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A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
ind icando  um d ia  de  ma io r  
tranquilidade emocional. Um acordo 
ou negociação envolvendo uma 
parceria financeira e/ou uma grande 
soma de dinheiro pode ser firmado. 
Você estará mais sensual e vai 
priorizar a intimidade.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
indicando um dia  de  maior  
tranquilidade emocional e os seus 
re lac ionamentos ,  pessoa i s  e  
profissionais, só ganham com isso. O 
momento pode envolver maior 
romantismo e possibilidade de um 
namoro começar.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
indicando um dia de maior 
tranquilidade emocional. Você estará 
mais equilibrado e, com isso, saberá 
contornar qualquer espécie de 
problemas ou dificuldades. Um novo 
projeto de trabalho ou emprego pode 
surgir e trazer muita alegria.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
ind icando  um d ia  de  ma io r  
t r a n q u i l i d a d e  e m o c i o n a l  e  
romantismo. Você estará ainda mais 
aberto ao amor e, se ainda estiver só, 

um novo amor pode surgir de repente. Se for 
comprometido, aproveite as boas energias junto de seu 
amor.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  m a i o r  
tranquilidade emocional e necessidade 
de distanciar-se da vida social e de 
conversas vazias. Você vai priorizar a 
intimidade. O momento pode envolver 
a negociação de compra ou venda de 

um imóvel.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  m a i o r  
tranquilidade emocional. Ansiedade e 
impulsividade devem ser controladas, 
pois há uma forte tendência à euforia. 
O dia é ótimo para acordos e 
negociações de novos contratos de 

trabalho.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
indicando um dia  de  maior  
tranquilidade emocional. Você estará 
mais fechado em seus sentimentos, 
que passam por um momento de 
equilíbrio. O dia é ótimo para dedicar-
se a si mesmo e começar o 

planejamento de um novo projeto.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
indicando um dia  de  maior  
tranquilidade emocional e movimento 
equilibrado em suas finanças. Você 
começa uma boa fase em sua vida 
material e financeira. O momento 
pode envolver o aumento de seus 

rendimentos.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
ind icando  um d ia  de  maior  
tranquilidade emocional, pois seus 
projetos profissionais e planos de 
carreira começam a apresentar bons 
resultados. O momento é ótimo para 
renovar as energias no setor, quem 
sabe, apresentando um novo projeto.

A Lua se une a Júpiter em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
indicando um dia  de  maior  
tranquilidade emocional e equilíbrio, 
no trabalho e na saúde. O momento 
pode envolver certa euforia, portanto, 
mantenha algumas emoções sob 
controle e procure manter os pés bem 
firmes no chão.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
ind icando  um d ia  de  maior  
tranquilidade emocional. Você estará 
mais aberto, otimista e sua fé pode ser 
renovada. Um projeto de médio prazo 
envolvendo viagens internacionais e 
contato com pessoas estrangeiras, dá 

um passo à frente.

By Rosane Michels

Uma sexta-feira repleta de energias boas é o que desejamos 
ao casalzinho apaixonado Tabitha Ferreira e Célio Silva 
Filho.

A Lua se une a Júpiter em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de Netuno 
ind icando  um d ia  de  maior  
tranquilidade emocional. Você estará 
mais aberto e receptivo, mais voltado 
para a vida social e os amigos. Os 
compromissos sociais tendem a ser 
bastante prazerosos e novas amizades 

podem ser feitas.

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

Endereçamos votos de felicidades a querida 
Maria Luzia que trocou de idade recebendo o 
carinho e abraços dos amigos e familiares. 
Que Papai do Céu lhe cubra com o manto da  
saúde e amor.

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

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

Flores multicoloridas 
a  nossa  quer ida  
a s s i n a n t e  A l z i r a  
L i n d o t e ,  D o n a  
G i r o c a ,  q u e  
acompanha todas as 
m a n h ã s  n o s s o  
matutino. Obrigada 
pela leitura e por 
todos esses anos 
prestigiando o nosso 
jornal.

Está acontecendo no estacionamento do 
Juba Supermercados, sito a Rua Padre 
Cassemiro, a Feira do Livro Espírita 
realizada pelo Grupo Espírita Bezerra de 
Menezes. A feira que teve início ontem reúne 
inúmeras obras dos mais renomados autores 
espíritas. O evento  segue até sábado das 9h 
às 21h. Vale conferir.

Um ótimo dia a competente equipe 
da Cooperativa de Crédito Sicredi 
que sempre esta empenhada em 
atender bem seus clientes. Grande 
abraço a todos. 

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

***********************
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Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200398 DEVEDOR:  LUIZ ALVES PEREIRA- CPF.: 006.883.251-65- RUA HONDURAS - JARDIM PANORAMA, 2-JARDIM 
VILA REAL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199648 DEVEDOR:  LUIZ HENRIQUE MARTINS- CPF.: 322.092.820-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 45-CENTRO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199649 DEVEDOR:  LUIZ HENRIQUE MARTINS- CPF.: 322.092.820-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 45-CENTRO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#198754 DEVEDOR:  MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO- CPF.: 535.324.731-00- RUA C, 10-VITORIA REGIA-CACERES-MT - 
Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#198615 DEVEDOR:  MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO- CPF.: 535.324.731-00- RUA C, 10-VITORIA REGIA-CACERES-MT - 
Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item F da tabela D de custas
#199907 DEVEDOR:  MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO- CPF.: 535.324.731-00- RUA C, 10-VITORIA REGIA-CACERES-MT - 
Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#198131 DEVEDOR:  MAILTON LOURENCO PEREIRA- CPF.: 893.209.211-72- RUA DOS ALVES RIBEIRO, 11-COHAB NOVA-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I da tabela D de custas
#198983 DEVEDOR:  MAILTON LOURENCO PEREIRA- CPF.: 893.209.211-72- RUA DOS ALVES RIBEIRO, 11-COHAB NOVA-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199305 DEVEDOR:  MAILTON LOURENCO PEREIRA- CPF.: 893.209.211-72- RUA DOS ALVES RIBEIRO, 11-COHAB NOVA-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200426 DEVEDOR:  MANOEL AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR- CPF.: 811.618.591-87- RUA C, 1-VITORIA REGIA-CACERES-
MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200427 DEVEDOR:  MANOEL AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR- CPF.: 811.618.591-87- RUA C, 1-VITORIA REGIA-CACERES-
MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200187 DEVEDOR:  MANOEL SANTOS PIRES- CPF.: 207.576.381-04- RUA N, 28-JD AEROPORTO-CACERES-MT - Titulo:- 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#200188 DEVEDOR:  MANOEL SANTOS PIRES- CPF.: 207.576.381-04- RUA N, 28-JD AEROPORTO-CACERES-MT - Titulo:- 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item D da tabela D de custas
#198721 DEVEDOR:  MARCIO BENEDITO DA SILVA- CPF.: 774.809.881-68- RUA DAS BEGONIAS, 5-A SOLUCAO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#198718 DEVEDOR:  MARCIO BENEDITO DA SILVA- CPF.: 774.809.881-68- RUA DAS BEGONIAS, 5-A SOLUCAO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-  
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198720 DEVEDOR:  MARCIO BENEDITO DA SILVA- CPF.: 774.809.881-68- RUA DAS BEGONIAS, 5-A SOLUCAO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-  
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198188 DEVEDOR:  MARIA DA SILVA CRUZ- CPF.: 615.797.501-68- RUA UNIAO (ANTIGA RUA 25), 140-JARDIM DAS 
OLIVEIRAS-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#200440 DEVEDOR:  MARIA DA SILVA CRUZ- CPF.: 615.797.501-68- RUA UNIAO (ANTIGA RUA 25), 140-JARDIM DAS 
OLIVEIRAS-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#198295 DEVEDOR:  MARIA DAS NEVES FEITOSA- CPF.: 496.299.051-91- RUA 24 - MADRI, 236-JARDIM IMPERIAL-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#198223 DEVEDOR:  MARIA DAS NEVES FEITOSA- CPF.: 496.299.051-91- RUA 24 - MADRI, 236-JARDIM IMPERIAL-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL  DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - 
CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL 
SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 14 de dezembro de 
2017

