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foi a Bragança Paulista 
arrancar um empate de 1 a 1 
diante do Bragantino. 
 S e  n e n h u m a  d a s  
e q u i p e s  a l c a n ç o u  s e u s  
objetivos, não se pode dizer 
que ficaram distantes deles. O 
Cuiabá, que era líder isolado 
do Grupo B, com 13 pontos, 
buscava aumentar a “gordura”, 
mas não fez o dever de casa. 
Beneficiado pela derrota do 
Botafogo (SP) e pelo empate 
do Bragantino, o Dourado se 
mantém na liderança, agora 
dividida com o Operário (PR), 
que tem os mesmos 13 pontos, 
mas perde no saldo de gols.
 O Luverdense sonhava 
em chegar ao G4 ainda na 
sétima rodada e tinha a árdua 
tarefa de bater o Bragantino no 
estádio Nabi Abi Chedid. O 
alviverde até saiu na frente, 
mas não conseguiu segurar o 
ataque paulista e cedeu o 
empate. 
 Apesar de somar um 
ponto, e chegar a 10, o time de 

Lucas do Rio Verde caiu da 5ª 
para a 6ª colocação. Viu o 
Tombense (MG) ganhar do 
Volta Redonda (RJ), superá-lo 
na tabela, e ainda sente o cheiro 
do Ypiranga, logo atrás, 
também com 10 pontos.
 Na próxima rodada, o 
Luverdense tem a vantagem de 
jogar em casa contra o 
J o i n v i l l e ,  l a n t e r n a  d a  
competição. Se fizer valer o 
mando de campo e vencer, a 
equipe LEC pode, finalmente, 
entrar no G4. O grupo treinou 
ontem à tarde, e voltou hoje a 
trabalhar em dois períodos até 
sábado. Luverdense e Joinville 
jogam no domingo, às 16h00 
no estádio Passo das Emas.
 Já, o Cuiabá tem uma 
tarefa mais difícil. Vai a 
Tombos pegar um Tombense 
embalado e confiante. Para 
ficar na liderança, os cuiabanos 
precisam vencer com uma boa 
margem de gols ou torcer para 
o Operário não golear o 
Bragantino.

 Confederação Brasileira Ade Futebol divulgou na 
noite de anteontem em 

sua página oficial, as datas dos 
confrontos entre Sinop e Linense 
(SP), pela segunda fase do 

brasileiro da Série D. O jogo de 
ida será domingo, dia 3 de junho 
no estádio Gilberto Lopes, em 
Lins interior de São Paulo; e a 
partida de volta está marcada para 
o dia 10 de junho (domingo), no 

Gigante do Norte. 
 Conforme o regulamento, 
não existe gol qualificado. 
Persistindo empate nos dois 
jogos, a decisão da vaga poderá 
ser nos pênaltis. O Galo do Norte 
foi o líder da chave A11, com 10 
pontos ganhos. Em seis jogos 
foram 3 vitorias, um empate e 
duas derrotas. Marcou seis gols e 
sofreu 5, saldo 1. Teve 18 cartões 
amarelos e apenas um vermelho, 
o aproveitamento de 55%.
 Os artilheiros do time 
foram Cajano com 2 gols, 
Juazeiro, João Paulo Senna, 
Mosquito e Everton com um 
cada. O Linense-SP foi o primeiro 
em seu grupo, chave A14 com 
nove pontos. 
 Em seis jogos teve duas 
vitórias, três empates e uma 
derrota e aproveitamento de 50%. 
Os adversários no grupo foram o 
Maringá-PR, Madureira-RJ e 
Caldense-MG.

quela expressão bem Apopular  em Mato 
Grosso que diz: “tá 

ruim, mas tá bom”, pode 

perfeitamente ser empregada 
para representar o desempenho 
dos times mato-grossenses na 
sétima rodada da Série C do 

Campeonato Brasileiro. No 
sábado, o Cuiabá perdeu, na 
Arena Pantanal, por 2 a 1 para o 
Ypiranga (RS), e o Luverdense 

ALTOS & BAIXOS

Tropeços não alteram situação de 
clubes de Mato Grosso na série C 

Final de semana foi fraco para os clubes de MT, mas se Cuiabá e Luverdense não alcançaram seus objetivos, continuam no G-4 dos grupos rumo à série B

S.N c/ Redação

Cuiabá e Luverdense brigam pela liderança nos grupos   

Foto: Pedro Lima

DOMINGO EM SAMPA

Galo disputa 1ª partida da  
vaga para 2ª fase da série D
S.N c/ Redação

Sinop FC vai em busca de vitória para disputar vaga em casa   

Foto: Julio Tabile
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By Rosane Michels

Hoje o dia é dela, minha amiga de infância Vânia Costaldi, que celebra data 
nova e recebe as manifestações de carinho dos familiares e rol de amizades. 
Que Deus lhe conceda muitos anos  e que a felicidade e saúde sejam uma 
constante em sua vida. Feliz Aniversário!!!

Destaque VIP ao empresário Reginaldo Bicudo, 
que recebeu pelas mãos do Cel de Inf Hervé o 
Diploma de Amigo do Batalhão. Parabéns, 
reconhecimento merecido.

