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Policiais militares do Gefron realizaram na madrugada de ontem, 
(8) a apreensão de quatro quilos de pasta base de cocaína, duas 
motocicletas e um veículo Ford Ka, com três pessoas na estrada que liga 
Horizonte D'Oeste região de Cáceres a BR-070. Um dos ocupantes 
identificado como Roberto Carlos Ferreira de Farias, 37, assumiu ser dono 
de todo o material ilícito encontrado no automóvel. Página 03

Duas novas viaturas 
f o r a m  e n t r e g u e s  a  8 ª  
Companhia Independente do 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Pontes e Lacerda. As 
aquisições são resultado da 
integração da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, 
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  d o  
Trabalho e Justiça do Trabalho 
23ª Região. A Companhia de 
Pontes e Lacerda, abrange os 
municípios de Vale de São 
D o m i n g o s ,  J a u r u ,  
F igue i rópo l i s  D 'Oes t e ,  
Indiavaí, Conquista D'Oeste, 
Nova Lacerda, Comodoro, 
Vila Bela da Santíssima 
Trindade e Rondolândia.

  Página 04

Uma emenda à Lei Orgânica 
do Município de Cáceres, foi 
apresentada na ultima sessão da 
câmara de Cáceres, com o objetivo de 
evitar o rodízio de vereadores, 
prevendo que o suplente de vereador 
só tomará posse se o titular se afastar 
para ocupar cargo público, como o de 
secretário, ou por interesse particular 
por mais de 120 dias. 

Após reunião com os prefeitos que compõem o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, na segunda-feira (7), 
ficou decidido, por unanimidade entre os presentes, que a entidade 
assumirá o gerenciamento do Hospital Regional de Cáceres a partir do mês 
de outubro. Articulada pelo deputado Dr. Leonardo, a gestão acontecerá 
após a Associação Congregação de Santa Catarina, OSS, anunciar a não 
renovação do contrato.  Página 03

FIM DA LINHA

Bando com armas e droga
cai na fronteira de Cáceres

Um dos meliantes, já havia sido preso em maio de 2013, na região de Cáceres com 
um comparsa em uma moto e U$ 42,3 mil e dois cheques escondidos na cueca

Meliantes estavam com o K-Regado de droga e armas  

Foto: Gefron-MT

SEGURANÇA PÚBLICA

Pontes e Lacerda contemplada
com viaturas para bombeiros

Entrega aconteceu no dia do aniversário da cidade  

Foto: Sd. Farias

CADEIRA CATIVA

Prevenção contra o rodízio no
legislativo é pauta de emenda

Página 03 Autor do projeto, vereador tucano Cézare Pastorello  
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DIVIDA-ZERO

Hospital Regional deve ser
gerenciado pelo consórcio

Para Dr. Leonardo, mudança isenta eventuais politicagens  

Foto: Assessoria

ESTRADA DA VIDA

Peregrinos integram marcha de
fiéis entre Araputanga e Jauru

Fiéis das cidades de Araputanga, Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá, 
Reserva do Cabaçal, Figueirópolis D'Oeste e dos estados do Acre e São 
Paulo participaram de uma peregrinação em homenagem ao padre 
Nazareno, assassinado no ano de 2001, na cidade de Jauru. A caminhada de 
devoção e fé iniciou dia 3, quinta feira, saindo de Araputanga, chegando 
domingo 6 em Jauru. Página 04

Centenas de católicos participaram da marcha da fé  

Foto: Karla Santana

ESTAGIÁRIOS
A diretora do Foro da Comarca de Jauru, 
juíza substituta Ângela Maria Janczeski 
Góes, tornou pública a abertura de 
processo seletivo para recrutamento de 
cadastro reserva de estagiários de nível 
médio para atuar na unidade judiciária. 
As inscrições poderão ser realizadas 
exclus ivamente  na  Centra l  de  
Administração do Fórum da Comarca, 
no período de 1º a 31 de agosto, no 
horário das 13h às 19h. Não haverá 
cobrança de taxa.

FRASE DO DIA
Escolhemos esta frase do deputado 
Major Olímpio Gomes, filiado ao 
Solidariedade, pela ironia séria do 
comento, “Desde que estourou a delação 
da JBS o plenário da Câmara parece um 
pátio de presídio na hora de banho de 
sol. Cada um está tramando com o 
colega uma maneira de se dar bem,”. 
Realmente, toda razão assiste ao 
deputado, já que a maioria dos políticos 
vende a própria mãe, se preciso e 
duvidamos muito que a entregue.

UBS/LARANJEIRAS
A Prefeitura de Cáceres, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
inaugurou no último sábado, 5, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS), da 
Comunidade Laranjeira. A Unidade irá 
atender aproximadamente 240 famílias, 
de 4 comunidades da Zona Rural, 
Laranjeira, Laranjeira I, Mata Cumprida 
e Ipê Roxo, totalizando 1.400, 
atendimentos médicos por mês. A UBS 
contará com um enfermeiro que 
cumprirá a carga horária de 40 horas 
semanais e morará na própria 
comunidade, o médico fará atendimento 
duas vezes por semana.

SEMINÁRIO
Por iniciativa do Sistema Fiemt, por 
meio do SESI, no dia 31de agosto, 
Cáceres sediará o 4º Seminário de Saúde 
e Segurança no Trabalho, chamado de 
Protege. Este ano os temas são: Gestão 
do FAP/NTEP e o E - Social, que dão a 
oportunidade de entender como 
transformar em receita e lucratividade 
os investimentos em SST e os impactos 
do eSocial na gestão de saúde e 
segurança do trabalhador. O evento será 
realizado no Sesiclube a partir das 18h e 
a inscrição custa R$ 15,00.

AMAMENTAÇÃO
O grupo Ações Cooperativas de Apoio 
ao Leite Materno e à Amamentação 
(ACALMA), promoveu no último 
sábado, 5, na Rua Padre Casemiro com a 
Avenida Sete de setembro, em Cáceres, 
o lançamento da 10ª Campanha da 
Amamentação, em comemoração à 
Semana Mundial de Aleitamento 
Materno. A ação contou com a 
participação de acadêmicos de 
Enfermagem, Odontologia, Medicina e 
profissionais do Hospital São Luiz.

Cáceres-MT, quarta-feira 09 de agosto de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Brasil, ano de 2050, testando... dois, 
testando, dois, ... alô, alô Marciano, aqui quem 
fala é da Terra,  Alô, alô, marciano; Aqui quem 
fala é da Terra; Pra variar estamos em guerra; 
Você não imagina a loucura; O ser humano tá na 
maior fissura porque; Tá cada vez mais down the 
high society;... solfejando o sucesso dos anos 80 
na voz de Elis, composição da dupla Rita 
Lee/Roberto de Carvalho, estamos no ar, será? 

Pra quem crê, psicografando o laudo 
necroscópico de um país chamado Brasil em 
meados da segunda década do século XXI.  E 
como disse Lucas Tadeu Lourencette, com muito 
pesar, estamos em rede nacional, declarar que, 
infelizmente, a República Federativa do Brasil 
está falecida, pois já naquela época, o povo não 
tinha direito a nada, tampouco o direito eram 
ouvidos. 

