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 A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria de Indústria e 
Comércio, Meio Ambiente e Turismo, realiza no dia 8 de Outubro o Projeto 
Caminhadas na Natureza, esse ano em especial a 10ª edição do Caminhada 
na Natureza, como parte das comemorações dos 239 anos da cidade. O 
principal objetivo é trazer caminhantes do mundo inteiro para Mato Grosso 
e, assim, movimentar o turismo mato-grossense, promovendo o eco-
turismo. Página 03

 O estudante Vitor 
Gabriel Barros de Souza 
(14), aluno da Escola 
E s t a d u a l  L e o p o l d o  
Ambrósio Filho, foi mais 
uma vítima de afogamento 
na Praia do Daveron em 
Cáceres. Ele teria fugido da 
aula na tarde da quarta-feira 
(20), e ido até o local tomar 
banho. Os mergulhadores 
levaram cerca de 10 
minutos para encontrar o 
corpo do adolescente. 

 O ponto de cultura Associação 
Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro 
(ACGCP), de Cáceres, iniciou ontem, 
21, suas atividades com o projeto 
cultural Toadas do Cururu Pantaneiro, 
contemplando 20 alunos por oficina. A 
associação foi selecionada em edital da 
Secretaria de Estado de Cultura e 
Ministério da Cultura e faz parte da nova 
rede de pontos de cultura em Mato 
Grosso.  

 Joaquim Melo, conhecido como Pimentel estava em sua 
residência no Bairro Beira Rio em Vila Bela da Santíssima Trindade, 
quando criminosos chegaram chamando pelo mesmo e mediante 
ameaças, renderam a vitima que foi executado com 6 disparos de 
arma de fogo, próxima a sua casa. Foram cinco balaços no tórax e um 
na boca. Página 04

 O processo que tramitava na Vara do Trabalho de Mirassol D'Oeste 
há aproximadamente 10 anos finalmente chegou ao fim esta semana, após 
o irmão do devedor assumir a dívida trabalhista. O processo foi colocado 
em pauta pela juíza Claudirene Ribeiro por conta da Semana Nacional da 
Execução Trabalhista, um caso praticamente perdido e que já se arrastava 
na fase de execução há vários anos. Página 05

CAMINHADA

Jornada contemplativa 
nos 239 anos de Cáceres

Caminhada da Natureza terá percurso de 4 km   

Foto: Divulgação

BANHO FATAL

Estudante falta aulas em
Cáceres e morre afogado 

Página 03
Corpo foi resgatado pelos bombeiros no Daveron  

Foto: Cáceres-Noticias

TOADAS DA TERRA

Ponto de cultura inicia projeto 
Cururu Pantaneiro em Cáceres 

Página 03

Aulas serão ministradas por mestres da cultura popular pantaneira   

Foto: Reprodução

MORTE NA VILA

Executado na porta de casa 
com tiros no tórax e na boca

Vitima foi executado com 6 arrebites a queima-roupa   

Foto: PJC-MT

TRABALHISTA

Juíza bate o martelo 
em ação após 10 anos 

Para a juíza Claudirene, solução foi uma surpresa   

Foto: Jornal Opção

Por não ser uma atividade competitiva, os participantes saem ganhando, podendo contemplar as belezas naturais, fazer integração social e praticar uma atividade
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 c r i m e  a c o n t e c e u  n a Omadrugada de quinta feira 
(21), no Bairro Beira Rio em 

Vila Bela da Santíssima Trindade e 
segundo informações de populares a 
vitima Joaquim Melo, 32, conhecido 
como Pimentel estava em sua 
residência quando os criminosos 
chegaram chamando pelo mesmo, 
rendeu ele e executaram com 6 
disparo de arma de fogo, próxima a 
sua casa.
 Os disparos 5 foram na 
região do tórax e 1 na boca, 
derrubando a vitima ao solo, 
sangrando e em poucos minutos 
m o r r e u  e m  d e c o r r ê n c i a  d o s 
ferimentos letais. Os Policiais Civis 

de Vila Bela esteviveram na cena do 
crime colhendo pista e provas sobre 
o bárbaro crime.
 Segundo as informações do 
delegado de Policia Judiciária Civil 
que está a frente do inquérito, pelo 
fato do disparo de arma de fogo na 
região da boca pode ser que o crime 
possa ter sido uma forma silenciar a 
vitima de algo ilícito, ou ele sabe ou 
viu algo de errado. Uma espécie de 
queima de arquivo. 
 O  c a s o  e s t á  s e n d o 
investigado, traçando a pregressa da 
vitima, possíveis desafetos e 
questões particulares para se chegar 
a eventuais autores e os motivos do 
homicídio.

quarta, (20). Com o reforço dos 
agentes de folga a revista 
começou as 700, sendo evacuada 
a ala e os reeducandos retirados 
para a quadra. Numa conferência 
d e  e s t r u t u r a ,  o s  a g e n t e s 
encontraram um buraco na 

parede do banheiro, apurando-se 
também eles já tinham serrado 
uma chapa de ferro que protegia a 
parede.
 Segundo informações dos 
agentes, o plano de fuga seria para 
a noite de ontem, 21.  Além do 
buraco os agentes fizeram uma 
varredura na ala e  encontraram 
vários objetos perfurantes além  

de um aparelho de celular. 
 O diretor do CDP, Nelson 
Ortega da Silva disse que a 
operação foi sucesso graças ao 
apoio dos agentes de plantão e de 
folga, que deram apoio total aos 
trabalhos e que este incidente, 
não altera o otimismo com o 
P r o j e t o  R e e d u c a ,  d u a s 
ocorrências distintas.

asos distintos acontecem Cna vizinha cidade de 
Pontes e Lacerda, pois 

enquanto reeducandos do projeto 
Reeduca do Centro de Detenção 
P r o v i s ó r i a  t r a b a l h a m  e m 
manutenção dos prédios da 
Secretária Municipal de Saúde, 
Delegacia Regional e Corpo de 
Bombeiros, os agentes flagram e 
evitam uma fuga de presos no 
mesmo centro.
 Conforme o diretor do 
CDP Nelson Ortega, a idéia do 
Reeduca, é fazer com que os 
detentos sejam reinseridos na 
sociedade realizando serviços 
sociais, destacando que alguns já 
têm experiência com este tipo de 
trabalho, o que facilitou para o 
desenvolvimento do projeto. 
 Cerca de 10 reeducandos 
com autorização do judiciário 
estão participando da ação, 
ressaltando-se que eles são 
acompanhados por um agente 
penitenciário durante a rotina de 
trabalho e pelo serviço prestado, 
têm a oportunidade de remição. 
 O  s u c e s s o  d e s t e 
programa, contrasta com a 

tentativa de fuga na última  terça 
feira no CDP, descoberta a tempo 
pelos agentes da equipe Delta, 
que encontrou vestígios de um 
possível buraco no banheiro da 
ala D1, encontrado durante uma 
revista na parte da manha da 