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE 
LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU 
PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 
10/09/97. 
#199271 DEVEDOR:  BENEVENUTO PROCOPIO DA SILVA- CPF.: 168.651.706-87- RUA 
OLAVO BILAC, 12-CIDADE ALTA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#199272 DEVEDOR:  BENEVENUTO PROCOPIO DA SILVA- CPF.: 168.651.706-87- RUA 
OLAVO BILAC, 12-CIDADE ALTA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D de custas
#198986 DEVEDOR:  CELIO NOGUEIRA CUNHA E OUTRA- CPF.: 079.495.961-04- AV 
GETULIO VARGAS, 1490-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198993 DEVEDOR:  CELIO NOGUEIRA CUNHA E OUTRA- CPF.: 079.495.961-04- AV 
GETULIO VARGAS, 1490-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199744 DEVEDOR:  CLAUDIONOR DUARTE CORREA- CPF.: 181.274.441-20- RUA DO 
LAVAPES, 12-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199745 DEVEDOR:  CLAUDIONOR DUARTE CORREA- CPF.: 181.274.441-20- RUA DO 
LAVAPES, 12-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199746 DEVEDOR:  CLAUDIONOR DUARTE CORREA- CPF.: 181.274.441-20- RUA DO 
LAVAPES, 12-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL  DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199747 DEVEDOR:  CLAUDIONOR DUARTE CORREA- CPF.: 181.274.441-20- RUA DO 
LAVAPES, 12-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item F da tabela D de custas
#198642 DEVEDOR:  ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA- CPF.: 429.794.391-34- RUA DO 
LAVAPES, 686-DNER-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#200150 DEVEDOR:  ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA- CPF.: 429.794.391-34- RUA DO 
LAVAPES, 686-DNER-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#200437 DEVEDOR:  JOAO CLAITON RODRIGUES- CPF.: 274.338.541-34- RUA 
TIRADENTES, 1025-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200438 DEVEDOR:  JOAO CLAITON RODRIGUES- CPF.: 274.338.541-34- RUA 
TIRADENTES, 1025-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200439 DEVEDOR:  JOAO CLAITON RODRIGUES- CPF.: 274.338.541-34- RUA 
TIRADENTES, 1025-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199546 DEVEDOR:  JOAO LEITE DA SILVA- CPF.: 111.624.901-44- RUA DOS 
EXPEDICIONARIOS, 549-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#198710 DEVEDOR:  JOEL CORDEIRO DE SOUZA- CPF.: 632.536.231-49- RUA D, 5-JARDIM 
GUANABARA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199435 DEVEDOR:  JOEL CORDEIRO DE SOUZA- CPF.: 632.536.231-49- RUA D, 5-JARDIM 
GUANABARA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198609 DEVEDOR:  JOSE ANTONIO DE SOUZA- CPF.: 396.474.551-00- RUA 
TIRADENTES, 1080-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198115 DEVEDOR:  JOSE ANTONIO DE SOUZA- CPF.: 396.474.551-00- RUA 
TIRADENTES, 1080-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item G da tabela D de custas
#198027 DEVEDOR:  JOSE BENEDITO DA CRUZ CARVALHO- CPF.: 002.783.061-60- RUA 
DOS CARANDAS, 19-BETEL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198210 DEVEDOR:  JOSE BENEDITO DA CRUZ CARVALHO- CPF.: 002.783.061-60- RUA 
DOS CARANDAS, 19-BETEL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas

#198124 DEVEDOR:  JOSE BENTO DA SILVA FILHO- CPF.: 111.447.691-91- RUA GERALDO 
FIDELIS, 259-SANTO ANTONIO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPALDE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199571 DEVEDOR:  JOSE BENTO DA SILVA FILHO- CPF.: 111.447.691-91- RUA GERALDO 
FIDELIS, 259-SANTO ANTONIO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPALDE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item F da tabela D de custas
#198448 DEVEDOR:  JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO- CPF.: 509.645.186-00- RUA 
BERTOLDO F. MENDES, 105-VILA NOVA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#198449 DEVEDOR:  JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO- CPF.: 509.645.186-00- RUA 
BERTOLDO F. MENDES, 105-VILA NOVA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#198450 DEVEDOR:  JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO- CPF.: 509.645.186-00- RUA 
BERTOLDO F. MENDES, 105-VILA NOVA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#200147 DEVEDOR:  JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO- CPF.: 509.645.186-00- RUA 
BERTOLDO F. MENDES, 105-VILA NOVA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200149 DEVEDOR:  JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO- CPF.: 509.645.186-00- RUA 
BERTOLDO F. MENDES, 105-VILA NOVA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#198623 DEVEDOR:  JOSE ELIAS DA SILVA GAMA- CPF.: 396.499.031-00- RUA DAS 
PAPOLAS, 10-VILA REAL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item D da tabela D de custas
#199977 DEVEDOR:  JOSE ELIAS DA SILVA GAMA- CPF.: 396.499.031-00- RUA DAS 
PAPOLAS, 10-VILA REAL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DECACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198512 DEVEDOR:  JOSE GERALDO DEBONE- CPF.: 573.075.392-68- RUA MADRE 
TEREZA, 10-JUNCO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198242 DEVEDOR:  JOSE GERALDO DEBONE- CPF.: 573.075.392-68- RUA MADRE 
TEREZA, 10-JUNCO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item F da tabela D de custas
#198415 DEVEDOR:  JOSE MARIO LEITE DA COSTA- CPF.: 570.578.341-87- RUA DOS 
OPERARIOS, 714-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199590 DEVEDOR:  JOSE MARIO LEITE DA COSTA- CPF.: 570.578.341-87- RUA DOS 
OPERARIOS, 714-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199535 DEVEDOR:  JOSE ZANATA- CPF.: 383.421.701-87- RUA NOSSA SENHORA DO 
CARMO, 740-RODEIO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item F da tabela D de custas
#199536 DEVEDOR:  JOSE ZANATA- CPF.: 383.421.701-87- RUA NOSSA SENHORA DO 
CARMO, 740-RODEIO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item G da tabela D de custas
#199206 DEVEDOR:  LAURINDA DEL FIOL XAVIER- CPF.: 908.805.101-10- RUA DOS 
OPERARIOS, 1550-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199205 DEVEDOR:  LAURINDA DEL FIOL XAVIER- CPF.: 908.805.101-10- RUA DOS 
OPERARIOS, 1550-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL  DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J da tabela D de custas
#199449 DEVEDOR:  LIBERTO LEITE DE SOUZA- CPF.: 299.639.821-15- RUA DAS 
MARGARIDAS, 198-JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPALDE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199448 DEVEDOR:  LIBERTO LEITE DE SOUZA- CPF.: 299.639.821-15- RUA DAS 
MARGARIDAS, 198-JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES-Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item I da tabela D de custas
#197998 DEVEDOR:  LUCIANA SOARES DA SILVA- CPF.: 924.630.021-15- RUA N, 12-
OLHOS D AGUA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#197819 DEVEDOR:  LUCIANA SOARES DA SILVA- CPF.: 924.630.021-15- RUA N, 12-
OLHOS D AGUA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D de custas
#198784 DEVEDOR:  LUIS EDUARDO FERREIRA- CPF.: 567.644.801-68- AV SAO JOAO, 
224-CAVALHADA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES  Valor do titul Item G da tabela D de custas
#197987 DEVEDOR:  LUIZ ALVES PEREIRA- CPF.: 006.883.251-65- RUA HONDURAS - 
JARDIM PANORAMA, 2-JARDIM VILA REAL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- 