Todas as instituições haviam sido 
corrompidas, tudo girava em torno do dinheiro, 
da ambição, do Poder, do egoísmo e do 
egocentrismo. E a causa-mortis da Gentil Pátria 
Amada Brasil, a falência múltipla dos órgãos 
governamentais, mercê do vírus acoplado em 
Brasília, local onde pulsava o sangue para o 
restante das células vitais do Estado. Em tempos 
de dengue, zika e chikungunya, tentaram 
encontrar a vacina ou um soro para a cura, 
porém, essa doença deixou raízes para o resto do 
corpo, comprometendo toda a sua estrutura. 

E prossegue nosso amigo Lourencette, 
essas raízes foram aparecendo, e o Estado nem 
sequer quis ir ao médico para verificar aquelas 
pequenas feridas de tratamento fácil e 
simplificado. Sem ouvir o povo, (plebiscito só 
existia no papel), o tal vírus (corruptitucocus) foi 
o responsável pela ineficiência da autodefesa do 
corpo do Estado brasileiro. Assim, começaram a 
surgir doenças, como a ineficácia das 
instituições públicas de ensino. 

O sistema de saúde nem visto foi, não 
há testemunhas para relatar se realmente existiu 
ou não, mas, ao que tudo indica, parece que não, 
pois não sobrou ninguém para contar. 

O crime organizado também surgiu de 
forma violenta e acelerada e muito organizada, é 
claro. Essa enfermidade já existia havia muito 
tempo, devido a omissão do Estado ao não tomar 
o remédio certo.

Não podemos ignorar o vírus-imoral-
antiético, tão cruel, que conseguiu atingir todas 
as esferas possíveis e imagináveis, desde o setor 
público até os meios de comunicação, falsos 
moralistas, responsáveis em revelar os 
infortúnios até mesmo no âmbito privado. 

Falando em privada, é melhor puxar a 

descarga! Mamãe Terra agradece mais um dejeto 
não tratado nos rios! Reduzindo, que nosso 
espaço é curto, Seu Lourencette, mas valeu a 
dica, que finalizamos com o laudo, impossível de 
descrever todas as doenças que o falecido Estado 
continha. 

Possível  entretanto, apontar a sua 
principal doença, que é a responsável por todos 
os outros males causados pelo inoculado vírus, a 
maldita corrupção, que estava sugando todos os 
recursos saudáveis e os transformando em pó, 
cerceando os investimentos essenciais às áreas 
vitais e não vitais do corpo da extinta República 
Federativa do Brasil. 
***___(a quatro mãos com Lucas Tadeu 
Lourencette)

Que cidade nós queremos? Que progresso 
desejamos? Para responder a esses questionamentos, 
entra ano e sai ano, muitas narrativas mirabolantes 
continuam aparecendo e nos sendo apresentadas, ou, 
numa etiqueta nada civilizada, empurradas goela 
abaixo; narrativas cujos diagnósticos são equivocados, 
mais conjunturais do que estruturais, e os resultados 
práticos, por consequência, não são muito visíveis. E 
digo a vocês, não sei se por ingenuidade nossa ou como 
um acalento psicológico que vamos criando, nós 
mesmos, às vezes, ou, na maioria das vezes, afiançamos 
àquelas narrativas que, como o canto da sereia, leva-nos 
ao afogamento. 

São tantas histórias da carochinha, tantos 
contos do vigário, tantos mitos idealizados, que já não 
estamos mais acreditando nem em nós mesmos, 
tampouco em nossas vocações e potencialidades. 
Tenho medo de nós nos esvaziarmos por completo, caso 
sigamos nesse ritmo, o que, adianto, será trágico, muito 
trágico!

Sou cacerense, ou melhor, sou um 
pantaneiro-cacerense, mais de título do que de prática, 
confesso. Moro em uma cidade bicentenária, 
fronteiriça, que, como muitas no Brasil, é riquíssima em 
traços arquitetônicos históricos e agraciada com uma 
fauna e flora bem plural. 

Do Rio Paraguai, margeando o perímetro 
urbano, à região da morraria, o que não faltam são 
causos e acasos para compartilhar. Sei que essas 
referências são bem óbvias, até porque, quase todo 
mundo meio que fala a mesma coisa de suas origens, 
exalta o que há de bom, o que há de inesquecível e 
imperdível, dá detalhes dos costumes e das tradições 
construídas ao longo dos anos, mas faço esse registro, 
dado à sua necessidade para esta discussão – afinal, é 
sempre válido num intercâmbio de ideias não 
deixarmos dúvidas quanto ao lugar de onde nos 
manifestamos. Assim, neste texto, coloco-me na 
condição de um filho falando de sua família, ou na 
condição de um morador falando de sua casa, a partir de 
uma leitura pessoal, íntima, feita de dentro para fora, 
pautada em meu próprio convívio.

Cresci ouvindo que o desenvolvimento só 
viria quando o colonhão fosse arrancado, quando os 
campos dessem lugar aos prédios, aos condomínios, às 

autoestradas, aos viadutos, às pontes e às indústrias. 
Cresci ouvindo que cidade que era cidade, dessas de 
peso, dessas de nome e sobrenome, dessas que todos se 
lembram numa roda de conversas, tinha de ser 
planejada, com ruas e avenidas largas, com shoppings, 
com hipermercados abarrotados de novidades, com 
bairros “de grã-finos”, “de não tão grã-finos assim” e 
“de nada grã-finos”, e, claro, com aeroporto 
funcionando regularmente. 

Como não tinha outra coisa para acreditar, 
nem titubeava, ia acreditando no que me contavam. 
Cresci, portanto, pensando que o desenvolvimento 
brotava dessa mistura: cimento, concreto, tijolos, grana 
e consumo, muito consumo. Hoje, já com 28 anos no 
lombo, fico matutando: e se essa receita vingasse? E se 
fosse aplicada assim, tal como me convenciam, sem 
qualquer mediação, sem qualquer audiência popular, 
onde estaríamos? Sustentabilidade era uma 
preocupação?

Interessante que cresci sem ter acesso ao 
contraponto, à divergência. Diria inclusive que cresci 
sem muito estímulo para olhar e imaginar a cidade que 
eu mesmo pertenço. Cresci sem tomar conhecimento, 
nem pela imprensa local, nem pelos representantes 
políticos de então, nem pela escola, nem pelo círculo de 
amizades dos meus pais que eu também frequentava, de 
que aquela fórmula de desenvolvimento, batida, 
manjada, padronizada e interesseira, ventilada aos 
quatro cantos, era uma lenda, era um engodo, porque 
não alcançava a todos, não dava cabo das contradições e 
carências que, com frequência, tropeçávamos, e o pior, 
além de não alcançar a todos e não conseguir dar cabo 
do que precisava dar, trazia uma falsa sensação de 
progresso, cujos custos sociais e ambientais, eram (são) 
altíssimos – num paralelo, é como a fórmula genial que 
promete identificar o ouro dentro do lago, mas, ao 
mesmo tempo, corrói as pernas do garimpeiro e deixa 
seus braços pipocados de feridas.

Interessante também que cresci sem ouvir 
comentário algum sobre um desenvolvimento que 
partisse da emancipação das pessoas, da concretização 
r o t i n e i r a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  d a  
desconcentração de renda, de um direito ao trabalho 
decente, de uma EDUCAÇÃO PÚBLICA forte, aberta, 
inspiradora e libertadora, do incentivo a uma formação 

político-comunitária, do combate ao trabalho escravo e 
à prostituição infantil, da consciência social de uma 
igualdade material, que alcançasse inclusive, 
proporcionalmente, os tributos. 