mudança está nas mãos de todos nós, 
cidadãos", disse o presidente do 
TRE-MT, desembargador Márcio 
Vidal, que estará na Audiência, 
juntamente com a juíza membro do 
TRE,  Vanessa Curt i  Perenha 
Guasques, da juíza da 18ª Zona 
Eleitoral, Edna Ederli Coutinho, 
a lém do  promotor  e le i to ra l , 
Leonardo Moraes Gonçalves.
 Sobre a eleição suplementar 
em Mirassol D'Oeste, importante 
lembrar que no pleito de 2016, a 
chapa majoritária formada pelos 
candidatos Elias Mendes Leal Filho 
(prefeito) e Marcel de Sá Pereira 
(vice-prefeito) foi indeferida pelo 
juiz da 18ª Zona Eleitoral. Eles 
recorreram ao TRE e o Pleno no dia 
22  se tembro  de  2016  negou 
provimento ao recurso e manteve o 
indeferimento da candidatura. 
Inconformados, apresentaram um 
novo recurso junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral que, até o dia da 
eleição,  não havia julgado o 
processo.  
 Por  te rem um recurso 
pendente de julgamento, Elias e 
Marcel conseguiram participar da 
eleição na situação "indeferido com 
recurso". Eles obtiveram o maior 
número de votos (7.830), o que 
correspondeu ao percentual de 
52,25% dos votos válidos. No dia 27 
de março deste ano, o TSE julgou o 
recurso, manteve o indeferimento e 
determinou a realização de eleição 
suplementar em Mirassol D'Oeste.

a próxima quarta-feira (27) No  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Eleitoral de Mato Grosso 

realizará em Mirassol D'Oeste, a 
Audiência Pública da Cidadania, a 
partir das 14h00, no Plenário da 
Câmara Municipal.  Será uma 
oportunidade para debater temas 
como corrupção, ética, direitos e 
deveres do cidadão, voto consciente, 
democracia e ainda assistir palestras 
sobre ferramentas e mecanismos à 
disposição da sociedade para 
participar de forma mais efetiva das 
questões políticas do município.
 Ainda este ano, o TRE 
realizará eleição suplementar em 

Mirassol D'Oeste e os eleitores irão 
às urnas para escolher um novo 
prefei to  e  vice-prefei to ,  que 
governarão o município até 2020.  
Por conta disso, na Audiência 
Pública, servidores da Justiça 
E l e i t o r a l  a p r e s e n t a r ã o  a o s 
participantes os aplicativos Pardal e 
Caixa 1. Essas ferramentas podem e 
devem ser utilizadas pelos cidadãos 
para enviarem à Justiça Eleitoral 
denúncias das irregularidades e 
i l íc i tos  que presenciarem no 
decorrer da campanha eleitoral.
 "O objetivo é promover a 
reflexão sobre problemas que afetam 
a todos. Queremos mostrar que a 

DOIS PESOS

Tentativa de fuga não altera
o Projeto Reeduca no CDP

Enquanto se busca ressocializar detentos com trabalho extra-celas e conseqüente remição, atrás das muralhas presos articulam fuga, frustrada pela vigilância

Da Redação

Agente encontrou buraco no sanitário da ala do CDP  

Foto: TVCO

ÉTICA E CIDADANIA

Assessoria c/ Redação 

Audiência do TRE debaterá
política em Mirassol D'Oeste 

Mirassol D'Oeste terá eleição suplementar para prefeito   

Foto: Arquivo

MISTÉRIO

Desconhecido arrebitou 
desafeto com 5 balaços

Vila Bela News

Joaquim Melo, levou 5 tiros no tórax e um na boca   

Foto: PJC-MT
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 Prefeitura Municipal de ACáceres, através da Secretaria 
de Indústria e Comércio, Meio 

Ambiente e Turismo, realiza no 
próximo mês o Projeto Caminhadas 
na Natureza, esse ano em especial a 
10ª edição do Caminhada na Natureza, 
será no dia 8 de Outubro e fará parte 
das comemorações do aniversário da 
cidade. A caminhada sairá do pátio da 
SICMATUR, às 7h30, passando pelo 
Centro Histórico, Rua das Maravilhas 
até o SESI Club de Cáceres e retorno 
pela Trilha Ecológica. 
 O principal objetivo desta 
ação é trazer caminhantes do mundo 
inteiro para Mato Grosso e, assim, 
movimentar o turismo mato-
grossense, promovendo o eco-
turismo. 
 O evento denominado de 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

promover oficinas de confecção de 
viola-de-cocho, mocho e ganzá, 
musicalização e dança de siriri. A 
iniciativa começou na quinta feira, e 
contemplará 20 alunos por oficina, 
todas elas, oferecidas gratuitamente e 
serão ministradas por mestres da 
cultura popular pantaneira, que 
pretendem fortalecer e perpetuar a 
cultura mato-grossense.
 O ponto de cultura cacerense 
irá atuar como elo entre a sociedade 
civil e o Estado e tem por objetivo 
d e s e n v o l v e r  a ç õ e s  c u l t u r a i s  
sustentadas pelos princípios da 
autonomia, do protagonismo, da 
interculturalidade, da capacitação 
social das comunidades locais e da 
atuação em rede, visando ampliar o 
acesso da população brasileira aos 
meios e condições de exercício dos 
direitos culturais.
 A Associação Cultural do 
Grupo Cururu Pantaneiro, foi criada 
em 29 de setembro de 2008 e 
juntamente com a Secretaria de Estado 
de Cultura de Mato Grosso e a 
Associação, denominada Ponto de 
Cultura, tem como finalidade, 
executar Projeto Cultural “Toadas do 
C u r u r u  P a n t a n e i r o ”  p a r a  a  
implementação da Política Nacional 
de Cultura Viva, desenvolvendo ações 
culturais sustentadas pelos princípios 
da autonomia, do protagonismo, da 
interculturalidade, da capacitação 
social das comunidades locais, e da 
atuação em rede, visando ampliar o 
acesso da população brasileira aos 
meios e condições de exercício dos 
direitos culturais.

 itor Gabriel Barros de Souza V(14), aluno da Escola Estadual 
Leopoldo Ambrósio Filho, foi 

mais uma vítima de afogamento na 
Praia do Daveron em Cáceres. O 
adolescente teria fugido da aula que 
estaria acontecendo na tarde da quarta-
feira (20), e ido até o local tomar 
banho. A Policia Militar foi avisada 
por volta das 15h50 que um menino 
havia se afogado naquela localidade, e 
de imediato foi acionado o Corpo de 
Bombeiros. Os mergulhadores 
levaram cerca de 10 minutos para 
encontrar o corpo do adolescente. 
Segundo a mãe da vítima, a senhora 

Rosangela da Cruz Barros, o menino 
era apaixonado por rio.
 “Meu filho era apaixonado 
por rio, e pescaria, sempre alertei ele 
de que era perigoso, mas infelizmente 
ele não me ouviu”, disse a mãe em tom 
emocionado. A família que é moradora 
do Residencial Jardim Universitário I, 
já o pai da vítima é separado da 
genitora e mora no município de 
Sinop, no norte do estado.
 O corpo do menino foi 
recolhido e encaminhado para o 
Instituto Médico Legal (IML) para 
exame de necropsia e depois será 
liberado para procedimentos fúnebres.

marchas populares, presente em 21 
países com 5.500 circuitos espalhados 
por todo o mundo, movimenta uma 
média de 15 milhões de pessoas por 
ano ,  cu jo  ob je t ivo  é  t r aze r  
caminhantes do mundo inteiro para 
Mato Grosso e movimentar o turismo. 
 O percurso mencionado 
acima será de 4000 metros com 
previsão de 120 minutos, devido ao 
piso irregular. Aos participantes, 
aconselha-se o esforço moderado, 
obedecendo a sinalização de 
continuidade, beber água e fazer 
alongamentos antes e depois. 
 Parte das atividades do 
turismo rural é incentivada dentro do 
projeto Caminhada na Natureza, 
realizado em Mato Grosso desde 
2007, envolvendo na primeira edição 
oito municípios participantes e em 

