
ANO 56 - Nº 10.285

CÁCERES-MT, QUINTA-FEIRA 03 DE MAIO DE 2018

 Exceto uma simples manifestação contra o governo federal e 
alusiva a efeméride da data 1º de maio, o dia nacional do trabalhador em 
Cáceres, passou em brancas nuvens, contrastando com anos anteriores, 
quando eventos comemorativos no SESI-Clube marcavam a data. No 
portal da Fiemt, nenhuma referencia ao dia ou motivos da ausência, na 
capital ou interior.  Página 03

APATIA GERAL

Feriado do trabalhador 
sem festejos em Cáceres

Tradicional festa da Fiemt através do SESI e SENAI em anos anteriores na capital Cuiabá e cidades pólo do interior, ficou na berlinda no 1º de maio deste ano

Protesto na Praça Anchieta, único ato no dia do trabalho  

Foto JCC

VÉSPERA DE FERIADO

Sem tréguas a vacinação
contra gripe em Cáceres

 Enquanto alguns órgãos 
públicos emendam o feriado na 
véspera, em Cáceres o setor de 
saúde não fez pausa durante a 
campanha de vacinação contra a 
gripe e no Postão, tanto pela 
manhã como a tarde, dezenas de 
pessoas do grupo prioritário 
receberam a vacina. Conforme o 
Secretário interino de Saúde, 
Antônio Mendes, a estimativa é 
que sejam imunizadas cerca de 21 
mil pessoas em Cáceres. 

Página 04

Movimento no Postão foi grande durante a segunda feira   

Foto: JCC

PARTO EMERGÊNCIA

Menina nasce pelas mãos 
dos bombeiros em Cáceres
 Policiais do Corpo de Bombeiros 
de Cáceres, fizeram domingo último, o 
parto de emergência depois de receber um 
chamado pelo 193. O cabo Roney 
Gonçalves afirmou que a mãe Josileide da 
Silva, disse que não esperava ganhar o 
bebê naquele dia, mas aconteceu. E com 
ajuda dos bombeiros nasceu uma menina, 
que depois do parto, foi com a mãe 
encaminhada ao Hospital São Luiz, as duas 
passando bem. Página 03

Cabo Roney dos bombeiros com a nascitura nos braços   

Foto: Divulgação

DESAPEGO DA RAFAELA

Economia solidária na lição 
de mãe e filha em Cáceres 

 Daniela Rossi, dona de casa, mãe de família do Jardim do Trevo e 
religiosa filantropa, armou a barraquinha da filha Rafaela, de apenas 6 
anos, na calçada da Rua Padre Casimiro, frente a Baratinha na manhã de 
sábado último. No Desapego da Rafaela, roupas e calçados semi-novos a 
preços de pechincha, dos quais, 70% para a poupança da filha e 30% para 
uma instituição social. Página 03

Bazarzinho da Rafaela, uma lição de vida e amor   

Foto: JCC

VACINAÇÃO

Primeira etapa da anti-aftosa 
começou anteontem em MT

 A primeira etapa de vacinação contra febre aftosa de 2018 
começou anteontem (1º) em Mato Grosso, e segue até o final de maio, após 
o lançamento da campanha na última sexta-feira (27/4) em Cuiabá. De 
acordo com a presidente do Indea-MT, cerca de 29 milhões de animais 
devem ser vacinados nesta etapa e a multa para quem deixar de vacinar o 
rebanho dentro do período é de 1 UPF por cabeça de gado não vacinado.
               Página 05

Cerca de 29 milhões de animais devem ser vacinados nesta etapa   

Foto: Arquivo
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A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
d e  c o n f u s ã o  e  m a l  
entendidos em projetos de 
médio prazo. Fique atento. 

Se puder, tire este dia para cuidar de sua 
mente e rever seu caminho espiritual. O 
momento é ótimo para meditação e 
insights.

Esotérico

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Netuno indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de revisão no mundo 
emocional. O momento 

pode envolver distanciamento de pessoas 
tóxicas e necessidade de romper com 
relacionamentos desse tipo. Reflita e tome 
uma atitude.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Netuno indicando um dia de 
confusões e possíveis mal 
e n t e n d i d o s  n o s  
relacionamentos pessoais 

e/ou profissionais. O momento pode 
envolver um desencontro afetivo e 
carências à flor da pele. Não tome 
nenhuma decisão definitiva.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
de  enf ren tamento  de  
pequenos problemas e 

confusões no trabalho. O momento pode 
envolver um mal entendido entre você e 
um colega, ou um superior. Procure 
manter a racionalidade, mesmo que seja 
difícil.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
em que a necessidade de 
afeto e carinho fica mais 
aflorada. Procure sair e 

divertir-se com seu amor e/ou com 
amigos. Dessa forma você poderá sentir-
se mais acolhido. Procure meditar e 
refletir.

A Lua em Sagitário recebe um 
tenso aspecto de Vênus e 
Netuno indicando um dia de 
enfrentamento de problemas 
com uma equipe de trabalho, 
que pode se envolver com um 

projeto confuso. Os mal entendidos podem 
estar presentes. O momento é bom para 
divertir-se junto dos amigos. Mas tome 
cuidado com os excessos.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Netuno indicando um dia de 
negociações confusas e 
dificuldades em acordos. Se 
puder, deixe qualquer coisa 

que envolva a necessidade de clareza na 
comunicação para daqui uns dias. Deixe a 
assinatura de um documento importante 
para amanhã.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
de pequenos atrasos e 
confusões em pagamentos 
ou em qualquer atividade 

que envolva suas finanças. Adie, se 
puder, a assinatura de um documento que 
envolva o aumento de seus rendimentos.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
de  confusões  e  mal  
e n t e n d i d o s  n o s  

relacionamentos. Procure deixar 
decisões importantes para depois. 
Dedique-se, se puder, a atividades que 
envolvam cuidados com sua saúde 
física, mental, emocional e espiritual.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
de  confusões  e  ma l  
e n t e n d i d o s  n o s  

relacionamentos. Procure deixar 
decisões importantes para depois. 
Dedique-se, se puder, a atividades que 
envolvam cuidados com sua saúde 
física, mental, emocional e espiritual.

