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FESTIVAL DE PRÊMIOS
Chicão da Capitalize, organizador do Arraia, capitaneou entrega dos prêmios agradecendo a participação de todos que prestigiaram no qüinqüídio festivo

Sexta-feira 13 de sorte para
sorteados do Arraiá Corrêa
Foto: Assessoria

A última sexta feira, 13, foi um dia de sorte para participantes do
19º Arraiá Corrêa, evento da Capitalize e Associação de Cabos e Soldados
do 6º BPM, realizado de 5 a 8 deste mês em Cáceres, com a festança da
entrega dos prêmios aos contemplados. Seu Chico & Cia, comandaram a
noitada dos felizardos, com saboroso jantar e aquele bailão. Nesta edição,
confira os sorteados. Página 03

IDOSOS E DEFICIENTES

Empresa é notificada pelo MP
para garantir vagas especiais
Foto: Arquivo

Cacerense Alexsander de Souza faturou o Fiat Mobi 0KM
Nos ônibus acima de 20 lugares, dois devem ser gratuitos

APÓS UMA SEMANA

A empresa de ônibus Itamarati, (agência de Araputanga), que
realiza serviço interestadual deverá garantir em favor das pessoas idosas,
duas vagas gratuitas em cada veículo do serviço convencional, bem como a
disponibilização de desconto mínimo de 50% do valor da passagem para os
demais assentos do veículo. Na ausência do convencional, a notificação
vale para serviços especiais e/ou executivo. Página 05

Agente de saúde continua
desaparecida em Cáceres

FÉRIAS NO NOVA ERA

Foto: Reprodução

Premiado e traficante são
grampeados em Cáceres

A Agente de Saúde da
prefeitura de Cáceres, Ana
Antônia da Silva Santana está
desaparecida desde o último dia
10, portanto há uma semana e a
família em desespero, espera por
uma noticia, depois de intensas
buscas com auxilio da policia.
Informações, sobre ela, pelo
telefone (065) 99979-8036. Este
é o segundo caso de
desaparecimento de funcionários
municipais nos últimos dias.

Foto: PM/MT

Página 03
Ana Antonia da Silva Santana desapareceu no dia 10

MOCÓ DE NOIADOS

Neguinho é sangrado a faca
pelo desafeto João Calcinha

Dupla Ilton José Lemos e Jefinho, estão fora de circulação

No final de semana dentre outras incursões na cidade de Cáceres, a
policia militar (Gefron/Forca Tática e GU) tiraram de circulação o
premiado pela justiça com mandado de prisão em aberto Ilton José Lemos
da Silva e o traficante vulgo Jefinho. O varejista de droga foi flagrado no
fumódromo da Sidona e Ilton zanzava na periferia. Ambos estão guardados
no xilindró do Nova Era. Página 03

Foto: PM/MT

Edinaldo Ribeiro Moreira,
“Neguinho”, foi assassinado a facadas, em
uma casa de Barra do Bugres, após briga
com João Luiz dos Santos, o João Calcinha,
que confessou o crime. Segundo o
assassino, o desafeto ameaçou-o num mocó
abandonado, (antro de noiados no Jardim
Alvorecer) onde ele estava com, duas
mulheres bebendo e para se defender,
desferiu o golpe matando a vitima.
Página 04
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Vitima fatal Edinaldo Moreira, o “Neguinho,” morto a facadas
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Carteirada Automática
Bastou na manhã de domingo no
programa Auto-Esporte da plin-plin ser
focada a aprovação pela Câmara dos
Deputados, de uma proposta de lei, que
permite tirar uma CNH específica para a
obtenção e condução de veículos
automáticos, que mais uma polemica voltou
a ocupar os bate-papos de esquinas; e não
faltou gente pra ligar aqui na redação e
querer saber detalhes, se já está valendo e
outros que tais. Pois bem, a proposta original
de autoria de uma deputada de Rondônia,
inicialmente, contemplava apenas as
motocicletas, porém, o relator, adicionou, à
proposta, a contemplação de carros, ônibus,
micro-ônibus e caminhões automáticos, e
não apenas as motos.
Mas, não é preciso se preocupar,
pois por enquanto, a lei ainda está em
tramitação e somente após ser sancionada,
irá alterar os artigos 147 e 162 do Código de
Trânsito Brasileiro. Só depois, portanto de
ser sancionada, é que se o motorista optar
por habilitar-se apenas para esse tipo de
veículo, o automático, se for flagrado
dirigindo veículo de característica diferente
à autorizada (câmbio manual) em seu
documento, terá cometido a infração,
considerada gravíssima, correndo o risco de
multa e retenção do veículo.
Importante destacar, que o PL em
síntese, criará, se sancionado e tornado lei,
subcategorias na carteira de motorista; por
exemplo: carros automáticos seriam
referentes à habilitação B1, enquanto a
categoria B2 serviria para conduzir carros
com qualquer tipo de transmissão. Como
atualmente, os testes para conseguir a CNH
são realizados em carros com troca de
marcha, habilitando o motorista também aos
veículos automáticos, entendemos que
pouco ou quase nada deve mudar,
especialmente, para os atuais habilitados,
mesmo que os dois tipos de câmbio possam
ter duas formas diferentes de dirigir.
Quem aprendeu, e sabe dirigir,

