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By Rosane Michels

Destaque VIP ao  escritor José Ricardo 
Menacho, que no próximo dia 28 estará 
lançando o livro “Sarau”. A noite de 
lançamento acontece no Espaço Bosque 
as 19h 30. Parabéns  por mais essa 
maravilhosa obra. Cáceres se orgulha de 
você. Sucessos sempre!!!

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
e de Marte em Aquário, 
indicando um dia de 
negociações intensas,  

relacionadas à uma parceria ou 
sociedade financeira. O momento pode 
ser bastante tenso, mas tudo indica que 
será benéfico para todos.

Esotérico

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento dinâmico e 

agitação nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento pode envolver 
um dia socialmente intenso com a 
aproximação de pessoas diferentes na sua 
vida.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
ind icando  um d ia  de  
nervosismo e agitação, 

especialmente no trabalho. Um projeto 
pode estar em sua fase final e trazer 
pressão ao seu dia. Você pode decidir 
repentinamente mudar de trabalho.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
e de Marte em Aquário, 
indicando um dia intenso 

para seu coração. Um romance inesperado 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo. Se for comprometido, tome 
cuidados redobrados com brigas e 
discussões.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
indicando um dia  de  
movimento  emocional  

intenso e necessidade de distanciar- se da 
vida social. Você vai preferir os amigos 
íntimos à qualquer atividade social vazia. 
Procure estar mais perto dos seus.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
indicando um dia de maior 
visibilidade e melhora da 

imagem social e pública. Mesmo que 
queira, não vai conseguir passar 
despercebido. O momento pode envolver 
bons contatos profissionais.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
indicando um dia  de  
movimento positivo nas 

finanças. Uma promoção, um novo 
negócio envolvendo um contrato e 
aumento de seus rendimentos, pode ser 
firmado a qualquer hora.

A Lua se une a Vênus em seu 
signo, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
ind icando  um d ia  de  
movimento positivo nos 

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Você estará mais aberto, afetuoso e 
receptivo, mais voltado para a vida social e 
os amigos. Um romance pode começar.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro e de Marte em 
Aquário, indicando um dia 

socialmente movimentado, em que você 
estará mais voltado para os amigos. Uma 
nova e interessante amizade pode ser 
feita ainda hoje. Dia ótimo para sair e 
divertir-se.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro e 
de Marte em Aquário, 
ind icando  um d ia  de  
movimento positivo em 

projetos de médio prazo. O momento pode 
envolver maior contato com pessoas e 
empresas estrangeiras, através de negócios 
e viagens.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
e de Marte em Aquário, 
indicando um dia  de  
movimento intenso na vida 

social e aproximação de amigos. A 
comunicação melhora, mas continua 
intensa. Tome cuidado com o que fala. Dia 
ótimo para planejar uma viagem.

A Lua se une a Vênus em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
e de Marte em Aquário, 
indicando um dia de 

interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social. Você vai 
priorizar as amizades íntimas à qualquer 
atividade social vazia. Um amor do 
passado pode voltar.

Festejando data nova hoje Juliana 
Mattiello a quem enviamos votos de 
felicidades e muitos anos de vida. Que 
esse novo ano seja repleto de coisas boas e 
muitas conquistas. Feliz Niver!!!

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

No mundo encantado do circo celebrou o primeiro ano de 
vida o garotão Davi Tavares,  que recebeu os parabéns dos 
familiares e amiguinhos. Que a saúde, o amor e a felicidade 
sejam uma constante em sua vida. Beijinhos com votos de 
felicidades! Na foto com os pais Michel e Sara.

Em clima de festa e muita animação o príncipe Arthur 
Michels Cunha apagou a primeira velinha envolto ao 
carinho dos pais Thiago e Mayara, dos avós, tios e 
amiguinhos que juntos cantaram o tradicional Parabéns. 
Que Papai do Céu cubra de bênçãos sua caminhada 
replicando por muitos anos sua existência.

*********************
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Schumacher, Cleyton e Dione 
converteram. Já pelo lado do 
Bragantino, Robertinho e 
Marquinhos acertaram, porém 
Rafael Chorão, Guilherme 
desperdiçaram.

Na decisão, o Operário 
enfrenta agora o Cuiabá, que 
bateu o Botafogo-SP por 3 a 0 
no estádio Santa Cruz no 
último sábado.

o vencer a de virada AClaro TV, por 3 a 2 , a 
C O H A B  N o v a ,  

m a n t é m  1 0 0 %  d e  
aproveitamento ate aqui no 10º 
Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia,disputado no 
bairro da COHAB Nova.
 Apesar da vitória, a 
COHAB não teve vida fácil, e 
chegou estar atrás do marcador 
por duas vezes.

A g o r a ,  a  e q u i p e  

comandada pelo desportista 
Hélio Designer, soma 9 pontos, 
e restando ainda mais um 
compromisso. 

Já a Claro, em três 
jogos, ainda não venceu 
n e n h u m ,  e  c o n t i n u a  
amargando a lanterna do B. 
Assim, como a COHAB, a 
Claro ainda tem mais um 
compromisso, para fechar essa 
primeira fase.

Quem também mantém 

100%, no campeonato é a 
equipe da Estância Maria/São 
Lourenço. No clássico, diante 
do Santa Cruz, a equipe venceu 
o rival pelo marcador de 5 a2.

 A Estância Mariana, 
nesse primeira fase jogou 
quatro vezes, e venceu as 
quatro, e somou 12 pontos.