Cresci sem ouvir comentário algum sobre um 
desenvolvimento que partisse da construção de 
creches, de hospitais, de parques, de áreas de lazer para 
a meninada, de teatros para fomentar as artes cênicas no 
município, do incentivo à cultura, como bem material e 
imaterial indispensável à vida em comunidade. 

Cresci sem ouvir comentário algum sobre um 
desenvolvimento que partisse do reconhecimento das 
diferenças, do enfrentamento às desigualdades étnico-
raciais, da desconstrução das discriminações por 
gênero e orientação sexual, de um projeto de país 
coerente, popular, justo, que se colocasse frente à 
selvageria das pretensões dominantes do mercado. 
Cresci sem ouvir comentário algum sobre um 
desenvolvimento que partisse de um empoderamento 
político dos jovens, encabeçado, diga-se de passagem, 
pelos próprios representantes políticos em exercício, de 
um pacto pela diminuição da violência no trânsito, de 
um pacto pela preservação do nosso rio, de nossas 
matas ciliares, de nossas praias, de um pacto pela coleta 
seletiva do lixo e pela sua reciclagem.

Que cidade nós queremos? Que progresso 
desejamos? Sugiro que, antes de lançarmos mão de 
narrativas mirabolantes, antes de aplicarmos soluções 
enlatadas, segundo cartilhas desafinadas com os nossos 
contextos, precisamos nos preparar para essa 
empreitada, precisamos preparar nossos jovens, nossas 
crianças, nossos idosos, precisamos preparar os 
serviços que prestamos, seja no espaço público, seja no 
espaço privado, precisamos preparar nossas 
inteligências. E como começaríamos todas essas 
preparações? 

Começaríamos com um retorno reflexivo às 
nossas potencialidades, às nossas vocações, ao que 
somos capazes de fazer, ao que nos identifica, às nossas 
ruas, às nossas praças, aos nossos casarões, às nossas 
autenticidades, às nossas cores! [CONTINUA]

JOSÉ RICARDO MENACHO: Professor do Curso 
de Direito da Unemat/Cáceres, autor do livro “O Plural 
do diverso”.
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Laudo da Mãe Gentil

Para novos amanheceres aqui ou acolá [PRIMEIRO ATO]

no veículo foram encontradas as 
quatro peças de pasta base de 
cocaína pesando um quilo cada, uma 
caixa com munições calibre 22 e 
duas chaves de moto.

Imediatamente, um dos 
ocupantes identificado como 
Roberto Carlos Ferreira de Farias, 
37, assumiu ser dono de todo o 
material ilícito encontrado no 
automóvel. O condutor do Ford Ka 
Henrique Rizzi Raimundo, 23, 
também disse aos policiais que tinha 
ciência que estaria transportando 
drogas em seu carro.

Henrique ainda disse a 
equipe que as chaves encontradas de 
moto, seria de sua propriedade e que 
as mesmas ainda não haviam sido 
transferidas para o seu nome. O 
acusado ainda disse que possuía 
arma em sua residência em Mirassol 

D'Oeste.
O trio juntamente com a 

polícia foi até a residência de 
Henrique e lá encontraram duas 
motocicletas, balança de precisão e 
porções pequenas de pasta base de 
cocaína. Diante do flagrante os dois 
homens e uma mulher que os 
acompanhavam foram detidos por 
tráfico de drogas e encaminhados a 
Delegacia da Fronteira (Defron) em 
Cáceres.

Quanto a Roberto Carlos 
Ferreira de Farias, ele já havia sido 
preso em maio de 2013, na região de 
Cáceres na companhia de Osmair 
Evangelista em uma moto Twister, 
de cor vermelha, placa JZS-4612, 
ocasião em que policiais do Gefron 
apreenderam com a dupla U$ 42,3 
mil e dois cheques que somam R$ 2 
mil.
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 oliciais militares do Grupo PEspec ia l  de  Fron te i ra  
(Gefron) realizaram na 

madrugada de ontem, (08) a 
apreensão de quatro quilos de pasta 
base de cocaína, duas motocicletas e 
um veículo Ford Ka, com três 
pessoas na estrada que liga 
Horizonte D'Oeste região de Cáceres 
a BR-070.

Durante o patrulhamento, os 
policiais perceberam o veículo Ford 
Ka se aproximando com três 
ocupantes, que ao perceberem a 
presença da polícia, o condutor freou 
o carro bruscamente chamando a 
atenção dos militares.

Ao serem abordados com os 
ocupantes do carro, nada de ilícito 
foi encontrado, mas durante revistas 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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público, como o de secretário, ou por 
interesse particular por mais de 120 dias. 
Atualmente, basta que o vereador peça 
afastamento por 31 dias para ser 
convocado o seu suplente.

Conforme o autor do projeto, 
vereador tucano Cézare Pastorello, em 
novembro de 2016, a Câmara aprovou a 
redução do prazo de 120 para 30 dias. Na 
época, a justificativa era o número 
reduzido de vereadores. “nesta 
legislatura temos 15 vereadores. Então, 
devemos manter simetria com a 
Constituição Federal e a Constituição 
Estadual, que também prevêem 121 dias 
como o prazo mínimo de afastamento 
para convocação de suplente,” explica o 
vereador. Sobre o desgaste que a medida 
pode causar com os suplentes, ele disse 
não acreditar que vá haver desgaste, pelo 
contrário. “Nenhum dos vereadores que 
hoje está em exercício se elegeu sem a 
soma dos votos dos suplentes. Mas, não 
é apenas com o voto do primeiro, 
segundo e terceiro suplente. Eu, por 
exemplo, fui eleito em uma coligação 
com 23 candidatos.  Ou seja, foram os 
votos de todos que deram o quociente 
eleitoral. Esse é o sistema de eleição 
proporcional, é preciso reconhecimento 
das regras democráticas. Por outro lado, 
o mandato é de todos. Nenhum suplente 
de vereador precisa “assumir” para 
apresentar seus projetos, ele pode levar o 
projeto ao titular da sua legenda ou 
coligação,” justificou.

Quanto à moralidade ou 
imoralidade do rodízio de vereadores, 
Pastorello diz que não é o mérito da 
emenda. O projeto de emenda à Lei 
Orgânica segue para as comissões, onde 
deve ser analisado e depois votado em 
duas sessões.

a sessão da última segunda-Nfeira do legislativo de Cáceres, 
foi apresentada uma emenda à 

Lei Orgânica do Município do 

município, com o objetivo de evitar o 
rodízio de vereadores, prevendo que o 
suplente de vereador só tomará posse se 
o titular se afastar para ocupar cargo 

pós reunião com os prefeitos que Ac o m p õ e m  o  C o n s ó r c i o  
Intermunicipal de Saúde do 

Oeste de Mato Grosso, nesta segunda-
feira  (7) ,  f icou decidido,  por  
unanimidade entre os presentes, que a 
entidade assumirá o gerenciamento do 
Hospital Regional de Cáceres. Sob 
presidência do prefeito de São José dos 
Quatro Marcos, Ronaldo Floreano o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde 
assumirá o gerenciamento do Regional 
de Cáceres a partir do mês de outubro.