MISOFONIA
Já imaginou ficar incomodado com o som
de alguém digitando no teclado, mascando
chiclete e assoando o nariz? A princípio,
pode até parecer algo banal, porém, quem
sofre com misofonia sabe o quanto esses
barulhos, freqüentes no dia a dia de tantas
pessoas, são perturbadores e causam
reações emocionais negativas, como raiva,
ódio e irritação. A misofonia é a aversão
intensa a sons de volume baixo e repetitivos
e afeta 3% de toda a população mundial,
segundo uma pesquisa da University of
British Columbia , no Canadá. Conhecemos
algumas pessoas com este problema.
SAÍDA LOUVÁVEL
Mato Grosso monitora quase 3 mil pessoas
através de tornozeleiras eletrônicas,
número que muda todos os dias, mas o
último levantamento apontou 2.996 pessoas
com elas. A medida, de acordo com a
Secretaria, já gerou uma economia superior
a R$ 5 milhões aos cofres do estado. Isso,
porque cada tornozeleira tem um custo
mensal de aproximadamente R$ 250 por
reeducando e se ele estivesse preso o custo
mensal seria superior a R$ 2 mil. A gente já
cansou de bater na tecla, cadeia, só prá
bandido perigoso, reincidente, mesmo
porque ela não rssocializa nem 50% dos
presos.
FIES/INSCRIÇÕES
Iniciou-se ontem, 16, o período de inscrição
no Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) e os estudantes interessados devem
fazer a inscrição FIES 2018 até as 23h59 do
dia 22 de julho, no horário de Brasília
(Distrito Federal), no site Fies Seleção. O
edital foi anunciado na última terça-feira
(10) em publicação no Diário Oficial da
União. De acordo com o Ministério da
Educação (MEC), devem ser ofertadas
aproximadamente 155 mil novas vagas para
a segunda edição do ano, mas se preparem
para os juros.
ENCAPETADO
Tem pré-candidatos nestas eleições que
quando questionado sobre alianças, rasgam
o verbo sem nenhuma cerimônia, que para
se eleger, as favas ideologia política, faz
pacto com todos, menos com o diabo.
Realmente, não é possível fazer pacto
consigo mesmo. O eleitor consciente que
sabe a importância de um partido político
quando sério, deve se abstiver de votar neste
tipo de político safado, que antes de ser
candidato, já diz que aceita pacto genérico,
se candidato, deve aceitar tudo e se eleito,
vai atender todos, ....seus interesses
particulares, menos o povo. Quem não tem
ideologia política, não merece o voto nem
mesmo de sua família, afinal, para que
mesmo existem os partidos?
CARRASCA BELGA
Ao derrotar a Inglaterra sábado último,
depois de despachar o Brasil das quartas
pros quintos, e se tornar o 3º melhor futebol
do planeta, a Bélgica repetiu a base da
estrutura que usou para eliminar o cai-cai de
Neymar Jr. da Copa nas quartas de final.
Lukaku pela direita, com De Bruyne livre
para flutuar pelo meio, como falso
centroavante; na defesa, quando está sem a
bola, Meunier fechou com os três zagueiros,
fazendo uma linha de quatro ou até de cinco,
com Chadli ajudando do outro lado.
Quando a Bélgica teve a bola, o lateral/ala
se soltou a ponto de aparecer na área para
fazer o gol. Alguém já viu jogador europeu
dançar funk na beira do gramado após
marcar um gol?

óbvio que, quando na direção de um carro
automático, tem ciência de que não
precisará fazer a troca de marcha
manualmente, pois eles dispensam o uso da
embreagem. Este serviço é feito graças ao
sistema de transmissão do veículo, que, de
forma automática, identifica a relação entre
a velocidade e a rotação do motor do carro.
E, se dirigindo um carro de câmbio manual,
terá a necessidade do acionamento da
embreagem para a troca de marchas, motivo
pelo qual, entendemos, inócua esta
exigência de subcategoria de CNH, fato que
deixa nas entrelinhas, aquele papo de fazer o
povinho gastar supérfluos.
O que a gente pode adiantar é que no
próximo ano, a CNH independente de ser ou
não aprovada a besteira da subcategoria para
automáticos, a tal carteira de habilitação que
já ganhou um novo visual, com marcas

d'água e QR Code, passará a ter um chip,
deixando de vez o modelo em papel. Serão
semelhantes aos cartões de crédito e será
usado plástico para a confecção, adaptandose à nova realidade tecnológica, inclusive
para evitar fraudes, pois todas as
informações do motorista estarão no chip.
Além disso, a nova CNH poderá ser
usada para pagamentos de pedágio,
transporte público e outros serviços, tudo
por identificação por meio do sistema de
biometria. E o preço? Claro, que deve
faturar no bolso do consumidor, pois embora
não tenham sido divulgados os valores da
nova carteira de habilitação, que os
motoristas já habilitados podem ficar
despreocupados na renovação, a nova CNH
a ser emitida, pode custar umas verdinhas a
mais, oxalá, estejamos errados, mas é bom,
se prevenir.

Cautelas anti-Golpes
De repente o celular toca, muitas
vezes é privado, você não sabe de onde vem
a ligação, apenas ouve a voz de alguém
desesperado, aludida vitima de um
seqüestro, (geralmente filho) clamando para
que paguem o resgate ou os bandidos irão
matá-la. Logo em seguida, a voz de um
bandido, (este é bandido mesmo) e a
ameaça, caso não seja depositado na conta
tal, o valor $ xis.
Pronto, está lançado o golpe, que
pode ser evitado, primeiro, você deve
perguntar ao safado, o nome da tal vitima,
ele vai insistir que é filho (ou filha), aí, você
desliga e liga para a aludida vitima,
comprovando que tudo não passou de uma
tentativa de extorsão com estelionato.
Pode ser também de um aludido
parente em viagem, que teve problemas com
o carro na estrada e precisa de $ xis para
pagar um mecânico, valendo a mesma
cautela anterior, nome do parente e
igualmente ligar para ele, derrubando a
farsa; ou de um premio que você ganhou
digamos, de R$ 50 mil, mas precisa
depositar 10% na conta Y para receber a
grana. Muito simples, é só concordar com o
pilantra e sugerir que ele desconte os 10% do