Feliz da vida a futura mamãe Luciane 
Castrillon com o resultado do ultrassom 
revelando que em breve mais um garotão 
chega ao mundo. Parabéns que Deus 
abençoe essa gestação e que essa criança 
nasça com muita saúde.
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IV no dia 8 de Setembro de 1264. 
A procissão de Corpus Christi 
lembra a caminhada do povo de 
Deus, peregrino, em busca da 
Terra Prometida, relatando o 
Antigo Testamento que o povo 
peregrino foi alimentado com 
maná, no deserto e com a 
instituição da eucaristia o povo é 
alimentado com o próprio corpo 
de Cristo.
 Tradição religiosa, a festa 
de Corpus Christi é marcada na 
maioria das cidades brasileiras, 
pela decoração de ruas no entorno 
da igreja matriz e adjacentes, 
utilizando diversos tipos de 
materiais,  como serragem 
colorida, borra de café, farinha, 
a re ia  e  a lguns  pequenos  
acessórios, como tampinhas de 
garrafas, flores e folhas.

ais uma vez a família MCristã Católica de 
Cáceres se reúne hoje 

na Catedral de São Luiz e 
paróquias da cidade, para 
celebrar  a  ins t i tuição do 
Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia do Corpus Christi, uma 
festa religiosa da Santa Sé que 
tem por objetivo celebrar o 
mistério do sacramento do corpo 
e do sangue de Jesus Cristo.
 No final da tarde desta 
quinta feira, os fiéis de todas as 
paróquias, seguirão em procissão 
em direção a Catedral São Luiz, 
onde haverá  uma grande 
celebração. Na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, (Jardim São 
Luis) a pauta sacra do Padre 

Haroldo Quintilliano, destaca a 
celebração da Santa Missa de 
Corpus Christi às 7h00 com a 
Exposição do Santíssimo até as 
16h30.
 Logo em seguida haverá a 
Procissão até a Praça da Feira, 
onde haverá uma concentração de 
outras paróquias que seguirão até 
a Praça Barão do Rio Branco, se 
concentrando frente à Catedral 
onde haverá uma missa com o 
Bispo Dom Jacy Diniz Rocha. 
Quintilliano lembra ainda que a 
c e l e b r a ç ã o  t e m  c a r á t e r  
Dominical, e que faltar é mesma 
coisa que não ir a missa de 
domingo.
 A festa do Corpus Christi 
foi instituída pelo Papa Urbano 

detento Luis Antonio Cardoso 
fora agredido a socos e pontapés 
por outros detentos do bloco 2-A 
e quando os agentes foram retirar 
a vitima, os presos do bloco 1C, 
começaram a desacatar uma 
agente penitenciária e o detento 

p r e s o s  d o  b l o c o  1 ,  
simultaneamente deram inicio à 
outra confusão, exigindo que a 
equipe da unidade prisional 
reforçasse as forças de segurança 
locais. Conforme o diretor do 
cadeião Welton Ribeiro, o 

 que começou como uma Obriga entre detentos se 
transformou em motim 

na Cadeia Pública de Cáceres, na 
manhã de anteontem (29) e que 
poderia ter sérias conseqüências, 
não fosse a pronta intervenção 
dos agentes de segurança da casa 
penal. Depois de acirrados os 
ânimos, tudo ficou esclarecido, 
não se tratava de rebelião ou 
motim e sim de um acerto de 
contas entre presos.
 Na realidade a baderna 
violenta teve origem após um 
preso ter cantado a mulher de 
outro e durante a confusão, na 
tentativa de amenizar o clima, 
agen te s  fo ram ag red idos  
verbalmente e os detentos 
chegaram a danificar algumas 
partes da carceragem.
 A s  i n f o r m a ç õ e s  
repassadas pela Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos 
Humanos (Sejudh) são de que o 
caso ocorreu no bloco 2, tendo os 
agentes, controlado a briga foi 
contida naquele setor, mas os 

Leandro Aparecido Carlos, 
incitou demais alas a se amotinar 
contra os agentes.  A i n d a  
segundo Welton, com a retirada 
de Leandro da cela, outros presos 
tentaram se rebelar contra a 
direção e agentes, inclusive 
destruindo câmeras de segurança 
e outros bens públicos. Como o 
tempo se fechou, foi solicitado 
apoio do grupo de intervenção de 
Cuiabá, além da PM e Gefron 
para resolver a situação.
 Os detentos feridos na 
briga e alvejados por disparos de 

munição de borracha, após a 
tentativa de motim, Lucas 
Antonio da Mota, Leandro 
Aparecido Carlos, Rodimar, 
Antonio Cardoso e Vilmar 
Ferreira da Costa,  foram 
encaminhados até o pronto 
socorro. Serenado o ambiente, os 
feridos receberam atendimento 
em uma unidade de saúde de 
Cáceres e agora, a Secretaria, vai 
instaurar um procedimento 
administrativo interno contra os 
presos. (Colaborou Ripa nos 
Malandros).