Por outro lado, o Santa 
Cruz estacionou nos 3 pontos, 
em três jogos, e atualmente é a 
3ª colocada no grupo A. Em 
seu último compromisso nessa 
primeira fase, diante do 
Arsenal, o Santa Cruz precisa 
apenas de um empate para 
carimbar a sua vaga na 
próxima fase.

De acordo com a  
coordenação do campeonato, 
na terça-feira (11), não houve 
rodada. Já amanhã, (14), o 
Beach soccer da COHAB 
Nova, terá prosseguimento 
com a realização de dois jogos.

As 20h00, o 13 de Maio, 
irá enfrentar a Óptica Júnior e 
às 21h00, o Vila Irene tem pela 
frente a COHAB Nova.

 Operário de Ponta OG r o s s o ,  P a r a n á ,  
superou o Bragantino 

na disputa nos pênaltis em 
partida válida pela semifinal da 
Série C do Campeonato 
Brasileiro e com o resultado, 
vai pegar o Cuiabá na final, 
destacando-se que o time 
mato-grossense goleou o 
Botafogo (SP) no último 
sábado e garantiu a vaga.

A partida foi realizada 
no estádio Germano Krüger, 
em Ponta Grossa (PR). 

Após um 0 a 0 com a 
bola rolando, o Operário 
contou  com uma ta rde  

inspirada do goleiro Simão, 
que pegou duas cobranças de 
pênaltis e fechou a disputa em 
4 a 2.

Durante o primeiro 
tempo, as duas equipes 
arriscaram bastante em suas 
jogadas ofensivas, porém o 
time visitante conseguia 
finalizar com mais perigo as 
suas jogadas. 

Logo aos 10 minutos, 
Juliano aproveitou a sobra 
dentro da área e finalizou forte, 
porém o goleiro Simão fez a 
defesa na melhor oportunidade 
do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o 

time da casa conseguiu criar 
mais perigo ao gol adversário e 
teve uma ótima chance aos 27 
minutos, quando Dione passou 
bem pela marcação e finalizou 
cruzado, fazendo com que a 
bola passasse bem perto da 
trave de Alex Alves.

Treze minutos mais 
tarde, o Operário teve uma 
nova grande chance com 
Schumacher, que subiu mais 
que todo mundo e cabeceou a 
bola firmemente na trave. 

C o m  p l a c a r  e m  
igualdade, a decisão aconteceu 
nos pênaltis. Pelo lado do 
Fantasma, Bruno Batata, 

FIM DE FESTA

Cacerense Chicão reforça
Operário contra o Cuiabá
O.E c/ Redação

Primeiro jogo pelo titulo do Campeonato Brasileiro da Série C acontece no final
de semana em Curitiba e a decisão, será na outra semana na  Arena Pantanal

Cacerense Chicão, o Rei do Acesso, defende o Operário Pr.   

Foto: Assessoria 

Estância Maria/São Lourenço, mantém 100% no certame    

Foto: Luiz Garcia

FUTEBOL DE AREIA

COHAB Nova e Mariana/São 
Lourenço intactos no certame
Assessoria

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de setembro de 2018

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

esta quinta feira e amanhã, N14, representantes do 
Ministério da Segurança 

Pública do Brasil e Embaixada dos 
Estados Unidos da América no país, 
realizarão uma visita técnica em 
Cáceres, na fronteira brasileira com 
a Bolívia, objetivando acompanhar 
em campo as atividades dos 21 
profissionais entre policiais civis, 

militares e federais de estados que 
fazem fronteira com outros países 
sul-americanos, inscritos na 2ª turma 
do Curso de Operações de Patrulha 
Rural Fronteiriça (RBPO).

Este curso tem como 
o b j e t i v o  p e r m i t i r  q u e  o s  
p a r t i c i p a n t e s  d e t e c t e m ,  
iden t i f iquem,  c l a s s i f iquem,  
respondam e resolvam intrusões de 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

fronteira em ambientes rurais, 
focado em táticas de pequenas 
unidades, manuseio de armas de 
fogo, rastreamento, navegação 
terrestre, atendimento médico de 
emergência, conceitos de segurança 
nas fronteiras e planejamento 
operacional.

A Embaixada oferece suas 
instruções a partir de um programa 

que capacita países estrangeiros para 
proteger fronteiras nacionais, 
gerenciar seqüestros por crimes de 
resgate e resolver possíveis 
incidentes terroristas.

N e s t a  q u i n t a ,  o s  
representantes dos dois órgãos 
poderão conferir atividades práticas 
ministradas por quatro instrutores 
americanos. São elas: Invasão a 
instalações de alto risco (como 
conduzir o planejamento para 
invadir instalações, casas, em 
ambientes de alto risco); Assaltos a 
veículos (como remover ocupantes 
com segurança, como entrar em 
veículos suspeitos, como procurar 
armas, entre outros); e Navegação 
terrestre (aprender os elementos do 
uso de mapas, bússolas e tecnologia 
de posicionamento global para 
apoiar as operações de fiscalização). 

Já amanhã, 14, as atividades 
se concentrarão em dois pontos: 
Métodos de busca e rastreamento, 
onde os participantes vão aprender 
como analisar pistas e outros 
indicadores de movimento em 
terrenos rurais; e Medicina tática 
(como fornecer tratamento médico 
para a polícia e socorristas quando 
eles sofrem lesões traumáticas ou 
com risco de vida durante as 
operações de fiscalização).