tal premio e deposite o restante em sua
conta, que ele, claro, pego na mentira, nem
vai querer saber qual o numero e desligar na
sua cara, aleluia.
Para quem pensa estes golpes serem
coisa do século XXI, ledo engano, eles
remontam ao primário golpe do bilhete
premiado desde os tempos em que o reino
tupiniquim, era colônia portuguesa.
Inicialmente chamado de burla, o
estelionato ganhou o sinônimo conto do
vigário no fim do século 19. Naquela época,
os golpistas se passavam por portadores de
uma carta assinada por um padre, vinda da
Espanha, informando que um rico coronel
deixara uma fortuna, e que doaria o dinheiro
a quem se dispusesse a pagar as custas
processuais do inventário.
Nos anos 60 do século XX, ficou
famoso o caso de um vigarista que oferecia
terrenos na Lua, inclusive com mapa do
satélite da terra e viajando à Europa, nos
deparamos com o caso do tcheco Victor
Lustig que nos anos 30 do século passado,
vendeu a torre Eiffel, em Paris, claro que
ficou com a grana e não entregou nada. Veja
o leitor, que dos golpes do bilhete premiado
aos de falso emprego; do falso empréstimo;
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do falso funcionário do banco; falso parente;
falso seqüestro; prêmios da TV, etc., os
golpes se aperfeiçoaram mais com o advento
da internet e das facções do crime
organizado.
Tudo bem, que o Código Penal nos
artigos 171 e seguintes, tipifica o crime de
estelionato como sendo aquele praticado
pelo agente que emprega a astúcia, o
engodo, a mentira, a fraude ou outros meios
que possam manter alguém em erro, com a
intenção de auferir vantagem ilícita, mas adcautelam, o importante é a prevenção.
Mesmo, porque, exceto os vigaristas que
aplicam estes golpes de trás das grades, os
demais estão soltos.
Enquanto isso, quem realmente
trabalha com honestidade, cumpre seus
deveres cidadãos e paga seus impostos,
(ônus sem bônus), órfãos de direitos pelos
governantes, continua preso em suas casas,
sobrevivendo na selva de pedras. Só pra
finalizar, quem cai num golpe de malandro,
deveria também ser punido, pelo olho
gordo, de querer levar vantagem!
***___Rosane Michelis – Jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia, pós
em turismo.

Rosane Michels - Editora
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SEXTA-13 DA SORTE

Para participantes contemplados, a sexta-feira 13 foi um dia de comemorar a sorte, ao receber os prêmios na descontraída festança da entrega pela Capitalize

Jantar/bailão marcou entrega
de prêmios do Arraiá Corrêa
N
Da Redação

Foto: Pedro Miguel

a última sexta feira, 13,
dia de sorte para
participantes do 19º
Arraiá Corrêa, tradicional evento
promovido por Capitalize
Promoções e Eventos e
Associação de Cabos e Soldados
do 6º Batalhão de Policia Militar
foram entregues os prêmios aos
felizardos da festança. O Arraiá,
realizado de 5 a 8 deste mês na
Praça 7 de Setembro, teve
realmente como ponto alto, o
Festival de Prêmios, que sorteou:
2 televisores LCD 32 pol., 1
geladeira, 1 celular Samsung
Galaxy J7, 1 moto Honda CG Fan
125 CC e 1 Fiat Mobi.
Francisco Alves,
presidente da Capitalize,
organizador do Arraia,
capitaneou a entrega dos prêmios
aos sorteados, agradecendo a
participação de todos que
prestigiaram no qüinqüídio, a
grande festa, animada Thiago
Nusa, Forró Brasil, Erre Som,
Lucianinho dos Teclados, Forró
Esquenta e Azes do Forró.

Simony Cristina M. Caldas
Campos, de Pontes e Lacerda,
com a cartela 026675, que dividiu
o premio com Sulimar Freitas
Leal, de Porto Esperidião,
portadora da cartela 000687.
Já quanto ao grande
sorteio de domingo, ultimo dia do
Arraiá, a TV LCD 32 Pol, ficou
para João de Oliveira Queiroz, de

FORA DE CIRCULAÇÃO

Polícia encontra premiado
e prende traficante na boca
Da Redação

Seu Chico da Capitalize anuncia os felizardos do festival

Para coroar o evento e
mostrar que sexta-feira 13 não é
dia de azar, Seu Chico da
Capitalize e colaboradores numa
solenidade festiva procedeu nas
dependências do clube de cabos e
soldados da policia militar,
procedeu a entrega dos prêmios
aos contemplados, mediante
sorteio em cartelas.

No sorteio da sexta feira
(6), o ganhador do celular
Samsung Galaxy J7, foi Bruna
Alves dos Santos, de Cáceres,
com a cartela 010764; A Honda
CG FAN 125cc 0KM, teve como
ganhador, Ramiro de Souza
Neves, de São Domingos, com a
cartela 005762; No sorteio do
sábado, (7), a geladeira, saiu para

CASO MISTERIOSO

Após uma semana agente de
saúde continua desaparecida
Da Redação

A

Agente de Saúde da
prefeitura de Cáceres,
Ana Antônia da Silva
Santana tem 51 anos, está
desaparecida desde o último dia
10, portanto há uma semana e a
família em desespero, espera por
uma noticia, depois de ter
registrado o caso no Centro
Integrado de Segurança e
Cidadania (CISC).
Os investigadores
continuam as buscas, mas até o
momento não há pistas da
localização da desaparecida.
Conforme familiares, ela fazia
tratamento no Caps, mas além de
depressão, não tinha problemas
mais graves.
Conforme familiares, ela
desapareceu do bairro Vila ,onde

Porto Esperidião, com a cartela
001643 e o grande sortudo que foi
pra casa com o Fiat Mobi 0KM,
foi Alexsander Correa de Souza,
cacerense portador da cartela
018932.
Após a entrega dos
prêmios, aconteceu um suculento
jantar para os presentes, seguido
de um bailão.