m reunião do Gabinete de EGestão Integrada (GGI) de 
Cáceres, ocorrida na manhã 

de anteontem (29), o prefeito Francis 
Maris Cruz disse que vai colocar no 
calendário oficial de eventos do 
município, a corrida de rua 
promovida no domingo último pela 
Força Tática Pantanal.
 A iniciativa de corrida de rua 
é a primeira na história o 6º 
Comando Regional, foi para 
comemorar os 10 anos em operação 
da corporação e que reuniu 514 
inscritos em quatro categorias, entre 
eles, muitas equipes conhecidas nas 
corridas de rua. O evento, uma 
corrida de rua de cunho social, 
beneficiou entidades filantrópicas 
da cidade, com a aquisição de 

alimentos viabilizados com recursos 
das inscrições.
 O comandante do 6º CR, 
tenente coronel Edivaldo Souza 
Oliveira, elogiou a participação da 
população  e  dos  mi l i ta res ,  
destacando que uma das missões da 
PM é a integração com a sociedade, 
manifestando sua satisfação de 
conferir o povo interagindo, 
participando dessa programação.
 Conforme ele, já tem gente 
perguntando aos comandantes do 6º 
Batalhão, o tenente coronel Tapajós 
e do Pelotão de Força Tática, tenente 
Grieco Machado Dias, responsáveis 
pela coordenação da corrida, se no 
próximo ano poderão contar com o 
evento, sinal de que já estão 
pensando na edição de 2019.

PORRADAS NO INFERNO

Briga por causa de mulher 
fecha o tempo no cadeião 

Briga generalizada envolveu presidiários dos blocos 1 e 2 do cadeião do Nova Era, resultando em quatro feridos e tudo segundo se apurou, por causa de uma mulher

Da Redação

Cadeião de Cáceres, palco de rebeliões, andava meio calmo  

Foto: Pedro Miguel

CORPUS CHRISTI

Família católica se irmana
em Cáceres na celebração  

Da Redação

Procissão seguirá da Praça da Feira até a Catedral S. Luiz   

Foto: Arquivo

PÉ DE VENTO

Francis deve incluir corrida 
da PM no calendário oficial

Secom c/ Redação

Sucesso da corrida deve oficializar-se nos eventos municipais   

Foto: Secom/MT

AEROPASTO
O diretor presidente da Agência Nacional 
de Aviação Civil, José Ricardo Botelho de 
Queiroz, marcou as datas das audiências 
públicas para discussão das concessões dos 
aeroportos de Sinop, Barra do Garças, 
Rondonópolis, Alta Floresta e Barra do 
Garças, além de outras oito unidades 
(blocos Nordeste e Sudeste). Os encontros 
servirão para apresentação dos Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA) e das minutas dos 
editais de licitação. Ninguém se lembrou do 
nosso aeropasto, né mesmo, políticos de 
Cáceres?

SÃO LONGUINHO
O deputado federal Fábio Garcia disse a um 
site de Cuiabá, que a pesquisa contratada 
pelo DEM para definir quem será o 
candidato do partido para governador nas 
eleições deste ano, passou por problemas 
no último final de semana. Garcia revelou 
que a principal dificuldade enfrentada pelo 
Ibope que irá percorrer todos os municípios 
de Mato Grosso, foi a falta de combustíveis. 
Ele saiu com esta, que os pesquisadores não 
conseguiram chegar a todas as cidades 
devido a falta de combustível nos postos. 
Tai deputado se a pesquisa for Turbo, de 
caminhão não vai, se for móvel, de 
automóvel depende do preço da gasolina e 
se for net, não tem diesel pra camionete. 
Pode rir que não paga nada, coisas de pré-
c o n v e n ç õ e s  a t r o p e l a d a s  p e l o s  
caminhoneiros, praga de São Longuinho. 

REFIS/PRAZO
A adesão ao Programa de Recuperação de 
Crédito do Estado de Mato Grosso poderá 
ser feita até o dia 29 de junho. A 
prorrogação foi publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) que circula hoje. Por 
meio do Refis empresas e pessoas físicas 
podem reduzir seus débitos em 75% nos 
juros e multas, se optarem pelo pagamento 
à vista. Além disso, há opções de 
parcelamentos de até 60 meses, com 
descontos escalonados conforme o número 
de parcelas.

REFIS/PRAZO - II
Para pagamento à vista, o prazo 
determinado pela lei é até o último dia útil 
do mês em que a adesão for realizada. 
Sendo assim, neste mês, se a adesão ocorrer 
somente no dia 30, o pagamento em cota 
única deve ser efetuado no mesmo dia, pois 
dia 31 é feriado de Corpus Christi. No caso 
de parcelamentos, a primeira parcela deve 
ser quitada em até 10 dias após a geração do 
Termo de Confissão e Pedido de 
Parcelamento. A adesão ao Refis junto à 
Sefaz pode ser feita eletronicamente por 
meio de acesso à área restrita do sistema 
Conta Corrente Fiscal e sistema IPVA, 
disponibilizados no site da secretaria, ou 
pessoalmente em uma Agência Fazendária.

