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s corpos da família, que Oestava desaparecida 
desde sábado último, (9) 

depois de decolar em uma 
aeronave, de Colniza com destino 
a Juara na região norte do estado, 
foram encontrados pela Força 
Aérea Brasileira na manhã de 
ontem, (13) em uma área de mata 
na região de Juruena.
 Em nota, a FAB disse que 
os corpos foram encontrados por 
volta de 10h30 (horário de 
Brasília), depois que os militares 
percorreram um trajeto de mata 
fechada. A equipe de resgate 
chegou aos destroços e encontrou 
as três pessoas sem vida: o piloto 
Leandro Ferreira Pascoal, 28, a 
mulher dele, Francieli Reseto 
Pascoal, e o filho do casal, Felipe 
Pascoal, de 1 ano e 7 meses.
 Durante todo o dia de 
ontem, os militares da FAB 
trabalharam no resgate dos 
corpos, com apoio do Corpo de 
Bombeiros e de um grupo de 
militares deslocado da base de 
Juína até Juruena para auxiliar no 
resgate dos corpos. Um técnico 
de necropsia do Instituto Médico 

Legal de Juína confirmou no final 
da tarde de ontem, que os corpos 
foram transportados pelo avião 
da FAB até o IML para os exames 
de necropsia e hoje devem ser 
liberadas aos familiares, para 
velório.
 Ainda não é possível 
identificar a causa do acidente e 
as investigações começam a ser 
feitas pela Polícia Civil de Juína, 
ressaltando que as buscas pela 
aeronave começaram no sábado 
pelos amigos e familiares das 
vítimas. A Força Aérea Brasileira 
foi acionada e equipes de Busca e 
Salvamento Aéreo (Salvaero) 
começaram a sobrevoar a rota, no 
domingo e, localizaram a 
aeronave, ontem à tarde. O piloto 
era pecuarista e já havia feito este 
trajeto para visitar os pais em 
Juara. 
 O vôo na aeronave que 
estava registrado no nome de 
Leandro, que era pecuarista, e 
residia em Colniza, em uma 
fazenda, foi fabricada em 2007 e 
no sistema da ANAC a situação 
de aeronavegabilidade constava 
como normal.

gentes da Polícia Federal Acumpriram mandados de 
busca e apreensão na casa 

e no escritório do ex-deputado 
José Riva, no Bairro Santa Rosa, 
em Cuiabá, na manhã de ontem, 
(13). A ação, faz parte de mais 
uma fase da Operação Ararath. As 
investigações a respeito desse 
caso, porém, estão em segredo de 
J u s t i ç a .  O s  p o l i c i a i s  
concentraram os trabalhos em um 
escritório de Riva, que fica no 
edifício comercial Avant-Garde 
Business, na Avenida Miguel 
Sutil.
 Os agentes chegaram aos 
endereços por volta de 7h00, e 
l eva ram um ce lu l a r,  um 
computador e documentos. De 
acordo com o ex-deputado, a ação 
pode ter sido desencadeada após 
a delação do empresário Avilmar 
Araújo. O empresário é acusado 
d e  t e r  r e a l i z a d o  t r ê s  
transferências para a Globo 
Fomento, de propriedade de 
Júnior Mendonça (também 
delator do esquema), para pagar 
parte de uma dívida em nome de 
Riva.
 O suposto crime teria 

ocorrido em 2008, por meio da 
empresa L.B. Notari, localizada 
no Município de Juara. As três 
transferências, conforme o MPF, 
foram fracionadas de modo a 
tentar não chamar a atenção dos 
ó r g ã o s  d e  c o n t r o l e  q u e  
moni to ram as  t r ansações  
f inance i ras ,  conforme as  
investigações.
 Após acompanhar os 
agentes nas buscas, Riva saiu de 
casa em direção à Assembléia 

Legislativa. Ele seria ouvido 
ainda nesta manhã na Comissão 
Parlamentar de Inquérito das 
Cartas de Crédito. 
 A CPI foi criada para 
investigar a conduta de membros 
do Ministério Público Estadual, 
r e l a c i o n a d a  a  s u p o s t a s  
irregularidades na negociação de 
cartas de créditos, ocorridas na 
área sujeita ao controle e 
fiscalização do Poder Legislativo 
Estadual.

 oliciais Militares de PAraputanga receberam 
informação, através de 

uma solicitante, de que um 
morador na área rural havia 
chegado em sua residência com o 
b r a ç o  q u e b r a d o ,  e  
ensangüentado, pedindo socorro.
 O s  p o l i c i a i s  s e  
deslocaram até comunidade, 
onde a vítima pediu socorro, 
porém,  o  mesmo não se  
encontrava, sendo comunicado 
aos PMS, que o agredido apenas 
havia solicitado que chamasse a 
polícia, o que foi feito.
 Acontece que a vítima 
morava distante, a cerca de 10 km 
do local sua em outra comunidade 
identificada como Mazeto, 
sabendo-se apenas que o ferido 
muito conhecido na região, 
atendia pelo nome de Carlito.
 Com base na indicação, a 
equipe da PM se deslocou até a 

comunidade Mazeto, onde 
e n c o n t r o u  C a r l i t o  c o m  
ferimentos no braço esquerdo e 
um corte na cabeça, além do 
suspeito Diego Luzinemode que 
estava com uma espingarda CBC, 
calibre 38, nas mãos. 
 No interior da residência 
de Carlito, os PMs encontram 
uma outra espingarda, calibre 36,  
jogada no quintal. 
 Carl i to Cardoso foi  
socorrido e encaminhado para o 
Hospital Geral de Araputanga, 
onde recebeu os primeiros 
a t e n d i m e n t o s  m é d i c o s  
e , p o s t e r i o r m e n t e ,  f o i  
encaminhado de ambulância para 
o Hospital Regional de Cáceres.
 O caso passou a ser 
investigado pela equipe da DP de 
Araputanga, onde os fatos serão 
devidamente esclarecidos e o 
suspeito foi conduzido para a DP 
de Araputanga.