residia com a avó, uma senhora
idosa, na manhã da última terçafeira, 10, após sair de casa sem
dizer para onde ia. Segundo uma
sobrinha, ela sofre de depressão e
por outras vezes já havia tentado
tirar sua própria vida.
A família teme que algo
de ruim tenha acontecido com a
desaparecida, que completa
assim duas semanas sumida, sem
nenhuma pista e continua a
espera de informações pelo
telefone (065) 99979-8036.
Este foi o segundo caso de
funcionário público municipal de
Cáceres desaparecido este mês,
sendo que um deles, o do vigia
Jodélcio Souza do Carmo (45), da
Escola Dom Máximo, que havia
sumido no dia 7, sábado, o
Foto: Reprodução

mesmo foi encontrado na quartafeira (11) em uma região de mata,
debilitado e encaminhado para o
hospital regional.
Sobre o desaparecimento
súbito de pessoas, alguns se
referem a problemas dentro de
casa, outros por que
simplesmente tomam esta
extrema decisão. Há casos de
adultos, pessoas acima de 60
anos, que cansaram da
convivência familiar, dos filhos
que estão brigando por dinheiro,
por herança.
Outro fator bem
relevante, é o aspecto dos adultos
que desenvolvem, depois de uma
certa idade, algum problema
neurológico, como por exemplo,
mal de Alzheimer. Elas saem de
casa e depois não sabem voltar.

N

a última quinta-feira, 13,
em operação integrada,
Gefron e Força Tática,
ligada ao 6º Comando, realizaram
a prisão de Ilton José Lemos da
Silva, 53. A prisão ocorreu após
os policiais constatarem durante a
checagem da documentação, que
havia um mandado de prisão
preventiva em aberto. Diante do
fato, o mesmo foi encaminhado
até a Defron de Cáceres/MT para
providências que caso requer.
Em outra incursão no
final de semana, a PM através de
informação 190, logrou prender
um traficante conhecido por
“Jefinho,” 21, que estava
marcando ponto, numa boca de
fumo, vendendo drogas no
Fumódromo da Sidona na tarde
do domingo, 15 por volta das
16h10.
No local, a GU PM do
6°BPM/6°CR flagrou o mula
varejista e na abordagem, um
baculejo, encontrou no bolso de

seu short um recipiente com duas
porções de substância análoga a
pasta base de cocaína, além de
sete Pedaços de sacolas cortadas
prontas para embalar e dinheiro
trocado.
Na cintura do vagau, os
policiais encontraram um tablet.
da marca Samsung, que ele
confessou ter sido uma troca na
feira por três cabecinhas da
farinha do capeta.
A GU PM reconheceu que
o suspeito seria o mesmo que fez
uma tentativa de furto em uma
residência e que posteriormente
ameaçou a dona da residência.
Sem cerimônias, Jefinho disse
que pegava os entorpecentes em
no bar do Elias na Rua 4 em frente
ao campinho de futebol.
Ali, ele batia sua bola e foi
continuar seu jogo, atrás das
grades, após ser guinchado ao
Cisc, autuado em flagrante por
tráfico e recolhido no xilindró do
Nova era.
Foto: PM/MT

Ilton Lemos, procurado e Jefinho, traficante, estão guardados

Ana Antônia da Silva Santana continua desaparecida

Cáceres-MT, terça-feira 17 de julho de 2018

04
MORTE NO MOCÓ

O assassino João Luiz, vulgo “João Calcinha disse que estava no barraco com duas mulheres e Neguinho chegou no local e começou a agredi-lo, e que apenas reagiu

João Calcinha mata Neguinho
a facada durante briga noiada
Da Redação

Foto: PM/MT

Edinaldo Ribeiro Moreira, o “Neguinho”, foi morto a facada

E

dinaldo Ribeiro Moreira,
42, vulgo “Neguinho”,
foi assassinado na noite
da última quinta-feira (12) em
uma casa abandonada no
município de Barra do Bugres,
após briga com um usuário de
drogas, que acabou o atacando
com uma faca.

O suspeito João Luiz dos
Santos, 36, conhecido como 'João
Calcinha', foi preso por volta de
11:00 da manhã da sexta-feira
(13) em uma residência no Bairro
Alvorecer naquela cidade.
De acordo com
informações da Polícia Militar, na
manhã da sexta-feira (13) uma

equipe foi acionada após uma
denúncia de que havia um corpo
ensangüentado em uma
residência geralmente ocupada
por usuários de drogas, no bairro
Jardim Alvorecer.
Ao chegarem ao local os
militares encontraram a vítima
caída ao chão, já sem vida. Os
vizinhos disseram que não viram
nem ouviram qualquer coisa, mas
afirmaram que a casa era
normalmente ocupada por
usuários de drogas.
Os policiais iniciaram as
rondas pela região e cerca de uma
hora depois foram informados
que o autor do homicídio estava
escondido em uma residência no
mesmo bairro.
A PM localizou o suspeito
João Luiz dos Santos, que disse
que por volta das 22h00 do dia
anterior, (12), ele e mais duas
mulheres ingeriam bebida
alcoólica e faziam uso de drogas
quando a vítima teria chegado e
começado a agredi-lo.
O suspeito então disse que
pegou uma faca e desferiu um
golpe contra Edinaldo e que em
seguida, se livrou da faca e saiu
correndo para sua casa.

O suspeito foi
encaminhado para a Delegacia de
Polícia e autuado em flagrante

por homicídio, sendo recolhido a
cadeia local, a disposição da
justiça.