SERTANEJO MESMO
Em uma ação estratégia para resgatar a 
Expoagro de Cáceres, a Pedro Correia 
Produções promoverá nos dias 13 e 14 de 
julho o 1º Encontro de Violeiros. O evento 
vai reunir as melhores duplas da moda raiz, 
em um encontro inesquecível. Uma das 
atrações será as Irmãs Galvão, com 70 anos 
de carreira. Outra atração será a dupla 
André e Andrade Além deles, mais oito 
duplas se apresentarão gratuitamente. 
Entre elas, as top de Mato Grosso, Brenno 
Reis & Marco Viola e Ouro Preto e 
Boiadeiro. Paralelamente, acontecerá o 
baile da Escolha da Rainha da Expocáceres.
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 A mídia brasileira que se diz 
grande, mas se apequena em termos de 
c o m p a r a ç õ e s  t e x t u a i s ,  q u i ç á  
voluntariamente, a serviço dos grandes, 
traça paralelos para justificar o 
desemprego no Brasil, como o 4º lugar no 
planeta, mencionando a Grécia com 21%; 
a África do Sul, com 27%; a Espanha com 
16% e o nosso país, com somente 13%. 
Essa estúpida comparação esbarra-se no 
quesito população, haja vista que tendo a 
Grécia, 10,75 milhões de habitantes, a 
África do Sul 55,91 e a Espanha 46,56 os 
três países somam cerca de 112 milhões 
em sua demografia, ao passo que o Brasil 
com 207 milhões de habitantes tem 
praticamente o dobro de todos os três 
juntos. 
 Com mais de 13 milhões de 
desempregados, a gentil pátria amada de 
Santa Cruz de Cabral, soma quase toda a 
população espanhola, notaram? É questão 
de usar a massa cinzenta, os neurônios, ter 
o mínimo de sensatez e seriedade naquilo 
que se procura transmitir aos leitores, coisa 
que destaque-se, a pequena grande mídia 
não está preocupada. Por outro lado, no 
quesito de quem ganha os tubos e algumas 
cositas más, seja de benesses, mordomias e 
os cambaus, e pouco ou quase nada 
trabalha, o Brasil deve bater o recorde. 
 O reino tupiniquim, possui 57.949 
vereadores, 5.568 prefeitos e o mesmo 
número de vice-prefeitos, 1059 deputados 
estaduais, 513 deputados federais, 81 
senadores, 27 governadores e o mesmo 
número de vice – governadores, 
secretários municipais, secretários de 
estado, o presidente da República e o vice – 
presidente, ministros e seus assessores, e 
outros tantos servidores da máquina 
pública, das casas onde atuam esses 
políticos. Todos eles são funcionários do 

povo, trabalham pelo povo, ou deveriam! 
 Quem paga o salário deles somos 
nós, por meio de 94 tributos que colocam o 
Brasil na 14ª posição dos países que têm a 
maior carga tributária do mundo e o pior 
retorno à população. Só pra ilustrar na 
tarde de anteontem, quando redigíamos 
e s t e  e d i t o r i a l ,  o  i m p o s t ô m e t r o  
(termômetro real do faturamento do 
governo via imposto que são sangrados do 
povo) registrava mais de 972 bilhões de 
reais, mesmo considerando-se que nos oito 
dias iniciais da greve dos caminhoneiros, 
R$ 26 bilhões haviam deixado de circular 
na economia brasileira. 
 O valor mencionado refere-se a 
negócios que deixaram de ser realizados, 
desde compra e venda de mercadorias, 
p r e s t ação  de  s e rv i ços  e  novas  
contratações, gerando um déficit de 

arrecadação de quase R$ 4 bilhões em 
impostos, só pra ilustrar o peso do fardo 
que carregamos no dia a dia. Do suor de 
nosso trabalho que é amealhado por 
imposição, daí se chamar imposto, pelo 
Leviatã e seus perdulários coletores do 
poder central, o tal que suga 35% de tudo 
que a gente ganha e gasta e não se iludam, 
que o pós-greve com a oneração pelo 
deságio do diesel, vai sobrar prá gente. 
 N o s  e n c a rg o s  s o c i a i s  d e  
empregados e empregadores, no gás de 
cozinha e gasolina, nos preços do arroz, 
feijão, óleo, carne, verduras, ovos, roupas, 
remédios, enfim, no essencial para a nossa 
sobrevivência. Tem uma saída? Pode ser, 
depende de nós, como dizia o Ivan Lins, e a 
saída é as próximas eleições, com uma 
greve geral derrubando os corruptos do 
poder. 