Articulada pelo deputado Dr. 
Leonardo (PSD), o parlamentar vem 
desde o ano passado fazendo a discussão 
com o Governo do Estado, quando a 
Associação Congregação de Santa 
Catarina, Organização Social de Saúde 
(OSS) que gerencia a unidade 
hospitalar, anunciou a não renovação do 
contrato.

“Confiamos no prefei to 
Ronaldo, pois ele já foi secretário de 
Saúde, conhece a área e respeita a parte 
técnica. 

Fizemos o compromisso de 
termos uma ala de administração 
hospitalar, que possa ser conduzido 
somente por técnicos especializados. 
Desta forma eu me sinto tranqüilo, pois 
sabemos que ele não deixará a 
politicagem interferir na condução da 
gestão do Hospital Regional de 
Cáceres”, destacou Dr. Leonardo.

O diretor do Escritório 
Regional de Saúde de Mato Grosso, 
Francisco Vego também esteve presente 
na reunião e destacou que o Consórcio 
assumirá o Hospital com zero de dívida.

“A entidade vai trabalhar com 
um valor adiantado e automaticamente 
terá recurso em caixa para iniciar os 
trabalhos", informou.

FORD K.-REGADO

Suspeitos dançam na fronteira
de Cáceres com armas e droga

Revista no veículo do bando localizou quatro tijolos de pasta base de cocaína pesando um quilo cada, uma caixa com munições calibre 22 e duas chaves de moto

Gefron c/ Redação

Baculejo do Gefron apreendeu droga e armas 

 Foto: Gefron-MT

LEI ORGÂNICA

Emenda prevê lei anti rodízio
para o legislativo de Cáceres

Assessoria c/ Redação

Para Pastorello, rodízio no legislativo é dispensável 

Foto: Face book

DIVIDA-ZERO

Consórcio intermunicipal
assumirá hospital regional
Assessoria

Reunião decidiu pela e renovação de contrato e consórcio  

Foto: Assessoria
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fatalidade com o padre Nazareno, 
tendo o Monsenhor Celso Duca 
pedido à ela que orasse pelo padre 
durante o tempo que ele se 
encontrava hospitalizado. Irmã 
Maria, ficou em oração com a 
c o m u n i d a d e ,  m a s  o  p a d r e 
Nazareno veio a falecer.

Em seu velório,  i rmã 
Maria, sentiu que a missão do padre 
Nazareno, deveria continuar, mas 
não tinha noção de como seria essa 
missão. Até que certo dia, por 
ocasião da doença de uma amiga, 
irmã Maria, fez uma promessa 
pedindo a intercessão para o padre 
Nazareno, para a cura de sua amiga, 
que se esta fosse curada, a irmã 
faria um percurso do Santuário de 
Nossa Senhora do Rosário de 
F á t i m a  e m  A r a p u t a n g a ,  a o 
Santuário Nossa Senhora do Pilar 
em Jauru.

Assim iniciou a primeira 
peregrinação em 6 de agosto no ano 
de 2009, com 6 peregrinos. Não foi 
fácil, houve bastante dificuldade e 
após a peregrinação, irmã Maria fez 
um relatório ao Monsenhor Celso 
D u c a ,  q u e  f i c o u  b a s t a n t e 
impressionado com tamanha a fé. 
No ano seguinte a irmã sentiu a 
n e c e s s i d a d e  d e  c a m i n h a r 
novamente, no entanto, nem 
imaginava a missionária Maria, 
que tudo isso tomasse um retiro 
espiritual itinerante. 

Ela faleceu no ano passado, 
mas a sua peregrinação de fé 
continua, como um exemplo de fé, 
amor, caridade e zelo com a Igreja.

 i é i s  da s  c idades  de FA r a p u t a n g a , 
Rondonópolis, Cáceres, 

Cuiabá, Reserva do Cabaçal, 
Figueirópolis D'Oeste e dos 
estados do Acre e São Paulo 
participaram de uma peregrinação 
e m  h o m e n a g e m  a o  p a d r e 
Nazareno, assassinado no ano de 
2001, na cidade de Jauru. A 
caminhada de devoção e fé iniciou 
às 4 horas da manhã do último dia 
3, quinta feira, saindo do Santuário 
Nossa senhora do Rosário de 
Fátima de Araputanga com destino 
a Jauru.

N e s t a  c i d a d e ,  a o n d e 
chegaram nodo domingo, 6, foi 
celebrada uma missa, presidida 
pelo bispo diocesano, Dom Jacy 
Diniz Rocha com participação dos 

p a d r e s  M a r c e l o  d e  P o r t o 
Esperidião, Hilário de Curvelandia 
e o padre anfitrião, Agnaldo, de 
Jauru.

A  p e r e g r i n a ç ã o  d e 
Araputanga a Jauru-M, mais uma 
vez, foi um verdadeiro retiro 
itinerante, carregado de bênçãos. 
Este ano 224 fiéis participaram e 
segundo uma das organizadoras, 
este ano, fiéis de 15 cidades e até de 
outros estados, participaram da 
caminhada de Fé.  Além dos 
p e r e g r i n o s ,  2 2  p e s s o a s  d e 
Araputanga fizeram parte do grupo 
de apoio aos peregrinos.

Segundo os organizadores 
da marcha, a origem remonta o ano 
de 2001, quando a irmã Maria 
estava em Araputanga realizando o 
primeiro Cerco, e aconteceu uma 

Controle, em Cuiabá.
Para o inspetor e chefe da 7º 

Delegacia da Polícia Rodoviária 
Federal, Ailton Antônio da Silva, ação 
integrada e comunicação digital entre as 
instituições só vai melhor o atendimento 
prestado à população. A solenidade do 
lançamento da obra foi realizada no 
mesmo dia em que é comemorado o 
aniversário de 36 anos de Pontes e 
Lacerda.

uas novas viaturas foram Dentregues a 8ª Companhia 
Independente do Corpo de 

Bombeiros Militar de Pontes e Lacerda. 
As aquis ições  são resul tado da 
integração da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), Ministério 
Público do Trabalho e Justiça do 
Trabalho 23ª Região.

Uma das viaturas vai servir 
para atendimento pré-hospitalar e outra 
para realizar salvamentos com mais 
agilidade. A solenidade de entrega foi 
realizada no último domingo (6) e 
marcou também a celebração de 16 anos 
de atuação efetiva do Corpo de 
Bombeiros Militar na região oeste do 
Estado. A Companhia de Pontes e 
Lacerda conta com efetivo de 32 
militares e sete viaturas. A área de 
atuação abrange os municípios de Vale 
de São Domingos, Jauru, Figueirópolis 
D'Oeste, Indiavaí, Conquista D'Oeste, 
Nova Lacerda, Comodoro, Vila Bela da 
Santíssima Trindade e Rondolândia.

“Este é um momento muito 
feliz para Pontes e Lacerda. Nossos 
profissionais atuam para atender com 
dignidade e qualidade a sociedade”, 
d e s t a c o u  o  c o m a n d a n t e  d a  8 º 
Companhia, capitão BM Wallenstein 
Maia Santana.