O s  e x e r c í c i o s  s e r ã o  
acompanhados pelo diretor de 
Ensino, Pesquisa, Análise da 
Informação e Desenvolvimento de 
Pessoal da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da 
Segurança Pública (Senasp/MSP)), 
Rinaldo de Souza, e o conselheiro da 
Embaixada dos Estados Unidos da 
América no Brasil, Jason Smith.

 Polícia Militar de Pontes e ALacerda atendeu uma 
ocorrência de tentativa de 

homicídio na madrugada desta 
quarta-feira (12) por volta das 
1h30 no antigo Bar da Vanusa no 

Bairro Residencial Vera. A vítima 
foi atingida por disparos de arma 
de fogo.

Segundo informações da 
vítima, ela estava deitada quando 
ouviu o barulho de um veículo 
parando em frente ao portão, 
quando repentinamente foi 
atingida por disparos vindo através 
da janela, os tiros atingiram o 
ombro e a mão. Na seqüência o 
responsável pelos tiros tomou 
rumo ignorado.

A vítima foi socorrida pelo 
corpo de bombeiros e rapidamente 
encaminhada para o Hospital Vale 
do Guaporé. A Polícia esteve no 
local, registrou o boletim de 
ocorrência e investiga o caso. O 
nome da vítima não foi divulgado 
por medidas de segurança.

CÁCERES/BOLÍVIA

Brasil e EUA abrem hoje na
fronteira curso para policiais

A idéia é que participantes sejam futuros treinadores atuando de multiplicadores que irão repassar o curso a outras unidades que patrulham a fronteira

Assessoria c/ Redação

Instrutores norte-americanos ministrarão atividades hoje   

Foto: Assessoria

BALAS PERDIDAS

Baleado por desconhecido
que estava no Bar Vanusa
PM/MT c/ Redação

Centro comercial de Pontes e Lacerda na região de Cáceres  

 Foto: Arquivo

Além destes municípios, 
o SENAR Tec já está em Nova 
Ubiratã, Carlinda, Juscimeira e 
e m  N o v a  X a v a n t i n a .  É  
importante dizer que o SENAR-
MT tem concretizado diversas 
parcer ias  para  ampliar  o  
atendimento de ATeG em Mato 
Grosso.  Esta  l i s ta  inclui  
instituição de ensino, pesquisa, 
entidades, órgãos públicos e 
empresas privadas.

no SENAR Tec Leite.
Em 2017 e 2018 as 

parcerias foram ampliadas e o 
SENAR Tec Leite passou a 
atender mais de 15 municípios. 
Em 2017 foi concretizada a 
parceria com São José dos Quatro 
Marcos, que atende produtores da 
região que envolve os municípios 
de Mirassol d'Oeste, Cáceres, 
Curvelândia, Rio Branco, Salto 
do Céu e Glória d'Oeste.
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na programação, além das 
palestras, haverá oficinas de 
manejo correto da ordenha, 
qualidade e transporte do leite in 
natura - avanços, desafios e 
tendências. A terceira oficina será 
sobre o leite de qualidade – um 
desafio nacional.

O SENAR-MT passou a 
oferecer Assistência Técnica e 
Gerencial (ATeG) em 2015 para 
cerca de 120 produtores no 
município de Pontes e Lacerda, 
cuja demanda é crescente e, em 
2018, já são cerca de 600 
produtores que estão envolvidos 

últimos 12 meses do Programa 
SENAR Tec Leite  que é  
desenvolvido pelo SENAR-MT 
na região desde 2015, também 
dstaca o nome dos produtores que 
se destacaram no último ano. A 
programação tanto de um evento, 
quanto do outro inclui assuntos 
como lei te  de qualidade,  
planejamento na propriedade 
onde se produz leite e também 
como é possível ganhar dinheiro 
com leite.

Em São José dos Quatro 
Marcos o Workshop Senar Tec 
será realizado pela primeira vez e 

m  c l i m a  f e s t i v o ,  Eaconteceu ontem em 
Pontes e Lacerda, no 

Parque de Exposição Osvaldo 
Aranha Marques, o 3° Workshop 
SENAR Tec. Cuja dose se repete 
amanhã (14), em São José dos 
Q u a t r o  M a r c o s ,  e v e n t o s  
promovidos  pe lo  Serviço  
Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (SENAR-MT) e 
Sindicatos Rurais, com diversos 
outros parceiros onde são 
debatidos a pecuária de leite.

Além das palestras e da 
apresentação dos números dos 

Segundo informações Eduardo 
Alves,  18,  seguia em uma 
motocicleta Twister pela Avenida 
Marechal Rondon quando o 
condutor do Veículo Grand Siena 
invadiu a preferencial, não 
respeitando o sinal de pare e 

m gravíssimo acidente Ufoi registrado no trânsito 
de Pontes e Lacerda, 

desta vez na Avenida Marechal 
Rondon esquina com a Rua 
Manoel F. Pereira durante a 
madrugada de anteontem, 11. 

atingindo a vítima.
O jovem foi arremessado 

a vários metros de distância e seu 
capacete saiu da cabeça com a 
força do impacto.

A vitima Eduardo, teve o 
corpo arremessado a cerca de 15 
metros do local do acidente, 
sendo que o capacete fora 
arremessado de sua cabeça, 
d e v i d o  n ã o  e s t a r  p r e s o 
corretamente e foi parar a mais de 
20 metros de onde ficou o corpo 
do jovem. 

Conforme populares, uma 
imprudência que culminou com a 
morte de mais um jovem, que 
completaria 19 anos no próximo 
mês.