CANA DUPLA

Motorista bebum dirigia
Uno com amigo premiado
F.A c/ Redação

P

oliciais Militares do 17º
BPM de Mirassol D'Oeste
realizavam policiamento
ostensivo no Jardim São Paulo no
final da tarde da última quinta
feira, 12, abordando veículos e
pedestres com o objetivo de
coibir eventuais crimes e na Rua 6
pararam um Fiat Uno de cor
vermelha, com emplacamentos
de Aparecida do Taboado, Mato
Grosso do Sul, que era ocupado
por três homens.
Durante a checagem junto
ao Sistema nada de irregular foi
constatado contra o veículo, mas
num papo reto com um dos
ocupantes, ficou constatado que
e l e , o c o n d u t o r , F. B . S ,
apresentava sintomas de
embriaguez, sendo de mediato
detido.
Pra fazer companhia ao

condutor bebum do Uno, um dos
passageiros averiguado pelos
policiais S.P.S, 47, estava
premiado pela justiça, com dois
mandados de prisão contra o
mesmo e assim, tanto F.B.S como
S.P.S, foram encaminhados à
sede do 17º BPM, onde funciona
o Centro de Operações Militares.
O veículo passou uma vistoria
minuciosa, presenciada pelo
advogado dos suspeitos, que
compareceu ao local.
O defensor acompanhou
os trabalhos dos policiais e após a
confecção do boletim de
ocorrência e auto de infração
ambos foram conduzidos sem
lesões corporais para a Delegacia
de Polícia Civil, onde o
procurado ficou retido e o bebum
foi liberado, após autuação por
direção perigosa.
Fotos: PM/MT

FIM DA LINHA

Suspeito de roubo em mercado
cai da moto ao fugir da polícia
Da Redação

P

oliciais Militares da
Circunscrição do 17º
BPM, que abrange
Mirassol D'Oeste estavam no
final de semana atrás de uma
dupla acusada de roubos no
comercio de Quatro Marcos e que
estaria motocicleta vermelha
Honda ou CG e na Rua São Judas
Tadeu, (Rua Quatro) no Jardim
São Paulo, avistaram uma moto
com as mesmas características.
A moto era ocupada por
dois indivíduos, que empreendeu
fuga em alta velocidade ao
visualizar a aproximação da
viatura policial, ampliando as
suspeitas nos policiais que
iniciaram o acompanhamento
tático, atrás dos fujões e na Rua
28 de Outubro (conhecida como
Rua 8), frente ao Posto de Saúde
o garupa arremessou um objeto
debaixo de uma caminhonete S10, de cor branca, que estava
estacionada.
Após dispensar o objeto,
os bandidos continuaram a fuga,
retornando para a Rua 7, onde o
garupa se aproveitou da redução
da velocidade para saltar do
veículo e empreender fuga dentro
de um lote vago. Como havia
apenas uma guarnição no

momento, os policiais decidiram
prosseguir atrás do motoqueiro
sozinho, que no cruzamento das
ruas 1 e 25 de Dezembro, veio a
perder o equilíbrio, caindo ao
chão.
Abordado, o elemento
A.L.Q, 24, foi detido e
conduzido até a Rua 8, onde o
objeto atirado debaixo da
camioneta e recolhido por
populares, era um revolver
calibre 32, com numeração
raspada, sem munições no
tambor.

As autoridades não
descartam a possibilidade da
dupla ser a mesma que praticou
dois roubos nos últimos dias, na
cidade vizinha de São José dos
Quatro Marcos, onde também
uma dupla chegou ao local
assaltado em uma moto tipo CG
de cor vermelha.
O suspeito foi conduzido
para a Delegacia de Polícia Civil
de Mirassol D'Oeste e
apresentado à autoridade de
plantão para as devidas
providências.
Foto: PM/MT

Cachaceiro e amigo premiado ganharam carona até a delegacia

Suspeito A.L.Q, estava com revolver calibre 32 e foi em cana
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VIAGENS DE ÔNIBUS

Na ausência de serviço convencional de ônibus, gratuidade para pessoas com deficiência e idosas será aplicado também nos serviços especiais e/ou executivo

MP notifica empresa a manter
vagas para idosos e deficientes
P.L c/ Redação

Foto: Arquivo

de disponibilização do serviço
convencional de transporte
coletivo de pessoas na
periodicidade mínima diária, no
âmbito do sistema interestadual, a
gratuidade para pessoas com
deficiência, bem como pessoas
idosas será aplicado também nos
serviços especiais e/ou executivo.
A empresa deverá fixar
cartazes na porta, janela ou vidro
dos guichês e balcões informando
sobre a gratuidade e o desconto no
valor das passagens, quando as
vagas se esgotarem; informando
sobre os horários de antecedência
para a reserva e para a aquisição
das passagens; sobre os
documentos comprobatórios da
Ordem é para Itamarati cumprir o que a lei estabelece
renda, observando que no
e m p r e s a I t a m a r a t i , como uma vaga gratuita por transporte interestadual essa
(agência de Araputanga), veículo com até 20 lugares, sem comprovação da renda pode ser
q u e r e a l i z a s e r v i ç o prejuízo, ainda, do desconto feita com a carteira do idoso da
interestadual de transporte coletivo mínimo de 50% (cinqüenta por secretaria municipal de assistência
de pessoas, deverá garantir em cento) para as vagas excedentes. A social.
A notificação assinada pela
favor das pessoas idosas, duas recomendação foi feita pelo
vagas gratuitas em cada veículo do Ministério Público do Estado de promotora de justiça, Mariana
serviço convencional, bem como a M a t o G r o s s o , a t r a v é s d a Batizoco Silva, com data do dia 05
disponibilização de desconto Promotoria de Justiça da Comarca de julho estipulou prazo de 30
mínimo de 50% do valor da de Araputanga. Conforme a (trinta) dias, a respeito do
passagem para os demais assentos notificação recomendatória nº posicionamento a ser adotado pela
09/2018, a empresa também empresa, ponderando que a
do veículo.
Para o transporte, sistema deverá garantir em favor das omissão (ausência de resposta) e o
intermunicipal, deverão ser pessoas com deficiências, duas não atendimento aos termos
oferecidas duas vagas gratuitas por vagas gratuitas em cada veículo do recomendatórios ensejará a
serviço convencional. Na ausência propositura de ação civil pública.
veículos acima de 20 lugares, bem