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de Vênus 
e Netuno indicando um dia 
de confusões e  mal  
entendidos no trabalho. 

Não é um bom momento para 
apresentação de um projeto ou pedido 
de promoção. Procure manter-se 
distante de desavenças e problemas que 
não são seus.

By Rosane Michels

Delivery (65) 9 9976-77867 e 9 9947-5922 - Rua dos Colhereiros, 340

A Lua em Sagitário recebe 
um tenso aspecto de 
Vênus e Netuno indicando 
um dia de interiorização e 
necessidade de distanciar-

se da vida social e de amizades vazias. 
Você estará mais caseiro e voltado para 
as atividades domésticas e família. 
Respeite seu estado de espírito.

O Destaque de aniversariante do dia vai para o 
amigo de longas datas Juvenal Pedroso, 
conhecido carinhosamente por Pelezinho. Hoje 
ele recebe o carinho mais que especial da família, 
amigos e colegas. Rogamos ao Criador muita 
saúde, paz, amor, felicidades e que essa data se 
reproduza por muitos anos. Feliz Niver!

Flores multicoloridas a gatíssima Anna Klara Pacheco que 
celebrou 18 primaveras. Que Deus lhe conceda muitas 
conquistas e vitórias nesse novo ano de vida. Que a saúde e a 
felicidade seja uma constante em seu caminhar. Parabéns 
querida!!!

Felicidades e muitos 
anos de vida a Flávia 
França que celebrou 
data nova. Que esse 
novo ano seja pleno de 
alegrias e sonhos 
realizados. 

**********

**********
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jogadores a menos. 
 Da Mata bateu em 
cobrança de falta, a bola 
sobrou para Michel que tentou 
fazer a finta mas perdeu a bola. 
No final saiu o terceiro jogador 

expulso do Azulão, cujo 
próximo desafio é contra o 
Iporá, que ocupa a primeira 
posição, com 3 pontos, na 
Arena Pantanal, domingo (6), 
às 17h00. 

 Cuiabá sob o comando Otécnico de Itamar Schulle 
conseguiu seu primeiro 

ponto fora de casa nesta Série C 
2018 no empate de 0 a 0 com o 
Botafogo-SP, no estádio Santa 
Cruz, em Ribeirão Preto, no 
último final de semana. 
 O empate da noite de 
s á b a d o  ( 2 8 )  s ó  n ã o  f o i  
comemorado pois o time da 

capital mato-grossense teve um 
jogador a mais por mais de uma 
hora de jogo.
 Dourado jogou bem no 
primeiro tempo, atuando de 
forma ofensiva e marcando 
pressão mesmo atuando como 
visitante. As chances do Dourado 
pareceram aumentar aos 24 
minutos, quando o lateral-direito 
do Fogão, Lucas Mendes, foi 

e x p u l s o  a p ó s  c a r r i n h o  
desproporcional em Ednei.
 O placar quase foi aberto 
em dois ataques cuiabanistas, 
uma cabeçada de Jenison aos 35' e 
uma finalização de Hiltinho aos 
38'. A bola foi pra fora por 
centímetros nas duas vezes. Na 
segunda etapa, Jenison perdeu 
mais uma grande oportunidade 
aos 16', mas com muitos méritos 
para o goleiro João Lucas, que 
defendeu bola praticamente a 
queima-roupa sem dar rebote.
 Na segunda metade da 
etapa final, o Dourado apertou 
ainda mais o ritmo e teve muita 
posse de bola no campo ofensivo. 
No entanto, o time errou muito 
tanto no último passe, quanto nas 
finalizações. 
 Agora o Dourado fica 
com quatro pontos, junto do 
próprio Botafogo-SP, num 'bolo' 
de clubes do Grupo B da 
competição. 
 A posição do Dourado só 
será realmente sabida após a 
conclusão da 3ª rodada da Série 
C.

ogando no último sábado Ja noite em Corumbá 
diante do Galo Carijó 

daquela cidade pela série D do 
Brasileirão, o Azulão da Colina 
foi derrotado por 2 a 1 no 
estádio Arthur Marinho, na 
fronteira Mato Grosso do 
Sul/Bolívia e com isso 
acumula sua segunda derrota 
no Grupo A10, ficando na 
lanterna. 
 O Carijó Corumbaense 
abriu o marcador em cobrança 
de pênalti com Agnaldo e o 
Dom Bosco descontou com 
Heltinho. No segundo tempo, 
Michel Paulista pegou a sobra 
e garantiu a vitória. 
 O  A z u l ã o  

Dombosqu ino  so f reu  o  
primeiro gol, em cobrança de 
falta, mas conseguiu o empate 
com Heltinho, porém, acabou 
perdendo um jogador no 
primeiro tempo. Sentindo a 
perda o Dom Bosco recuou 
mais, enquanto que o Carijó 
crescia no jogo. 
 N a  e t a p a  
complementar, Agnaldo em 
cobrança de falta bateu dentro 
da grande área, a bola sobrou 
para Michel Paulista, aos 12 
minutos, que não perdoou e 
mandou para os fundos da 
rede. 
 Paulinho, saiu para 
entrada de Claudecir do 
Azulão. Agnaldo, novamente 

na jogada, bateu de dentro da 
grande área aos 22, e o árbitro 
apitou mão do jogador do 
Azulão. Em cobrança de falta, 
Valdinei, de longa distância, 
bateu direto nas mãos do 
goleiro do Dom Bosco. 
 O Jogador do Carijó foi 
derrubado perto da grande 
área, recebeu falta, Marcelo da 
Mata foi para cobrança e a bola 
foi linha de fundo. Marcelo da 
Mata ,  em cobrança  de  
escanteio, colou na área, o 
goleiro do Azulão espalmou e 
zaga chegou para tirar o perigo. 
O camisa 8, Felipe recebeu o 
segundo amarelo e foi expulso 
aos 40 minutos, deixando o 
time do Azulão com dois 