Ele chegou a receber os 
primeiros atendimentos no local e 
foi conduzido pelos militares do 
Corpo de Bombeiros até o 
hospital Vale do Guaporé, mas 
não resistiu aos ferimentos 
recebidos e foi a óbito.

mesmo, entre eles tentativa de 
homicídio.

Alem da motocicleta Fan 
uma Biz foi roubada no bairro e 
os indícios levam a crer que seja o 
menor de idade, segundo o 
Sargento Ramirez da Policia 
Militar ele é suspeito de ser o 
autor do furto de ambas as 
motocicletas. 

Detido na delegacia o 
menor infrator relatou que o 
m o t i v a d o r  d o  f u r t o  f o i 
'necessidade e fome', por isso 
furtou a motocicleta.

 furto da motocicleta Oaconteceu no bairro 
Jardim Marília por volta 

das 21 horas de terça feira (11), 
minutos após o ocorrido os 
militares do 18ª BPM localizaram 
a motocicleta FAN, estava 
abandonada em uma residência, 
após algumas rondas realizada na 
cidade os militares detiveram o 
principal suspeito de ter cometido 
o furto, um menor de apenas 15 
anos de idade, no quartel da 
policia militar ele confirma a 
autoria do furto e relata outros 
vários delitos praticado pelo 

WORKSHOPS

Pecuária de Leite movimenta
P. e Lacerda e Quatro Marcos

A programação inclui assuntos como leite de qualidade, planejamento na propriedade onde se produz leite e como é possível ganhar dinheiro com leite

Senar-MT c/ Redação

Logo pela manhã, convivas começaram a chegar na festa   

Foto: Assessoria

SINAL PARE

Jovem morre ao ter motoca
colhida por carro na esquina
P.L c/ Redação

Vitima fatal Eduardo Alves completaria 19 anos em outubro   

Foto: Akitafacil

Menor detido estaria envolvido em tentativa de homicídio   

Foto: PM/MT

FOME DE CRIME

Pivete cha suja grampeado
pela PM com moto furtada

Da Redação
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com possibilidade de novos 
recordes.

Segundo a meteorologista 
Marina Padilha, o ideal é que a 
umidade esteja acima de 50%. No 
entanto, é normal que Mato 
Grosso não tenha chuvas neste 
período. “A grande massa de ar 
seco impede a passagem da frente 
fria e a formação de nuvens para 
chuva e, conseqüentemente, a 
umidade fica baixa. Estamos em 
um período de seca, que é 
característico da nossa região”, 
explicou.

Devido ao clima, o Inmet 
alerta para o risco de incêndios 
florestais e problemas de saúde, 
como ressecamento da pele, 
desconforto nos olhos, boca e 
nariz. As recomendações são as 
seguintes: beber bastante líquido, 
não praticar atividades físicas 
entre 10h00 e 16h00 e evitar 
qualquer tipo exposição ao sol  
neste período.

 maioria dos municípios Ade Mato Grosso, entre 
eles Cáceres, está em 

estado de alerta devido às altas 
temperaturas e a baixa umidade. 
A última chuva registrada na 
cidade, um chuvisco de 10 
minutos aconteceu há mais de um 
mês,  segundo o Inst i tuto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e a situação é de canícula 
mesmo, embora meteorologistas 
prevêem que o clima deve 
melhorar no final de setembro.

A previsão de chuvas por 
ora é apenas no norte do estado, 
em algumas regiões isoladas, 
chuvas de maiores proporções 
devem acontecer no fim do mês, o 

clima deve melhorar, mas a 
diferença será pouca, admitem os 
técnicos do Inmet.

D e  a c o r d o  c o m  o  
Instituto, a capital de Mato 
Grosso bateu o recorde de calor e 
baixa umidade, em 2018, na 
terça-feira (11), quando os 
termômetros registraram 40,3°C 
e umidade de 12% e 40º em 
Cáceres, com nível de deserto na 
umidade relativa do ar. A 
sensação térmica pode ter 
chegado aos 42 graus.

Conforme a previsão, 
C á c e r e s  d e v e  c o n t i n u a r  
registrando média de 40°C até 
amanhã, (14) e a umidade deve 
permanecer entre 12% e 20%, 

Diante do fato, com apoio 
do Ciosp foi localizado o dono do 
veículo, que disse que seu carro 
estava na garagem de sua 
res idência ,  no  es tado de  

onde foi usada tinta fosca para 
ludibriar a real numeração. O 
documento CRLV também 
apresentava diferentes fontes, no 
tipo e tamanho de letras.

 oliciais da Força Tática Pdo 6º Comando Regional 
de Cáceres, localizaram 

veículo clonado e prenderam dois 
suspeitos, Carlito Magalhães 
Nogueira, 30, com passagens por 
lesão corporal e tráfico e Rafael 
Silva Campos, 18, que não tinha 
passagens. 
 E l e s  e s t a v a m  n o  
restaurante Espetinho Mais Você, 
localizado no bairro Vila 
Mariana, em nossa cidade com o 
veículo Fiat Toro branco com 
placas clonadas de Araripina 
(PE).

Rafael  ainda tentou 
despistar os policiais de que não 
estava com nada de ilícito, mas 
não soube explicar a razão pela 
qual omitiu possuir um celular e 
R$ 1.220,00 que estavam em um 
engradado de cerveja. Os 
policiais constaram sinais de 
adulteração no chassi do veículo, 

verificado a placa real do veículo 
e o chassi, sendo da cidade de 
Escada (PE), que consta o carro 
como roubado/furtado. Os 
suspeitos, veículo e demais 
materiais, como celulares, 
correntes de pescoço e dinheiro  
foram encaminhados para o Cisc 
da cidade.