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA 
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE 
EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR 
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#200589 DEVEDOR: A A GOMES & CIA LTDA - EPP- CPF.: 01.226.420/0001-53- MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 02-JARDIM 
UNIAO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: FAZENDA NACIONAL 
- DIV.ATIVA-IRPJ- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ Valor do titul Item O da tabela D de custas
#200619 DEVEDOR: A A GOMES & CIA LTDA - EPP- CPF.: 01.226.420/0001-53- MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 02-JARDIM 
UNIAO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: FAZENDA NACIONAL 
- DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO S- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOC Valor do titul Item O da 
tabela D de custas
#200620 DEVEDOR: A A GOMES & CIA LTDA - EPP- CPF.: 01.226.420/0001-53- MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 02-JARDIM 
UNIAO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: FAZENDA NACIONAL 
- DIV.ATIVA-COFINS- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS  Valor do titul Item O da tabela D de custas
#200631 DEVEDOR: JUVENTINA DOS SANTOS RAMOS DAS NEVE- CPF.: 955.819.791-20- AV TANCREDO NEVES 2834-
JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: 
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO S- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO 
SOC Valor do titul Item L da tabela D de custas
#200632 DEVEDOR: JUVENTINA DOS SANTOS RAMOS DAS NEVE- CPF.: 955.819.791-20- AV TANCREDO NEVES 2834-
JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: 
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS  Valor do titul Item L da 
tabela D de custas
#200595 DEVEDOR: JUVENTINA DOS SANTOS RAMOS DAS NEVE- CPF.: 955.819.791-20- AV TANCREDO NEVES 2834-
JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: 
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ  Valor do titul Item M da tabela D 
de custas
#200641 DEVEDOR: PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO- CPF.: 676.929.159-20- R DOS CRISTAIS 215 TERREO-VILA 
MARIANA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO S- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOC Valor do 
titul Item O da tabela D de custas
#200640 DEVEDOR: PEDRO JOAO WEBER- CPF.: 072.044.500-00- R DOS ALVARENGAS-JARDIM CELESTE-CACERES-MT - 
Titulo:- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL- Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS- 
Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS Valor do titul Item J da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - 
CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL 
SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 14 de dezembro de 
2017
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 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso, por 
meio da Promotoria de 

Justiça de Mirassol D'Oeste, e a 
Coordenador ia  Execut iva  de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(PROCON) notificaram as agências 
bancárias instaladas no município 
para que as mesmas cumpram a 
legislação vigente e atendam 
corretamente  os  c l ientes .  As 
instituições bancárias terão que fazer 
uma série de adequações que visam 
garantir o princípio da defesa do 
consumidor.
 Entre as recomendações que 
as agências têm que cumprir está a 
divulgação, em suas dependências, 
em local e formato visível as 
seguintes informações relativas à 
prestação se serviços ao público 
consumidor: tabela contendo os 
serviços cuja cobrança de tarifas é 
vedada; tabela incluindo lista de 
serviços, canais de entrega, sigla no 
extrato, fato gerador da cobrança e 
valor da tarifa; além de tabela 
contendo informações a respeito do 
pacote padronizado. 
 As instituições devem, 
ainda, manter em suas dependências, 
em local visível e em formato legível 
informações ao público consumidor 

que asseguram total conhecimento 
acerca das formas de pagamento 
adotadas, como dos pagamentos 
com cheque.
 Ta m b é m  é  v e d a d o  a s 
instituições financeiras negar ou 
restringir aos clientes e ao público 
usuário, atendimento pelos meios 
convencionais, inclusive guichês de 
caixa, mesmo na hipótese de 
a t e n d i m e n t o  a l t e r n a t i v o  o u 
eletrônico;restringir o recebimento 
de tributos, FGTS, INSS, PIS, 
prêmios de seguro e contas de água, 
energia elétrica, gás e telefone. 
 As agências não podem 
cobrar juros ou multas em boletos 
com vencimento nos finais de 
semana e feriados nacionais, desde 
que pagos no primeiro dia útil 
subseqüente. 
 Elas não podem, também, 
recusar-se ou oferecer resistência ao 
recebimento de boletos bancários de 
outras instituições, desde que dentro 
do prazo de vencimento, e também 
das contas de consumo público.
 C o m  r e l a ç ã o  a 
acessibilidade dos clientes ou 
usuários, as instituições financeiras 
devem disponibilizar o atendimento 
prioritário e imediato as pessoas 
portadoras de deficiência ou com 

mobil idade reduzida,  idosas, 
gestantes, lactantes e pessoas 

 aracterizado pela existência Cbancos de areia e curvas 
acentuadas, o trecho da 

hidrovia Paraguai-Paraná que liga 
Cáceres à Corumbá (MS), recebe 
obras de dragagem e sinalização. 
 Os trabalhos na região já 
somam três anos e devem melhorar o 
escoamento da produção de grãos do 
Médio Norte de Mato Grosso, 
i n c l u i n d o  m u n i c í p i o s  c o m o 
Brasnorte, Tangará da Serra e 
Comodoro. 
 Além disso, a previsão é de 
os gastos com logística caiam quase 
pela metade, tornando o produto 