VÔO PRA MORTE

Destroços de avião encontrado
na mata com corpos de família

Durante todo o dia, os militares da FAB trabalharam no resgate dos corpos, com apoio do Corpo de Bombeiros e de militares deslocado da base de Juína à Juruena
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Piloto Leandro, esposa Francieli e filho Felipe, morreram no acidente   
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REPETECO

PF cumpre mandados de busca e 
apreensão em endereços de Riva
M.N c/ Redação

Barca da federal baixou nos locais suspeitos do ex-deputado  

Foto: Mídia-News 

NA ASA E NA CUCA

PM grampeia agressor
apreende espingardas 

F.A c/ Redação

NOVO ENDEREÇO
A Prefeitura Municipal de Cáceres, através 
da Secretaria de Ação Social, comunica aos 
munícipes que a sede da Secretaria mudou 
de endereço e já está atendendo desde a 
última segunda-feira, 11, será realizado na 
Avenida Getúlio Vargas, número 838, no 
antigo prédio da Polícia Federal. Vale 
ressaltar que a mudança foi apenas da sede 
da secretaria, as unidades de atendimento 
continuam atendendo nos mesmos 
endereços.

ZONA EXTINGUE
O Cartório da 6ª Zona Eleitoral de Mato 
Grosso publicou um edital, de número 
84/2017, em que indica a necessidade da 
extinção dos seguintes locais de votação, 
com o conseqüente remanejamento das 
seções eleitorais: O Local de votação 1040 – 
Escola Estadual Natalino Ferreira Mendes, 
que fica na rua Tiradentes, nº 676, centro, 
mudará para o local 1015 – Escola Estadual 
Onze de Março, na Rua Tiradentes, s/nº, 
centro.

ZONA MUDA
O Local de votação 1074, Escola Particular 
Instituto Santa Maria (Colégio Salesiano 
São Gonçalo, que fica na rua dos Caçadores, 
nº 260, cavalhada mudará para o Local 2178, 
UNEMAT, Universidade do Estado de Mato 
Grosso, avenida São João, s/nº, Bairro 
Cavalhada. E por último o local de votação 
1104, Escola Estadual União e Força, Rua 
Quintino Bocaiúva, nº 15, Centro, mudará 
para o local 2178, UNEMAT.

CARNAVAL DO MISHELL
O presidente Michel Temer, que alguns 
chamam de Mishell Temer, pelo perdão 
bilionário a multinacional Shell, disse que se 
houverem os 308 votos necessários para 
aprovar a reforma da Previdência, o texto 
será votado na próxima semana e caso 
contrário, se espera em torno de fevereiro e 
marca-se data em fevereiro. Se Deus é 
brasileiro, ela não será votada. Basta a 
oposição não dar quórum e pronto. Em seu 
papo furado, o temerário disse que a reforma 
vai favorecer as pessoas mais pobres, que 
reduziu o tempo de contribuição etcétera e 
tal. Só não explica que baixou 15% para 
quem recolher por 35 anos.

MENSALINHO/DROGA
A policia descobriu que o chefe de uma 
quadrilha de tráfico em MT, cobrava 
mensalidade dos traficantes que são alvos da 
Operação Babilônia, realizada pela 
Delegacia Especializada de Entorpecentes, 
desbaratada na terça-feira (12). Ele 
monitorava de dentro da prisão o comércio 
de drogas na periferia de Cuiabá e Várzea 
Grande, região metropolitana da capital. A 
mensalidade era de R$ 5 mil para cada boca 
de fumo e segundo o delegado Rodrigo 
Azem, o dinheiro da mensalidade paga ao 
chefe da quadrilha era enviado para o 
presídio e usado para a manutenção das 
bocas de fumo.

CANA NA TRANCA
A Polícia Militar deteve um marginal que 
possuía um mandado de prisão expedido 
pelo Tribunal de Justiça do Pará. A PM 
realizava rondas pela BR-174, em Pontes e 
Lacerda, quando avistou uma motocicleta 
com dois ocupantes. Quando os suspeitos 
perceberam a presença da viatura agiram de 
modo estranho, o que chamou a atenção dos 
policiais que decidiram fazer a abordagem. 
Durante a checagem do suspeito M.C.N, 28, 
foi constatado que ele possuía um mandado 
de prisão desde 2016, quando foi preso por 
tráfico de drogas e fugiu do presídio na 
cidade de Belém.
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 Hoje é um dia em que o Estado 
Democrático por seus integrantes, 
reverencia a casta mui ínclita do 
Parquet, haja vista que se comemora 
pelo calendário o Dia Nacional do 
Ministério Público, instituição 
permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, à qual incube 
a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, consoante 
o art. 127 da CF. 
 O Dia Nacional do Ministério 
Público comemorado anualmente em 
14 de Dezembro, deveria celebrar in-
totum,  as atribuições definidas pela 
Constituição Federal de 1988, que 
mudou o perfil dessa Instituição tão 
importante para o país, passando 
Ministério Público a exercer a função 
de Defesa da Sociedade, mas 
infelizmente, alguns integrantes da 
nobre instituição, que deveria ter o 
amor por princípio, a ordem por base 
e o progresso por fim em busca de 
uma comunidade justa, tem buscado 
os holofotes da grande mídia, 
politizando a função. 
 Claro, que é uma minoria, 
encastelada no teto do poder, cujos 
percalços não deveriam, mas 
respingam nos togados de instancias 
inferiores. Quando advogamos em 
Sampa, (foram 12 anos e abdicamos 
da  função quando bandidos  
começaram a negociar com a justiça) 
conhecemos vários promotores 
públicos fiéis aos ditames de Thêmis 
na instancia aquo. 
 Mui embora o Ministério 
Público não faca parte do Poder 
J u d i c i á r i o ,  n o  v á c u o  d a  
hermenêutica, alguns do MP 
adotaram a mesma linha, um 
exemplo, a Teoria do Domínio do 
Fato, o Law-Fare, o vazamento 
seletivo de informações no caso de 