A i n d a  n o  e n c o n t r o ,  f o i 

efetivado um termo de cooperação 
técn ica  da  Sesp  com a  Po l íc ia 
Rodoviária Federal (PRF), que vai 
permitir o compartilhamento de toda a 
infraestrutura de rádios móveis, fixos e 
portáteis da rede rádio digital da PRF. O 
novo procedimento permitirá que os 
atendimentos às vítimas de acidentes 
nas rodovias sejam mais ágeis. A 
unidades integrarão uma rede junto ao 
Centro Integrado de Comando e 

 prefeito de San Matías, Fábio OLopez, participou da audiência 
pública que debateu “Zona de 

Fronteira – Tráfico de Drogas e o Crime 
Organizado” na cidade de Cáceres, na 
última sexta-feira (4) e disse sentir-se 
muito honrados de poder comparecer ao 
importante encontro. “Como integrantes 
da região de fronteira, não poderíamos 
ficar à margem desse trabalho. Temos 
que ser parte ativa. Agradeço pelo 
convite e por podermos participar dessa 
audiência contra a criminalidade”, 
afirmou.

A a u t o r i d a d e  b o l i v i a n a 
destacou que o combate ao tráfico de 
entorpecentes e ao crime organizado 
também é uma luta do país vizinho. 
“Trabalhamos pelo bem da coletividade. 
Há dois anos tínhamos apenas nove 
policiais fazendo a segurança em mais 
de 200 km de fronteira. Recentemente 
inauguramos uma importante obra para 
reunir todas as forças de segurança, onde 
trabalham dezenas de profissionais das 
agências bolivianas”, contou, referindo-
se à Estação de Integração Policial, que 
integra o Exército, as forças policiais 
especializadas do país, Interpol, sistema 
d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  p e s s o a s , 
departamento de imigração, e a polícia 

e s p e c i a l i z a d a  n o  c o m b a t e  a o 
narcotráfico.

O promotor de Justiça Augusto 
Lopes Santos lembrou que o Brasil faz 
fronteira com 10 países da América do 
Sul e que quatro deles são produtores de 
entorpecentes. “Cáceres é um corredor 
para grande parte da droga que entra no 
país. Falar em crime organizado é sério, 
precisamos nos preparar para esse 
enfrentamento. Saber que um dos 
objetivos do debate é a reativação do 
Gabinete de Gestão Integrada de 
Fronteira me alegra. Além disso, 
precisamos dar uma atenção especial à 
prevenção e trabalhar com inteligência 
para fazer frente ao crime organizado. 
Tenho certeza de que esse ativismo do 
Judiciário vem ao encontro dos nossos 
anseios”, declarou.

O presidente da Associação 
Mato-grossense de Magistrados 
(Amam), José Arimatéa Neves Costa, 
relatou a experiência como o primeiro 
juiz da vara especializada de combate ao 
c r ime organizado  em Cuiabá  e 
argumentou que uma vara com essa 
mesma competência na comarca de 
Cáceres será de extrema funcionalidade. 
Contudo, se mostrou preocupado com a 
infraestrutura prisional.

PEREGRINAÇÃO

Centenas de éis participaram
da marcha Araputanga/Jauru

Este ano 224, fiéis de 15 cidades, incluindo 22 integrantes da cidade sede Araputanga e peregrinos de outros estados, participaram da caminhada de Fé

Paroquiara c/ Redação

Caminhada da fé reuniu fiéis de 15 cidades 

 Foto: Karla Santana

REFORÇO DA FROTA

Bombeiros de Pontes e Lacerda 
contemplado com novas viaturas
SESP c/ Redação

Ato solene marcou a entrega das chaves das viaturas  

Foto: Sd. Farias

FRONTEIRA ABERTA

Prefeito de San-Matias
agradece apoio de MT

Prefeito de San Matías, Fábio Lopez  

Foto: Facebook
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da região”, afirmou Wancley
Durante a reunião, o 

deputado Wancley evidenciou 
a sensibilidade de todos os 
envolvidos para a retomada do 
atendimento pela unidade. 
“Agradeço ao promotor Dr. 
Paulo, médicos, direção do 
hospital, prefeitura municipal, 
e em nome do prefeito 
Jeferson, de Comodoro, vice-
presidente do Consórcio de 
Saúde Vale do Guaporé, 

enalteço o empenho de todos 
os outros prefeitos que também 
somaram forças”, finalizou 
Wancley.

No mês passado, o 
parlamentar, juntamente com a 
diretoria do hospital, reuniu 
diversos documentos, que 
demonstram a produtividade e 
comprovam a importância do 
serviço prestado pela unidade 
de saúde na região.

 hospital Vale do OGuaporé, em Pontes e 
Lacerda, retomou na 

tarde de anteontem, (7) o 
atendimento à população, após 
consenso entre a diretoria e 
quadro clínico da unidade, 
durante reunião articulada pelo 

deputado Wancley Carvalho 
(PV), na sede da Promotoria de 
Justiça do município.

A redução no valor do 
repasse de recursos para o 
hospital, por parte do Governo 
do Estado,  resul tou no 
fechamento da unidade, no 

último dia primeiro de agosto. 
Participaram da reunião o 
promotor Paulo Colucci, 
prefeitos da região, médicos, 
diretores do hospital  e  
vereadores.

Desde junho, após 
pub l i cação  da  Por t a r i a  
111/2017, onde o Governo do 
Estado decidiu reduzir de R$ 
792 mil para R$ 320 mil o valor 
do repasse mensal para o 
hospital, Wancley tem buscado 
junto ao secretário-chefe da 
Casa Civil, José Adolpho e 
secretaria de Estado de Saúde 
um acordo sobre o assunto.

“O hospital já está 
reaberto e atendendo; teremos 
um grande desafio pela frente, 
para garantir os futuros 
repasses, já que conseguimos o 
compromisso do Governo do 
Estado de dar um sobrefôlego 
no repasse, por dois meses, e 
c o n t i n u a r  a t e n d e n d o  a  
população dos dez municípios 

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 programa já realizou Om a i s  d e  m i l  
entendimentos nesse 

primeiro semestre e 100 reuniões 
para conciliação e mediação de 
conflitos de menor complexidade 
como causas relacionadas ao 
Direito de Família (pensão 
alimentícia, guarda, visita, 
divórcio consensual, casamento, 
entre  outros) ,  Direi to do 
Consumidor, cobrança, conflito 
de vizinhança e questões ligadas à 
aposentadoria.

O oficial de justiça do 
TJMT e colaborador do JEI, 
Celso Victoriano, explica que o 
programa leva luz a regiões 
distantes dos grandes centros 
urbanos de Mato Grosso.

Até agora o JEI passou 
p e l o s  m u n i c í p i o s  d e  
Ribeirãozinho, Barra do Garças, 
Planalto da Serra, Chapada dos 
Guimarães, Sorriso, Juara, 
Juruena, Cotriguaçu, Gloria 
d'Oeste, Conquista d'Oeste, 
Pon tes  e  Lacerda ,  Por to  
Esperidião, Cáceres, Nova 
Olímpia, Barra dos Bugres, 
Nobres, Luciara, Alto Boa Vista e 
São Félix do Araguaia.

No segundo semestre já 
estão programadas visitas aos 
municípios de Cocalinho e Nova 
Nazaré. No mês passado, 21 
sessões saíram com acordos, 
quatro sem acordo, 66 mandados 
expedidos, oito atendimentos 

r e l a c i o n a d o s  a  c o n f l i t o s  
familiares, 50 pessoas atendidas e 
80 pessoas ao todo envolvidas na 
ação.

