 Foto: Divulgação

PRIORIDADES

Mais de 4.500 doses de vacina 
já foram aplicadas em Cáceres

Página 03
No ambulatório da criança o movimento começa cedo    

Foto: JCC

 O individuo Gelson José Costa Marques, 27 , que era dado como 
suspeito de estuprar a sobrinha de 6 anos, ao ser preso no bairro Novo 
Paraíso, em Cuiabá pela Policia Militar, confessou o crime, sem maiores 
pressões. A vitima foi medicada em estado grave e precisou passar por duas 
cirurgias para reconstruir o órgão genital. e o tarado foi preso com outra 
menor, de 16 anos.  Página 04

GESTÃO DE SAÚDE

Pesquisa do SUS aprova proposta 
de professora da Unemat/Cáceres 

Profa. Dra. Denise Cortela, da faculdade de Medicina/Unemat   

Foto: Arquivo

TARADO NO POTE

Tio que dilacerou genital de
sobrinha já está no cadeião

Gelson assumiu friamente ter violentado a sobrinha   

Foto: PJC/MT