processos, dentre outros exemplos, 
que deixam em suspeição a atuação 
de alguns membros do Ministério 
Público. 
 S e m  e x a g e r o s ,  
compartilhamos a idéia da Ministra 
Carmem Lucia de que “A pessoa 
passa a ser chamada de excelência 
todos os dias, daqui a pouco, começa 
a  ac red i ta r  que  é  mesmo” ,  
demonstrando que há um triste 
paralelo entre aristocracia e o Poder 
no Brasil. 
 N e m  v a m o s  a q u i  n o s  
enveredar pela politização do 
judiciário e vice-versa, até mesmo 
porque como mencionado supra, o 
MP não integra o poder judiciário, 
pautando sua linha na defesa 
incessante pelo implemento de uma 
sociedade mais justa nesta terrae 
brasilis. 
 Entretanto, desde que as 
instituições judiciais conquistaram a 
prerrogativa de tomar decisões sobre 
assuntos políticos, alguns do 

Ministério Público emergiram-se 
como ator principal e agente 
essencial da judicialização da política 
no País. E, convenhamos, a 
politização da justiça e vice-versa, 
coloca o sistema judicial numa 
situação de estresse institucional que, 
dependendo da forma como o gerir, 
tanto pode revelar dramaticamente a 
sua fraqueza, como a sua força. 
 Obviamente que, como toda 
instituição, o Ministério Público tem 
suas falhas e acreditem, elas, quando 
acontecem, são no andar de cima, 
onde o poder disputa o trono por 
indicações, o oposto das comarcas, 
onde o representante do parquet 
chega por méritos e conhecimentos 
comprovados em sapiência máxima. 
 À estes mui dignos paladinos 
da justiça, maioria da classe cuja data 
hoje se insere no calendário, nossos 
respeitos e a certeza de que como 
quarto poder, o da comunicação, 
sempre estaremos de páginas abertas, 
para o Parquet e seus representantes.  

 O cenário que se apresenta no 
Brasil, tanto econômico, quanto político, 
não tem sido muito animador. O país 
vem enfrentando uma crise e em 
decorrência disso, o número de 
desempregados vem aumentando 
consideravelmente.  Diante deste 
contexto, muitas pessoas têm procurado 
maneiras, para vencer os desafios dos 
mercados cada vez mais exigentes. 
 Em virtude das dificuldades de 
reco locação  e i s  que  uma das  
oportunidades identificadas é a criação 
de pequenos negócios nas mais diversas 
atividades. O percentual de novos 
pequenos negócios criados devido a 
crise aumentou de 29% em 2014 para 

43% em 2015 ,  e  se  manteve  
praticamente estável em 2016, esses 
dados são de um estudo feito pelo 
Sebrae. 
 Os pequenos negócios são uma 
boa saída para quem deseja vencer a 
crise atual, pois através de maneiras 
criativas e bem organizadas pode-se 
faturar um bom dinheiro, mas é bom ir 
com calma, pois para empreender, é 
preciso planejamento, conhecer o que 
pode ser lançado no mercado; pesquisar 
um nicho que ainda há possibilidade de 
bons negócios, o que seria interessante 
para a região e algo que você tenha 
afinidade para trabalhar, se será um 
serviço ou produto, é preciso ter um 

diferencial.
 Um resultado que tem se tornado 
cada vez mais importante para a 
economia do Brasil, são o crescimento 
das pequenas empresas, sejam elas 
enquadradas como micro empresas ou 
empresas de pequeno porte, que 
inclusive representam 27% do PIB 
nacional, assim garantindo renda para 
milhares de pessoas, que encontraram 
nesse meio, uma maneira de se tornarem 
i n d e p e n d e n t e s  p r o f i s s i o n a l  e  
financeiramente.

***___Aévelin Lima Barbosa - 
Contadora e Assistente na Agência do 
Sebrae em Cáceres.
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os municípios com o dinheiro que 
sobrou e porque a Unemat não 
recebe?", questionou. Hoje, segundo 
ele, a universidade é refém do estado. 
"A Unemat não tem caixa própria para 
e fica refém do estado. E a gente não 
vê ninguém reclamar", reclamou.
 Também há atrasos nas 
bolsas e auxílios alimentação e 
moradia. Segundo a Unemat, ainda 
não foram pagos os valores referentes 
a novembro. De acordo com a 
instituição, os repasses estão em 
atraso. 
 Foram deixados de repassar 
R$ 9 milhões neste ano. São 19 obras 
em andamento e que estão paradas 
porque a universidade não tinha 
recursos para fazer a contrapartida dos 
projetos, com recursos federais. 
 O governo foi procurado, 
mas ainda não se manifestou sobre o 
assunto.