Conforme Victoriano, é 
muito grande a expectativa, pois 
nesse semestre o projeto visita 
pela primeira vez em alguns 
municípios, algo inédito e muito 
importante para essas pessoas que 
estão afastadas geograficamente. 
“Nós iremos aonde o povo está, 
essa é uma justiça que vai aonde 
as pessoas mais necessitam. 
Então, quando chegamos nesses 
locais, levamos um pouco de luz 
aos conflitos que lá existem”, 

disse.
A proposta do JEI é de 

aproximar a Justiça Estadual da 
população menos favorecida. Os 
atendimentos são realizados no 
interior de um ônibus adaptado 
com computadores, impressoras, 
m e s a s ,  c a d e i r a s  e  a r  
condicionado. Além de equipe 
formada por juiz, conciliadores, 
assessores e assistentes, o 
atendimento é feito num gabinete 
comum, mas sobre rodas. A 
competência do JEI é restrita aos 
casos mais simples e causas cujo 
valor não supere 20 salários 
mínimos.

este mês de agosto o NProtege – Seminário de 
Segurança e Saúde no 

Trabalho chegará a duas cidades 
de Mato Grosso: Sinop e Cáceres, 
um evento realizado pelo Serviço 
Social da Indústria (Sesi-MT), 
cujo objetivo é orientar e atualizar 
empresários, profissionais da 
área e estudantes sobre temas 
relevantes para a indústria. O 4º 
Protege já foi realizado este ano 
em Cuiabá e Rondonópolis.

Em Sinop, o seminário 
ocorrerá amanhã, (10), no 
Sindicato Rural de Sinop, na 
Avenida das Embaúbas, 330, 
Setor Comercial. O Sistema de 
Esc r i t u r ação  D ig i t a l  da s  
O b r i g a ç õ e s  F i s c a i s ,  
Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial)  será o tema central do 
evento, que começará às 18h00. 
Já em Cáceres,o encontro será no 
dia 31 deste mês de agosto, às 
18h00, no SESI,sito a rua das 
Maravilhas,1595 no bairro da 
Cavalhada, com a palestra sobre o 
eSocial e seus impactos na gestão 
de SST e a gestão do Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP)/ 
Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP).

Adiada desde 2014, a 
obrigatoriedade de utilização 

d e s s e  s i s t e m a  p a r a  o s  
empregadores deverá entrar em 
vigor a partir de 2018 e será 
obrigatória a todos em 2019.

Por meio desse sistema, 
os empregadores passarão a 
comunicar ao Governo, de forma 
unificada, sobre as informações 
relativas aos trabalhadores, como 
contribuições previdenciárias, 
f o l h a  d e  p a g a m e n t o ,  
comunicações de acidente de 
t r aba lho ,  av i so  p rév io  e  
informações sobre o FGTS. A 
segunda palestra do Protege em 
Sinop complementará a primeira 
ao tratar dos impactos que o 
eSocial terá na gestão de 
Segurança e Saúde no Trabalho.

D e  a c o r d o  c o m  o  
engenheiro de Segurança do Sesi-
MT, Kengiro Suezawa,  é  
importante que os empregadores 
se prepararem para a vigência do 
eSocial que já está em fase de 
testes desde o dia 26/06. “O 
eSocial fará o cruzamento das 
informações enviadas e, em caso 
de erros, haverá penalidades 
conforme prevê a legislação 
f i s c a l ,  t r a b a l h i s t a  e  
previdenciária. Por isso, o foco do 
Protege será conscientizar, alertar 
e informar as empresas a como 
agir”, explica.

SOBREFÔLEGO

Fechado há uma semana
hospital reabre as portas

Desde junho, após publicação da Portaria 111/2017, o Governo do Estado decidiu reduzir de R$ 792 mil para R$ 320 mil o valor do repasse mensal para o hospital

Assessoria c/ Redação

Reaberto o hospital fica o desafio: futuros repasses 

 Foto: Eduardo Cardoso

INTERIORZÃO

Juizado Especial Itinerante
agiliza novos atendimentos
TJ-MT c/ Redação

A justiça sobre rodas vai onde a comunidade está  

Foto: TJ-MT

Assessoria c/ Redação

SEGURANÇA E SAÚDE

Cáceres receberá seminário
do SESI-MT no fim do mês

SESI de Cáceres, atualizando-se para melhor atender  

Foto: Arquivo
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#184369  DEVEDOR:  JUAREZ DA SILVA LISBOA  - CPF.: 638.477.449-68    - MONTECHI, N 19  -NOVA ERA   -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#184179  DEVEDOR:  L M MURARO PEDROSO  - CPF.: 04.526.577/0001-92- RUA - CEL FARIA, N 180  -
CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item O   da 
tabela D de custas
#184202  DEVEDOR:  L M MURARO PEDROSO  - CPF.: 04.526.577/0001-92- RUA - CEL FARIA, N 180 -
CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O   da 
tabela D de custas
#184397  DEVEDOR:  L. MARIA CINTRA  - CPF.: 03.214.145/0001-83- RUA TIRADENTES 97   -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS   Valor do 
titul Item E   da tabela D de custas
#184396  DEVEDOR:  L. MARIA CINTRA - CPF.: 03.214.145/0001-83- RUA TIRADENTES 97 -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR   - Sacador: FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do 
titul Item B   da tabela D de custas
#184342  DEVEDOR:  ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF.: 049.795.448-60  - RUA SETE DE 
SETEMBRO, N 244  -JD DAS OLIVEIRAS    -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO 
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#184209  DEVEDOR:  PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA   - CPF.: 05.812.713/0001-73- RUA - 
CORONEL JOSE DULCE, N 54B  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO 
Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#184393  DEVEDOR:  RAMAO MOREIRA  - CPF.: 511.169.441-20   - RUA OLAVO BILAC 257 -MONTE VERDE  
-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR   - Sacador: FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do 
titul Item E   da tabela D de custas
#184392  DEVEDOR:  RAMAO MOREIRA  - CPF.: 511.169.441-20  - RUA OLAVO BILAC 257-MONTE VERDE -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR  - Sacador: FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do 
titul Item B   da tabela D de custas
#184384  DEVEDOR:  REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES  - CPF.: 987.888.761-87  - CUSTODIO DE 
MELO, N 110  -CIDADE ALTA   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item D   da tabela D de custas
#184364  DEVEDOR:  ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS   - CPF.: 568.584.691-68  - DA 
ALBERTINA, N 510  -CAVALHADA II   -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO Valor do titul Item M   da tabela D de custas
#184338  DEVEDOR:  RUA 06 DE OUTUBRO, N 750 - CPF.: 970.874.915-04  - ROSA CAMPOS DA COSTA  -
CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item E   da 
tabela D de custas
#184379  DEVEDOR:  RUBENS ALBINO DO PRADO - CPF.: 327.473.069-68    - CAMBATAS, N 46 -JD SAO 
LUIZ  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item H   da 
tabela D de custas
#184368  DEVEDOR:  S.O.S. RODAS E VEICULOS LTDA ME   - CPF.: 08.463.326/0001-67- RUA - JOAO 
PARREIRA DUARTE, N 64 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor 
do titul Item O   da tabela D de custas
#184189  DEVEDOR:  SIMONE VALERIA PINHEIRO DE FIGUEIRE- CPF.: 03.680.054/0001-33- RUA - CEL 
FARIA, N 29  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO    - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item 
O   da tabela D de custas
#184192  DEVEDOR:  SIMONE VALERIA PINHEIRO DE FIGUEIRE- CPF.: 03.680.054/0001-33- RUA - CEL 
FARIA, N 29 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item 
O   da tabela D de custas
#184343  DEVEDOR:  TAIZA DANIELA FERREIRA ALVAREZ     - CPF.: 043.378.661-24    - PROJETADA, N 09   
-MASSA BARRO -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item E   da 
tabela D de custas
#184422  DEVEDOR:  WESLEY PAULO DE SOUZA PICOLOMINI   - CPF.: 021.489.701-00    - GUATEMALA, N 
04  -VILA REAL  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D   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, 08 de agosto 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. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO 
CARTÓRIO.
#184412  DEVEDOR:  A J GARCIA DE OLIVEIRA - ME  - CPF.: 06.949.668/0001-66- R PADRE CASSEMIRO 
976  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: ITAU UNIBANCO SA   - Sacador: PREDILETA MT DIST 
MEDIC LTDA   - Favorecido: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#184256  DEVEDOR:  ANTONIO PEDRO FELIPE   - CPF.: 057.762.109-25    - RUA SEPOTUBA N 794  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA   - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME  - 
Favorecido: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#184407  DEVEDOR:  LOURDES PINTO DE ARRUDA  - CPF.: 24.892.493/0001-80- R  DA TAPAGEM, 702 - 
CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: ARUANDA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - Favorecido: ARUANDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  Valor do titul Item D   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, 08 de agosto de 2017.