Pernambuco. Ou seja, os dados 
usados eram de outro veículo. 
Aliás, o documento apresentado 
pelos suspeitos estava com o 
canhoto de recebimento de 
certificado de licenciamento que 
fica retido no órgão de trânsito.

Com auxílio da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), foi 

diretor da escola Demétrio Costa 
Pereira.

O projeto, nessa primeira 
fase é uma parceria com algumas 
unidades da rede estadual, em 
breve o mesmo será expandido 
para as unidades da rede 
municipal do município de 
Cáceres. 

A finalidade do projeto e 
cultuar os valores cívicos e o 
respeito aos Símbolos Nacionais; 
levar cultura e recreação às 
escolas; e integrar o Exército à 
comunidade escolar através da 
música.

O tenente-coronel, Hevér, 
comandante do 2º batalhão de 
Fronteira, esteve acompanhando 
a apresentação, ao lado do sub 
comandante do Batalhão, o 
t a m b é m  t e n e n t e - c o r o n e l ,  
David,coordenador do projeto 
Banda na Escola.

a manhã de ontem, (12) a Nbanda de música do 2º 
Batalhão de Fronteira, 

Batalhão General Jose Miguel 
Lanza iniciou, o Projeto Banda na 
Escola, com apresentação na 
escola estadual, Demétrio Costa 
Pereira, localizada no bairro 
Cidade Alta.

Nessa apresentação, além 
dos professores e alunos do 
Demétrio, professores/diretores 
de outras escolas também 
estiveram prestigiando o evento, 
no sentido de estar buscando mais 
informações sobre o projeto para 
que o mesmo possa a ser 
desenvolvido em suas escolas.

“ Q u e r o  a g r a d e c e r  
imensamente o comando do 2º 
Bfron, por ter escolhido a nossa 
escola, para o ponta pé inicial 
desse projeto”, disse o professor 
Celestiano Rodrigues Neto, 

Dupla suspeita foi presa num
espetinho com carro clonado

O veículo Fiat Toro apreendido com os dois suspeitos em Cáceres era roubado em Pernambuco e estava chassi “sentado” de outro Toro daquele mesmo  estado

Da Redação

TORO SENTADO

Suspeitos Carlito Nogueira e Rafael Campos, foram pro pote  

 Foto: PM/MT

CANÍCULA PANTANEIRA

Calor em Cáceres bate os
40º com clima de deserto
Assessoria c/ Redação

Sol escaldante castiga transeuntes nas ruas de Cáceres   

Foto: JCC

Finalidade é cultuar os valores cívicos através da música   

Foto: Divulgação

MUSICAL 2º BFRON

Projeto Banda na Escola visita
Escola Demétrio Costa Pereira
Assessoria c/ Redação

SEM PALAVRAS
Horário político eleitoral, mais pra Otário 
politiqueiro eleito-sem oral, porque o 
candidato é mudo, explicando o áudio: “O 
candidato está no estúdio; nos fundos, a 
marca do candidato, seu numero e seu 
partido”, diz a voz do apresentador e o 
candidato fala mas não aparece a voz. Ou é 
mídia pai d'égua, ou oposta mesmo, porque 
gente sem palavra não deve merecer a 
confiança do eleitor. Se a novidade é 
modernismo, saiu pela culatra, o povo que já 
não confia muito nos políticos, queria ao 
menos ouvir sua voz, sem palavras, não vai 
ter voto, fechou?

IMPOSTÔMETRO
Aumentou mais um bilhão, a conta dos 
impostos arrecadados pelo governo em Mato 
Grosso, registrando ontem pela manhã o 
Impostômetro a astronômica cifra de R$ 21 
bilhões, 42 milhões, 350 mil e uns quebrados 
que saltavam a cada segundo no painel. 
Lembram que no começo do mês, 
registramos neste mesmo espaço, pouco mais 
de 20 bilhões, mas a fila anda, a gente paga, o 
governo embolsa, e truco: retorno que é bom 
mesmo, necas de pitibiribas. Como é ano de 
eleições, a gente sugere criar também, o 
Promessômetro.

FORA DO JOGO
Os deputados Ságuas Moraes, Domingos 
Fraga, Baiano Filho e Wancley Carvalho 
confirmaram que não são candidatos a nada e 
que vão se dedicar à vida pessoal e 
profissional. Ságuas pretende voltar a atuar 
na Medicina (ele é pediatra); Fraga quer se 
dedicar à Agronomia; Baiano afirma que está 
preocupado com a família; e Wancley quer 
retornar à Segurança (é policial civil), aliás, 
ele não esconde de ninguém que está doente e 
quer cuidar da saúde, no que faz muito bem. 

INFLAMÁVEL
Depois de uma semana sem reajustes no 
preço da gasolina, a Petrobras anunciou hoje 
(12) aumento de 1,02% no preço do 
combustível comercializado em suas 
refinarias. A partir desta quinta feira, (13), o 
litro da gasolina passa a custar R$ 2,2294, 
dois centavos a mais do que os R$ 2,2069 
cobrados desde 5 de setembro. No mês, o litro 
do combustível já subiu nove centavos, ou 
seja, 4,3% a mais do que custava no fim de 
agosto (R$ 2,1375). Com mais esta facada no 
bolso do consumidor, quem fica feliz da vida 
é o governo que embolsa reajustes, impostos 
e mede uma inflação falsa de 3% ao ano.