s estudantes da Unemat Oparalisaram as atividades e 
interditaram os blocos do 

campus da instituição em Cáceres, na 
última segunda-feira (11), para cobrar 
melhorias na estrutura na unidade. Em 
protesto, os alunos “interditaram” os 
blocos dos prédios didáticos do 
campus.
 As atividades, segundo o 
representante do Diretório Central do 
Estudantes da Unemat, Paulo Cézar 
Barbosa, estudante de educação 
física, devem ficar suspensas até hoje, 
quinta-feira (14), esclarecendo, que 
antes disso, os alunos devem se reunir 
com o governador Pedro Taques para 
uma reunião. “Vamos expor os nossos 
problemas nessa reunião junto com a 
reitoria. O futuro do movimento 
depende dessa reunião”, afirmou 
Paulo Cézar.
 Entre as reivindicações, os 
alunos apontam problemas na 

estrutura dos prédios. As salas dos 
blocos dos cursos de agronomia, 
educação física e medicina estão com 
problemas no telhado. "Quando 
chove, as salas ficam alagadas", 
completou o representante do DCE.
 Na segunda-feira (11), o 
protesto dos  estudantes juntou cerca 
de 400 pessoas participando do ato e o 
presidente do DCE explicou que já foi 
realizado um processo licitatório para 
a reforma do telhado, mas que a 
empresa vencedora desistiu de prestar 
o serviço, pois tem dívida para receber 
do estado por outras obras já 
realizadas. Para ele, a autonomia 
financeira ajudaria a solucionar vários 
problemas enfrentados atualmente no 
campus, entre eles o de infraestrutura.
 "Os outros órgãos recebem 
regularmente todo o valor previsto no 
orçamento. Inclusive, a Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso teve sobra 
no caixa e comprou ambulâncias para 

parabenizou os formandos e 
ressaltou o expressivo aumento no 
efetivo das forças de Segurança 

Pública na gestão do governador 
Pedro Taques. 

a manhã de ontem, uma Nsolenidade cívica marcou a 
entrega de certificados de 

conclusão do curso de qualificação 
policial de fronteira para 21 alunos 
aprovados depois de 47 dias de 
muito esforço e aprendizado, em 
meio à mata ou levantando poeira 
por quilômetros de estradas de chão. 
 O curso iniciado no dia 27 de 
outubro foi ministrado para 
capacitar profissionais da Segurança 
Pública no enfrentamento aos crimes 
típicos da região de fronteira. 
 A aula inaugural aconteceu 
no Auditório da UNEMAT, na 
Cidade Universitária, com a 
participação de 40 profissionais da 
Polícia Militar, Polícia Judiciária 
Civil, Polícia Federal, Exército 
Brasileiro de Mato Grosso, além de 
agentes das Forças de Segurança dos 
Estados do Paraná, Mato Grosso do 
Sul e Goiás.
 A capacitação teve a 
duração de 45 dias, com aulas 
teóricas e práticas, ministradas nos 
municípios de Porto Esperidião e 
Cáceres e nas instruções, os alunos 
aperfeiçoaram os conhecimentos 
e s p e c í f i c o s  d o  c o m b a t e  à  
criminalidade fronteiriça que vai 
desde as técnicas de sobrevivência 
em situações de alto risco até o 
estágio operacional na região de 
fronteira.

em Cáceres. 
 Para o comandante do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira, tenente-coronel PM José 
Nildo Si lva  de Oliveira ,  a  
capacitação é um ganho para a 
Segurança Pública e para a 
sociedade. “A qualidade do 
a t end imen to  de  quem es t á  
trabalhando na região de fronteira 
r e f l e t e  p o s i t i v a m e n t e  n o  
policiamento local, na segurança das 
cidades que fazem parte da região e 
em todo o Estado,” complementou. 
 O secretário de Segurança 
P ú b l i c a ,  G u s t a v o  G a r c i a  

 Na época, um fato que 
chamou a atenção, a presença do 
sargento Ruben Machaca Vargas, da 
Polícia Boliviana, que atuava na 
fronteira em San Matias, deixou o 
seu país de origem para se integrar ao 
grupo a fim de aprimorar os 
conhecimentos de enfrentamento 
aos crimes fronteiriços.
 Vargas e mais 28 agentes da 
Polícia Militar e Polícia Judiciária 
Civil, se dedicaram as aulas teóricas 
e práticas do Curso de Policiamento 
de Fronteira (CPFron). A aula 
inaugural da capacitação foi 
realizada, nesta sexta-feira (27.10), 

 Centro de Educação de OJovens e Adultos (CEJA), 
Milton Marques Curvo, 

localizado na Rua Bolívia em 
Cáceres, está com matriculas abertas 
para o terceiro trimestre do ano 
letivo de 2018. Na sede próxima ao 
Quartel e nas extensões do Isabel 
Campos, Natalino Ferreira Mendes e 
Ana Maria da Graças Noronha, estão 
sendo ofertadas vagas para o Ensino 
Fundamental e Médio. 
 De acordo com a diretora 
Edileuza da Silva Oliveira, as 
matriculas podem feitas nos três 
períodos na Secretaria do Ceja. Os 
cursos são para alunos a partir de 15 
e 18 anos de idade. Eles têm duração 
de dois anos. Os interessados devem 
comparecer munidos de RG, CPF e 
comprovante de residência. A Escola 
Milton Marques Curvo, há mais de 
trinta anos, trabalha com a 
modalidade de Jovens e Adultos e 
tem como uma de suas metas, 
o f e r ece r  uma  educação  de  
qualidade.
 Para isso busca se adequar 
às transformações ocorridas na 
sociedade e, de acordo com a 
necessidade dos educandos, procura 
a cada tempo oferecer uma forma de 
ensino aprendizagem em que 
reconheça as especificidades dos 
sujeitos da educação de Jovens e 