BRASILEIRO SÉRIE D

Carijó de Corumbá belisca
Azulão no Arthur Marinho

Dom - Bosco sofreu o primeiro gol, em cobrança de falta, conseguiu o empate com Heltinho, mas perdeu um jogador no primeiro tempo e o jogo nos 90 minutos

Redação c/ S.N

Dom Bosco sofreu pressão e com três a menos, sucumbiu   

Foto: Anderson Gallo

PLACAR ZERADO

Cuia empata com o Fogão 
no Santa Cruz em Sampa

Redação c/ O.E

Tricolor de Ribeirão e Dourado erraram muito em campo   

Foto: Raul Ramos
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 Polícia Rodoviária AFederal (PRF) encerrou, à 
0h de ontem, (2), a 

Operação Dia do Trabalhador 
com redução no número de 
acidentes e mortes nas rodovias 
do Mato Grosso. Desde quando 
foi iniciada na última sexta feira, 
as  ações de f iscalização,  
repressivas e educativas foram 
intensificadas, especialmente nos 
t recho em que há maior  
incidência de acidentes e 
criminalidade.

 Durante os cinco dias de 
operação, a PRF registrou 32 
acidentes que resultaram em 37 
pessoas feridas e um óbito. Um 
número bem inferior aos de 2017, 
quando foram contabilizados 46 
acidentes, 42 feridos e seis óbitos 
em quatro dias de operação. O 
único óbito no estado foi 
registrado na manhã de domingo 
último, (30), no km 250 da BR-
070, em Primavera do Leste, onde 
um homem possivelmente perdeu 
a direção da motocicleta e saiu de 

pista, vindo a morrer no local. 
 As fiscalizações tiveram 
c o m o  f o c o  a s  c o n d u t a s  
consideradas principais causas de 
acidentes graves nas rodovias do 
país: o excesso de velocidade, as 
ultrapassagens indevidas, a 
alcoolemia ao volante e o não uso 
do cinto de segurança. Dentre 
elas, a desobediência aos limites 
de velocidade foi a infração mais 
observada pelos PRFs.
 Os radares flagraram 
1.250 condutores dirigindo com 
velocidade acima do permitido. 
Desses, 35 não foram só 
m u l t a d o s ,  m a s  t a m b é m  
responderão a um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência, 
junto ao Poder Judiciário, por 
direção perigosa, pondo em risco 
a integridade de outros usuários 
da via. Pela perigosa combinação 
de álcool e direção, foram 
autuados 34 condutores, oito 
deles detidos após o etilômetro 
apontar uma concentração de 
álcool superior a 0,34 mg/l, o que 
é crime de acordo com Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB. No 
to ta l  1 .424  t es tes  fo ram 
aplicados. Foram lavrados 
t a m b é m  1 7 5  a u t o s  p o r  
ultrapassagem indevida, 28 por 

não estar o condutor usando o 
cinto de segurança, 42 pelo 
transporte de passageiros sem o 
cinto de segurança e outros 24 
motoristas foram multados por 
transportarem crianças sem a 
cadeirinha.
 Além do patrulhamento 
ostensivo, a PRF intensificou o 
trabalho de educação para o 
trânsito durante a operação 
buscando sensibilizar motoristas 
e passageiros de seus papéis na 

construção de um trânsito mais 
seguro. Cerca de 500 pessoas, 
p a r t i c i p a r a m  d o  C i n e m a  
Rodoviário realizado na BR-364, 
em Cuiabá. Os veículos foram 
abordados e seus ocupantes 
convidados a entrar no ônibus da 
PRF, onde receberam dicas de 
segurança e foram exibidos 
v í d e o s  q u e  m o s t r a m  
comportamentos inadequados no 
t r â n s i t o  e  a s  g r a v e s  
conseqüências dessas condutas. 

OPERAÇÃO TRABALHADOR

Feriadão prolongado registrou 
32 acidentes e um óbito em MT

Para o Superintendente da PRF Inspetor Aristóteles Cadidé, os resultados positivos da operação se devem à conscientização e planejamento estratégico

PRF/MT c/ Redação

Foram cinco dias de operação nas rodovias federais do estado   

Foto: Arquivo
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 pr imeira etapa de Avacinação contra febre 
aftosa de 2018 começou 

anteontem, (1º/5) e segue até o 
final de maio, após o lançamento 

caducando, com exceção para os 
an ima i s  de  p rop r i edades  
localizadas no baixo pantanal 
mato-grossense.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
presidente do Indea-MT, cerca de 
29 milhões de animais devem ser 
vacinados 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 11 de junho. A multa para 
quem deixar de vacinar o rebanho 
dentro do período da campanha é 
de 1 UPF por cabeça de gado não 
vacinado. O produtor que atrasar 
a  c o m u n i c a ç ã o  f i c a  
impossibilitado de emitir a Guia 
de Trânsito Animal por um 
período mínimo de 30 dias.
 A última ocorrência de 
febre aftosa em Mato Grosso foi 
registrada em 1996. E desde o ano 
2000, o estado é reconhecido 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e  p e l a  

da campanha na última sexta-
feira (27/4) em Cuiabá. Na 
primeira etapa é obrigatória a 
imunização de todos os bovinos e 
bubalinos, de mamando a 

Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) como livre de febre 
aftosa com vacinação, e desde 
então o estado tem mantido o 
status sanitário.
 Segundo Daniella Bueno, 
há 11 anos Mato Grosso mantém 
o índice de vacinação acima de 
99%. Para o diretor-executivo da 
Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), Luciano 
Vacari, a manutenção do status se 
deve ao trabalho conjunto 

executado pelos setores público e 
privado. 
 Durante 35 dias, 15 
equipes do Indea compostas por 
médicos veterinários e agentes 
fiscais, irão atuar na fiscalização 
da vacinação contra febre aftosa 
em propriedades rurais de 
Cáceres, Porto Espiridião, Pontes 
e Lacerda, e Vila Bela da 
Santíssima Trindade, na área de 
15 km de fronteira seca com a 
Bolívia.