 No domingo, 3 de junho, 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, 
o Papa Francisco irá à localidade de Ostia, 
próximo a Roma, onde às 18h00 irá 
presidir a Missa na praça em frente à 
paróquia de Santa Monica (praça 
homônima), seguida de procissão com o 
Santíssimo Sacramento. O Vatican News 
transmitirá a Missa e a Procissão, com 
comentários em português, a partir das 
12h55, horário de Brasília.
 Irão concelebrar o arcebispo 
Angelo de Donati, vigário do Papa para a 
Diocese de Roma, os bispos auxiliares e 
os sacerdotes das paróquias de Ostia, com 
um bilhete especial emitido pelo 
Departamento das Celebrações Litúrgicas 
do Sumo Pontífice. Não está prevista a 
concelebração para os outros sacerdotes. 
Após a Missa, haverá uma procissão com 
o Santíssimo Sacramento que percorrerá 
uma distância de um quilômetro e 
duzentos metros, passando por algumas 
ruas da localidade na costa romana, que 
para a ocasião serão fechadas ao tráfego: 
Piazza Santa Monica, Via delle Sirene, 
Corso Duca di Genova, via della 

Corrazzata, via del Sommergibile, via 
dell'Idroscalo. A procissão se concluirá no 
estacionamento na via della Martinica, 
perto da paróquia de Nossa Senhora de 
Bonaria, onde o Santo Padre concederá a 
bênção eucarística.
Acesso aos fiéis
 Na Piazza Santa Monica e no 
estacionamento da Via della Martinique, 
os fiéis terão que passar pelas verificações 
de segurança habituais. Não haverá 
ingressos para participar dos ritos do 
Corpus Domini: o acesso é gratuito e 
aberto a todos. Somente as crianças e 
jovens das paróquias terão um crachá de 
reconhecimento em seus pescoços.
 Será necessário um passe para os 
doentes e pessoas com necessidades 
especiais, para quem serão reservados 
dois setores, tanto na Piazza Santa Mônica 
quanto no estacionamento da Via 
Martinica. Todos aqueles que realizam 
um serviço litúrgico durante a Missa e a 
procissão também terão o crachá. Por 
mais de quarenta anos, Corpus Christi foi 
celebrado em São João de Latrão: 
"Quebra-se uma tradição, mas se dá início 

a outra - sublinha o bispo do setor sul, que 
faz parte de Ostia, Dom Paolo Lojudice, 
recordando que -  “até 1978, com Paulo 
VI,  vi a celebração do Corpus Domini em 
várias e diferentes áreas da cidade”.
 “Em 1968, o próprio Papa 
Montini celebrou o Corpus Christi em 
Ostia. Creio que faz parte da lógica 
pastoral do Papa Francisco, no seu 
“magistério dos sinais", que quer levar a 
Igreja para fora, pelas ruas, às periferias, 
na proximidade dos ambientes e as 
situações mais delicadas".
 E ainda: "O próximo domingo é 
uma grande oportunidade para todo o 
distrito - acrescenta o prelado - não é uma 
visita a uma paróquia, mas a uma 
comunidade inteira". Os números 
confirmam isso: participarão cerca de 850 
crianças da Comunhão, às quais foi 
pedido para usar a clássica túnica branca; 
150 os meninos dos oratórios, que serão 
identificados por uma camiseta amarela; 
350 jovens da Crisma, com camiseta 
vermelha. 

***___www.vaticannews.va/ 2018
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 vacinação contra febre Aaftosa, que terminaria 
nesta quinta-feira (31), 

foi prorrogada até o dia 15 de 
junho pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de Mato 
Grosso (Indea-MT). A medida, 
divulgada ontem, (30), foi 
a t r i b u í d a  à  g r e v e  d o s  
caminhoneiros em Mato Grosso.
 Mato Grosso é detentor 
do maior rebanho bovino do país, 
com mais de 29 milhões de 
animais e segundo a Indea, o 
produtor deve vacinar todo o 
rebanho bovino e bubalino, de 
mamando a caducando, com 
exceção das propriedades 
localizadas no baixo Pantanal. O 
prazo para a comunicação foi 
estendido para até o dia 20 de 
junho.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
presidente do Indea, Daniella 

Bueno,  a  prorrogação da 
campanha foi necessária em 
razão do comprometimento da 
logística das revendas.
Por conta da paralisação dos 
caminhoneiros, a distribuição e 
venda de vacinas foram afetadas 

a última segunda-feira (28.05), 
48,5% das propriedades tinham 
comunicado a vacinação nos 
escritórios do Indea, o que 
representa apenas 47,5% do 
rebanho a ser vacinado nesta 
etapa.
 Após a imunização do 
rebanho, o produtor deve fazer a 
declaração da vacinação com a 
contagem dos animais por idade e 
sexo, juntamente da Nota Fiscal 
da compra das vacinas e 

apresentar no Indea do seu 
município, até o dia 20 de junho.
 A multa para quem deixar 
de vacinar o rebanho dentro do 
período da campanha é de 1 UPF 
(Unidade Padrão de Fiscal) por 
cabeça de gado não vacinado. O 
p r o d u t o r  q u e  a t r a s a r  a  
c o m u n i c a ç ã o  f i c a  
impossibilitado de emitir a Guia 
de Trânsito Animal (GTA) por um 
período mínimo de 30 dias.