VACINAÇÃO
Aqueles retardatários que deixam prá ultima 
hora os compromissos, inclusive aqueles que 
deveriam ser inadiáveis como a saúde. 
Devem ficar atentos, pois amanhã será o 
ultimo dia de vacinação contra a poliomielite 
e o sarampo. Diga se de passagem que a data 
foi prorrogada diante da omissão de pais e ou 
responsáveis dos pequerruchos, mesmo 
cientes da necessidade da imunização. Os 
coordenadores da campanha alertam que 
vacinar as crianças é a forma mais segura e 
eficaz para evitar essas doenças, então, gente 
boa, procure uma Unidade de Saúde e não se 
esqueça de levar a caderneta.

FESTA APROPIRA
Cerca de mil pessoas são esperadas no 
próximo domingo, 16, na 11ª Festa da 
Associação dos Produtores do Vale do 
Piraputanga (APROPIRA), que será 
realizado novamente na sede da Associação 
localizado a 16 quilômetros do centro de 
Cáceres as margens do Córrego Piraputanga. 
A Festa começa logo cedo e prossegue 
durante todo o dia com churrasco. Este ano a 
animação será de Santos e Amarildo. As 
mesas custam R$ 100 e o ingresso individual 
R$ 25.

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de setembro de 2018
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Dizia a musica Roda Viva do amigo 
Chico, que, “tem dias que a gente se sente, 
como quem partiu ou morreu, a gente 
estancou de repente, ou foi o mundo então, 
que cresceu”,... pois é, ele deve ter crescido 
sim, mas para os políticos brasileiros,  que 
são pagos aos tubos, vultosos salários, para 
se coçar, fingir que trabalha e zombar dos 
patrões, a gente, que os paga com nossos 
impostos. Veja o amigo leitor quanto abuso 
dos nossos empregados, os deputados 
estaduais de Mato Grosso: simplesmente 
decidiram suspender as sessões na 
Assembléia Legislativa para dar prioridade 
as campanhas de reeleição, com retomada 
da agenda após 7 de outubro. 

Trocando em miúdos, 19 dos 24 
parlamentares disputam mais quatro anos de 
mandato e durante este tempo, estarão 
recebendo do nosso suor, pra fazer 
campanha, agora imagine o amigo faltar um 
dia no trabalho, perde o sábado e o domingo, 
isso, se não for mandado pro olho da rua por 
justa causa. Como eles jogam colados, a 
reorganização da agenda do plenário foi 
aprovada por meio do requerimento 
326/2018, de autoria das lideranças 
part idárias,  para permitir  que os 
parlamentares possam percorrer o Estado no 
período elei toral ,  repita-se ultra-
remunerados com o salário teto simbólico 
de R$ 25.322,00, burlado no limite pelas 
gratificações quando presidem comissões 
na Casa ou fazem parte da mesa diretora e o 
etc. 

Aí é que entra o grosso do etcétera, e 
os cambaus pesados, as verbas de gabinete e 
alhures, as indenizatórias, usadas para 
gastos como escritório, passagens aéreas e 
aluguel de veículos, que segundo o Portal 
Transparência, soma R$ R$ 160.322 por 
deputado em Mato Grosso. Aliás, conforme 
os dados do respeitável portal, que nenhum 

político ousa contestar e ou questionar, tem a 
maior verba indenizatória do país, com R$ 
65 mil por deputado, durma-se com tamanha 
ousadia: estes nossos empregados, não 
precisam mais comprovar gastos para ter 
direito a essa verba. 

Os R$ 65 mil são depositados 
automaticamente na conta  destes  
parlamentares, que não precisam apresentar 
comprovantes fiscais antes de receber o 
dinheiro. Fechando a conta, verba 
indenizatória R$ 65.000; gasto pessoal R$ 
90.322; Verba de gabinete (para contratação 
de assessores) R$ 70.000, somando-se 
pessoal + gabinete, R$ 160.322,00.  Sabe 
um dos problemas que afetam a 
administração pública tupiniquim? A 
gastança dos políticos, os deputados 

estaduais brasileiros gastam demais, têm 
muitos funcionários e, em alguns casos, têm 
salário acima do permitido, tudo pago com o 
nosso dinheiro e tem pobre de espírito que 
gosta, que se derrete quando ver um 
deputado, quer tirar selfie, coisa ridícula de 
mente poluída, de patrão pior que o 
empregado. 

Só pra finalizar, quer saber? Quem 
gasta o salário que a gente paga, fazendo 
politicagens, não bate ponto no trabalho, 
não deve merecer ser reeleito, não é assim 
que funciona com o trabalhador comum? O 
que eles têm diferente? Exceto a ociosidade 
da maioria, não deixam de ter patrões, nós, o 
Seu Zé,a  Dona Maria, a gente, então, faltou 
no trabalho ppor interesses pessoais, manda 
prá rua. 

Nos países cujo Estado está 
ordenado sobre os preceitos da democracia e 
do Direito, o sigilo profissional do advogado 
é matéria de ordem pública. São universais 
os conceitos e a lógica que sustentam a 
inviolabilidade da comunicação do 
advogado com o seu cliente, por quaisquer 
meios: correspondência escrita, eletrônica, 
telefônica e telemática. 

No Brasil, a Constituição Federal e 
o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) 
são os dois principais diplomas legais que 
mantêm essa proteção da cidadania no nosso 
ordenamento jurídico. A leitura do artigo 7º, 
inciso II, do Estatuto da Advocacia, à luz dos 
direi tos e garantias fundamentais 
assegurados pela nossa Constituição, não 
deixa dúvida de que a conversa entre 
advogado e seu cliente, com o propósito de 
orientação para estratégia de defesa, é 
protegida por sigilo inviolável. 