buscar postos de trabalho.
 A secretária acrescentou 
que, durante o acompanhamento 
das famílias, os técnicos também 
receberão o benefício. Os 
assistentes sociais terão um 
cartão do Pró-Família com o 
valor de R$ 300,00 e os agentes 
de saúde R$ 100,00.

m reunião realizada na Esemana passada (26) no 
gabinete da secretária 

adjunta de Assistência Social da 
Setas, Marilê Cordeiro Ferreira, o 
prefeito de Nova Lacerda Uilson 
José da Silva, assinou o convênio 
para implantar o Programa Pró-
Família. No município serão 
atendidas 83 famílias que estão 
em situação de vulnerabilidade 
social.
 O prefei to,  junto à 
primeira dama e gestora da 
assistência social, Carliane 
Tafarel, e equipe técnica, 
esclareceram as dúvidas que 
tinham sobre a implantação do 
Programa e sobre a contrapartida 
do município, em seguida 
optaram por aderir ao projeto e 
incluir as famílias.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
sec re tá r i a -ad jun ta  Mar i l ê  
Ferreira, o município precisará 
acompanhar e orientar as famílias 
cadastradas e poderá trabalhar 
com as assistentes sociais e 

agentes comunitárias de saúde 
que já trabalham no CRAS.
 Além disso, a prefeitura 
deverá motivar as famílias a sair 
da linha extrema de pobreza, 
incluindo-as na rede de proteção 
social, promovendo capacitações 
que possibilitem as famílias a 
ganhar seu próprio sustento e 
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 rês indivíduos suspeitos Tf o r a m  p r e s o s  p o r  
envolvimento em um 

roubo cometido à hóspedes de um 
hotel na cidade de Pontes e 
Lacerda na madrugada do último 
sábado (28), horas depois de se 
evadirem da cidade e o carro onde 
estavam ter atropelado uma vaca 
na BR-174, abandonando o 
veículo bastante danificado com 
o acidente, próximo a cidade de 
Porto Esperidião. 
 Nas di l igencias das 
i m e d i a ç õ e s ,  o s  p o l i c i a i s  
localizaram os ladrões Anderson 
Teles Campos, 19, Nilson dos 
Reis de Jesus, 33 e Ramilly de 
Capos Mariano, 22, todos com 
alguns ferimentos, alegando 
terem se machucado no acidente 
que sofreram na fuga, quando 
atingiram uma vaca.

 No veículo danificado, os 
militares encontraram grande 
parte dos objetos roubados no 
quarto do hotel, como, jóias, dois 
notebooks, maços de cigarros, 
chocolates, calçados, produtos de 
beleza e latas de cerveja e 
refrigerante. Com eles, a polícia 
encontrou ainda, um balde com 
fragmentos de rocha com ouro 
incrustado de 27,4 kg.
 Segundo hóspedes do 
hotel, eles foram rendidos e 
amarrados por quatro homens 
com arma de fogo e roubados em 
jóias, relógios, semi-jóias e os 27 
quilos de rochas incrustados com 
ouro. 
 Os  suspei tos  foram 
levados para a Delegacia 
Especializada de Fronteira. Um 
dos  a s sa l t an t e s  con t inua  
foragido.

FEBRE AFTOSA

Começou 3º feira primeira
etapa de vacinação do gado

Em maio deste ano, o Brasil está sendo reconhecido pela Organização Mundial  de Saúde Animal (OIE), como país livre de febre aftosa com vacinação

Assessoria c/ Redação

Período de vacinação prossegue até dia 31 de maio  

CONVÊNIO/SETAS

Prefeito agiliza implantação do
Pró-Família em Nova Lacerda

Assessoria c/ Redação

Prefeito Uilson da Silva assina convenio na Setas em Cuiabá  

AZAR NA FUGA

Bando ataca hotel atropela 
vaca na BR e vai pra tranca 
PJC/MT c/ Redação

 Foto: Assessoria

Foto: Canal Rural

Carro seriamente danificado foi abandonado pelos ladrões na fuga   

Foto: PJC-MT
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o l i c i a i s  d o  G e f r o n Pprenderam no final da 
semana passada um casal 

que ocupava um veículo Gol de 
cor prata, com retrovisores 
cromados, saindo da praia do 
Julião com sete tabletes de 
substância análoga a pasta base 
de cocaína. No veículo havia 
ainda uma criança de 4 anos e o 
condutor suspeito, estava com 
uma chave na cintura pertencente 
a  o u t r o  c a r r o ,  p r o v a d o 
posteriormente ser roubado.
 Apreensão ocorreu por 
volta das 18h00 da última, sexta-
feira, 27, quando os policiais do 
Grupo Especial de Fronteira 
receberam a informação através 
de policiais federais, de que um 
veículo suspeito estaria na praia 
do Julião, onde possivelmente, 
e s t a r i a  r e c e b e n d o  u m 
carregamento de drogas.
 O flagrante se deu após a 
viatura do Gefron avistar o Gol na 
BR 174, próximo à saída de 
acesso à praia do Julião, tendo 
sido o carro suspeito seguido pela 
BR sentido a cidade de Cáceres. 
Ao chegarem ao perímetro 
urbano os policiais realizaram a 
abordagem, constatando que o 
veículo VW era conduzido por 
Igor Prado de Souza, 21, vulgo 
"João Grilo, morador do Bairro 
J a r d i m  C i d a d e  N o v a ,  e m 
Cáceres. 
 No veículo ainda estava 