resquícios de violência sexual). Ele 
teria ainda empurrado a criança após 
o ato.
 Alguns fiéis da comunidade 
evangélica teriam tentado convencer 
f a m i l i a r e s  p a r a  q u e  n ã o  
denunciassem o fato. A mãe relatou 
ter ficado confusa, sem saber o que 
fazer e levado a menina à UPA após a 
criança reclamar de dores em sua 
genitália. Na consulta clínica houve 
a constatação da violência sexual e 
acionamento do Conselho Tutelar, 
que encaminhou a denúncia à Polícia 
Civil.
 O inquérito policial será 
concluso nos próximos dias, mas já 
f o r a m  r e u n i d o s  e l e m e n t o s  
probatór ios  suf ic ien tes  que  
embasaram o pedido de prisão 
preventiva, feito pela Divisão de 
Violência Sexual da Delegacia de 
Homicídios e Delitos Gerais de 
Primavera do Leste, que foi deferido 
pelo Judiciário e cumprido pelos 
policiais civis anteontem.
 A menina está sendo 
acompanhada pelo Conselho Tutelar 
e passa por acompanhamento 
psicológico, enquanto que o suspeito 
já está atrás das grades no cadeião 
local onde permanece a disposição 
da Justiça.

m pastor evangélico de 61 Uanos cujo nome a policia 
não  fo rneceu  e  nem 

justificou porque da omissão, foi 
preso por estupro de vulnerável pela 
Polícia Judiciária Civil de Primavera 
do Leste na tarde da última terça-
feira (29). As investigações 
apontaram que J.S.F, teria abusado 
sexualmente de uma menina de 3 
anos de idade, em novembro de 

2017.
 Na época dos fatos, a 
menina participava de culto dentro 
da igreja (em um momento de 
oração) quando se aproximou do 
pastor enquanto brincava no local. 
Neste momento, o suspeito teria 
agredido sexualmente a menor por 
meio de toque íntimo em sua 
genitália (fato comprovado em 
exame médico que apontou 
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o que comprometeu a execução 
normal da etapa de vacinação não 
só em Mato Grosso, como em 
outros estados, conforme o Indea.
 Nesta primeira etapa de 
2018, cerca de 29 milhões de 
animais devem ser vacinados. Até esta quinta e sexta-feira (31 Nde maio e 1º de junho) as 

r e p a r t i ç õ e s  p ú b l i c a s  
estaduais estarão de portas fechadas 
por conta do ponto facultativo de 
Corpus Christi previsto no Decreto 
nº 1.318, de 21 de dezembro de 2017, 
que determina os feriados dos órgãos 
e entidades da Administração 
Pública Estadual direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo.
 Serviços considerados 
essenciais, como saúde e segurança 
pública, permanecem atendendo a 
população. Na área da saúde 
permanecem ativos o SAMU, 
Hospitais Regionais, e o serviço de 
Unidade de Tratamento Intensivo 
aérea em regime de plantão para o 
transporte de passageiros em 
situação de urgência e emergência. 
Já o Laboratório Central do Estado 
vai funcionar em regime de plantão.
 Segundo a  Secretar ia  
Estadual de Segurança Púbica, 
apenas as unidades administrativas 
param durante o feriado. Em Cuiabá 

e Várzea Grande, as centrais de 
flagrantes do bairro Planalto e a 
central de ocorrências da Prainha, 
além da central de flagrantes em 
frente ao aeroporto de Várzea 
Grande funcionam, e devem 
centralizar os procedimentos de 
Boletins de Ocorrências.
 Os batalhões da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Instituto Médico Legal e Perícia 
Criminal também não param os 
serviços. O IML, assim como as 
delegacias especializadas de 
Homicídio (DHPP), de Trânsito 
(Deletran), e a de Repressão a 
Roubos e Furtos de Veículos 
(Derrfva), atendem em regime de 
plantão.
 Nas cidades do interior, as 
delegacias de polícia já atuam sob 
regime de plantão, 24 horas por dia, e 
deverão continuar com este 
atendimento durante o feriado. 
Conforme a Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social, o Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), Ganha 

MAIOR PRAZO

Greve de caminhões prorroga
vacinação contra febre aftosa

Produtor deve fazer a declaração da vacinação juntamente da Nota Fiscal da compra das vacinas e apresentar no Indea do seu município, até o dia 20 de junho

Indea-MT c/ Redação

Nesta etapa cerca de 29 milhões de animais devem ser vacinados   

APOCALIPSE

Pastor que estuprou criança
durante culto está na tranca
Redação PJC

Irmãos de fé tentaram abafar o abuso do pastor   

Foto: Ilustrativa

FERIADÃO SANTO

Fora essenciais serviços 
públicos só voltam dia 4
Secom c/ Redação

Muitos devem emendar o feriado com fim de semana   

Foto: JCC

Foto: Arquivo
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s suspeitos Ronecleyton OMáximo Pereira, 26, 
Fabien Douglas da Silva, 