s profissionais da área Odecidiram manter o 
estado de greve em 

assembléia geral realizada na 
escola Nilo Povoas, em Cuiabá 
na última segunda feira. 
 D e  a c o r d o  c o m  
informações da assessoria de 
imprensa do Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino 
Público de Mato Grosso 
(Sintep-MT), o processo de 
negociação apontado pelo 
governo não assegura de forma 
imediata as reivindicações da 
categoria.

Após a avaliação sobre o 

atual cenário apresentado pelo 
governo, que já não é mais o 
mesmo da última Assembléia, 
os/as educadores/as definiram 
que ele não confere segurança.

Para o presidente da 
entidade, Henrique Lopes do 
Nascimento, os três pontos de 
pauta apresentam problemas de 
concretização. 

A integralidade da Lei 
510/2013, sobre a dobra do 
poder de compra da categoria, 
p o r  e x e m p l o ,  s ó  s e r á  
consumada em 2018, diante de 
um futuro incerto. “Existe a 
chamada a pauta 'bomba' 

(Congelamento dos Gastos 
Públicos) enviada à Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, 
que  pode  impac ta r  nos  
encaminhamentos dados as 
negociações”.

Segundo o presidente, 
também é incerto a efetivação 
do concurso público. “Ele 
determina quatro etapas de 
avaliação, porém, apenas uma 
tem data definida, as outras são 
uma incógnita. 

As políticas do governo, 
como Avalia-MT, o Pró-Escola, 
o Ensina Brasil, da forma que 
estão colocadas, não atendem as 
pautas defendidas pelo Sintep”.

A cobrança da categoria 
se estendem a eleições nas 
escolas para escolha de 
diretores e coordenadores 
escolares, como determina a Lei 
da Gestão Democrática nº 
7.040/98. 

E mais, reivindicam o 
di re i to  do Sindicato  na  
participação no processo de 
construção e avaliação em 
qualquer processo de avaliação 
d o s / a s  p r o f i s s i o n a i s  d a  
E d u c a ç ã o ,  c o n f o r m e  
a s s e g u r a d o  p e l a  L e i  
Complementar nº 49 e 50/98.

PAUTA BOMBA

Para o presidente da entidade, Henrique Lopes do Nascimento, a integralidade 
da Lei 510/2013, só será consumada em 2018, diante de um futuro incerto

Profissionais da rede estadual de 
ensino mantêm estado de greve

Sintep c/ Redação

Categoria vê problemas de concretização na pauta  

Foto: Divulgação
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Municipal de Esportes, sob o 
comando do Secretário Marcos 
Antonio do Nascimento.

A servidora pública 
estadual (já aposentada), Auta 
Almeida dos Santos, será a 
grande homenageada deste ano, 
pela coordenação. Dona Auta, 
como é mais conhecida, é uma 
das primeiras moradoras do 

Jardim Padre Paulo. Ela reside 
naquela região desde 1977. "A 
nossa família esta satisfeita, com 
a homenagem a nossa querida 
d o n a  A u t a .   N o s s o s  
a g r a d e c i m e n t o s  a o s  
coordenadores do campeonato 
pela lembrança" disse o jornalista 
Luiz Esmael, um dos filhos da 
homenageada.

 Cuiabá recebeu na tarde Odo último domingo (6), o 
Sampaio Correa na 

Arena Pantanal pela décima 
rodada da Série C 2017. Perdeu 
de 3 a 1, e com este resultado, o 
time da Capital permanece fora 
do G-4, na sexta colocação com 
1 7  p o n t o s .  J á  a  e q u i p e  
maranhense avançou e assumiu a 
terceira colocação com 22.

O Dourado começou bem 
no jogo, já abrindo o placar aos 7'. 
Após uma falta cobrada por Alê, 
Douglas Mendes subiu sem 
dificuldades na defesa do 
Sampaio e marcou o primeiro da 
partida. O time maranhense 
respondeu à altura, com um belo 
passe de Felipe Marqueso para 
Marlon, que chutou ao gol e 
conseguiu o empate.

O ritmo de jogo foi 
diminuindo com o fim do 
primeiro tempo, e as disputadas 
d e  b o l a  d e r a m  l u g a r  a  
lançamentos diretos e chutes de 
fora da área.

N o  s e g u n d o  t e m p o  
começou bastante movimentado, 
e aos 17' em boa jogada Felipe 
Marques deixou Isac na cara do 
gol e Henal não conseguiu 
defender o segundo do Sampaio 
Correa. No lance seguinte, Felipe 
Marques marcou o terceiro do 
time maranhense ao mandar uma 
bomba para o gol.

Após os gols, o Cuiabá 
tentava chegar, mas sempre 
esbarrando na defesa do Tricolor 
que começou a cozinhar o jogo. O 
contraste entre as duas equipes 
ficou bastante evidente: para 
piorar a situação, enquanto o 
Sampaio apresentou um time que 
jogou de forma inteligente, o 
Dourado entrou em campo com 
ataques desorganizados.

Com o resultado desse 
jogo, o Cuiabá ficou com 15 
pontos e caiu uma posição, agora 
ocupando o sexto lugar do Grupo 
A da Série C.

o próximo sábado (12), Nna Praça do bairro Cohab 
Nova, o torneio inicio do 

Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia, dará o pontapé  
inicial para essa modalidade que é 
referência em todo o estado de 
Mato Grosso. O campeonato este 
ano será disputado com 10 
equipes, que foram distribuídas 
em dois grupos.