2009 encerrou com 19 cidades. Por 
não ser uma atividade competitiva, 
todos participantes saem ganhando, 
pois podem contemplar as belezas 
naturais, fazer integração social e 
ainda praticar uma atividade saudável. 
 O projeto tem apoio das 
prefei turas  par t ic ipantes  que 
organizam a inscrição e definem o 
percurso. As caminhadas são marchas 
populares, realizadas em um circuito 
sinalizado dentro da natureza com 
postos de controle em vários pontos 
do percurso, um projeto ligado ao 
Instituto Regional de Cooperação e 
Desenvolvimento e o International 
Federation of Popular Sports – IVV 
(federação internacional com sede na 
Alemanha) que atuam em 40 países, 
representando associações com cerca 
de 15 milhões de caminhantes.

 ponto de cultura Associação OCultural do Grupo Cururu 
Pantaneiro (ACGCP), de 

Cáceres, iniciou ontem, 21, suas 
atividades com o projeto cultural 
Toadas do Cururu Pantaneiro. A 

associação foi selecionada em edital 
da Secretaria de Estado de Cultura 
(SEC) e Ministério da Cultura (MinC) 
e faz parte da nova rede de pontos de 
cultura em Mato Grosso.
 O projeto tem como objeto 

Caminhada da Natureza 
integra festa de Cáceres

ANIVERSÁRIO

Assessoria c/ Redação

Caminhadas despertam o turismo de contemplação  

Foto: Arquivo 

PONTO DE CULTURA

Cururu Pantaneiro inicia as atividades em Cáceres 
Assessoria c/ Redação

Projeto tem por objetivo desenvolver ações culturais sustentadas  

Foto: Encontro de Culturas

AFOGAMENTO

Bombeiros resgatam corpo de
estudante na praia do Daveron 
C.N c/ Redação

Menor foi encontrado próximo ao local de afogamento   

Foto: Cáceres-Notícias

Principal objetivo desta ação é trazer caminhantes do mundo inteiro para MT e movimentar o turismo mato-grossense, promovendo o eco-turismo.

MAIORIA
A maioria dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal se manifestou anteontem, 
contra a suspensão do envio à Câmara da 
nova denúncia contra o presidente Michel 
Temer e o único voto contra, acreditem, foi 
do ministro Gilmar Mendes, que votou pela 
devolução da denúncia à PGR e pela 
suspensão do envio à Câmara. Com a vênia, 
até entendemos o ponto de vista de Mendes, 
mas seria ele o certo e os demais errados? É 
complicado, amigos, fatos como estes faz a 
gente desacreditar nos poderes constituídos. 

RADICALISMO
O deputado federal Pastor Franklin (PP-MG) 
lançou um projeto de lei polêmico e com 
argumentos duvidosos: quer obrigar as 
rádios públicas a tocar músicas gospel em 
parte da sua programação; de acordo com o 
projeto, o não cumprimento da regra vai 
ocasionar multa diária para a emissora e, em 
caso de reincidência, suspensão da 
concessão por até 30 dias; a justificativa, 
frágil, seria a promoção dos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família

REPRISE
O governador de MT Pedro Taques criticou o 
Juiz Orlando Perri pelo afastamento do 
secretário estadual de segurança, delegado 
Rogers Jarbas. Para Taques, o magistrado 
abusa do poder para tomar decisões parciais 
e que respeita o Judiciário, tanto, que antes 
de conceder a entrevista, ligou para o 
presidente do TJ Rui Ramos informando da 
atitude que iria tomar. Taques chamou Perri 
de parcial e o acusou de extrapolar suas 
atribuições constitucionais ao investigar, 
acusar e prejulgar no que diz respeito ao caso 
dos grampos. Já vimos este filme em outras 
paragens, mas como pimenta no dos outros é 
refresco, Truco!

PANTANAL
O Trade Turístico está em festa, já que nessa 
sexta-feira uma das maiores atrações 
naturais de Mato Grosso, o Pantanal, será o 
tema do Globo Repórter. A jornalista Eunice 
Ramos esteve nos estúdios do Projac e 
gravou um vídeo com o Sérgio Chapellin, 
convidando o público a assistir a reportagem, 
que vai mostrar a 'maior planície alagável do 
mundo' de diversos ângulos. Até que enfim, 
uma boa noticia, oxalá, Cáceres esteja 
presente neste programa!

HORÁRIO DE VERÃO
O governo federal está avaliando se mantém 
ou extingue, nos próximos anos, a adoção do 
horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do país. Em nota, a Casa Civil 
da Presidência da República confirmou que 
está avaliando a conveniência ou não do 
tema horário de verão. Nada a estranhar se os 
poderosos interferirem no giro do sol, aliás 
só falta isso. Se nada for anunciado nas 
próximas semanas, o horário de verão deve 
entrar em vigor no dia 15 de outubro, em dez 
estados e no Distrito Federal. Os políticos 
deveriam se preocupar em ressarcir o povo 
com a economia do tal horário. 

MAIS BERERÉ
Enquanto vários municípios estão adotando 
medidas de contenção de gastos devido a 
crise financeira, com queda  na arrecadação 
e comprometimento dos serviços públicos 
em todos os setores da administração, em 
Araputanga os vereadores aprovaram um 
Projeto, que aumenta a Verba Indenizatória 
em mais de 65%. Conforme o vereador Zé do 
Gezo, com o aumento, a verba indenizatória 
pode  passar de R$ 1.500 para 2.500 reais por 
mês, um reajuste  de 66,6%, que deverá 
onerar o cofre público em mais de R$ 130 mil 
por ano.
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 Em meio à instabilidade e à divisão 
do Congresso em relação ao governo Michel 
Temer, os puxa-sacos de um lado se 
vendendo em troca de apoio e engavetar 
denuncias contra o xerife do planalto e a 
minoria tentando ganhar corpo pra sentar o 
acusado no banco dos réus, um tema une a 
classe política: a necessidade de uma reforma 
nas regras para as próximas eleições, 
principalmente, as que já estão batendo a 
porta, as municipais, um vestibular para as 
estaduais e federais de 2018. 
 A indiarada corre contra o relógio já 
que pra valerem no ano que vem, as novas 
regras previstas para o pleito precisam ser 
aprovadas até 7 de outubro, ou seja, 12 meses 
antes das eleições do próximo ano. 
 A questão das coligações, nem tão 
importantes de imediato, foram adiadas pras 
eleições de 2020, que é quando o bicho pega, 
haja vista que deputados estão se lixando pra 
vereadores, eles cuidam do próprio quintal e 
o resto que se dane. 
 O que anda tirando o sono da 
cambada é o bereré, as pilas, a bufunfa, a 
grana, o faz-me rir, pra bancar as milionárias 
campanhas e assegurar reeleições, foros 
privilegiados e os cambaus, já que as doações 
de empresas e empreiteiras que engordavam 
malas, foram pro saco. Como é sabido, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu 
recentemente por 8 votos a 3, declarar 
inconstitucionais normas que permitem a 
empresas doar para campanhas eleitorais, 
permitindo que pessoas físicas doem às 
campanhas. 
 Pela lei, cada indivíduo pode 
contribuir com até 10% de seu rendimento no 
anterior ao pleito, porém como até mesmo 
parte da burguesia com tantos impostos 
comendo o lucro, e o ágio imposto aos pobres 
quer ver políticos concorrentes no inferno, 
não vai ser fácil garimpar nesta seara.
 Mesmo as eleições de prefeito e 
vereador não sendo de suma importância 
para o congresso, a sobreloja precisa de grana 
prá cevar os compadres do térreo, afinal 
eleitos em municípios, são cabos eleitorais 