21, Eduardo Javan Santos Costa, 
22, e Wanderley Marcelo de 
Almeida, 43, foram presos na 
noite de anteontem (29) acusados 
de um duplo homicídio em 
Poconé, onde foram executados a 
tiros Luzia Mariângela da Silva e 

seu sobrinho de 15 anos Gilvan 
Gilberto Silva da Costa, depois de 
ambos terem saído de uma 
audiência no Fórum.
 D e  a c o r d o  c o m 
informações da Polícia Civil, as 
v í t i m a s  e s t a v a m  e m  u m a 
motocicleta no centro da cidade 
quando foram baleadas por um 
suspeito que estava dentro de um 

carro.
 Equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) foram acionadas para 
s o c o r r e r  a s  v i t i m a s ,  m a s 
Mariângela morreu no local e o 
adolescente foi socorrido com 
vida, mas não resistiu aos 
ferimentos e  morreu no Pronto-
Socorro Municipal de Várzea 
Grande.
 Mais tarde, as polícias 
Mil i ta r  e  Civi l  receberam 
informações sobre o possível 
paradeiro dos suspeitos e se 
dirigiram ao bairro COHAB 
Nova, onde em diligencias, 
localizou o quarteto assassino 
apreendendo com eles dois 
revólveres, uma pistola, 38 
munições, 19 folhas de cheque, 
três aparelhos celulares, 909 
dólares em espécie, R$ 10332.00 
reais em espécie, diversas jóias, e 
uma CPU.
 Os quatro indivíduos 
foram encaminhados à Delegacia 
Central de Policia e agora os tiras 
da Del Pol investigam os motivos 
do crime e se os meliantes já 
praticaram outros delitos na 
cidade e região.

sexta-feira, sendo que 100% das 
doses da vacina (60 milhões) já 
foram distribuídas aos estados, 
q u e  e s t ã o  d e v i d a m e n t e 
abastecidos.
 A campanha de vacinação 
contra H1N1 começou no dia 30 
de abril em todo o país. Devem 
receber as doses um grupo 
prioritário composto por idosos, 
crianças abaixo de 5 anos, 
gestantes, profissionais de saúde 
e indígenas.
 Também fazem parte do 

 campanha de vacinação Ac o n t r a  g r i p e ,  q u e 
terminaria amanhã, (1º), 

foi prorrogada até o dia 15 de 
junho, por recomendação do 
Ministério da Saúde em Mato 
Grosso e em todo o país. 
 De acordo com dados 
divulgados pelo Ministério da 
Saúde, Mato Grosso aplicou 
557.417 mil doses e alcançou 
meta de 70%. 
 Dessa forma, 30% do 
público-alvo não recebeu a 

vacina na campanha. Em Mato 
Grosso ,  e ra  es t imado  que 
666.364 mil pessoas fossem 
vacinadas na campanha.
 Na nota divulgada à 
imprensa, o Ministério da Saúde 
explicou que a prorrogação foi 
adotada em decorrência dos 
possíveis impactos da paralisação 
dos caminhoneiros no transporte 
público e nos atendimentos em 
serviços de saúde.
 A c a m p a n h a  e s t a v a 
prevista para encerrar nesta 

m acidente registrado no Uinício da noite da última 
terça-feira (29), na BR-

174B em Pontes e Lacerda, 
resultou em uma vitima com 
fratura de uma das pernas, 
encaminhada para o hospital 
local onde encontra-se internada 
em observação médica.
 Segundo informações, o 
condutor do veículo seguia na 
BR-174B, sentido Parque de 
Exposições, quando ao entrar na 
Rua Rio Grande do Sul acabou 
batendo de frente em uma moto e 

em decorrência da colisão, o 
motociclista foi arremessado para 
cima do capô do carro, que sofreu 
avarias de pequena monta na 
parte dianteira.
 O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e rapidamente 
chegou ao local, socorrendo a 
vítima, que foi encaminhada ao 
hospital Vale do Guaporé com 
várias escoriações pelo corpo e 
suspeita de fratura em uma das 
pernas. 
 A Polícia Militar esteve 
no local registrando a ocorrência.

g rupo  pes soas  pue rpe ra i s 
[mulheres que deram à luz 
recentemente], pessoas com 
comorbidades [pessoas que 
sofrem de dois ou mais problemas 
de saúde], pessoas privadas de 
liberdade e funcionários do 
sistema prisional.

 O  ú l t i m o  b o l e t i m 
epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT) apontou que Mato 
Grosso já registrou sete mortes 
por gripe influenza apenas este 
ano. Outros 26 óbitos seguem em 
investigação.

META PARCIAL

Saúde prorroga a vacinação 
contra gripe até 15 de junho

Prorrogação foi adotada em decorrência dos possíveis impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos em serviços de saúde

Redação c/ G1-MT

Em MT 30% do público-alvo não recebeu a vacina na campanha   

EXECUÇÃO A TIROS

Presos suspeitos de matar tia 
e sobrinho na saída do fórum 

Poconet c/ Redação

Ronecleyton, Fabien, Eduardo e Wanderley estão chaveados   

Foto: PJC/MT

Motociclista foi retirado do capô do carro pelos bombeiros   

 Foto: PM/MT

NA BR-174B

Carro bate em motoca e
joga motoqueiro no capô 

Da Redação

Foto: Assessoria
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 Petrobras anunciou Ao n t e m ,  ( 3 0 )  u m a  
elevação no preço da 

gasolina nas refinarias, com o 
reajuste do litro da gasolina em 
0,74% a partir desta quinta-feira 

(31), passando de R$ 1,9526 
para R$ 1,9671 que deve custar 
pelo mais de 100% mais nas 
bombas dos postos. O último 
reajuste tinha sido anunciado na 
segunda-feira, quando houve 

redução de 2,84% no preço da 
gasolina. Em maio, já foram 
anunciadas 13 altas e 6 quedas 
no preço da gasolina.
 Já o preço do diesel 
segue congelado em R$ 2,1016. 