mato-grossense mais competitivo no 
mercado internacional.
 Um levantamento feito pelo 
Departamento de Infraestrutura 
Aquaviária do DNIT aponta que o 
transporte por rodovia, em direção a 
Miritituba (PA) é de R$ 2,5 milhões a 
cada 5 milhões de toneladas. Já pela 
hidrovia, o custo cai para R$ 1,06 
milhões para a mesma quantidade de 
grãos.
 De acordo com o diretor de 
Infraes t rutura  Aquaviár ia  do 
D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), Erick Moura, o Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA) realizada pelo 
órgão indica a existência de 21 
pontos críticos, sendo 17 nesse 
mesmo trecho de 680 km entre as 
duas cidades. 
 "No ano que vem, nossa 
prioridade será resolver esses pontos 
críticos", diz Erick Moura. Segundo 
ele, os investimentos são de R$ 5 
milhões de reais.
 O s  d a d o s  f o r a m 
a p r e s e n t a d o s  a  l i d e r a n ç a s 
empresariais e políticas durante 
reunião realizada em Santo Antônio 
das Lendas, em Cáceres, região onde 
o DNIT estuda a possibilidade de 
pavimentação de 68 km da BR-174, 
facilitando o acesso ao rio Paraguai, 
onde vários projetos pretendem a 
c o n s t r u ç ã o  d e  e s t a ç õ e s  d e 
transbordo de cargas. 
 Um deles, que está sob 
responsabilidade de uma empresa 
paraguaia, aguarda aprovação da 
Licença Ambiental pela Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado. Outras 
duas empresas já confirmaram a 
intenção de construir portos em 
Santo Antônio das Lendas. 
 Além disso, a Associação 
P r ó - H i d r o v i a ,  q u e  d e t é m  a 
concessão do porto em Cáceres, está 
concluindo a restauração do local e o 
transporte de cargas deve começar a 
ser feito entre fevereiro ou março do 
ano que vem. 
 A hidrovia liga Cáceres a 
Nueva Palmira, no Uruguai.

acompanhadas por crianças de colo. 
 As  agênc ias  p rec i sam 
disponibilizar bebedouros com 
copos descartáveis e banheiros para 
ambos os sexos, com acessibilidade 
a portadores de necessidades 
especiais; disponibilizar ao público, 
caixa eletrônico preferencial e 
adequado ao atendimento do idoso, 
com título de adequação, letras e 
números maiores, tempo maior para 
digitação de dados e realização de 
operações, melhor iluminação e 
proteção que melhor resguarde a 
privacidade do cliente idoso; 
disponibilizar funcionário exclusivo 
para dirimir quaisquer dúvidas 
quanto a uti l ização do caixa 
eletrônico preferencial e adequado 
ao atendimento da pessoa idosa e 
facilmente identificado para tanto, 
u t i l i z a n d o  c o l e t e  d e  f á c i l 
visualização.
 Disponibilizar ao público 
consumidor  assen tos  de  uso 

preferencial sinalizados nos caixas 
convencionais para pessoas idosas, 
portadoras de deficiência ou 
mobilidade reduzida, gestantes, 
lactantes e pessoas acompanhadas 
por criança de colo; mobiliário de 
r e c e p ç ã o  e  a t e n d i m e n t o 
(convencional) adaptado à altura e a 
condição física de pessoas em 
cadeira de rodas; serviços de 
atendimento para pessoas com 
deficiência auditiva com intérpretes 
ou pessoas capacitadas em Língua 
Brasileira de Sinais e para pessoas 
surdo cegas, prestado por guias ou 
pessoas capacitadas.
 N a  n o t i f i c a ç ã o  f i c o u 
estabelecido que as agências devem 
garantir um ambiente livre de fumo 
em recintos coletivos total ou 
parcialmente fechados e cumprir a 
lei que estabelece atendimento de 15 
minutos, até 20 minutos em véspera 
ou após feriados prolongados, 
controlados por senha.

RIGORES DA LEI

Bancos de Mirassol D'Oeste são
noticados pelo  MP e PROCON 

Descumprimento poderá acarretar uma série de sanções pelos órgãos de defesa do consumidor, bem como pelo MPE, por meio de medidas legalmente previstas

Assessoria

Agencia do PROCON de Mirassol D'Oeste, sempre atenta          

Foto: Arquivo   

PARAGUAI-PARAGUAI

Em obra há 3 anos hidrovia
recebe deve baratear o frete

Custo cai para R$ 1,06 mi para mesma quantidade de grãos   

Foto: Reprodução
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p o r t a l  d a  u n i v e r s i d a d e :  
http://www.portalcandidato.com.br/
2017_084/default.aspx
 Do total de vagas, a Unemat 
reserva 25% para candidatos que se 
auto-declaram pretos ou pardos, 5% 
para indígenas, 30% para candidatos 
oriundos de escolas públicas e 40% 
para ampla concorrência. Os 
resultados serão publicados no dia 
seguinte ao término das inscrições, 2 
de fevereiro.
 As vagas eventualmente não 
ocupadas ao final da chamada 
regular serão preenchidas mediante 
utilização da lista de espera 
disponibilizada pelo SiSU. O 
candidato deverá obrigatoriamente 
confirmar no SiSU o interesse pela 
vaga, durante o período  de 2 a 16 de 
fevereiro, especificado no Edital da 
Secretaria de Educação Superior do 
Ministério da Educação.

 omeçam no dia 29 de janeiro Cdo próximo ano, e vão até as 
23h59 de 1º de fevereiro de 

2018, as inscrições na Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU). Elas 
serão feitas diretamente no site do 
programa: . e http://sisu.mec.gov.br/
não é necessário pagar taxas. Para 
ingresso no primeiro semestre de 
2018, a Unemat utiliza as notas do 
Enem/SiSU. São oferecidas 2.420 
vagas em 60 cursos de graduação 
presenciais, desenvolvidos em 12 
campus, em todas as regiões do 
Estado de Mato Grosso.
 Para participar, é necessário 
ter tirado nota acima de zero na 
redação do Enem 2017 e como nos 

anos anteriores, cada candidato 
poderá se inscrever em até duas 
vagas, especificando a ordem de 
preferência e o turno no qual 
pretende estudar. Também é 
necessário definir qual a modalidade 
no qual o aluno se encaixa: ampla 
concorrência ou alguma relativa às 
ações afirmativas (com critérios 
étnicos ou sociais).
 No campus de aceres, a 
Unemat oferece os cursos de 
A g r o n o m i a ,  C i ê n c i a  d a  
Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Educação Física, Enfermagem, 
Geografia ,  História ,  Letras ,  
Matemática, Medicina e Pedagogia. 
Para conhecer mais sobre os cursos 
oferecidos pela Unemat, acesse o 

porque no celular de Lorena 
haviam várias conversas no 
aplicativo Whatsapp entre ela e o 

suspeito Jomar acerca da transação 
do entorpecente.