Adultos, dos diferentes tempos e 
espaços formativos.
 Desde 1998 a Escola atende 
fora de seu espaço físico, em outras 
instituições escolares denominadas 
“salas anexas ou extensão”, com 
objetivo de atender a demanda desta 
modalidade de ensino, com projetos 
sociais como a Educação para 
reeducandos do sistema prisional.
 E m  2 0 0 9 ,  a  E s c o l a  
transformou-se em Centro de 
Educação de Jovens e Adultos, 
passando a trabalhar por área de 
conhecimento, em que as disciplinas 
s ã o  m i n i s t r a d a s  
interdisciplinarmente por meio de 
projetos, oficinas, aulas culturais.
 A Educação para Jovens e 
Adultos (EJA) tem como objetivo 
desenvolver o ensino fundamental e 
médio com qualidade para as 
pessoas que não possuem idade 
escolar e que não tiveram a 
oportunidade de estudar antes.
 O aluno da EJA traz consigo 
uma bagagem de experiências que 
envo lvem conhec imen tos  e  
sabedorias vividos ao longo dos 
anos, por isso os educadores têm 
uma a tenção  espec ia l  pa ra  
aproveitar esses conhecimentos e 
valorizá-los no processo de ensino 
formal. Mais informações pelo 
telefone (65) 3223-6369.

GUARDIÕES DA FRONTEIRA

Gefron entrega certificados
para novos alunos na Barão 

Curso teve a duração de 45 dias, com aulas teóricas e práticas em Porto Esperidião e Cáceres, com conhecimentos específicos do combate à criminalidade fronteiriça

Redação c/ Assessoria

Aulas pratica aconteceram na região vulnerável de fronteira  

ATIVIDADES SUSPENSAS

Acadêmicos interditam blocos 
durante o protesto na Unemat
Assessoria c/ Redação

Blocos foram lacrados com fitas pelos estudantes   

Foto: DCE/Unemat

Foto: Lenine Martins

ANO LETIVO 2018

Ceja Milton Marques Curvo 
está com matrículas abertas
Assessoria

Cursos são para alunos a partir de 15 e 18 anos de idade   

Foto: Reprodução
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titul Item B da tabela D de custas
#199302 DEVEDOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO- CPF.: 178.883.281-72- RUA 6 DE OUTUBRO, 305-CENTRO-
CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199834 DEVEDOR: JOSE HENRIQUE DE BARROS- CPF.: 312.899.671-72- RUA D - J.VITORIA REGIA, 1911-VITORIA 
REGIA-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
#199835 DEVEDOR: JOSE HENRIQUE DE BARROS- CPF.: 312.899.671-72- RUA D - J.VITORIA REGIA, 1911-VITORIA 
REGIA-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
#197979 DEVEDOR: JOSE MARCELINO URTADO- CPF.: 303.890.031-15- AV 7 DE SETEMBRO, 36-DNER-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
#200186 DEVEDOR: JOSE MARCELINO URTADO - CPF.: 303.890.031-15- AV 7 DE SETEMBRO, 36 -DNER-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
#200018 DEVEDOR: JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA - CPF.: 429.017.317-91- RUA CASTRO ALVES, 48-
MONTE VERDE-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
#200110 DEVEDOR: JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA - CPF.: 429.017.317-91- RUA CASTRO ALVES, 48-
MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item F da tabela D de custas
#200174 DEVEDOR: JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA - CPF.: 429.017.317-91- RUA CASTRO ALVES, 48-
MONTE VERDE-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
#199421 DEVEDOR: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO- CPF.: 023.085.821-03- RUA A, 10-VILA SANTA CRUZ-
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
#200005 DEVEDOR: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO- CPF.: 023.085.821-03- RUA A, 10-VILA SANTA CRUZ-
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
#198862 DEVEDOR: LEONEZ PAULA DOS SANTOS- CPF.: 429.383.921-68- RUA PITANGUEIROS-, 158-RODEIO-
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
#198200 DEVEDOR: LEONEZ PAULA DOS SANTOS- CPF.: 429.383.921-68- RUA PITANGUEIROS-, 158-RODEIO-
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
#198675 DEVEDOR: LUCIENE ETIENE DE SOUZA- CPF.: 460.877.611-87- RUA DOS CAMPOS, 248-COHAB VELHA-
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
#200258 DEVEDOR: LUCIENE ETIENE DE SOUZA- CPF.: 460.877.611-87- RUA DOS CAMPOS, 248-COHAB VELHA-
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
#199249 DEVEDOR: LUIS EDUARDO FERREIRA- CPF.: 567.644.801-68- AV SAO JOAO, 224-CAVALHADA-CACERES-
MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199429 DEVEDOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA- CPF.: 535.349.481-49- RUA DOS BIGUA-CAVALHADA, 7-
CAVALHADA II-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
#199430 DEVEDOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA- CPF.: 535.349.481-49- RUA DOS BIGUA-CAVALHADA, 7-
CAVALHADA II-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
#199188 DEVEDOR: LUIZ ANTONIO RIBEIRO- CPF.: 327.997.131-49- RUA SAO JUDAS, 188-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
#199793 DEVEDOR: LUIZ ANTONIO RIBEIRO- CPF.: 327.997.131-49- RUA SAO JUDAS, 188-CAVALHADA II-
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
#198104 DEVEDOR: MANOEL FRANCISCO DA SILVA- CPF.: 103.540.771-04- RUA RANCHO VERDE, 65-JUNCO-
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
#198105 DEVEDOR: MANOEL FRANCISCO DA SILVA- CPF.: 103.540.771-04- RUA RANCHO VERDE, 65-JUNCO-
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
#198158 DEVEDOR: MANOEL FRANCISCO DA SILVA- CPF.: 103.540.771-04- RUA RANCHO VERDE, 65-JUNCO-
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
#198159 DEVEDOR: MANOEL FRANCISCO DA SILVA- CPF.: 103.540.771-04- RUA RANCHO VERDE, 65-JUNCO-
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
#199150 DEVEDOR: MANOEL FRANCISCO DA SILVA- CPF.: 103.540.771-04- RUA RANCHO VERDE, 65-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
#198492 DEVEDOR: MARGARETH ISABEL DE MORAES SANTOS- CPF.: 304.632.971-72- RUA JOSE DE ALENCAR, 
179-MONTE VERDE-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
#199463 DEVEDOR: MARGARETH ISABEL DE MORAES SANTOS- CPF.: 304.632.971-72- RUA JOSE DE ALENCAR, 
179-MONTE VERDE-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
#198056 DEVEDOR: MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF.: 429.848.741-53- RUA DOS OLEIROS, 500-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
#198038 DEVEDOR: MARIA BENEDITA DA SILVA- CPF.: 429.848.741-53- RUA DOS OLEIROS, 500-CAVALHADA III-
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
#199714 DEVEDOR: MARIA BENEDITA DA SILVA- CPF.: 513.169.191-53- RUA DA MEMBECA, 141-SANTA IZABEL-
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 custa
#198982 DEVEDOR: MARIA CLARICE DOS SANTOS- CPF.: 490.927.909-15- RUA DAS ANDORINHAS, 99-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
#198981 DEVEDOR: MARIA CLARICE DOS SANTOS- CPF.: 490.927.909-15- RUA DAS ANDORINHAS, 99-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
#197861 DEVEDOR: MARIA DA CONCEICAO LEITE SILVA- CPF.: 782.428.781-53- RUA MARECHAL DEODORO, 1279-
CIDADE ALTA-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
#199303 DEVEDOR: MARIA DA CONCEICAO LEITE SILVA- CPF.: 782.428.781-53- RUA MARECHAL DEODORO, 1279-
CIDADE ALTA-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
#200082 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 E da tabela D de custas
#198278 DEVEDOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA- CPF.: 327.986.791-68- RUA DOS LATOEIROS, 17-
RODEIO-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
#200412 DEVEDOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA- CPF.: 327.986.791-68- RUA DOS LATOEIROS, 17-
RODEIO-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
#199022 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199023 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199021 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-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
#199024 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199025 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199026 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199027 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200385 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-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
#200383 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item G da tabela D de 
custas
#200384 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 
198-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item G da tabela D de 
custas
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, 13 de 
dezembro de 2017