em potencial ao pleito de 2018. 
 Garantindo verba para os lacaios 
municipais em seus currais eleitorais, facilita 
a vaquinha gorda nas doações das 
proporcionais nacionais, mas persiste a 
dúvida, como beliscar um filé no prato dos 
particulares? Temerário confiar nas mãos e 
algibeiras fechadas, melhor ter uma segunda 
via e...Heureca: surge a proposta alternativa 
para a criação de um fundo eleitoral com 
dinheiro público, com o uso de no mínimo, 
50% do valor destinado no orçamento das 
emendas de bancada para custear as 
campanhas. 
 Bem pensado e urdido, afinal, as 
emendas são dinheiro para custear obras 
eleitorais nos currais, dissimulada compra de 
votos do povão, imoral, mas legal, oras; E, 
não é mixaria não, este ano, foram destinados 
R$ 6,1 bilhões neste tipo de emenda. 
 E a cabeça maquiavélica alquimista, 
vai além, fazer a transferência para o fundo 
dos valores da compensação fiscal cedidos às 
emissoras de rádio e televisão que 

transmitem os programas partidários, que 
deixariam de existir, destinando-se os 
recursos para as campanhas. 
 O montante equivalente à isenção 
fiscal para emissoras comerciais que hoje 
veiculam esses conteúdos, cerca de R$ 1 
bilhão, abasteceria o fundo para financiar as 
campanhas! Gênio, Mané, pra que bancar 
horário político de novatos desconhecidos se 
os grandes já são conhecidos; se podem com 
parte dessa grana bancar o meio de campo e 
golear nas urnas em 2018! 
 Truco, que a idéia é genial mesmo, 
mais fácil que mendigar 10% de doadores 
que já pagam 35% em impostos, se for 
evangélico, mais 10% de dizimo, a barra 
pesa! Brincadeira, a solução tá ali na cara, até 
o Presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
defendeu a destinação de parte das emendas 
parlamentares de bancadas para abastecer 
um fundo responsável por bancar as 
campanhas eleitorais, então, pisa fundo, Seu 
Raimundo e que se dane o mundo! É esperar 
pra ver, Bom Dia, Será?

 Moradores de um pequeno vilarejo; 
denominado Riacho Grande, distrito da 
cidade de Mirandópolis viviam Sô Antônio e 
Dina Beralina, juntamente com seus dois 
filhos: José Maria e Maria José. Vida dura da 
roça levantava 5 horas e após um tira jejum 
de arroz, feijão e farinha, ou seja, um 
revirado, do que sobrou na noite anterior, 
partiam o campo em um pedaço de terra que 
haviam arrendado de um fazendeiro da 
região. 
 Vida dura no cabo da enxada, sol 
escaldante, era o que lhe rendia para a 
sobrevivência. Cultivavam de tudo um 
pouco. Era Sô Antônio e os filhos enquanto 
dona Sá Beralina, ficava na linda casa, pois 
levantava ainda de madrugada para 
preparada a comida que era levada nos 
caldeirões para a roça. Enxadas nas costas e 
os caldeirões nos cabos das enxadas.
 O relógio de Sô Antônio era o sol, 
por sua altura no céu. O almoço era quando o 
sol estava no meio do céu. José Maria era 
quem esquentava a bóia, arranjava umas 
pedras onde fazia um fogãozinho e ali 
acendia um fogo, onde esquentava a comida.

 Após cada um sentar em canto para 
comer, pois sabiam após a comida o dia era 
mais longo, ou seja, até o sol se esconder, 
onde voltavam para casa. Á noite, Sô 
Antônio e dona Sá Beralina conversavam 
sobre os filhos, pois precisavam estudar e ali 
não havia recursos, o que faziam era só para 
o sustento. Depois de muito pensar, 
resolveram ir para a cidade. Alugaram um 
barraco e providenciou a mudança, que foi 
feito num velho carro de boi, cedido pelo 
fazendeiro.
 Após tudo ajeitado, matricularam 
os filhos numa escola estadual, onde fizeram 
o ensino básico, eles foram muito aplicados, 
pois sabiam o esforço dos pai, ela 
trabalhando como faxineira e ele de servente 
de pedreiro, pois mal escreviam o nome. A 
partir daí partiram os meninos para o 
vestibular, Maria José prestou para 
professora e foi feliz, José Maria optou por 
direito e também foi bem sucedido. 
 Humildes e tímidos adentraram na 
faculdade para o primeiro dia de aula, o que 
não foi surpresa, alunos veteranos foram 
recepciona-los para o batismo, a fim de que 

fossem aceitos por eles, ou seja, os famosos 
trotes, tiveram que ingerir bebidas 
alcoólicas, tomar ovo cru, óleo na cabeça 
com farinha de trigo, óleo queimado e até 
fumar alguns baseados.  P o s t e r i o r m e n t e  
foram jogados na piscina muito atordoados.
 Que decepção começaram a sentir, 
pois estavam tão satisfeitos, incrédulos 
começaram a pensar, querer crescer e 
evoluir é passar por tudo isso, mais mesmo 
assim não desanimaram, lembravam-se do 
sofrimento de seus pais e o trabalho na roça e 
a vida dura que tiveram.  O tempo passou 
como tudo na vida e os meninos formaram 
naquilo a que se propuseram. 
 Ela professora e ele advogado as 
coisas boas da vida. Realizando seus ideais e 
dando vida digna a seus pais. Hoje, ao 
sentarem-se a mesa para a refeição, 
agradecem a Deus os dias duros que tiveram 
o que lhes serviu de estimulo para uma vida 
melhor. Dando a seus pais uma velhice 
tranquila e feliz. Formalizo e ouso dizer-lhes 
acredite e vencerás. Deus dá o frio, 
conforme o cobertor.
***___Írio/Tribuna de Minas. 
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Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para uma rotina intensa, porém 
equilibrada e com boas novidades, 
especialmente no trabalho. Um projeto 
que vem sendo negociado há alguns 
meses ou semanas pode ser aprovado. 
Sua saúde passa por um momento de 
renovação e equilíbrio.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se, pois um novo amor pode estar bem 
perto de você. O momento envolve um 
positivo movimento em sua vida 
social, melhora no relacionamento 
com os filhos e um romance, que 
começa a ser desenhado pelo 
Universo. Aproveite!