m rondas ostensivas pela Eárea da rodoviária José 
Palmiro da Silva em 

Cáceres, aquela às margens da BR 
070, na manhã da última terça 
feira, 12, a Policia Militar avistou 
uma mulher em atitude suspeita, 
que ao avistar a viatura policial 
demonstrou nervosismo, fato que 
levou os patrulheiros a realizar 
uma abordagem. 
 No baculejo, apurou-se 
que ela era moradora em Sabará, 
Minas Gerais e ao revistar a bolsa 
da mesma, identificada como 
Lorena Soares, 21, foi encontrado 
cinco tabletes de substância 
análogo a pasta base de cocaína.
 Segundo ainda a policia, 
ela não se opôs a entregar o 
passador da droga, onde ela estava 
hospedada desde a ultima sexta 
feira, aqui em Cáceres e na casa do 
dito cujo, o tal Jomar, 36, vulgo 
"Marrinha", o barraco acabou de 
cair. 
 Segundo as diligencias 
constatou-se que o fornecedor 
deixara a visita em sua casa e fora 
atrás da cocaína, repassando a 
droga para a mulinha, a fim de que 
ela levasse até Minas Gerais. Pelo 
transporte, ela ganharia R$ 4 mil, 

gestante até o pronto atendimento 
médico, posteriormente até o 
hospital São Luis, onde ficou sob 
cuidados médicos.
 Já o traficante e a mulinha 
Lorena, foram conduzidos ao Cisc 
e autuados em flagrante pelo crime 
de tráfico de entorpecentes. Pra 
variar, ele além da bronca ainda 
estava premiado com mandado de 
prisão em aberto, acumulando as 
férias que vai passar no xilindró. 
 A acusação ganhou força 

mas sua viagem acabou antes de 
embarcar na José Palmiro da Silva.
 F im do  t rampo,  fo i  
requisitado o apoio da Força Tática 
até o mocó do traficante na Rua 
dos Ferreiros, no Bairro da 
Cavalhada, onde ele foi localizado 
juntamente com sua mulher, 
autorizou a entrada dos policiais, 
inclusive amarrando o cachorro. 
 Como ela estava grávida, 
foi solicitada a guarnição do corpo 
de bombeiros que encaminhou a 

 Cartório Eleitoral de OCáceres tornou público esta 
semana, o Edital nº 84/2017, 

que objetiva dar publicidade à 
p ropos ta  de  ex t inção ,  com 
conseqüente remanejamento das 
seções de três locais de votação do 
município, sendo os seguintes: 
Local 1040 – Escola Estadual 
Natalino Ferreira Mendes: Rua 
Tiradentes, nº 676, Centro - Para: 
Local 1015 - Escola Estadual Onze 
de Março, Rua Tiradentes, s/nº, 
Centro. 1074 – Escola Particular 
Instituto Santa Maria (Colégio 
Salesiano São Gonçalo): Rua dos 
Caçadores, nº 260, Cavalhada - Para: 
Loca l  2178  –  UNEMAT –  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Av. São João, s/nº, Bairro 
Cavalhada. 1104 – Escola Estadual 
União e Força: Rua Quintino 
Bocaiuva, nº 15, Centro. - Para: 
Loca l  2178  –  UNEMAT –  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Av. São João, s/nº, Bairro 
Cavalhada.
 De acordo com Yuri da 
Costa e Faria chefe do Cartório 
Eleitoral, a cópia integral do 
processo (80-38.2017.6.11.0006), 
contendo todas as considerações 
acerca  dos  remanejamentos  

pretendidos pode ser obtida 
diretamente no Cartório Eleitoral, 
como também pelo seguinte 
endereço eletrônico: http://apps.tre-
m t . j u s . b r / r e p o s i t o r i o -
arquivos/downloads/anexos_de_no
r m a t i v o s - e d i t a l - 8 4 - 2 0 1 7 -
2 0 1 7 1 2 0 4 1 1 4 8 4 6 9 5 7 -
c1f199a0eb06eb80332b6dc334760
b61.pdf
 Ele explicou que foi  
concedido prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação do referido 
edital (DJE nº 2548, de 5/12/2017, 
fls. 5/6) para que os eleitores, 
representantes de partidos políticos, 
Ministério Público, além dos 
representantes do Poder Executivo e 
Legislativo, se manifestem, prazo 
este que se findará no dia 8/1/2018.
 Acrescenta que qualquer 
manifestação deverá der dirigida, 
por escrito, ao Cartório da 6ª Zona 
Eleitoral, que funciona na Rua 
Marechal Deodoro, nº 720, Centro, 
em Cáceres-MT, de segunda a sexta-
feira, no horário das 7h30 às 13h30, 
consignando que o Cartório 
funcionará normalmente até o dia 
19/12/2017, retornando suas 
atividades no dia 8/1/2018 (após o 
recesso forense).

SEM VOLTA

Mula de Sabará roda em 
Cáceres com 5 kg de coca

Mineirinha come-quieto aguardava o busão na rodoviária para vazar com a farinha boliviana, mas fraquejou e derrubou o trampo e o traficante de Cáceres

PM c/ Redação

Droga estava na mochila da mula pronta pro embarque   

Foto: PM/MT

FINAL DE MÊS

Inscrições do Sisu na Unemat
começam em janeiro de 2018

Assessoria

Unemat oferece 2.420 vagas em 60 cursos nos 12 campus    

Foto: Arquivo

LOCAIS DE VOTAÇÃO

Cartório da 6ª ZE oficializa
o remanejamento de seções
Assessoria c/ Redação

Cartório da 6ª ZE da Comarca de Cáceres   

Foto: JCC

ENTARDECER
Escola Municipal Vila Real e núcleo Garcês, 
fará Projeto Entardecer nesta sexta feira, 15, a 
partir das 16h00, resultado da Proposta 
Política Pedagógica da Escola, juntamente 
com a parceria da Educação Integral por meio 
do Projeto Novo Mais Educação através da 
Oficina de Patrimônio Educacional. O evento 
contara com: Apresentações de alunos e 
convidados,  banner  das at ividades 
desenvolvidas durante o processo, exposição 
de materiais produzidos, encenação de teatro, 
e venda de “Maria Isabel, Galinha com arroz e 
refrigerantes”.

FERRO NA BONECA
Alunos, ex-alunos e ex-professores 
ingressaram com duas ações na Justiça 
Federal em Mato Grosso contra a 
Universidade de Cuiabá Campus Sinop 
(Industrial e Aeroporto) alegando serem 
vítimas de publicidade enganosa e abusiva. 
Eles apontam para a inclusão excessiva das 
chamadas matérias interativas (online). Os 
requerentes chegam a falar em “conduta 
criminosa” da administração da universidade 
e pedem R$ 8,6 milhões de ressarcimento. A 
ação foi protocolizada no dia 17 de novembro.

EM BAIXA
O setor de Comunicação foi o que apresentou 
maior alta de endividamentos em Mato 
Grosso em novembro, em comparação ao 
mesmo período do ano passado. O aumento, 
de 17,69%, é reflexo do crescimento total de 
inadimplentes que corresponde a 1,61% ao 
longo do mês. Os dados são do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional dos Dirigentes 
Lojistas. Em novembro de 2017, cada 
consumidor inadimplente em Mato Grosso 
tinha em média 2,170 dívidas em atraso. O 
registro é menor do que a média do Centro-
Oeste (2,092) e maior do que a nacional 
(1,943 dívidas). A quantidade também é 
inferior às 2,176 dívidas verificadas no estado 
em outubro.

SANGUE BOM
Para dar fim a imagem de que acadêmicos de 
Medicina e Enfermagem travavam uma 
disputa de espaço dentro do campus da 
Unemat em Cáceres, um grupo decidiu 
mostrar para a população que os cursos da 
saúde andarão sempre de mãos dadas. A 
primeira ação neste sentido, foi um mutirão de 
saúde dia 13 último e conforme o acadêmico 
de Medicina Matheus Gatass, ação faz parte 
de um evento maior que o centro acadêmico 
de Medicina está realizando, que se chama 
Semana dos Calouros, levado a efeito ontem.  