No grupo A, ficou com: 
C l a r o  T V ;  F r a n j i n h a  
Multimarcas: Mercado Barros: 
Santa Cruz e 13 de Maio. No 
grupo B; Arsenal Hellios: Cohab 
Nova: Mercado Econômico: 
Óptica Junior e São Matheus . Na 
primeira fase do campeonato as 
equipes dos dois grupos jogam, 
todos contra todos dentro de cada 
grupo, classificando para a 

segunda fase, as quatro equipes 
melhores que mais somarem mais 
pontos nos respectivos grupos.

“Acredito, que teremos 
um campeonato super disputado 
este ano, como sempre ocorreu 
nas edições anteriores, com as 10 
equipes brigando, num bom 
sentido pelo titulo de campeão", 
d i s s e  O d i r  d e  S o u z a ,  
c o o r d e n a d o r - g e r a l  d o  
campeonato.

Jogos da 1ª fase do 
torneio:  as 17h: Franjinha x 
Cohab Nova: as 17h30: Santa 
Cruz x Arsenal Hellios; as 18h00: 
13 de Maio X Mercado Barros: as 
18h30: Claro TV X Optica Junior 
e as 19h00: Mercado Econômico 
X São Matheus. 

A  p r e v i s ã o ,  d e  
encerramento do torneio ,  

segundo a coordenação, será as 
21h30. Claro Tv  e Mercado 
Econômico, são as duas equipes 
estreantes no Becah Soccer da 
Cohab Nova.. A equipe do Santa 
Cruz, será comandada pelo 
desportista Lobão, que é o 
recordista de títulos (3 títulos), e 
que está de volta ao campeonato 
de Areia.

A abertura oficial do 
evento está marcado para o dia 19 
de Agosto, com a partida entre as 
duas finalistas do ano passado. 
Naquela oportunidade, a Óptica 
Junior, desbancou a até então 
favorita ao titulo Mercado 
Barros, pelo placar de 4 a 3. O 
evento é promovido pela 
Assoc iação  cace rense  de  
Inclusão à Cultura e ao Esporte, e 
conta com apóio da Secretária 

BEACH SOCCER

Cáceres abre sábado 9º Campeonato
de Futebol de Areia na COHAB Nova

A servidora pública estadual, Auta Almeida dos Santos, uma das primeiras moradoras do Jardim Padre Paulo, será a grande homenageada deste ano

Assessoria

Organizadores esperam um campeonato super disputado este ano  

Foto: futeboldeareiacacerense

Sampaio ignorou o Cuiabá em plena Arena Pantanal  

Foto: Pedro Lima

EM CASA

Dourado levou de três do
Sampaio caindo na tabela
G.E c/ Redação
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Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de estabilidade e concretização de 
planos que envolvem sua vida afetiva e 
sexual. O período, que dura apenas 
alguns dias, pode trazer a vontade ou a 
necessidade de comprometer-se com 
um romance que vem sendo desenhado 
pelo Universo.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Sol e Marte em Leão, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando dias de 
concretização de planos e projetos 
relacionados à sua casa, vida doméstica 
ou nos relacionamentos em família. A 
negociação de compra ou venda de um 
imóvel não está descartada, assim como 
sua efetivação. Dias ótimos para 
começar uma reforma.

Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de movimento e concretização de 
planos e projetos, especialmente se 
estiver envolvido com a comunicação. 
O momento é ótimo para começar um 
curso de especialização, ou mesmo 
para negociar e firmar um novo 
contrato. Bom também para viagens.

Sol e Marte em Leão, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando dias de 
estabilidade material e concretização de 
projetos que envolvem o aumento de 
seus rendimentos. O período, que dura 
alguns dias, pode envolver um novo 
contrato de trabalho, um novo projeto ou 
mesmo a compra ou venda de um bem, 

móvel ou imóvel.

Sol e Marte em seu signo, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias emocionalmente estáveis e maior 
contato com sua essência. O período é 
ótimo para a concretização de planos e 
p r o j e t o s  q u e  t r a g a m  m a i o r  
tranquilidade material e emocional. 
Procure relaxar, praticar a meditação 

e/ou yoga e sair do controle.

Sol e Marte em Leão, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando dias de 
tranquilidade e equilíbrio emocional e 
maior contato com sua vida espiritual e 
sentimentos, especialmente os que 
envolvem questões do passado. O período, 
que dura alguns dias, é ótimo para começar 
um bom trabalho terapêutico e/ou começar 
o planejamento de um novo projeto.

Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de concretização de projetos 
envolvendo uma grande soma de 
dinheiro, relacionado a uma sociedade 
ou parceria financeira. O momento 
pode envolver a aprovação de um 
empréstimo ou mesmo o início de uma 

parceria importante, depois de semanas de negociações.

Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de maior envolvimento com seus 
anseios e necessidades emocionais. O 
período, que dura apenas alguns dias, 
p o d e  e n v o l v e r  u m a  v i a g e m  
internacional e maior contato com o 
Sagrado dentro e fora de si mesmo. Um 

novo projeto envolvendo pessoas estrangeiras, pode surgir.

Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de estabilidade e concretização de 
planos e projetos relacionados a 
contatos importantes com grandes 
empresas, clubes e instituições. O 
período, que dura apenas alguns dias, 
pode envolver a negociação de um 

novo projeto que pode levar a um novo contrato.

Sol e Marte em Leão, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando dias de 
movimento estável e concretização de 
relacionamentos importantes. Uma nova 
sociedade ou parceria comercial pode 
começar a ser negociada, ou mesmo 
firmada e assinada. Pode indicar 
também, a concretização de um namoro, 
que começou há algumas semanas.

Sol e Marte em Leão, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando dias de 
estabilidade profissional e concretização 
de planos e projetos para sua carreira. O 
período, que dura algumas semanas, pode 
envolver a chegada ou aprovação de um 
novo projeto de trabalho. O sucesso e o 
reconhecimento caminham juntos 
durante os próximos dias.

Sol e Marte em Leão, recebem um 
ótimo aspecto de Saturno indicando 
dias de estabilidade no trabalho e 
concretização de planos. Um projeto ou 
um novo emprego pode ser aprovado ou 
negociado nos próximos dias. O 
período, que dura apenas alguns dias, é 
ótimo para dedicar-se a um novo 

programa de manutenção da saúde.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Uma das  melhores coisas que podemos levar 
dessa vida são as amizades que passam pelos 
nossos caminhos, e algumas até nos ajudam 
caminhar, você é uma dessas pessoas Roberta 
Gontijo Brandt. Neste dia especial, gostaríamos 
de desejar a você todos os sentimentos bons do 
mundo, você merece pela pessoa especial e 
maravilhosa que é.  Feliz Aniversário! Que você 
continue a nos alegrar com seu bom humor. Um 
grande beijo das amigas Karla, Luciane, 
Claudia, Paula, Hellen, Grace e Mayara.

Rosas vermelhas a nossa leitora assídua Leonice 
Menacho, que nos prestigia há muitos anos com sua 
leitura todas as manhãs. Grande abraço!

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

Parabenizamos Clayton Miranda pela passagem de mais um natalício, 
comemorado com alegria. Que Deus lhe conceda um ano com saúde, 
paz e conquistas.

Trocando de idade hoje o amigo Ronivon Barros, que 
recebe o carinho especial dos familiares, colegas da 
imprensa e inúmeros amigos que se unem para 
cantar o tradicional Parabéns. Que essa data se 
reproduza por longos e significantes anos. 
Felicidades mil!!! 

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

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