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ 
SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM  JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR 
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA  TERRITORIAL 
DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, 
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#198555 DEVEDOR: ADEMIR MARTINEZ- CPF.: 361.995.671-53- AV GETULIO 
VARGAS, 1236-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item B da tabela D de custas
#198554 DEVEDOR: ADEMIR MARTINEZ- CPF.: 361.995.671-53- AV GETULIO 
VARGAS, 1236-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
#198868 DEVEDOR: ADILSON DE PINHO- CPF.: 000.284.241-66- RUA 
ANTONIO MARIA, 200-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da 
tabela D de custas
#198923 DEVEDOR: ADILSON DE PINHO- CPF.: 000.284.241-66- RUA 
ANTONIO MARIA, 200-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da 
tabela D de custas
#198162 DEVEDOR: ALOISIO NEVES DA SILVA- CPF.: 738.660.409-20- AV 
AVENIDA SAO JOAO, 299-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
#198510 DEVEDOR: ALOISIO NEVES DA SILVA- CPF.: 738.660.409-20- AV 
AVENIDA SAO JOAO, 299-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
#199135 DEVEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA- CPF.: 078.590.401-82- 
RUA JOAQUIM MURTINHO, 315-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
#200071 DEVEDOR: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS- CPF.: 007.576.321-
49- RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 837-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200072 DEVEDOR: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS- CPF.: 007.576.321-
49- RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 837-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200073 DEVEDOR: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS- CPF.: 007.576.321-
49- RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 837-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
#199741 DEVEDOR: ANTONIO RODRIGUES FILHO- CPF.: 303.800.141-49- 
RUA CASALVASCO, 314-CENTRO-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
#199933 DEVEDOR: ANTONIO RODRIGUES FILHO- CPF.: 303.800.141-49- 
RUA CASALVASCO, 314-CENTRO-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
#198305 DEVEDOR: JOAO DE SIQUEIRA- CPF.: 150.879.219-49- RUA 17 
(BAHIA), 10-JARDIM DAS OLIVEIRAS-CACERES-MT - Titulo:- Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do 
titul Item C da tabela D de custas
#199773 DEVEDOR: JOAO EMILIANO DE SOUZA- CPF.: 111.500.501-44- RUA 