CADÊ A MÍDIA?
O Deputado Silvano Amaral retirou o Projeto 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018, 
alegando que as emendas foram rejeitadas 
pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, sob a justificativa de que serviços 
considerados essenciais não poderiam sofrer 
alterações, continha redução de gastos com 
publicidade pelo governo. Conforme ele, 
publicidade não é essencial e a gente 
arremata, especialmente quando é para 
valorizar a imprensa interiorana, que faz 
tempo não sabe o que é uma mídia paga. Já 
para enviar posts e releases. Aí os jornais são 
essenciais. 

EDIÇÃO EXTRA
O Jornal Correio Cacerense, mais de meio 
século em circulação, único diário na região 
oeste de Mato Grosso, segue produzindo a 
edição especial de Natal e Fim de Ano, com 
uma editoria específica aos temas, fartamente 
ilustrado em suas páginas, noticias factuais e 
correlatas, sob o comando do decano 
jornalista Daniel Macedo, arte final de 
mensagens aos cuidados do expert Marcelo 
Costa e direção geral da executiva Rosane 
Michelis. 
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 Aleluia, Heureca, acordamos as 
sete da matina, independientes como los 
hermanos no Maraca, a tempo de ouvir a 
plin-plin anuncindo as boas novas pela 
décima vez somente neste mês, que a 
economia reagiu; que o mercado prevê 
menos inflação e mais crescimento 
econômico para 2017; que o mercado dá 
sinais de recuperação e as cambais, 
alardeando a suposta retomada do 
crescimento tupiniquim. Barbaridade 
compadre, segundo o IBGE, a economia 
cresceu surpreendentes 0,2%, no 
segundo trimestre de 2017. 
 É tão alvíssara a manchete 
global, que arrepia cabelos de careca, 
haja vista que o tal  crescimento foi 
impulsionado pelo setor de serviços e 
pelo comércio, pelo aumento do 
consumo das famílias. As controvérsias 
aparecem nas entrelinhas do gogó de 
ema, pois na comparação com o mesmo 
trimestre de 2016, os serviços tiveram 
uma retração de 0,3%, o que representa a 
décima retração em seqüência no PIB. 
Traduzido para os moucos, um 
crescimento manipulado. 
 Outro setor que representaria 
ganho real na economia, que é a 
indústria, voltou a recuar. A retração foi 
de 0,5%, sendo que algumas áreas, como 
a construção civil, recuaram ainda mais, 
chegando a 2,0% no 14º período seguido 
do setor industrial em queda. A baixa da 
indústria tem impacto direto do 
consumo do governo, que fez cortes em 
investimentos infraestruturais, por conta 
dos ajustes ficais. 
 Assim, a taxa de investimentos 
no país foi de apenas 15,5%, sendo a 
menor no segundo semestre desde 1996 
e tudo vai bem (só se for no ano que vem 
depois do que vem, dependendo de 
quem ganha as eleições), porque no sobe 
desce, sobe nas, mentiras do governo e 
lacaios da grande mídia e desce na 
realidade do cotidiano, quem acaba 

pagando tudo é o Seu Zé e a Dona Maria, 
nós, a gente. 
 Veja o leitor que em um ano e 
meio, a gasolina subiu mais do que dez 
vezes a inflação, o gás, mais de 30 vezes, 
dentro da política que privilegia só o 
grande mercado, atacando o bolso do 
trabalhador brasileiro. 
 Não se trata de uma critica 
pessoal, pois de acordo com o gráfico, 
elaborado a partir de dados da Agência 
Nacional do Petróleo entre maio de 2016 
e dezembro de 2017, o preço do gás de 
cozinha subiu 68%; a gasolina, 24% e o 
diesel, 13%. E a conta do capeta, a 
matemática engana trouxa, o economês 
do governo diz que no mesmo período, a 
inflação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), foi de 
2%. Sabem prá que, né? Pra justificar o 
reajuste miserável no mínimo salário de 
fome e reduzir os juros da poupança, 
ambos costurados no índice de inflação. 
 E o governo  Pinóquio ajudado 

pelos capachos puxa-sacos, continuam 
com as mentiras deslavadas, tal e coisa, 
que o desemprego cai mês a mês, no 
milagre econômico brasileiro temeroso; 
dado grosseiramente manipulado, já que 
a p e s a r  d o  n ú m e r o  o f i c i a l  d e  
desempregados ser de 13,5 milhões de 
brasileiros e a taxa de desocupação 
atingir 13% e os falsários alardearem um 
recuo de 0,7% em relação ao primeiro 
trimestre de 2017, essa tal redução não 
significa uma real retomada dos postos 
de trabalho. 
 Veja bem, o que realmente 
aumentou foi o emprego informal e o 
próprio coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, 
destacou que os mais de 1,3 milhão que 
entraram no mercado de trabalho o 
fizeram por vias informais, sem carteira 
assinada. É tanta mentira, amigos, que 
não dá pra engolir, exceto os ignorantes 
que ainda acreditam em Papai Noel e 
sexo dos anjos. 

 Os edifícios, como nossos corpos, 
respiram. Seus invólucros são como peles, têm 
cor, textura, possuem cheios e vazios, refletem 
luz, absorvem calor e transpiram. Da mesma 
forma, como nós, produzem e queimam energia, 
alimentam-se do ambiente e liberam resíduos. 
Ao longo do transcorrer das horas do dia ou na 
variação das estações do ano, podem e devem 
programar-se para manter os níveis de conforto 
necessários ao desenvolvimento das atividades. 
 O arquiteto deve perceber a arquitetura 
como um corpo vivo, interagindo com o entorno 
em toda a sua complexidade, avaliando seu nível 
de salubridade ou constatando a possibilidade da 
manifestação de futuras patologias. Estas podem 
ser reduzidas, ou mesmo mitigadas, através da 
elaboração de pormenores construtivos que, 
corretamente associados a materiais e 
revestimentos específicos, garantirão a 
qualidade estética pretendida, reduzirão custos 
de manutenção e promoverão a proteção das 
áreas mais solicitadas. Esta percepção tem 
um de seus focos na inserção do edifício no seu 
contexto climático local,  observando 
atentamente a orientação solar, ventos 

dominantes, variação de temperatura, altitude, 
sombreamento, barreiras físicas, densidade 
construtiva, permeabilidade, entre outros 
fatores. Deste cuidadoso estudo surgem 
indicações valiosas para a definição do 
posicionamento das superfícies opacas e 
transparentes, para o dimensionamento de 
aberturas e fechamentos, e para os sistemas de 
ventilação, sombreamento e proteção solar. 
 São partes de um todo que vão compor 
este 'corpo-edifício' e que exigirão a busca de 
uma unidade, ou ainda, uma expressão 
arquitetônica que pode adquirir diferentes 
feições em função dos materiais propostos. 
Assim, a busca de técnicas passivas que 
promovam a temperatura adequada das 
edificações, o aquecimento da água, e até a 
produção de energia, através de fontes solares ou 
eólicas, ganham importância fundamental no 
trabalho dos arquitetos, com visíveis 
desdobramentos na indústria da construção. 
Nesse sentido, composições de revestimentos 
podem garantir a massa térmica, onde 
necessário, além de um eficiente isolamento 
acústico.