Mesmo, a interceptação telefônica 
de advogado só é legal por ordem judicial, 
motivada por eventuais crimes cometidos 
pelo advogado, nunca por razão de sua 
profissão. Apesar disso, tem se verificado, 
algumas gravações sigilosas entre 
advogados e clientes, tem sido divulgadas ao 
arrepio da lei e do direito por meio de 
veículos de imprensa. 

Um exemplo desse despropósito 
ocorreu em julho do ano passado em 
Ribeirão Preto (SP), quando uma emissora 
de TV e uma rádio do município levaram ao 
ar trechos de diálogo mantido por telefone 
entre um advogado e seu constituinte, 
também advogado, devassando o sigilo 
profissional. 

Um viés dessa visão deturpada do 
papel da advocacia se manifesta por meio de 
parlamentares que tentam convocar 
advogados de pessoas investigadas para que 
prestem depoimento, na condição de 
testemunhas, em Comissões Parlamentares 
de Inquérito com o intuito de obter 
informações sobre os eventuais crimes 
praticados pelos clientes. 

Há uma gravidade muito acentuada 
numa prática como essa, que atenta 
frontalmente a Lei. Mais que isso, o sigilo 
profissional é um dever que nos é imposto; 
não podemos revelar conversas, diálogos, 
documentos que nos são confiados pelo 
cidadão, exclusivamente para a sua defesa, 
como bem justifica o advogado criminalista 
Ricardo Toledo Santos Filho. 

Só pra finalizar, o Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça consolidaram jurisprudência que 
garante ao advogado o direito de se recusar a 

prestar depoimento na condição de 
testemunha de processo ou ação penal 
promovida contra pessoa que tenha 
representado, como previsto no Estatuto da 
Advocacia. 

Os dispositivos legais para a 
proteção do sigilo profissional da advocacia 
são anteriores ao atual Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil, que os herdou do 
Estatuto anterior (Lei Federal 4.215/1963), 
mantendo conceitos e atualizando o texto.

Mesmo com previsão em leis 
federais datadas da década de 60, os casos de 
violação do sigilo profissional de advogados 
se repetem, renovando-se de tempos em 
tempos, especialmente quando a opinião 
pública fica mais inflamada com escândalos 
de corrupção ou o avanço do crime 
organizado. 

E s s a   c o m o ç ã o  n ã o  p o d e  
contaminar o Estado, não pode ser 
fundamento para a violação de normas e 
princípios que dizem respeito ao direito de 
defesa ou quaisquer outros direitos e 
g a r a n t i a s  f u n d a m e n t a i s ,  
constitucionalmente previstos. 

***___Ricardo Toledo Santos Filho, é 
advogado criminalista.
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Representantes do Ministério da Segurança Pública do Brasil e 
Embaixada dos Estados Unidos da América no país, realizarão hoje e 
amanhã, uma visita técnica em Cáceres, na fronteira com a Bolívia, 
objetivando acompanhar em campo as atividades de policiais civis, 
militares e federais de estados que fazem fronteira com outros países sul-
americanos, inscritos na 2ª turma do Curso de Operações de Patrulha Rural 
Fronteiriça. Página 05

Policiais da Força Tática 
de Cáceres, localizaram veículo 
clonado e prenderam  Carlito 
Magalhães Nogueira e Rafael 
Silva Campos, 18, que não tinha 
passagens  no  res taurante  
Espetinho Mais Você, com a 
camioneta Fiat Toro branco com 
placas clonadas de Araripina 
(PE). Os PMS constataram sinais 
de adulteração no chassi e CRLV 
com diferentes fontes, no tipo e 
tamanho de letras. 

Página 03

A maioria dos municípios de Mato 
Grosso, entre eles Cáceres, está em estado 
de alerta devido às altas temperaturas e a 
baixa umidade. A última chuva registrada 
na cidade, um chuvisco de 10 minutos 
aconteceu há mais de um mês, segundo o 
Inmet e a situação é de canícula mesmo, 40º 
ontem, embora meteorologistas prevêem 
que o clima deve melhorar no final de 
setembro. 

Página 03

O condutor do Veículo Grand Siena invadiu o sinal Pare na esquina 
da Avenida Marechal Rondon com Rua Manoel F. Pereira em Pontes e 
Lacerda, atropelando a moto Twister pilotada por Eduardo Alves, que  foi 
arremessado a vários metros de distância, tendo o  capacete (solto) voado 
da cabeça com a força do impacto. O jovem que completaria 19 anos em 
outubro não resistiu e foi a óbito. Página 04

Na manhã de ontem, (12) a Banda de Música do 2º Batalhão de 
Fronteira, iniciou, o Projeto Banda na Escola, com apresentação na escola 
estadual, Demétrio Costa Pereira, no bairro Cidade Alta. A finalidade é 
cultuar os valores cívicos e o respeito aos Símbolos Nacionais; levar 
cultura e recreação às escolas; e integrar o Exército à comunidade escolar 
através da música. Página 03

AÇÕES DE FRONTEIRA

Operação militar em Cáceres
envolve forças do Brasil e EUA

Dentre outras, atividades práticas versam sobre invasão a instalações de alto risco, assaltos a veículos suspeitos, buscas de armas, uso de mapas, bússolas, etc.