A

SHOW NA COPA

Flor Ribeirinha desmente
fake de site sobre a Rússia
Assessoria

A

pós uma matéria do site
UOL/Folha dando conta de
uma proibição policial de
dançar na histórica Praça Vermelha, em
Moscou (Rússia) porque o Brasil fora
eliminado da Copa do Mundo, o Grupo
Flor Ribeirinha decidiu "esclarecer" a
matéria e desmentir os repórteres do
portal. Em nota enviada na manhã deste
domingo (15) à redação, a diretoria do
grupo diz que as coisas não foram como
relatado pelo UOL.
"Enquanto comemorávamos a
repercussão positiva de nossa estadia
na Rússia, em uma primeira parada da
turnê pela Europa, fomos
surpreendidos com uma reportagem
sobre uma suposta proibição ao grupo
de se apresentar na Praça Vermelha.
Viemos a público esclarecer que, ao
contrário do que a notícia sugere,
fomos muito bem recebidos no local
por turistas e russos, na tarde de sábado
(14)", afirmam.
A nota segue a afirmar que o
Flor Ribeirinha estava na praça para
realizar intervenções em um lugar
específico. "No trajeto, na verdade,
fomos abordados por várias pessoas
para tirar fotos, em uma demonstração
de carinho. Uma multidão encantada
com nossa aparência e figurinos".
Foi o momento que a

reportagem do UOL Esportes viu os
policiais russos dizerem que o grupo
não poderia dançar ali nem fazer
barulho. "Foi um breve momento de
orientação da segurança, dando ao fato
uma abordagem sensacionalista. Os
policiais russos não nos impediram de
nos apresentar e o que aconteceu
naquele momento não foi uma tentativa
de dança, mas sim de preparação e
troca com o público".
Os repórteres do UOL, porém,
escreveram que foram perguntar aos
policiais por que os cuiabanos não
podiam dançar, se franceses faziam
isso a todo volume a poucos metros
dali. A resposta foi que "o Brasil foi
eliminado, a França não, então, eles
podem".
Na versão dos dançarinos
cuiabanos, isso não foi dito para eles.
"Inclusive, após o episódio, fizemos
duas pequenas apresentações no local
programado, bem próximo ao estúdio
da rede Globo e demais emissoras
internacionais. Fomos muito
aclamados pelo público presente".
A nota termina com o grupo de
Dona Domingas dizendo que entende
perfeitamente "o protocolo de
segurança" e a necessidade de
"respeitar a cultura local", que foram
muito bem recebidos na Rússia.
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SOBE E DESCE

Em conjunto, as vendas externas dos cinco setores apresentaram participação de 87% do total exportado pelo agronegócio brasileiro em junho de 2018

Saldo da balança do agronegócio
em junho foi de US$ 8,17 bilhões
Agencia Brasil c/ Redação
Foto: Arquivo

Importações registram retração de 10,1% ao período de 2017

O

saldo da balança
c o m e r c i a l d o
agronegócio em junho

foi de US$ 8,17 bilhões, divulgou Internacionais do Ministério da
na última sexta-feira (13) a A g r i c u l t u r a , P e c u á r i a e
S e c r e t a r i a d e R e l a ç õ e s Abastecimento. O resultado das

SECA E FOGO

Municípios de MT lideram
os focos de incêndio no país
G1-MT c/ Redação

M

ais de 21 mil focos de
incêndio já foram
registrados no país
neste ano. Desses, mais de 5 mil
foram registrados em Mato
Grosso, segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE). O período de
proibição das queimadas em zona
rural começou no último
domingo (15) e vai durar 90 dias,
até o dia 15 de outubro, podendo
ser prorrogado. De acordo com o
INPE, do dia 1º de janeiro ao 14
de julho foram registrados 5,2 mil
focos de queimadas em Mato
Grosso.
Os mato-grossenses
devem se preparar para dias mais
secos nas próximas semanas
depois de enfrentar, em mais de
três ocasiões, temperaturas
baixas causadas por frentes frias.
Dos 10 municípios brasileiros
com mais focos de incêndio
registrados no país neste ano, seis
são de Mato Grosso: Feliz Natal,
Nova Maringá, Tangará da Serra,
Tabaporã e Gaúcha do Norte.
Um plano de ação com
medidas de prevenção e combate
a incêndios, foi elaborado pela
Concessionária Rota do Oeste
para ampliar a segurança na BR163 e evitar a incidência de

queimadas e fumaça ao longo do
trecho sob concessão. Entre as
ações preventivas adotadas
rotineiramente pela Rota do
Oeste estão a formação de
aceiros, roçadas e supressão
vegetal.
A Concessionária dispõe
ainda de equipamentos para
combate das chamas, como
caminhões-pipa e abafadores em
todos os veículos de inspeção da
rodovia, além de estrutura para
acionar o Corpo de Bombeiros de

forma mais célere para
atendimento em ocorrências de
maiores proporções. Em 2018, a
Rota do Oeste atendeu 74
ocorrências relacionadas a
queimadas. No período
proibitivo de 2017 foram
registrados 268 casos.
Além de prejudicar o
meio ambiente com a morte de
espécies da fauna e da flora, as
queimadas colocam em risco a
segurança de quem trafega pela
rodovia.