 Além das edificações novas, é essencial 
readequar as já existentes. Programas de 
incentivo de reformas e retrofits necessitam ser 
implantados o quanto antes. Em ambos os casos, 
a escolha dos materiais e revestimentos não pode 
prescindir de critérios ambientais e da avaliação 
do seu ciclo de vida. Para auxiliar arquitetos, 
engenheiros e compradores neste complexo 
processo de seleção e especificação, um grupo de 
entidades - entre as quais a AsBEA e o CBCS - , 
está desenvolvendo uma ferramenta virtual, que 
permitirá obter informações relevantes quanto a 
toxidade, resíduos produzidos, reciclagem, 
utilização de insumos e desempenho dos 
materiais.
 Devemos nos preocupar em cuidar do 
ambiente construído com a mesma afeição que, 
hoje, dedicamos ao nosso corpo, pois é da 
própria condição da sustentabilidade a 
investigação pormenorizada. 
***___Paulo Lisboa é arquiteto, vice-
presidente de Planejamento da AsBEA -
Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura, e conselheiro do CBCS -Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável.

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

55
Anos

Balelas e Mal-Ditas

O Corpo da Arquitetura

Cáceres-MT, sexta-feira 15 de dezembro de 2017

o  ú l t i m o  u l t i m o  Nd o m i n g o  ( 1 0 ) ,  
a c o n t e c e u  n a  

comunidade da Areia Branca a 
grandiosa final da 14ª Copa Areia 
Branca de futebol de campo, 
organizada pelo aguerrido 
Giripoca, que mesmo após sofrer 
problemas de saúde, deu a volta 
por cima e realizou com 
brilhantismo o tradicional evento 
de futebol amador.
 N a  m o d a l i d a d e  d e  
aspirantes, o grande campeão foi 
a equipe do Jequam que venceu a 
equipe da casa (Areia Branca), 
por 2X0, com gol de José Vitor 
Palermo (Charupá) e Lindomar 
(Lin). 
 Nos titulares a equipe de 
Lambari venceu a equipe da 
Radio Arco Iris de Araputanga 
por 2X1, com gol de Luiz Felipe 
e Leandro.
 Giripoca parabenizou as 
d u a s  e q u i p e s  p e l o  
comportamento durante os 90 
minutos, agradeceu o apoio do 
prefeito Ronaldo Floreano e 
comerciantes que ajudaram na 
realização do evento e a elogiou a  

participação dos clubes e da 
torcida que compareceu em peso.
 “Recebemos mui tos  
elogios pela organização, então 
só tenho que agradecer a todos e 
também não posso deixar de  
homenagear  ao falecido 
Osvaldo Evangelista, um dos 
fundadores do nosso campo, que 
sempre esteve conosco mas pela 
vontade divina foi morar com 
Deus”.
 O prefeito Ronaldo 
Floreano parabenizou  Giripoca 
pela organização do evento “Esta 
é uma grande festa do futebol e 
isso é muito importante para os 
esportista. 
 Parabenizo as  duas 
equipes que chegaram à final e 
acredito que o futebol está sendo 
organizado pelas pessoas certas 
em Quatro Marcos e o sucesso 
d e s t e  e v e n t o  é  d e s s e s  
colaboradores também”. 
 A  c e r i m ô n i a  d e  
premiação contou com a 
participação de autoridades do 
Legislativo, vereadores Renilson 
Senhorinho, Jamis Silva e 
Adonias (Ratto).

 Seleção mato-grossense ASub-20 perdeu na noite de 
anteontem, por 1 a 0 para 

o Rio de Janeiro e não conseguiu 
ir às finais da Copa de Seleções 
Estaduais Sub-20. 

 A decisão da vaga foi no 
estádio Los Lários no Rio de 
Janeiro, com primeiro tempo 
muito equilibrado e terminando 
sem gols. 
 No gol segundo, aos 27 

minutos, o meia PK marcou e os 
cariocas conquistaram a vitória.
 Nesta competição, Mato 
Grosso  ob teve  o  me lhor  
desempenho desde a primeira 
edição que disputou. Para chegar 
à semifinal, eliminou fortes 
adversários. 
 O último foi o Paraná. A 
seleção mato-grossense teve 
jogadores do Sinop, Cuiabá, 
Luverdense e Cacerense dentre 
outros. 
 "Em uma competição 
onde todos os Estados tiveram 
representantes, mostramos que 
estamos no caminho certo ao 
chegar entre os 4 melhores do 
Brasil. Vamos seguir em frente, 
que nossos meninos foram 
guerreiros e lutaram até o final. 
 Que venha o próximo 
ano", avaliou, em nota, a diretoria 
da Federação Mato-grossense de 
Futebol. O outro finalista saiu 
ontem do confronto entre São 
Paulo e Rio Grande do Sul, mas 
até o fechamento destaedição, o 
jogo ainda não havia começado.

COPA AREIA BRANCA

Lambari D'Oeste levanta
a taça em Quatro Marcos

Evento amador contou com apoio do prefeito Ronaldo Floreano, de comerciantes e participação dos clubes, com respectivas torcidas que compareceram em peso

Assessoria

Lambari não mordeu isca dr adversários e levantou o caneco   

FIM DA LINHA

Mato Grosso perde e Rio disputa
final da Copa de Seleções Sub-20
S.N c/ Redação

Seleção Tchapa & Cruz escorregou na fase semifinal    

Foto: Assessoria Ferj

Foto: Renilson Senhorinho
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 Começam no dia 29 
de janeiro do próximo ano, 
e vão até as 23h59 de 1º de 
fevereiro de 2018, as 
inscrições na Unemat, por 
meio do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU). Para 
ingresso no pr imeiro 
semestre de 2018, a Unemat 
u t i l i z a  a s  n o t a s  d o  
Enem/SiSU. São oferecidas 
2.420 vagas em 60 cursos 
de graduação presenciais, 
desenvolvidos em 12 
campus, em todas as regiões 
do Estado de Mato Grosso.
   Página 03

 O Cartório Eleitoral de Cáceres 
tornou público esta semana, o Edital nº 
84/2017, que objetiva dar publicidade à 
proposta de extinção, com conseqüente 
remanejamento das seções de três locais de 
votação do município. De acordo com Yuri 
da Costa e Faria chefe do Cartório 
Eleitoral, a cópia integral do processo com 
a s  c o n s i d e r a ç õ e s  a c e r c a  d o s  
remanejamentos pretendidos pode ser 
obtida no Cartório Eleitoral e no endereço 
eletrônico.  Página 03

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 
Promotoria de Justiça de Mirassol D'Oeste, e a Coordenadoria Executiva 
de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) notificaram as agências 
bancárias instaladas no município para que as mesmas cumpram a 
legislação vigente e atendam corretamente os clientes. As instituições 
bancárias terão que fazer uma série de adequações que visam garantir o 
princípio da defesa do consumidor. Página 04

 Caracterizado pela existência bancos de areia e curvas acentuadas, 
o trecho da hidrovia Paraguai-Paraná que liga Cáceres à Corumbá (MS), 
recebe obras de dragagem e sinalização. Os trabalhos somam 3 anos e 
devem melhorar o escoamento da produção do Médio Norte de MT, 
incluindo Brasnorte, Tangará da Serra e Comodoro. Página 04

 Lorena Soares, 21, uma mineirinha de Sabará foi presa na 
rodoviária José Palmiro da Silva em Cáceres quando aguardava o busão 
para Cuiabá, primeira escala dela até sua terra, com cinco quilos de pasta 
base de cocaína. Casa caída ela dedurou aos policiais militares o passador 
da farinha em Cáceres, um tal de Jomar, vulgo Marrinha do Cavalhada, que 
também foi em cana. Página 03

MULINHA, UAI!