c o m o  p a s s a g e i r a  D a r i e l e 
Aparecida, 29, que cuidava da 
criança de 4 anos. Durante a 
vistoria no veículo foi constatado 
que no porta-malas do Gol, havia 
um saco contendo os tabletes de 
pasta base de cocaína, que 
pesaram 7,600 kg de drogas. 
Sobre a chave de um veículo 
Toyota que João Grilo tinha na 
cintura, ele alegou que teria 
comprado um Toyota Etios na 
cidade de São Paulo tendo pago 
R$ 37 mil.
 Nas averiguações, os 
policiais checaram o Toyota Etios 
de cor prata, placas GJS-1477, de 
S o r o c a b a ,  S P  e  d u r a n t e 
confrontação dos dados foi 
constatado adulteração no motor, 

que possuía  uma plaqueta 
sobreposta em cima do número 
original gravado no bloco, 
apurando-se que o veículo era de 
produto de roubo e que a placa 
original era GFZ- 6236, da cidade 
de Francisco Morato, São Paulo.
 Dian te  de  toda  essa 
situação o casal juntamente com a 
criança, os veículos e drogas 
a p r e e n d i d o s  f o r a m 
encaminhados para a Delegacia 
de Polícia Federal, onde parentes 
da suspeita se fizeram presente, 
ficando com a entrega da criança 
e o casal foi pra tranca, autuados 
por tráfico de drogas, além de que 
João Grilo deverá tambem 
responder por receptação do 
Etios.

 E m b o r a  o  n ú m e r o 
represente apenas 3,6% do total 
do público-alvo, a tendência é 
que haja um sensível acréscimo, 
conforme Secretário interino de 
S a ú d e ,  A n t ô n i o  M e n d e s . 
Segundo ele, a estimativa do 
Ministério da Saúde é que sejam 
imunizadas cerca de 21 mil 
p e s s o a s  e m  C á c e r e s , 
esclarecendo que a campanha vai 
até o dia 1º de Junho e o Dia D da 
vacinação será em 12 de maio.
 A vacinação acontece nos 
postos de saúde do Vista Alegre, 
Vila Irene, Santa Isabel, CAIC, 
Vitória Régia, Vila Real, Centro 
Referencial de Saúde (Postão) e o 
Ambulatório da Criança, além 
dos distr i tos de Horizonte 
D'Oeste e Caramujo. Nos bairros 
onde não está havendo vacinação, 
a população acima de 15 anos 
p o d e  p r o c u r a r  o  C e n t r o 
R e f e r e n c i a l  d e  S a ú d e  e 
adolescentes abaixo desta idade 
d e v e m  s e r  v a c i n a d o s  n o 
Ambulatório da Criança.

ados são do Ministério Dda Saúde divulgados na 
última segunda-feira 

(30) apontaram que mais de 20 
mil pessoas foram vacinadas 
contra gripe na primeira semana 
de campanha em Mato Grosso. 
No Brasil, 4,7 milhões de pessoas 
já haviam sido vacinadas até 

aquela data. No nosso estado, os 
números apontavam 24.019 
pessoas imunizadas, abaixo das 
expectativas, mesmo os postos 
funcionando na véspera de 
feriado do dia do trabalhador, 
exemplo ,  Cáce re s  onde  o 
expediente foi das 8h00 às 10h30 
e das 13h30 às 17h00. 

oliciais do Corpo de PBombeiros de Cáceres, 
fizeram domingo último 

(29/04) o parto de emergência de 
uma mulher, depois de receber 
um chamado pelo 193. O cabo do 
Corpo de Bombeiros Roney 
Gonçalves afirmou que a mãe 
disse que não tinha feito o pré-
natal e que não esperava ganhar o 
bebê naquele dia. "Recebemos o 
chamado e fomos acionados para 
atender uma emergência e ao 
chegarmos na residência ela já 
estava em trabalho de parto. 
Ass i s t imos  o  pa r to  e  nós 
assistimos o parto e demos o 
atendimento necessário, tanto 
para a criança quanto para a mãe", 
disse.
 Josileide Pereira da Silva, 

31, teve uma menina e, depois do 
p a r t o ,  a s  d u a s  f o r a m 
encaminhadas ao Hospital São 
Luiz, em Cáceres, onde as duas 
passam bem, enquanto estavam 
em observação até ganhar alta e 
serem liberadas. 
 O cabo do Corpo de 
Bombeiros orienta as grávidas a 
pedirem ajuda da corporação 
logo que começarem a sentir as 
contrações.  "Quando estão 
sozinhas em casa e começam a 
sentir as contrações, geralmente 
vêm de hora em hora, e não têm 
condições de se locomoverem, as 
mães já devem entrar em contato 
c o m  a  g e n t e  ( C o r p o  d e 
Bombeiros) para que dê tempo de 
s e r  l e v a d a  a o  h o s p i t a l " , 
argumentou.

 Fazem parte desse grupo 
prioritário que deve ser vacinado 
idosos acima de 60 anos, grávidas 
e as mães que tiveram o bebê em 
até 45 dias, além de funcionários 
do sistema prisional, detentos, 
p ro fe s so re s ,  pe s soas  com 
doenças crônicas e crianças, com 
idades entre seis meses e cinco 

anos. 
A vacina é contra três tipos de 
vírus da gripe: o Influenza A, nas 
variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B. Para o Ministério da 
Saúde, o acréscimo da proteção 
contra o H3N2 foi decidida após a 
infecção de 47 mil pessoas no 
hemisfério norte, em janeiro.