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, 
prepare-se para um movimento 
bastante positivo em sua vida 
doméstica e os relacionamentos em 
família, que se tornam muito 
agradáveis.  Uma negociação 
envolvendo a compra ou venda de 
um imóvel não está descartada.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para um novo movimento em sua 
rotina. Razão e emoção estarão bem 
equilibradas resultando em tomadas 
de boas e produtivas decisões, 
especialmente relacionadas a 
viagens, estudos e projetos que 

envolvem novos contratos.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se, pois este é um período bastante 
positivo para suas finanças. Um projeto 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos e lucros pode ser 
negociado e rapidamente aprovado. O 
pe r íodo  é  ó t imo  pa ra  novos  

investimentos.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se, pois um novo ciclo de vida começa a 
partir de já. Algumas portas se abrem 
trazendo novas oportunidades na vida 
pessoal e profissional. O momento 
pode envolver um novo projeto, um 
novo amor, a decisão por mais uma 

especialização e melhora de sua saúde.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para um intenso movimento 
relacionado a projetos envolvendo 
viagens e contatos com pessoas 
estrangeiras. O movimento pode 
envolver a negociação de um novo 
contrato relacionado a publicações e 

internet.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para um intenso, mas equilibrado 
movimento em sua vida profissional e 
projetos para sua carreira. A negociação 
de uma nova parceria, de um novo 
projeto, uma promoção ou mesmo a 
mudança de função e emprego pode 

acontecer neste período.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, você 
sentirá grande necessidade de 
distanciar-se da vida social e do 
convívio com pessoas que não fazem 
parte de sua intimidade. Sua casa é o seu 
refúgio. Você estará interiorizado e 
voltado para sua vida espiritual e 

emocional. Medite.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para maior intensidade emocional e 
contato mais profundo com suas 
n e c e s s i d a d e s  e m o c i o n a i s  e  
sentimentos à flor da pele. O momento 
pode envolver a negociação de uma 
sociedade ou parceria financeira.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-
se para um intenso movimento na 
vida social e aproximação de amigos. 
O momento pode envolver um 
importante contato comercial ou 
pessoal, que pode levar à negociação 
e concretização de um novo contrato 
de trabalho.

Com Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e 
Roda da Fortuna em Virgem, prepare-se 
para um novo e positivo movimento em 
seus relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento pode 
envolver um convite para participar de 
uma nova parceria ou sociedade 
comercial ou uma pessoa especial que 

chega à sua vida.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

By Rosane Michels

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

Flores multicoloridas a Thais Sabino que esbanja 
simpatia, cativando a todos com seu jeito de ser. 
Grande abraço.

Espalhando alegria, charme 
e elegância nas ruas de 
Curitiba o casal José Carlos 
Carvalho e Salete, que 
curtem uns dias ao lado do 
filhão José Ricardo.  Bom 
passeio.

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

Figa para a pequena Anelise Maria que 
completou 4 meses de vida e  cada dia está mais 
fofinha. Quem coruja muito é a mamãe Maria 
Rosa e a vovó Maria Stael. Beijinhos!!!

Comemorou mais uma primavera a linda Virginia Martins Santullo, 
que recebeu o carinho especial  dos filhos Ítalo, Otávio e Davi, do 
maridão, amigos e familiares. Que esse novo ano seja pleno de alegrias 
e conquistas.

***************************
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 Douglas Mendes também 
acertou com o Paysandu para a 
seqüência da segundona e dos que 
deixaram o clube, Marquinhos é o 
único ainda sem clube. As 
inscrições para a Série B do 
Brasileiro terminaram na última 
segunda-feira, o que dificulta a 
negociação dos jogadores. O 

clube começa a disputa na Copa 
FMF na próxima semana, uma 
competição Sub-23, por isso 
poucos jogadores devem ser 
aproveitados. Cleberson Tiarinha 
e o volante Tiago são um dos 
poucos que seguem para a disputa 
da Copa FMF.

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol- 
FMF confirmou o jogo 

entre Cuiabá e Luverdense, 
válido pela terceira rodada da 
Copa FMF, para o dia 29 de 
setembro às 19 horas na Arena 
Pantanal. Existe a previsão da 
liberação e utilização por partes 
dos clubes, do estádio Dutrinha, 
que está interditado há cerca de 
dois anos meio.
 Mas neste  pr imeiro  
momento a diretoria do Cuiabá 
optou por mandar seus jogos na 
Arena Pantanal, inclusive o que 
marcará a sua estréia na 
competição. Os dos times já têm 

vaga na Copa do Brasil de 2018, 
que é o grande prêmio do 
vencedor da Copa FMF.
 O Cuiabá por ter sido o 
campeão estadual de 2017 e o 
Luverdense por ter conquistado a 
Copa Verde também este ano. Os 
dois times buscam testar e dar 
bagagem a jovens jogadores 
visando a composição do elenco 
na próxima temporada.  
 Desde a eliminação na 
S é r i e  C  d o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro, a diretoria do Dourado 
não se manifesta oficialmente 
sobre novidades. O diretor de 
futebol, Zé Renato, foi contratado 
para tentar o acesso, com a 

desclassificação, mas não sabe se 
ficará e quatro atletas já tiveram 
seus contratos rescindidos.
 S e m  c o m p e t i ç õ e s  
profissionais para disputar em 
2017, exeto a Copa FMF, os 
meias Natan e Marquinhos, o 
zagueiro Douglas Mendes e o 
volante Bileu, não fazem mais 
parte dos planos do clube para 
2018. Em breve, é possível que 
mais diversos atletas façam o 
mesmo. Natan e Bileu já 
confirmaram o retorno ao Santa 
Cruz e já treinam no time 
pernambucano Como estão 
regularizados, podem disputar a 
Série B do Brasileiro. 

epois do apito final da Dpartida estréia na Copa 
Federação diante do 

Dom Bosco, onde o União foi 
derrotado de virada por 2 a 1, o 
treinador do Colorado Toninho 
Pesso tratou rapidamente de 
trazer para ele a responsabilidade 
da derrota. 

 O técnico viu seu time 
dominar o adversário primeiro 
tempo, mesmo com pelo menos 
cinco atletas de seu elenco fora da 
partida, por conta de não estarem 
regularizados no Bid. 
 Mas também presenciou a 
queda vertiginosa de produção da 
equipe na segunda etapa, desta 

forma não tendo condições de 
igualar a intensidade do Azulão 
Cuiabano.
 “O pr ime i ro  t empo  
dominamos a partida, com duas a 
três chances e veio o segundo 
tempo e nós não voltamos e eles 
tomaram as ações do jogo e do 
meio para o fim demos uma 
equilibrada. 
 Acontece, que alguns 
jogadores caíram muito de 
produção e sentindo a alta 
intensidade do adversário que 
passaram a comandaram as ações 
e mereceram vencer a partida 
pelo segundo tempo”. Disse 
Pesso.
 Sobre o segundo gol 
sofrido, o treinador também 
chamou a para si, quando o 
goleiro Thiago tentou sair 
jogando com os pés sem dar o 
famoso chutão. 
 “Eu treino isso com o 
minha equipe para sair jogando o 
tempo todo com o goleiro e 
quando se sentir pressionado dá o 
bico na bola, mas ele acabou não 
tendo esta atitude, mas a 
responsabilidade é minha como 
c o m a n d a n t e  d a  e q u i p e ” ,  
finalizou.