Atividades práticas serão ministradas por instrutores dos States   

Foto: Assessoria

ESPETINHO DE TORO

Flagrados em Cáceres com
camioneta de chassi clonado

Carlito e Rafael trocaram o Toro por uma Jega no cadeião   

Foto: PM/MT

CALOR EXTREMO

Temperatura chega a 40º em
Cáceres em clima de deserto

Sensação térmica em Cáceres pode ter chegado aos 42º   

Foto: JCC

Siena atravessa faixa, atropela
moto e mata jovem na esquina

MORTE NO SINAL

Eduardo Alves completaria 19 anos no próximo mês   

Foto: Akitafacil

BANDA NA ESCOLA

Projeto cívico visita Demétrio
Costa no bairro Cidade Alta

Banda do 2º Bfron abriu o projeto com civismo via musical   

Foto: Divulgação
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m homem de 49 anos foi Upreso pela Delegacia 
Especializada de Roubos 

e Furtos (Derf) em Rondonópolis, 
na última terça-feira (11), ao se 
passar por religioso e aplicar 
golpes em aposentadas. Jair 
Siqueira foi levado para a 
d e l e g a c i a ,  o n d e  p r e s t o u  
depoimento e, segundo a polícia, 
confessou o crime.

Pelo menos três vítimas já 
foram identificadas pela polícia. 
Uma delas teve um prejuízo de 

R$ 15 mil. De acordo com a 
polícia, a principal história usada 
pelo estelionatário par aplicar os 
golpes era a de parentes que 
estavam doentes. 

U m a  d a s  v í t i m a s  
procurou a polícia e registrou um 
boletim de ocorrência, no qual, 
contou que o golpista se 
apresentou como filho de uma 
amiga. 

Para a idosa, Jair contou 
que o pai estava enfermo e 
precisava de dinheiro para 

tratamento.
Outra vítima relatou ter 

ouvido a mesma história. O 
prejuízo dela foi de R$ 5 mil. Um 
carro usado por Jair para levar as 
v í t imas  a té  o  banco  fo i  
apreendido. 

Até o momento, a polícia 
conseguiu recuperar apenas R$ 
550 com o golpista. O caso deve 
continuar sendo investigado, uma 
vez que a polícia suspeita que o 
estelionatário tenha feito mais 
vítimas.

studantes do 9º ano da EEscola Ricardo Franco, em 
Vila Bela da Santíssima 

Trindade, foram recepcionados pelo 
juiz diretor, Elmo Lamoia de 
Moraes, durante visita. 
 A ação faz parte de um 
projeto intitulado "Pequeno Grande 
Cidadão", que permite proporcionar 
aos alunos noções de Direito, 
criticidade e orientação vocacional.

D u r a n t e  o  t o u r  e l e s  
souberam como funciona o Poder 
Judiciário, quais os trabalhos são 
desenvolvidos e visitaram toda a 
estrutura da Comarca. 

O juiz mostrou aos alunos o 
Plenário do Tribunal do Júri, as celas 
onde ficam os presos que serão 
interrogados, o gabinete, secretarias 
e demais setores.

Os alunos manusearam 
processos e assistiram a palestras, 
tanto do magistrado quanto do 
promotor de Justiça Samuel Telles 
Costa sobre as funções do Judiciário, 

Ministério Público, Executivo e 
Legislativo. 

"No começo eles estavam 
retraídos, mas depois ficaram mais 
desenvoltos.  Fizeram várias 
perguntas sobre a nossa profissão, 
como foram os estudos até 
chegarmos às funções de juiz e 
promotor e pediram dicas sobre as 
vantagens e desvantagens de cada 
uma", contou Elmo Lamoia.

Depois ,  o  magistrado 
chamou oficiais  de just iça,  
assessores e servidores do gabinete 
para que os alunos pudessem 
distinguir um pouco mais sobre estas 
profissões e para que eles tivessem 
conhecimento de que uma Comarca 
não é composta somente pelo juiz. 
Cada um falou sobre o trabalho que 
d e s e n v o l v e  d i a r i a m e n t e  e  
responderam algumas perguntas.

"Foi muito positivo porque é 
uma realidade que não é próxima 
deles, já que alguns estudam na zona 
rural. Para eles é um ambiente 

diferente e essa visita desmistifica o 
que é o Poder Judiciário e mostra que 
estamos aqui para servir e à 
disposição da população", disse 
Lamoia.

O juiz sugeriu à Secretaria 
Municipal de Educação para que 
esta atividade seja incluída no 
calendário escolar.

Além disso, para fomentar o 
conhecimento sobre as profissões, o 
magistrado cedeu o espaço do 
Tribunal do Júri para a realização da 
"Mostra das profissões", no dia 25 de 
outubro, onde estudantes estarão em 
contato com profissionais de 
diversas áreas para conhecer um 
pouco mais sobre cada uma delas.

A visita é uma iniciativa do 
advogado Mauro Crema, que atua no 
município e tem dado aulas sobre 
conhecimentos de Direito nas 
escolas públicas com o intuito de 
formar jovens conscientes para suas 
profissões.

Dani Cunha

PROCESSANDO

Estudantes de Vila Bela
visitam fórum da comarca

FALSO RELIGIOSO

Vigarista que aplicava golpes
em aposentadas vai em cana

Uma das vítimas procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, no qual,
 contou que o golpista se apresentou como filho de uma amiga e falava em doenças

Da Redação

Malandro Jair Siqueira deve ficar boa temporada no xilindró   

Foto: Emerson Sanches
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