SEM TRÉGUA

Vacinação contra a gripe foi
normal na véspera de feriado

Cáceres recebeu inicialmente 5 mil doses da vacina, mas durante a campanha chegaram novos lotes de vacina e a vacinação acontece normal nos postos

Da Redação

Expediente aconteceu normalmente segunda feira no Postão   

Foto: JCC

MULAS NO JULIÃO

Casal preso com meia arroba
de cocaína e bronca de cabrito
Da Redação

Droga e carango roubado estavam com o casal suspeito   

Foto: Gefron/MT

SOCORRO EM CASA

Bombeiros realizam parto 
de emergência em Cáceres
G1-c/ Redação

Policial do bombeiro com a bebê nascitura nos braços   

Foto: Divulgação
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e que receberia R$150,00 reais por 
cada quilo transportado até as 
margens do rio Jauru, mas não 
soube explicar o local exato e para 
quem entregaria a cocaína. 
Também, não dedurou os trutas, 
que tinham vazado deixando as 
mochilas com a droga, mostrando 
que cabriuto bom não berra. 
 Os policiais do Gefron 
reuniram toda droga, de Fabrício e 
seus comparsas foragidos,  
contabilizada em 63 tabletes e que 
a p ó s  a  p e s a g e m  s o m o u  
aproximadamente 63 kg. Fabrício 
foi autuado em flagrante por 
tráfico de entorpecentes e 
recolhido ao cadeião do Nova Era, 
à disposição da justiça.

o feriadão do dia do Ntrabalhador, teve gente 
que aproveitou para outro 

tipo de trabalho, o crime e acabou 
caindo nas malhas da policia, já 
que o Gefron não dá folga a 
bandido e na noite de anteontem 
por volta das 21h00 durante 
patrulhamento pela MT-388 
p r ó x i m o  a o  d i s t r i t o  d e  
Clarinópolis, zona rural de 
Cáceres, flagrou três indivíduos 
em atitudes suspeitas.
 O s  s u j e i t o s  q u e  
carregavam mochilas e seguiam 
próximo a uma cerca que dava 
acesso a rodovia, mal avistaram a 

barca dos fardados e caíram na 
baquearia a pé mesmo, largando 
as ligeiras (mochilas) e se 
afundaram mata adentro próxima 
a cerca. 
 Durante as buscas pela 
mata os policiais conseguiram 
prender o suspeito Fabrício 
Aparecido de Souza, 25, e levava 
que tinha levado consigo no 
pinote, uma das mochilas com  21 
kg de substancia  análoga 
cloridrato de cocaína.
 Num papo reto com os 
policiais do Gefron, casa n o chão, 
Fabrício derrubou que estava 
chegando da Bolívia com a droga 

Trabalhador  polarizou quatro 
dias, de  29 de abril até ontem, 2 
de maio no pátio da antiga 
rodoviária local, sem patrocínio 
da Fiemt. Com a primeira etapa 
da temporada 2018 do Circuito 
Mato-grossense de Rodeio 2018, 
f o i  m o n t a d a  u m a  a r e n a  
capacitada para acolher 6 mil 
pessoas sentadas, onde houve o 
Baile do Cowboy, (1kg de 

Grosso (Fiemt) através do SESI e 
SENAI realiza na capital Cuiabá 
e cidades pólo do interior, com 
show artístico, torneios de futebol 
com premiação em dinheiro para 
os vencedores, sorteio de brindes, 
e várias atividades ao longo do 
dia, simplesmente passou em 
branco. 
 Ao contrário de Cáceres, 
em Rondonópolis, a Festa do 

 dia do trabalho este ano Oalém de feriado, pouco 
ou quase nada teve que 

lembrasse o dia do trabalhador, 
que teria sido esquecido em sua 
data em Cáceres, não fosse um 
ato público pela manhã na Praça 
José de Anchieta, aquela que tem 
nos fundos, o quartel do 6º CR da 
PM. Com palavras de ordem, 
protestos contra o governo 
f e d e r a l  e  c o n c i t a n d o  o s  
t raba lhadores  à  lu ta  por  
condições dignas de cidadania, o 
mani fes to  t ranscor reu  na  
normalidade. 
 Conforme o professor da 
Unemat, Dimas Santana Neves, o 
ato serviu para lembrar a 
população os problemas que 
classe trabalhadora enfrenta no 
dia a dia. Marcaram presença no 
ato dentre outros,  representantes 
d a  U n e m a t ;  A d u n e m a t ;  
Sindicado tos servidores públicos 
do município; Renova Anglis; 
Partido dos Trabalhadores, 
PCdoB, Psol e do IFMT, com 
faixas e cartazes, Fora-Temer.
 Já aquela tradicional festa 
que todos os anos a Federação das 
Indústrias do Estado de Mato 

 economia se aprende em Acriança, quando se deve já 
saber o que é, para que 

serve e como deve ser utilizado o 
dinheiro, o que é poupança e 
como gastar seletivamente e 
conscientemente o dinheirinho 
que os pais dão aos filhos. Esta 
deve ter sido a noção da dona de 
casa Daniela Rossi, moradora no 
Jardim do Trevo em Cáceres, que 
desta forma educa a pequena 
Rafaela de apenas 6 anos e mais, o 
quanto é importante ser solidário.
 Encontramos mãe e filha 
numa barraquinha com a 
denominação Desapega da 
Rafaela, armada na Rua Padre 
Cassimiro na manhã de sábado 
último, frente à Baratinha Modas, 
ocupando parte da calçada, com 
cavaletes de metal, araras e 
cabides, numa espécie de lojinha 
da pechincha. Ali, expostos, 
roupas e calçados infantis em sua 
maioria, mas também algumas 

peças adultas. 
 Conforme Dona Daniela, 
muitas roupas eram da própria 
Rafaela, que de comum acordo 
com a mãe, havia decidido vendê-
las a preços de pechincha, (R$ 5, 
10 e 15,00) renda esta auferida, 
70% para engordar a caderneta de 
poupança da filha e 30% para 
uma instituição filantrópica.
 A mãe de Rafaela, que 
inclusive ajudava Dona Daniela 
na venda das roupas e calçados, 
não quis dizer o nome da entidade 
beneficiada com parte da renda, 
p re fe r indo  se  mante r  no  
anonimato de doação, mais um 
belo exemplo dela para a 
formação da filha, que assim 
também aprende a valorizar o 
desapego, o valor do dinheiro na 
economia do dia a dia e quem 
sabe no futuro uma profissão de 
vendedora, sinal de que nem tudo 
está perdido neste mundo 
desigual.