exportações do setor alcançaram
US$ 9,21 bilhões, recuando 0,7%
em relação aos US$ 9,27 bilhões
alcançados em junho do ano
passado.
O agronegócio
representou 45,6% do total das
vendas externas brasileiras do
mês. Já as importações do setor
totalizaram US$ 1,04 bilhão em
junho, com retração de 10,1% em
relação ao mesmo período de
2017.
Além da soja, com
participação de 53,5% das
exportações do setor em junho, os
outros quatro principais
segmentos foram: produtos
florestais (14,4%), carnes (8,3%),
complexo sucroalcooleiro (7%) e
café (3,9%). Em conjunto, as
vendas externas dos cinco setores
apresentaram participação de
87% do total exportado pelo
agronegócio brasileiro em junho
de 2018.
A região asiática, com
destaque para a China, foi o
principal destino das exportações
em junho, mantendo o resultado
dos últimos 12 meses.
O segundo principal
mercado de destino das
exportações do agronegócio
brasileiro em junho foi a União
Européia, com incremento das

vendas, principalmente, de farelo
de soja (+US$ 94,70 milhões),
celulose (+US$ 60,36 milhões),
suco de laranja (+US$ 35,40
milhões) e café verde (+US$
17,64 milhões).
O boletim da Balança
Comercial do Agronegócio
destaca cenário favorável para as
vendas externas do complexo
soja (grãos, farelo e óleo), com
base no último levantamento da
safra 2017/2018 realizado pela
Companhia Brasileira de
Abastecimento (Conab), que
estima que a produção de soja
alcançará 119 milhões de
toneladas, em alta de 4,2% sobre
a safra anterior.
A Conab também estima
que a exportação total brasileira
para este ano atinja 72 milhões de
toneladas de soja, o que superaria
em 5,6% o volume do período
anterior. No primeiro semestre, o
Brasil já embarcou 46,27 milhões
de toneladas do grão, gerando
receita de US$ 18,43 bilhões.
Os aumentos frente ao
mesmo período de 2017 foram de
5,2% em quantidade e de 10,6%
no valor exportado, resultado da
elevação do preço médio em
5,1%, que proporcionou registros
de novos recordes de valor e
quantidade.

Foto: JCC

Vândalos atearam fogo em lote baldio no centro de Cáceres

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, terça-feira 17 de julho de 2018

BRASILEIRO SÉRIE C

Com três pontos conquistados o time de Cuiabá garantiu a meta interna do treinador Schülle que estipulou 28 pontos como meta para avançar este ano

Cuiabá goleia lanterna
se garantindo na 2ª fase
C

S.N c/ Redação

Foto: Futebol-Press

omo era de se esperar, o
Cuiabá Esporte Clube
derrotou o lanterna
Joinville Arena Pantanal e, por
goleada, 5 a 0, encaminhando
sua classificação a 2ª fase do
Campeonato Brasileiro da Série
C. João Carlos abriu o marcador,
Eduardo Ramos, em cobrança de
pênalti ampliou, João Carlos, de
perna esquerda, garantiu o seu e
fez o terceiro. Em uma grande
infelicidade Alex de cabeça fez
contra e Adriano Pardal na
categoria subiu, cabeceou e
fechou o marcador: 5 a 0
Dourado.
Com os três pontos

conquistados o time de Cuiabá
garantiu a meta interna do
treinador Itamar Schülle que
estipulou 28 pontos como meta
para avançar este ano. Ano
passado 25 pontos levaram o
Cuiabá a próxima fase.
O Cuiabá começou o jogo
tomando mais iniciativa, mas o
time de Joinville estava firme na
marcação fechando bastante os
espaços.
Pela ponta direita, aos 16
minutos João Carlos, recebeu
rasteira, antecipou a zaga e bateu
no canto direito sem chances para
o goleiro Mateus, abrindo o
marcador: 1 a 0 Dourado.

Recuperado do susto, O JEC
tentava chegar ao campo
ofensivo, mas não conseguia
avançar as jogadas.
Em cobrança de lateral,
houve falha na marcação e o JEC
meteu a mão na bola dentro da
área, o juiz marcou penalidade,
Eduardo Ramos foi para cobrança
aos 28 minutos, bateu baixo no
canto do goleiro Mateus que mais
uma fez não conseguiu fazer a
defesa: 2 a 0 Cuiabá.
Visivelmente abalado, com o
segundo gol, o time de Joinville
não conseguia mais finalizar as
jogadas.
No contra-ataque João

MARÉ BRAVA

Verdão amarela atropelado
pelo Volta Redonda no R.J
S.N c/ Redação

A

maré de azar continua no
Luverdense, que amarga
um jejum de vitórias e na
seqüência, foi atropelado no estádio
Raulino de Oliveira, pelo Volta
Redonda, pelo placar negativo de 2
a 0 e com isso o time do Rio de
Janeiro deixou a zona de
rebaixamento e subiu para a 5ª
colocação e somou16 pontos. Já o
time de Lucas do Rio Verde que
amarga dois empates seguidos está
na 7ª posição com 15 pontos.
O volta Redonda abriu o
marcador logo aos 4 minutos, na
cobrança de escanteio, a marcação

falhou e Daniel Felipe aproveitou a
jogada e estufou as redes do time de
Lucas. O Verdão reagiu com Itaqui
que cobrou falta de longe direto
para o gol obrigando o goleiro
Douglas a sair para fazer a defesa.
Aos 13 minutos, na cobrança de
escanteio Kaique subiu e de cabeça
mandou na trave do Volta.
Na busca pelo segundo gol,
Marcelo levantou na área, Daniel
Felipe subiu, cabeceou e Diogo
Silva saiu para impedir o gol do
Volta. No contra-ataque Rafael
recebeu na área, cabeceou, mas só
foi linha de fundo. Aos 44 minutos,
Foto: Voltaco.com.br