SAO VICENTE, 21-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
#199186 DEVEDOR: JOAO EMILIANO DE SOUZA- CPF.: 111.500.501-44- RUA 
SAO VICENTE, 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
#200396 DEVEDOR: JOSE AZARIAS DA SILVA- CPF.: 155.808.221-20- AV 31 DE 
MARCO, 250-JARDIM SAO LUIZ-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
#200482 DEVEDOR: JOSE AZARIAS DA SILVA- CPF.: 155.808.221-20- AV 31 DE 
MARCO, 250-JARDIM SAO LUIZ-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
#197946 DEVEDOR: JOSE BATISTA SEGUNDO- CPF.: 838.007.351-72- RUA 
CASALVASCO, 112-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
#197947 DEVEDOR: JOSE BATISTA SEGUNDO- CPF.: 838.007.351-72- RUA 
CASALVASCO, 112-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
#199322 DEVEDOR: JOSE DE SOUZA- CPF.: 079.950.831-49- RUA DOS 
COMERCIANTES, 361-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
#199142 DEVEDOR: JOSE DE SOUZA- CPF.: 079.950.831-49- RUA DOS 
COMERCIANTES, 361-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
#199323 DEVEDOR: JOSE DE SOUZA- CPF.: 079.950.831-49- RUA DOS 
COMERCIANTES, 361-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
#199999 DEVEDOR: JOSE DOS SANTOS MEDRADO- CPF.: 812.693.311-91- 
RUA DOS COQUEIROS, 1103-VILA SANTA CRUZ-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
#199998 DEVEDOR: JOSE DOS SANTOS MEDRADO- CPF.: 812.693.311-91- 
RUA DOS COQUEIROS, 1103-VILA SANTA CRUZ-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
#199997 DEVEDOR: JOSE DOS SANTOS MEDRADO- CPF.: 812.693.311-91- 
RUA DOS COQUEIROS, 1103-VILA SANTA CRUZ-CACERES-MT - Titulo:- 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  Valor do titul Item J da tabela D de custas
#199046 DEVEDOR: JOSE EDVALDO CABRAL- CPF.: 007.680.571-91- RUA 
CASALVASCO, 287-CENTRO-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul 
Item B da tabela D de custas
#199047 DEVEDOR: JOSE EDVALDO CABRAL- CPF.: 007.680.571-91- RUA 
CASALVASCO, 287-CENTRO-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
#199300 DEVEDOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO- CPF.: 178.883.281-
72- RUA 6 DE OUTUBRO, 305-CENTRO-CACERES-MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do 
titul Item B da tabela D de custas
#199301 DEVEDOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO- CPF.: 178.883.281-
72- RUA 6 DE OUTUBRO, 305-CENTRO-CACERES-MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do 

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. 
#200531  DEVEDOR:  NEUSA DE JESUS MACEDO- CPF.: 13.361.311/0001-28- RUA MARECHAL 
DEODORO, 228-CENTRO-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: ITAU UNIBANCO SA- Sacador: J C P SOUZA & 
CIA LTDA EPP                 - Favorecido:J C P SOUZA & CIA LTDA EPP  Valor do titul Item G   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE 
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO 
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 13 de dezembro de 2017
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u r a n t e  a s  u l t i m a s Dsemanas, o assunto ''taxa 
de lixo'' tomou conta das 

redes sociais  em Pontes e 
Lacerda. A polemica começou na 
última segunda-feira (4) quando 
o prefeito Alcino Barcelos enviou 
o projeto de lei 2191 para a 
câmara municipal de Pontes e 
Lacerda, na ocasião o nobre 
vereador Anderson Barbosa, 
durante a sessão ordinária 
observou que o parágrafo 47 

abria um precedente para futura 
cobrança de uma taxa de lixo. O 
presidente da casa de leis 
suspendeu a votação do projeto.
 A polemica aumentou 
quando  o  p r e f e i t o  A lc ino 
Barcelos fez várias declarações 
sobre o vereador Anderson 
Barbosa. O vereador por sua vez 
também respondeu as indagações 
do executivo através de entrevista 
nas TVs locais. 
 Mas na última segunda-

feira (11) o prefeito e sua equipe 
de planejamento se reuniu na 
ordem do dia com os vereadores 
na câmara municipal logo de 
manhã, e explicou a importância 
da aprovação do projeto e ouviu 
todas as indagações feitas pelos 
vereadores.
 Por fim o projeto 2191 foi 
aprovado por unanimidade, 
porém os vereadores exigiram a 
criação de duas emendas que diz 
que para a criação de alguma taxa 

ui Pereira Santos, de 36 Ranos, foi preso na última 
s e g u n d a - f e i r a  ( 11 ) , 

transportando 261,9 quilos de 
cocaína em um fundo falso do 
caminhão que dirigia, na MS-164 

entre o distrito de Vista Alegre e 
Maracaju, em Mato Grosso do 
Sul.
 De acordo com boletim de 
o c o r r ê n c i a ,  p o l i c i a i s  d o 
Departamento de Operações da 

Fronteira (DOF), realizavam uma 
barreira na rodovia quando 
avistaram o veículo e viram que o 
suspeito fez o contorno na pista, 
antes de chegar onde eles 
estavam.
Suspeitando da ação, os policiais 
foram atrás do caminhão que 
hav ia  e s t ac ionado  em um 
armazém de grãos próximo. 
 No veículo não havia 
mais ninguém, mas durante 
revista foi encontrado um fundo 
falso onde a  droga estava 
escondida. Buscas foram feitas 
nas imediações da empresa, onde 
o s  p o l i c i a i s  c o n s e g u i r a m 
encontrar Rui escondido em um 
matagal, próximo do local.
  Durante checagem, foi 
constatado um mandado de 
prisão em aberto por tráfico de 
drogas, expedido pela Justiça do 
Mato Grosso. O suspeito foi 
preso e, em breve, deverá ser 
encaminhado para o Estado 
vizinho.