SEM FESTAS

Ato público em Cáceres foi única
referencia ao dia do trabalhador  

Ao contrário de anos anteriores quando o 1º de Maio era comemorado com shows, jogos e premiações pela Fiemt, este ano, a data foi ignorada pelas instituições

Da Redação

Único ato do dia do trabalho foi a manifestação na Praça Anchieta    

CLARINÓPOLIS

Gefron derruba mais de 
4 @ de droga com mula

Gefron c/ Redação

Dois fugiram, um foi preso e 63 kg de droga foram apreendidos   

Foto: Gefron/MT

BARRACA DA PECHINCHA

Desapego da Rafaela: exemplo
de economia solidária infantil

Da Reportagem Local

Box na calçada da Pe. Cassimiro, revelou uma lição de vida   

Foto: JCC

alimento o ingresso), praça de 
alimentação em um formato de 
ferradura, barracas de bebidas e 
alimentos.
 No portal das prefeituras 
de Cáceres, Rondonópolis, Sinop 
e mesmo da Fiemt, nenhuma 

referencia a data, foi postada, 
exceto utilidades públicas acerca 
do ponto facultativo e dos quatro 
portais, no de nossa cidade, uma 
mensagem do executivo aos 
trabalhadores pelo seu dia.

Foto: JCC

TEM CULPA EU?
O líder do Governo na Assembléia 
Legislativa, deputado tucano Wilson 
Santos disse acreditar que a maioria dos 
colegas parlamentares citados na delação 
do ex-governador Silval Barbosa deve 
conseguir se reeleger, e, a gente não 
duvida, porque no Brasil já virou tradição 
eleitor incauto, e infelizmente é a grande 
maioria, votar em político safado ladrão. 
Depois fica reclamando que fulano não 
presta, que sicrano não vale nada, mas 
valeu o voto do idiota, que se vendeu o 
voto, então, está duplamente sem razão.  

VAZOU GERAL
A Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal divulgou nota no final da 
ultima semana, manifestando preocupação 
com a fala de mais cedo do presidente sem 
voto Michel Temer e afirmou que a PF não 
protege nem persegue qualquer pessoa. 
Alvo de um inquérito, Temer afirmou que é 
alvo de mentiras e de vazamentos 
irresponsáveis. Curiosamente, quando ele 
era vice e vazavam alhos e bugalhos da 
então presidenta, o tal Michel nunca se 
queixou. Bem feito pra quem anda 
paparicando aquele que se acha o rei do 
Brasil, mesmo com a casa no chão.  

DESAFINADO
O Ministério Público Estadual emitiu uma 
recomendação para que o secretário de 
Estado de Cultura, Gilberto Nasser, 
suspenda o contrato firmado pelo Governo 
com a Orquestra do Estado de Mato 
Grosso, curiosamente, fundada pelo 
maestro Leandro Carvalho, que foi 
secretário de Cultura de 2015 até dezembro 
do ano passado e atualmente é diretor 
artístico da empresa. Que haja um motivo 
provado e comprovado de corrupção, já 
que não se pode conceber retaliação contra 
a arte e a cultura do Estado.

DESEMPREGO
A taxa de desemprego no Brasil subiu para 
13,1% no primeiro trimestre do ano, bem 
mais que no último trimestre de 2017, 
quando havia atingido 11,8%, segundo o 
IBGE. Em março de 2017, o desemprego 
havia sido de 13,7%.Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada 
hoje (27) pelo IBGE, no Rio de Janeiro. O 
total de desempregados no país chegou a 
13,7 milhões, um aumento de 11,2% em 
relação ao trimestre anterior (12,3 
milhões). É o tal negócio, não adianta a 
plin-plin falar que a crise acabou, porque 
ela está no auge.

TUBARÃO X TIMBURÉ
Os pequenos piscicultores têm enfrentado 
dificuldades para levar sua produção ao 
mercado e vender o produto, já que são 
vitimas ma alteração na Lei n° 10.669, de 
janeiro de 2018, aprovada pelo presidente 
da Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
Eduardo Botelho, desfavorecendo os 
pequenos produtores e beneficiando as 
grandes empresas do ramo que atuam em 
Mato Grosso. O estado é o segundo maior 
produtor de peixes do país, com 60 mil 
toneladas, mas a grande maioria desse 
pescado está na mão dos grandes 
produtores como Grupo Gaspar e Bom 
Futuro, da família de Eraí Maggi. É bom os 
pescadores ficarem atentos nas eleições de 
outubro e dar o troco nestes tipos de 
políticos.  
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 O Dia Internacional da Liberdade de 
Imprensa, que celebra o direito de todos os 
profissionais da mídia de investigar e 
publicar informações de forma livre, é 
comemorado neste 3 de maio e diante de 
tantas fake-news, mídia serviçal em grande 
maioria deste Brazilzão perdido, pouca coisa 
a gente que prima por uma imprensa séria e 
ética teria a comemorar, mas compensa 
analisar esta tal liberdade. A nossa missão era 
até uma década atrás, o 4º poder, até ser 
diluída pelo até então poder moderador do 
parquet, que nunca integrou o poder 
judiciário, como muitos pensavam, mas, nas 
entrelinhas, nos bastidores, a gente continua 
a luta diária. 
 No Brasil, a questão de poder é muito 
relativa, se analisarmos de forma extra-
oficial, ultimamente, temos só dois poderes, 
o legislativo, e o judiciário se atropelando par 
a par com o executivo, numa guerra de quem 
pode mais e quem faz e acontece. Fora da 
linha de tiro deles, com o pouco de liberdade 
que nos resta, vamos tocando o barco. 
Desagravos a parte aos nossos colegas que 
jogam limpo na imprensa sã, vamos lá: o Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa foi criado 
pela UNESCO, a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 
no ano de 1993, portanto há 25 anos 
passados, para alertar sobre as impunidades 
cometidas contra centenas de jornalistas que 
são torturados ou assassinados como 
conseqüência de perseguições por 
informações apuradas e publicadas por estes 
profissionais. Alvo ainda dos poderosos, a 
mídia atual tem duas saídas, ou vira capacho 
do poder mandatário que paga conforme a 
ordem expedida, e, claro, cumprida, ou 
mantém-se eticamente profissional e, 
sobretudo economicamente, sofre as 
conseqüências de sua postura profissional. 
Liberdade de Imprensa é uma palavra 
bonitinha, mas ordinária, parafraseando 
Nelson Rodrigues, você a tem, mas não pode 