Gols contra o Luverdense é comemorado pelo Voltaço
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Baiano em cobrança de escanteio,
levantou na área para Daniel Felipe
que brilhou novamente e marcou o
segundo: 2 a 0 Volta Redonda.
Na etapa complementar, o
jogo começou atrasado por falta de
ambulância no estádio. Buscando a
recuperação, Rafael, em
velocidade, passou pela marcação e
mandou uma bomba, arrancando
tinta da trave do goleiro Douglas.
Aos 5 minutos, Rafael sentiu o
joelho e teve que ser substituído por
João Guilherme.
O Luverdense começou a se
encontrar no jogo e levar mais
perigo ao gol do time do Rio, Rafael
recebeu rasteira pelo lado direito, se
livrou da marcação e meteu uma
bomba, obrigado o goleiro Douglas
a sair para fazer a defesa.
De novo pela direita, Itaqui
em velocidade, bateu forte e
cruzado direto no gol de Douglas
que teve que sair para impedir o gol
e reclamou da falta de atenção de
defesa.
O Tricolor não se deixou
dominar, Baiano tabelou com
Marcelo ganhou à frente, chutou
forte, mas a bola explodiu na zaga.
Paulo Renê foi expulso ao 46, por
reclamação. Perdendo, o confronto
ficou ainda mais difícil para o time
de Lucas do Rio Verde. Fim de jogo:
2 a 0 Volta Redonda.

Dourado atropelou o Joinvile na Arena de Cuiabá

Carlos, novamente vivo na
jogada, recebeu cruzado dentro
da área foi de cabeça, mas só foi
linha de fundo. João Carlos
dominou pela direita, passou pela
zaga, lançou para Marino, na
pequena área, que de perna
esquerda só limpou o goleiro
Mateus e mandou para o gol. Fim
de primeiro tempo 3 a 0 Cuiabá.
Na etapa complementar,
João Carlos no domínio da bola
foi para cima, bateu forte, o
goleiro Mateus fez uma grande
defesa, mas Alex bateu de cabeça
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***********************************
A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social
e de amizades vazias. Você vai priorizar a
intimidade com pessoas próximas a qualquer
compromisso social. Aproveite e pratique
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças inesperadas em
seu coração. Uma notícia
pode mudar algumas escolhas e desviar
um caminho já escolhido para o seu
coração. Uma paixão mais intensa pode ser
o carro chefe deste momento.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
movimento intenso em
trabalhos em equipe. Uma
equipe de trabalho pode precisar de
reorganização ou remanejamentos. Um
contrato pode chegar ao fim e apontar para
uma renovação.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças em decisões e
comportamentos,
especialmente relacionados à sua vida
doméstica e familiar. Procure deixar as
provocações de lado e evite brigas e
discussões.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
m u d a n ç a s
e
transformações relacionadas à sua
carreira e projetos profissionais. O
momento pode envolver a chegada de
uma notícia ou projeto, que sugere
mudança de caminhos já escolhidos.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
comunicação tensa e intensa
e da necessidade de cuidados
redobrados com as palavras, especialmente
se estiver envolvido em reuniões de
negócios e acordos. Momento bom para
dedicar-se a um novo curso.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em seu signo
indicando um dia de
mudanças em caminhos e
filosofia de vida já
escolhidos. O momento é ótimo para a
prática da meditação e/ou atividades que
unam mente e corpo. Um projeto com
pessoas estrangeiras pode ganhar força e
movimento.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
negociações intensas,
envolvendo o aumento de
seus rendimentos. Um projeto que envolve
um novo contrato, pode começar a ser
extensamente negociado e aprovado
rapidamente.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de contato mais profundo
com seu mundo emocional, que passa por
um momento de fragilidade. O ideal, é que
neste momento, você faça uma limpeza de
situações e pessoas indesejadas.

A Lua em seu signo começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
emoções intensas e
necessidade de mudanças,
na vida pessoal ou profissional. Um forte
sentimento de insatisfação pode acometer
você e levá-lo a distanciar-se das pessoas e
de algumas situações.

A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de maior
intensidade nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Tome cuidados redobrados
com provocações e discussões, que
podem levar a rompimentos
desnecessários.
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Ilustrando a página hoje, a simpática
professora Elaine Glerian, do corpo docente
da Escola Estadual Onze de Março, (antiga
Ceom) na disciplina de química,
articuladora do Projeto Parlamento Jovem
no estabelecimento de ensino de Cáceres,
que teve este ano um aluno selecionado.

Esotérico
A Lua em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças em decisões e
comportamentos,
especialmente relacionados à sua rotina,
especialmente a de trabalho. O momento
pode indicar também, uma certa
fragilidade na saúde.

e fez gol contra aos 11 minutos: 4
a 0 Cuiabá. No contra-ataque
Feijão, ganhou na velocidade,
preferiu buscar o gol, mas o
goleiro Mateus fez linda defesa.
Alê passou pela direita
para Eduardo Ramos que cruzou
para Feijão, no domínio levantou
para Adriano Pardal, a marcação
falhou, Pardal subiu e na
categoria marcou de cabeça.
Com os cinco gols
garantidos o Cuiabá começou a
trabalhar mais o passe de bola.
Fim de jogo.

By Rosane Michels

C o m e f i c i ê n c i a í m p a r, a s
funcionárias da Biblioteca
Municipal de Cáceres, Carla Kruger
e Divina Aparecida Santos Conchev,
estão sempre buscando divulgar com
dinâmica e eficiência aos
frequentadores da casa de cultura da
Rua Padre Casimiro, as atividades
lúdicas do estabelecimento, voltado
à salutar pratica da leitura e
pesquisas.

Registramos marcando mais um
golaço no placar da vida Wellyngton
Maciel, que recebe os abraços
calorosos da companheira Darlene, da
mãe Isabel, do filhão Samuel e do rol de
amigos. Que essa data se reproduza
por muitos anos, sendo festejada com
saúde e felicidades são os nossos votos.
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