Na quarta-feira da semana 
passada, a estatal reduziu em 
10% o valor do combustível, 
comprometendo-se a manter o 
valor por 15 dias. O repasse do 
corte para o valor pago pelos 
consumidores nas bombas 
depende dos donos dos postos. 
 O s  ú l t imo s  co r t e s  
anunciados pela Petrobras não 
f o r a m  s e n t i d o s  p e l o s  
consumidores, uma vez que o 
abastecimento no país ainda não 
foi normalizado e a distribuição 
continua sendo afetada pelos 
protestos dos caminhoneiros.
 Enquanto isso, as forças 
de segurança com as ações 
integradas que aconteceram na 
madrugada da quarta-feira (30), 
o décimo dia da paralisação, 
reduziram pelo menos dez 
pontos de concentração em 
Mato Grosso. Na BR-364, os 
dois pontos localizados entre o 
Posto Aldo Locatelli, km 398, e 
o Distrito Industrial, em Cuiabá, 
os manifestantes começam a 
deixar o local e a tendas que 
abrigaram os caminhoneiros 
durante este período foram 

desmontadas. O trânsito segue 
livre para todos os veículos.
 As forças de segurança 
diminuíram ontem pelo menos 
dez pontos de concentração em 
Mato Grosso, com as ações 
integradas que  aconteceram na 
madrugada da quarta-feira (30), 
o décimo dia da paralisação. Na 
BR-070, km 504, em Cuiabá, os 
veículos que estavam proibidos 
de transitar já começam a seguir 
viagem. A estrutura de apoio 
montada pelos manifestantes 
também está sendo retirada do 
l o c a l  e  o  f l u x o  s e g u e  
normalmente pelo trecho.
 No entroncamento da 
B R - 1 6 3  e  B R - 3 6 4 ,  e m  
Rondonópolis, também houve 
d e s m o b i l i z a ç ã o  d o s  
manifestantes. No local, onde 
os caminhoneiros resistiram à 
passagem da escolta da PRF na 
manhã de ontem, apenas 
viaturas das forças de segurança 
estão estacionadas no local. Os 
veículos já começam a deixar às 
margens da rodovia e trânsito 
segue livre para todos os 
veículos.

ma onça-parda  fo i  Uresgatada na tarde de 
ontem, desnutrida ao 

andar na zona urbana de Pontes e 
Lacerda e segundo a Polícia 
Militar, o animal foi encontrado 
por um morador dentro de um 
curral em uma chácara na zona 
urbana. 
 Ao avistar a onça, o 
proprietário acionou os policiais 
e o Corpo de Bombeiros.  

 Por causa da desnutrição, 
o animal deve ser transferido sob 
os  cuidados do Batalhão 
Ambien ta l  de  Cáce res  e  
posteriormente, para o hospital 
veterinário de uma universidade 
particular de capital. Após a 
chegada, a onça deve passar por 
a v a l i a ç ã o  d e  m é d i c o s  
veterinários. 
 O destino do animal deve 
ser decidido após os exames.

DOIS PESOS

Policia desmobiliza bloqueios 
e Petrobras reajusta gasolina 

Duas situações paralelas e contraditórias, de um lado, caminhões seguiam trecho intimidados pela policia, nos postos sem combustíveis novo aumento da gasolina

Da Redação

Contrastes: desbloqueio nas rodovias e reajustes nas bombas   

Foto: Leandro Trindade/JCC

DESNUTRIDA

Onça-parda resgatada num 
curral  em Pontes e Lacerda
G1-MT c/ Redação

Animal foi capturada em situação péssima de saúde   

Foto: PM/MT
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 Mais uma vez a família Cristã Católica de Cáceres se reúne hoje na 
Catedral de São Luiz e paróquias da cidade, para celebrar a instituição do 
Santíssimo Sacramento da Eucaristia do Corpus Christi, uma festa religiosa da 
Santa Sé que tem por objetivo celebrar o mistério do sacramento do corpo e do 
sangue de Jesus Cristo. A Procissão sairá da Praça da Feira e seguirá até a Praça 
Barão frente à Catedral onde haverá uma missa com o Bispo Dom Jacy Diniz 
Rocha. Página 03

MISTÉRIO EUCARÍSTICO

Católicos de Cáceres celebram 
Eucaristia do Corpus-Christi 

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, (São Luis) haverá celebração da Santa Missa de Corpus Christi às 7h00 com a Exposição do Santíssimo até as 16h30

Sacramento de Corpus-Christi tem seu ponto alto na procissão   

Foto: JCC

MUNDO CÃO

Presos fecham o tempo
no cadeião de Cáceres
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