Mineirinha cai na rodoviária 
de Cáceres com 5 kg de coca

Pelo transporte da droga, a mulinha disse que ganharia R$ 4 mil, mas sua viagem acabou antes de embarcar na José Palmiro da Silva, com a muamba na mochila

Mulinha Lorena levava a cocaína na ligeira de viagem   

Foto: PM/MT

VAGAS E CURSOS

Em janeiro de 2018 Unemat
abre inscrições para o Sisu

Inscrições serão sempre online e vão até 1º de fevereiro   

Foto: Arquivo

ELEIÇÕES 2018

Três seções da 6ª ZE de Cáceres 
serão remanejadas com extinção 

Cartório Eleitoral da 6ª ZE fica na Rua Mal Deodoro, 720  

 Foto: JCC

NOTIFICAÇÃO

MP e Procon endurece disciplina
nos bancos de Mirassol D'Oeste 

Tempo de 15 minutos em filas está no rol da disciplina do MPE  

Foto: Ilustrativa

PARAGUAI-PARANÁ

Em obra há 3 anos hidrovia
recebe deve baratear o frete

Pela hidrovia, preço do transporte cai para menos da metade   

Foto: Ilustração
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penas 36 dos 141 municípios Amato-grossenses estão com a 
taxa de pactuação esperada 

p a r a  o  P r o g r a m a  B o l s a  
Família/DataSUS neste ano. A 
previsão de pactuação era de 68% e a 
data limite para que os dados sejam 
informados é 31 de dezembro.
 “Os demais municípios 
estão com índices muito baixos e, 
inclusive, 42 estão abaixo dos 30%, 
o que pode representar perda de 
investimentos do Governo Federal”, 
alertou Aparecido Samuel de Castro 
Cavalcante, Assistente Social 
Coordenação Estadual do PBF na 
Saúde na Secretaria de Estado de 
Saúde.
 A demora do Ministério da 
Saúde em liberar o sistema do 
Programa Bolsa Família/DataSUS 
por três meses neste ano, pode ser a 
causa da baixa adesão dos 
municípios em Mato Grosso. No 
entanto, a página virtual do 
Programa informa que o Sistema de 
Gestão do Programa Bolsa Família 
está aberto para a inserção dos dados 
d e  a c o m p a n h a m e n t o  d a s  
condicionalidades de saúde da 
segunda vigência de 2017, o que 
indica que o sistema foi normalizado 
e os municípios já podem fazer a 
adesão.
 S e g u n d o  A p a r e c i d o  

Cavalcante, a SES, por meio da 
Secretaria Adjunta de Políticas e 
Regionalização, mobiliza os 
prefeitos para que realizem o 
trabalho de acompanhamento 
obrigatório e não obrigatório das 
condicionalidades das famílias 
beneficiárias do PBF e para que 
providenciem o lançamento dos 
dados no Sistema até o dia 31 de 
dezembro deste ano.
 Em Mato Grosso,  os  
municípios com baixa adesão são: 
Pontal do Araguaia, com 8,43%%; 
Araputanga, com 9,69%; Conquista 

D'Oeste, com 13,64%; Novo 
Mundo, com 13,93%; Cuiabá, com 
14,46%; e Tangará da Serra, com 
14,59%. Outros dez municípios 
estão com índices de menos 30% de 
adesão ao programa.
 O Programa Bolsa Família é 
federal destinado às famílias em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza, com renda per capita de até 
R$ 154 mensais, que associa à 
transferência do benefício financeiro 
do acesso aos direitos sociais básicos 
- saúde, alimentação, educação e 
assistência social.

do projeto Cometa Solidariedade do 
Instituto Cometa, e tem como 
objetivo arrecadar alimentos para 
promover um Natal melhor para 
famílias de baixa renda. Em 2016 
foram arrecadados 21.3 toneladas, 
devido ao empenho e auxílio dos 
patrocínios de empresas, parcerias e 
apoio de toda a comunidade 
cacerense. Atendendo mais de mil 
famílias no ano de 2016 e várias 
entidades filantrópicas.
 Como marca de nossa 
transparência, será disponibilizado 
após a entrega dos alimentos às 
f a m í l i a s  b e n e f i c i a d a s ,  o  
levantamento geral dos alimentos 
arrecadados no projeto Natal 
Solidário 2017 que tem como meta 
alcançar 23 toneladas e atender 
1.500 famílias.
 O Instituto Cometa agradece 
o apoio e participação de todos os 
patrocinadores, da Prefeitura, órgãos 
públicos e privados de Cáceres e 
região e toda comunidade no projeto 
Natal Solidário. 
 O Instituto Cometa atua com 
projetos que promovem educação, 
cultura, meio ambiente e cidadania 
para a população onde atua. 
Esperamos continuar contando com 
a confiança e participação de toda 
comunidade em eventos e projetos 
futuros.

GRUPO COMETA

Ação arrecada mais de 23 mil 
quilos de alimentos em Cáceres

O Natal Solidário faz parte do projeto Cometa Solidariedade, que objetiva 
arrecadar alimentos, promovendo um Natal melhor para famílias de baixa renda

Assessoria

Felizardo Marcos Eduardo de S. Pires recebe sua moto   

o último sábado, (9), Naconteceu na Praça de 
Eventos da SICMATUR, o 

sorteio de uma moto Honda CG 160 
Start 0km do Natal Solidário 2017, 
realizado pelo Instituto Cometa.   O 
sorteio foi computadorizado, não 
sendo obrigatória a presença do 
ganhador no local do evento e o 
sortudo da noite foi o ganhador 
Marcos Eduardo de Souza Pires do 
bairro Vila Mariana de Cáceres.

 “O Natal Solidário busca 
atender a cada ano um número maior 
de famílias, para conseguir tornar 
mais alegre o período natalino e 
a judar  t ambém ins t i tu ições  
filantrópicas com a doação de parte 
desses alimentos. Graças ao apoio de 
todos estamos sempre alcançando 
nossos objetivos.”, diz Rita de 
Cássia Serra, Gerente do Instituto 
Cometa.
 O Natal Solidário faz parte 

Foto: Assessoria

SES alerta municípios para aderir
ao Programa até 31 de dezembro

 BOLSA FAMÍLIA/DATASUS

Assessoria 

Dados devem ser lançados  no Sistema até 31 de dezembro   

Foto: Arquivo
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