VAI DA VALSA

Com vaga na Copa Brasil Cuia 
vai cumprir tabela na Copinha 

Operação tipo desmonte começou na casa do Dourado com bilhete azul para os meias Natan e Marquinhos, o zagueiro Douglas Mendes e o volante Bileu

O.E c/ Redação

Cuiabá joga Copa FMF pensando na temporada de 2018  

Foto: Kamila Martins  

PAU DA BANDEIRA

Pesso assume peso da
derrota contra Azulão
FMT c/ Redação

Professor Toninho Pesso assumiu a responsabilidade  

Foto: Arquivo
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DNER -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
#187299 DEVEDOR:  CREUSA DE OLIVEIRA SANTOS- CPF.:236.284.054-91- RUA DAS 
ARAPUTANGAS,157 -JARDIM GUANABARA  -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
#187591 DEVEDOR:  DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS- CPF.:022.420.781-43- RUA RUA 
C,75 -BANDEIRANTES-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
#187618 DEVEDOR:  DEBORA CRISTINA AMARAL SILVA- CPF.:772.501.251-68- AV DOS 
ESTADOS, 188 -POUPEX -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
#187325 DEVEDOR:  DEJANIR DE OLIVEIRA CAMPOS- CPF.:909.637.921-72- RUA JOAO DE 
ALBUQUERQUE,240 -CAVALHADA-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
#187201 DEVEDOR:  DELMIRO SEBALHO DE PAULA - CPF.:111.635.851-49- RUA DOS 
FERREIROS,628 -CAVALHADA -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
#187513 DEVEDOR:  DENIS CAMPOS LEITE - CPF.:594.179.351-00- RUA DOS 
CUMBICAS,15-SANTOS DUMONT -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
#187302 DEVEDOR:  DOMINGOS JOSE LAZARIN- CPF.:106.360.649-72- AV 7 DE 
SETEMBRO,356 -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
#187395 DEVEDOR:  DOMINGOS MENDES FERREIRA - CPF.:064.620.143-34- RUA DOM 
MODESTO CASTRILLON,28 -CAVALHADA III -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
#187414 DEVEDOR:  DONATO PEDROSO DE ALMEIDA - CPF.:469.140.801-00- AV SANTOS 
DUMONT,648 -DNER -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
#187491 DEVEDOR: DURVALINO ALVARENGA DE FREITAS - CPF.:111.428.471-87- RUA 
SAO PEDRO,1326 -CAVALHADA -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
#187628 DEVEDOR:  EDGAR MARIANO  - CPF.:111.526.131-20- RUA MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO - C-CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#187194 DEVEDOR:  EDILZA TAVARES DA SILVA - CPF.:872.359.861-15- RUA DOS 
CARPINTEIROS,39 -CAVALHADA -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
#187254 DEVEDOR:  ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF.:429.794.391-34- RUA DO 
LAVAPES,686-DNER -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
#187598 DEVEDOR:  ELIETE MENDES RIBEIRO - CPF.:024.598.541-70- RUA DOS NEVES - 
PARQUE NOVA ERA, -PARQUE NOVA ERA-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
#187232 DEVEDOR:  ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO - CPF.:880.357.351-87- RUA DOS 
CISNES,100  -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
#187233 DEVEDOR:  ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO- CPF.:880.357.351-87- RUA DOS 
CISNES,100 -JUNCO -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
#187412 DEVEDOR:  ERMINIO DUCA - CPF.:114.169.557-04- RUA DO CURURU,110 -
CAVALHADA -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
#187203 DEVEDOR:  FRANCISCO CARDOSO - CPF.:536.233.981-87- RUA DOS 
DESENHISTAS,11 -JOAQUIM MURTINHO -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
#187202 DEVEDOR:  FREDERICO ALVES PEREIRA - CPF.:241.387.891-20- RUA DOS FUNC. 
PUBLICOS,615 -JOAQUIM MURTINHO  -CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#187611 DEVEDOR:  GABRIEL ADORNO LOPES- CPF.:316.400.648-93- AV SAO JOAO,270 -
CAVALHADA -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
#187214 DEVEDOR: HELEODORA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF.:346.890.871-72- RUA 
DO ESPINHAL,285 -CAVALHADA -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
#187482 DEVEDOR:  IVANETE PEREIRA DA COSTA - CPF.:460.432.681-91- RUA DOS 
CAJUS,29 -JUNCO -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
#187483 DEVEDOR:  IVANETE PEREIRA DA COSTA - CPF.:460.432.681-91- RUA DOS 
CAJUS,29 -JUNCO -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
#187644 DEVEDOR:  IVANIR LEMOS DA SILVA - CPF.:396.514.521-53- RUA JOAQUIM 
MURTINHO,138 -JOAQUIM MURTINHO -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
#187188 DEVEDOR:  IZABEL MARIA DE MIRANDA SILVA - CPF.:453.289.431-04- RUA SAO 
PEDRO,1572 -CAVALHADA-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
#187193 DEVEDOR:  JAIR CALIXTO - CPF.:140.562.591-00- RUA CHILE,1 -SAO JOSE -
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
#187281 DEVEDOR: JOANA VICENCIA DOS SANTOS SILVA - CPF.:292.958.661-34- RUA 
SAO JUDAS,119 -CAVALHADA II-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
#187657 DEVEDOR:  JOAO BOSCO DE BELEM SIQUEIRA - CPF.:386.839.541-53- RUA 
RIACHUELO,1213 -CAVALHADA -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
#186756 DEVEDOR:  JODACY GASPAR DANTAS - CPF.:284.278.581-91- RUA DOS 
VERDUREIROS,50 -CAVALHADA -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
#187517 DEVEDOR:  JOSE BOSCO DE CARVARIO  - CPF.:241.608.731-20- RUA 
COMUNITARIA,6 -POUPEX -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
#187200 DEVEDOR:  JOSE CORREIA DA SILVA - CPF.:203.331.101-53- RUA DOS 
FERREIROS,628 -CAVALHADA -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
#187276 DEVEDOR:  JOSE MENACHO - CPF.:140.606.121-20- RUA SAO JORGE,1127 -
CAVALHADA I -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
#187215 DEVEDOR:  LAIR FERREIRA - CPF.:292.944.101-10- RUA DAS ANDORINHAS,325 -
CIDADE ALTA-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
#187319 DEVEDOR:  LUIZ CEBALHO DA CUNHA- CPF.:326.162.871-53- AV GETULIO 
VARGAS,793 -MONTE VERDE-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