usar na essência, ou, usa de forma abusiva 
achando-se o dono em verdade das mentiras 
vertidas.  Importante, amigos, que jamais se 
confunda a liberdade de imprensa como 
libertinagem de imprensa, pois além, da 
verdade, todos os demais direitos, são 
limitados e disciplinados pela ordem e a 
ética. Aquele que proceder de forma oposta, 
que troca as bolas, abusando de sua função de 
arauto por interesses próprios ou de outrem, 
que o sustenta com barganhas na divulgação 
de fakes, nunca soube o sentido estrito de 
Liberdade de Imprensa. 
 Veja o leitor, que  nas fimbrias desta 
tal liberdade de imprensa apregoada por 
rábulas da mídia, garantias básicas como o 
amplo direito à defesa, presunção de 
inocência, não exposição pública vexatória e 
sigilo telefônico foram violadas como 
expediente em famosos casos recentes no 

país sob o manto de um alegado deste direito, 
dito intocável. Os mais céticos podem até 
dizer que hoje em dia tudo é verificável e, 
portanto, não é fácil mentir, que estamos 
exagerando. Realmente, ficou mais difícil do 
que no século XX, mas a dificuldade tem sido 
superada pelos rábulas com dois elementos 
básicos: a insistência na asseveração falsa, 
apesar dos desmentidos confiáveis; e a 
desqualificação de quem a contradiz. 
 E a isso se soma um terceiro fator: 
milhões de pessoas prescindiram dos 
intermediários de garantias (previamente 
desprestigiados pelos enganadores) e não se 
informam pelos veículos de comunicação 
rigorosos, mas diretamente nas fontes 
manipuladoras, as malditas páginas de 
Internet relacionadas e determinados perfis 
nas redes sociais e assim, a era da pós-mentira 
fica configurada, entenderam?

 O livro Geografia da Fome do 
geógrafo brasileiro Josué de Castro, 
publicado em 1946, ou seja, mais de duas 
décadas antes que esta geógrafa jornalista 
viesse ao mundo, definia já naqueles 
tempos, década de 40 do século passado, o 
conceito de fome utilizado em toda a sua 
obra, além de identificar as áreas de fome 
endêmica e epidêmica no Brasil. 
 Óbvio, que como uma acadêmica 
CDF, eu li tanto a Geografia como a 
Geopolítica da fome de Josué de Castro, 
com seus intensos trabalhos no sentido de 
mapear toda a distribuição e concentração 
da fome no Brasil. Extra-classe, eu discutia 
assuntos  de  aula  com colegas  e  
concordávamos com o autor, que realmente, 
a fome não decorria de influências 
climáticas ou, de que tal processo era culpa 
da improdutividade da população que 
optava pelo ócio, argumentos bastante 
populares ainda hoje. 
 Aquele papo de, fulano passa fome 
porque não quer trabalhar, porque é 
vagabundo e coisas afins, conversê de gente 
que com certeza nunca precisou se ralar pra 
comprar um prato de comida e a gente nem 

vai perder tempo com este tipo de raciocínio 
doentio. Quero sim, aqui, analisar minhas 
conclusões de 20 e poucos anos quando li e 
devorei o Geografia da Fome e o analiso 
agora, 71 anos após ele ser escrito e vejo que 
pouca coisa mudou neste conceito. 
 Enquanto uma corrente diz que a 
fome provém da falta de alimentos que 
atinge um número elevado de pessoas no 
Brasil e no mundo, outra afirma que a 
produção global atual é mais do que 
suficiente para suprir as necessidades 
calóricas de cada um dos 7 bilhões de 
indivíduos da população mundial.
 Discordâncias a parte, ambas 
correntes coadunam com meu pensamento 
de que, o que acontece é que há uma séria 
deficiência no sistema de distribuição dos 
recursos necessários para se ter acesso à 
alimentação; fenômeno que acontece 
p r i n c i p a l m e n t e ,  n o s  p a í s e s  e m  
desenvolvimento e áreas rurais em que a 
infraestrutura é precária e a conexão com os 
centros urbanos é difícil. Só pra finalizar que 
meu espaço é curto, de 1946 quando Josué 
de Castro mexeu na ferida, das minhas 
análises de final do século XX, quando 

buscávamos elementos na área de geografia 
humana sobre o problema, a situação critica 
por que passa o país atualmente, pouco ou 
quase nada mudou. 
 Apesar dos grandes avanços 
econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de 
comida para milhares de pessoas no Brasil 
continua, resultado da desigualdade de 
renda, que faz com que cerca de 32 milhões 
de pessoas passem fome e mais 65 milhões 
de pessoas não ingira a quantidade mínima 
diária de calorias, ou seja, se alimentam de 
forma precária. O que a gente pode fazer 
para mudar este macabro quadro social, 
seria uma forma de complementar o estudo 
que não nos compete materialmente, porém, 
racionalmente, na hora de escolher nossos 
representantes, sim. As eleições estão 
chegando, hora de agir, de separar o joio do 
trigo, acreditar em neófitos sem vícios 
políticos e depois, cobrar, afinal, eleitos, são 
pagos para defender o povo e suas 
necessidades, acredito, a mais essencial, a 
dignidade, que se esvai quando a fome 
chega; Chega, né? 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
bacharel em Geografia e Pós em Turismo.  
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