#187222 DEVEDOR:  LUIZ MARCELO BARBOSA - CPF.:284.660.041-49- RUA JOAO DE 
ALBUQUERQUE,534-CAVALHADA-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
#187574 DEVEDOR:  LUZIA BARBOSA DE JESUS - CPF.:452.477.571-49- RUA NILO 
PECANHA,38 -JARDIM CIDADE NOVA -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
#187610 DEVEDOR:  MANOEL DA SILVA ALMEIDA - CPF.:531.717.991-20- RUA DOS 
FERREIROS,1030-JOAQUIM MURTINHO -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
#187409 DEVEDOR:  MANOEL RAMOS DA CONCEICAO - CPF.:111.435.411-20- RUA DO 
LAVAPES,445 -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
#187635 DEVEDOR:  MARCELINA RIBEIRO - CPF.:241.748.231-20- RUA DOS 
BANDEIRANTES,878 -DNER-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
#187407 DEVEDOR: MARCOS ANTONIO OLEIA SCHIMITH - CPF.:00.179.978/0001-62- RUA 
DA LIBERDADE,141-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
#187322 DEVEDOR:  MARGARIDA VILANOVA TORRES  - CPF.:354.125.851-91- RUA ANA 
LACERDA FONTES,185-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
#187209 DEVEDOR:  MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO - CPF.:486.747.961-68- 
RUA SANTO ANDRE,32 -CAVALHADA -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
#187586 DEVEDOR:  MARIA DA CONCEICAO DE MORAES ARRUDA- CPF.:299.648.141-00- 
RUA CAMPOS SALES,1001 -JARDIM CIDADE NOVA-CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item E da tabela D de custas
#187204 DEVEDOR:  MARIA DE LOURDES DA SILVA- CPF.:496.221.101-34- RUA DOS 
SERRALHEIROS,30 -CAVALHADA -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
#187210 DEVEDOR:  MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA - CPF.:079.930.131-00- RUA 
DOS ELETRICISTAS,21 -CAVALHADA-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
#187580 DEVEDOR:  MARIA FIGUEIRA PEREIRA - CPF.:773.517.701-15- RUA AFONSO 
PENA,782 -JARDIM CIDADE NOVA -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
#187245 DEVEDOR:  MARIA JOSE LEITE RIBEIRO - CPF.:346.895.081-00- AV TANCREDO 
NEVES,318 -CAVALHADA-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
#187431 DEVEDOR:  MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA - CPF.:503.291.381-20- RUA DOS 
CAJUEIROS,354-DNER -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
#187235 DEVEDOR:  MARINO DA CRUZ NUNES- CPF.:140.505.361-53- RUA DAS 
ANDORINHAS,290-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
#187538 DEVEDOR:  MARIO NEI RODRIGUES MENDES - CPF.:536.170.291-91- RUA DOS 
TAMARINDUS,60 -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
#187613 DEVEDOR:  NIVALDO DE OLIVEIRA - CPF.:361.906.241-20- RUA DO LAVAPES,468 
-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
#187582 DEVEDOR:  OSVALDO MANOEL GARCIA - CPF.:326.197.151-72- RUA AFONSO 
PENA,216 -JARDIM CIDADE NOVA -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
#186731  DEVEDOR:  PEDROSA MARIA DA SILVA - CPF.:208.026.411-72- RUA REPUBLICA 
DOMINICANA,83-CAVALHADA-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
#187473 DEVEDOR:  RODRIGO ALIRIO DA SILVA- CPF.:013.086.721-79- RUA DOS 
ENGENHEIROS,60-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
#187465 DEVEDOR:  SABINO DE CAMPOS RIBEIRO- CPF.:140.580.141-72- RUA AFONSO 
PENA,140 -JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#187286 DEVEDOR:  SEBASTIAO NUNES- CPF.:459.672.021-53- RUA REPUBLICA 
DOMINICANA,249-CAVALHADA -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
#187198 DEVEDOR:  SIDROMAR CIRQUEIRA DA SILVA- CPF.:015.637.151-04- RUA DOS 
CARPINTEIROS,308 -CAVALHADA III -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
#187612 DEVEDOR:  SIRLEIDE NUNES - CPF.:026.514.621-60- RUA ANGELO 
CASTRILLON,970 -CAVALHADA III-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
#187275 DEVEDOR:  VITALINA DE OLIVEIRA - CPF.:776.686.851-20- RUA DO AREAL,91 -
JOAQUIM MURTINHO-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
#187576 DEVEDOR:  WALDIR ROSEIRO COUTINHO  - CPF.:163.077.201-15- RUA DOS 
CORREIA,95 -JUNCO -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
#187653 DEVEDOR:  WANDERLAN BATISTA PAZ - CPF.:041.516.631-42- RUA B,9 -PARQUE 
NOVA ERA-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
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, 21 de setembro 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.
#187150 DEVEDOR:  CELIA CONCEICAO DA SILVA - CPF.: 10.279.843/0001-22- 

Favorecido:JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI   Valor do titul Item G   da 
tabela D de custas
#188011 DEVEDOR:  JOÃO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF.: 052.900.551-42- 
RUA DOS TROPEIROS, 21 -SÃO JOSÉ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PORTAL DE 
DOCUMENTOS - Sacador: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 
Favorecido:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Valor do titul Item O   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, 21 de setembro de 2017.

RUA DOS EUCALIPTOS 190 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL 
SA - Sacador: ATACADAO S.A.- Favorecido:ATACADAO S.A. Valor do titul Item E   da 
tabela D de custas
#187680 DEVEDOR:  DONIZETE MATEUS DA SILVA - CPF.: 329.439.461-68 - RUA 
B VERDAO 500 CASA RESID -VILA IRENE -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PORTAL DE DOCUMENTOS - Sacador: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
SA - Favorecido:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA  Valor do titul Item O   
da tabela D de custas
#187162 DEVEDOR:  GESSI APARECIDA DOS SANTOS - CPF.: 177.864.951-34  - 
RUA RADIAL 01 S/N-GARCES -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO 
BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME  - Favorecido:COSTA 
ALVES & ALVES LTDA ME  Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#187167 DEVEDOR:  JOAO GUILHERME ALVARES GIL- CPF.: 052.446.481-28  - 
RUA URANO, CASA 01 -MORADA DO SOL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA - Sacador: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI EPP - 

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.
#188014 DEVEDOR: AIRTON FONSECA MONTECHI - CPF.: 126.699.541-20- RUA 
CORONEL JOSE DULCE N. 455 -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 FUNAJURISValor do titul 
Item F   da tabela D de custas
#188013 DEVEDOR: AIRTON FONSECA MONTECHI - CPF.: 126.699.541-20 - RUA 
CORONEL JOSE DULCE N. 455 -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 F   da tabela D de custas

#188015 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA- CPF.: 185.610.987-91- RUA DOS 
VERDUREIROS QUADRA 6 LOTE-CAVALHADA -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 F   da tabela D de custas
#188016 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91- RUA DOS 
VERDUREIROS QUADRA 6 LOTE-CAVALHADA -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 A   da tabela D de custas
#187984 DEVEDOR: J.S. DIOGO -ME - CPF.: 02.508.440/0001-80- RUA BONFIM 25 -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
#187983 DEVEDOR: J.S. DIOGO -ME- CPF.: 02.508.440/0001-80- RUA BONFIM 25 -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
#187177 DEVEDOR: LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR - CPF.: 266.085.377-00- RUA DOS 
NASCIMENTOS 54 -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
#187176 DEVEDOR: LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR- CPF.: 266.085.377-00- RUA DOS 
NASCIMENTOS 54-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
#187985 DEVEDOR: NATALINO SANTANA DE ARRUDA - CPF.: 241.711.151-91 - RUA B 
QD. 26 LT. 26  -VITORIA REGIA -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
#187986 DEVEDOR: NATALINO SANTANA DE ARRUDA- CPF.: 241.711.151-91- RUA B 
QD. 26 LT. 26 -VITORIA REGIA -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
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, 21 de setembro de 2017.

Cáceres-MT, sexta-feira 22 de setembro de 2017
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 processo que tramitava Ona Vara do Trabalho de 
Mirassol D'Oeste há 

aproximadamente 10 anos 
finalmente chegou ao fim na 
manhã da última terça-feira 
(19) após o irmão do devedor 
assumir a dívida trabalhista. 
 O processo foi colocado 
em pauta pela juíza Claudirene 
Ribeiro por conta da Semana 
N a c i o n a l  d a  E x e c u ç ã o  
Trabalhista, iniciada na última 
segunda feira e que vai até hoje 
(22).
 Segundo a magistrada, 
era um caso praticamente 
perdido e que já se arrastava na 
fase de execução há vários 
anos. 
O devedor era dono de um 
pequeno mercado da região e 
passou a responder ao processo 
na Justiça em 2007 após demitir 
uma de suas funcionárias sem 

pagar corretamente a rescisão 
contratual. 
 A  d i f i c u l d a d e  
encontrada pela Justiça para 
executar o ex-empregador se 
devia ao fato de não ser possível 
encontrar bens em seu nome.
 N a  a u d i ê n c i a  d e  
tentat iva de concil iação 
realizada na terça, o irmão do 
processado compareceu à Vara 
de Mirassol D'Oeste dizendo 
que o ex-dono do mercado 
atualmente morava no estado 
do Acre e que não tinha 
qualquer condição de pagar a 
dívida. 
 Para ajudá-lo, disse à 
magistrada que assumira o 
débito do valor que negociou 
em audiência com o autor da 
ação, apenas para poder ajudar 
o  i r m ã o  e  p ô r  f i m  
definitivamente ao caso.
 Para tornar a medida 

viável, a juíza Claudirene 
mandou incluí-lo no pólo 
passivo da ação, o que o 
também fez responsável  
juridicamente pela dívida. 
 A magistrada conta que 

 Instituto Federal de OMato Grosso (IFMT) 
publicou na última terça 

feira, 20, o edital nº 91/2017, que 
trata de Concurso Público para 
provimento de 11 vagas das 
carreiras docentes (magistério do 
ens ino  bás ico ,  técnico  e  
tecnológico) e 1 vaga de técnico-
administrativo em educação, para 
atender a Instituição em seus 
campi e Reitoria.
 Tanto para a carreira 
docente (magistério do ensino 
básico, técnico e tecnológico) 
c o m o  p a r a  t é c n i c o -
administrativo, as vagas não 
serão realizadas para um campus 
específico ou reitoria, somente 
para área de conhecimento 
pretendida.
 As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico 
http://selecao.ifmt.edu.br  no 
período de 21 de setembro a 15 de 
outubro de 2017. O valor da taxa 
de inscrição para o cargo docente 
é de R$ 150,00 para os cargo 
técnico-administrativos é de R$ 
120,00 para nível superior. O 
regime de trabalho para ambas as 
carreiras será de 40 horas, sendo 
que para os docentes é dedicação 
exclusiva.
 O processo de seleção do 
concurso público compreenderá 
as seguintes fases: a) prova 
objetiva de caráter eliminatório e 
classificatório, para o cargo/área 
de professor do ensino básico, 
técnico e tecnológico e para os 
c a r g o s  d e  t é c n i c o -
administrativos em educação; b) 
prova de desempenho didático de 
c a r á t e r  e l i m i n a t ó r i o  e  

classificatório, apenas para o 
cargo/área de professor do ensino 
básico, técnico e tecnológico; c) 
prova de títulos de caráter 
unicamente classificatório, 
apenas para o cargo/área de 
professor do ensino básico, 
técnico e tecnológico.
 O prazo para solicitar 
isenção do pagamento da 
inscrição é de 21 a 25 de 
s e t e m b r o ,  m e d i a n t e  
preenchimento e envio do 
formulário de requerimento de 
isenção, juntamente com os 
documentos elencados no edital 
p a r a  o  e - m a i l :  
concursoifmt@ifmt.edu.br
 A Prova Objetiva será 
realizada no dia 10 de dezembro 
de 2017, somente na cidade de 
Cuiabá, com duração de quatro 
horas, com início às 13 horas e 
término às 17 horas. A Prova de 
Desempenho Didático (para 
cargo docente) será realizada no 
dia 21 de janeiro de 2018. Os 
locais de prova e horário serão 
d i v u l g a d o s  e m  e d i t a l  
complementar.
 O resultado final do 
concurso público do IFMT está 
previsto para ser divulgado no dia 
12 de março de 2018, a partir das 
12 horas, nos seguintes endereços 
e l e t r ô n i c o s :  
http://selecao.ifmt.edu.br  e 
http://processoseletivo.ifmt.edu.
br  ou diretamente no link – 
http://selecao.ifmt.edu.br/concur
so.aspx?cod_concurso=4115

ver o caso solucionado foi uma 
surpresa, já que era um 
processo com poucas chances 
de solução diante do quadro do 
antigo devedor, que não teve 

condições nem mesmo de se 
deslocar entre sua cidade até a 
sede da Vara, fato que o fez 
pedir para ser representado pelo 
irmão.
 A juíza destacou o 
esforço do Judiciário em 
r e s o l v e r  o s  c o n f l i t o s  
t rabalhis tas ,  a inda mais  
naqueles que já tiveram 
decisão, mas nos quais não foi 
possível garantir o pagamento 
das dívidas por ausência de 
bens e valores em nome do 
devedor. 
 Ela também lembrou a 
importância, e o significado que 
a solução definitiva de um caso 
tem para quem procura a 
Justiça. 
 “ S ã o  c o i s a s  
aparentemente pequenas, mas 
que resultam na pacificação 
social”, concluiu.

JUSTIÇA DO TRABALHO

Após 10 anos processo chega
ao fim em Mirassol D'Oeste

Irmão do devedor disse que assumira o débito do valor que negociou em audiência com o autor da ação, para poder ajudar o irmão e pôr fim definitivamente ao caso

Assessoria

Processo foi colocado em pauta pela juíza Claudirene Ribeiro  

Foto: Jornal Opção

o l i c i a i s  m i l i t a r e s  Pprenderam na tarde da 
última quarta-feira (20) 

Meire Fagundes da Silva, 55, e o 
jovem Thalisson Matheus Ramos 
dos Santos, 19, na rodoviária de 
Rondonópolis com cinco quilos 
de maconha condicionados 
dentro uma mala.
 A polícia recebeu a 
informação de uma mulher que 
estaria transportando droga em 
uma mala. 
 Ao chegarem ao local, 
encontraram a mulher que 
informou ser usuária de drogas e 
disse ter trazido a droga de 
Campo Grande (MS) com destino 
final a própria cidade de 

Rondonópolis. 
 Ela ainda comunicou aos 
PMs que não receberia nenhum 
valor pelo transporte.
 Já o jovem detido disse 
que recebeu a quantia de R$ 
297,00 para pegar a mala com a 
droga na rodoviária e levar para 
uma terceira pessoa, porém 
Thalisson não informou quem 
receberia o entorpecente. 
 Ambos foram conduzidos 
a Central de Flagrante do 
município e responderão pelo 
crime de tráfico de drogas, 
podendo receber uma pena de 5 a 
15 anos de cadeia, ou seja, passar 
uma boa temporada fora de 
circulação.

CONCURSO PÚBLICO

IFMT divulga edital com vagas para 
magistério e técnico-administrativo
Assessoria c/ Redação

Prova Objetiva será realizada no IFMT de Cuiabá  

Foto: Reprodução

ERVA DO CAPETA

Mulona e comparsa presos
com xibaba na rodoviária

Tribuna c/ Redação

Traficantes Meire da Silva e Thalisson, portavam a erva  

Foto: A Tribuna MT
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