aos munícipes será preciso a 
realização de uma audiência 
pública e ainda precisaria passar 
pela aprovação dos vereadores.
 N a  ú l t i m a  s e s s ã o 
ordinária do ano o clima foi de 
tranqüilidade, os vereadores 
entraram em recesso e devem 
retornar  em 2018, a população 

foi a maior beneficiada uma vez 
que a lei vem para criar um fundo 
de saneamento básico municipal 
e conseqüentemente a captação 
de recursos federais oriundos da 
Funasa. Com está conciliação 
entre os poderes, mais uma vez 
provou-se que o dialogo ainda é a 
melhor solução.

 or meio da Secretaria PMunicipal de Obras e com 
a p o i o  d o  I n s t i t u t o 

Brasileiro de Meio Ambiente e 
d o s  R e c u r s o s  N a t u r a i s 
Renováveis (IBAMA), que doou 
todo o madeiramento, a prefeitura 
de Conquista D'Oeste concluiu a 
reforma de mais duas pontes na 
zona rural do município.
 De acordo com Maurício 
Guedes, secretário da pasta, o 
trabalho só foi possível graças à 
doação de madeiras do IBAMA. 
“É de extrema importância 

recebermos esta doação que 
concretizará obras essenciais 
para a nossa cidade”, destacou.
 Segundo ele, as pontes do 
corredor Kanachuê e da São 
Sebastião estão prontas, e que as 
ações seguirão acontecendo em 
outras partes do município. 
 O material utilizado neste 
processo é oriundo de apreensões 
realizadas pelo órgão, nos 
últimos anos, e sua doação para a 
construção de pontes e escolas 
em diversas regiões do Brasil é 
uma medida legal do IBAMA.

Vereadores exigiram a criação de duas emendas e para criação de taxa aos 
munícipes será preciso audiência pública e passar pela aprovação do legislativo

Alterado, projeto de saneamento 
básico é aprovado em P. Lacerda 

Assessoria c/ Redação

Após reuniões, polemica chega ao fim em Lacerda   

MULA FORASTEIRO

Fugido de Mato Grosso cai
em MS com 261 kg de coca
G1 MS c/ Redação

Traficante Rui Pereira dos Santos é procurado em MT    

Foto: MS em Foco

TRAVESSIAS RURAIS

Conquista D'Oeste reconstrói 
pontes com madeiras doadas 
P.L c/ Redação

Ponte está sendo restaurada pela Secretaria de Obras  

Foto: Leandro Regis

Foto: Assessoria

MA NON TROPO
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A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte que já caminha nesse signo 
indicando um dia de tensão e 
nervosismo. Um acordo que envolve 
uma parceria ou sociedade financeira, 
pode apresentar problemas. Você 
estará mais assertivo do nunca e deve 
tomar cuidado com o excesso de 
energia.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte que já caminha nesse signo 
indicando um dia de movimento 
intenso nos relacionamentos, pessoais 
e profissionais. Você deve ficar atento 
à agressividade, sua ou das pessoas 
em seu entorno, que pode levar a 
brigas e discussões desnecessárias.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia intenso, de 
nervosismo e  i r r i tabi l idade,  
especialmente em relação a 
problemas no trabalho, que pode 
estar mais tenso do que o esperado. 
Algumas confusões podem deixar 
seus nervos à flor da pele.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de dificuldades e 
nervosismo no relacionamento com 
um filho. Um romance pode também 
passar por problemas, no entanto, 

você deve manter certo controle para que brigas e 
discussões sejam evitadas.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de interiorização e 
necessidade de distanciar-se da vida 
social e do barulho de pessoas vazias. O 
momento pode envolver irritação e 
impaciência, portanto, procure ficar 
junto de pessoas de sua intimidade.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de irritabilidade e 
excesso de ansiedade. Procure pensar 
antes de agir ou reagir, pois você pode 
estar mais impulsivo. Não tome 
nenhuma decisão definitiva. O 
momento é bom para encerrar 

negociações.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de nervosismo e 
dificuldades emocionais. Sua energia 
vital pode estar mais baixa ou você 
pode passar por momentos de 
confusão emocional durante todo dia. 
Use essa energia para começar o 

planejamento de um novo projeto.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de movimento 
intenso na vida material e financeira. 
O dia pode envolver negociações 
intensas, relacionadas ao aumento de 
seus rendimentos. As energias não 
es tão favoráveis  para  novos 

investimentos.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de nervosismo e 
provocações no trabalho. Use essa 
energia para apresentar novos 
projetos ou palestras. Uma promoção 
pode começar a ser negociada e 
certamente será aprovada em algumas 
semanas.

A Lua entra em em seu signo e se une 
a Marte, que já caminha nesse signo, 
indicando um dia de nervosismo e 
excesso de energia. Você deve manter 
a calma e o autocontrole e deve evitar 
a tomada de  decisões definitivas. 
Vo c ê  d e v e  e s t a r  a t e n t o  à  
agressividade. Evite brigas e 
discussões.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte que já caminha nesse signo 
indicando um dia de intenso 
movimento em projetos pessoais e/ou 
profissionais, especialmente os que 
envolvem viagens  e  pessoas  
estrangeiras. Um passo à frente deve 
s e r  d a d o  e m  p r o c e s s o s  d e  

documentações.

By Rosane Michels

Destaque Especial ao casal Valcir Lazzari e Vianez que 
celebraram Bodas de Coral. Que o Criador  derrame 
bênçãos de felicidade, harmonia e sabedoria para que esse 
casamento se fortaleça a cada dia.  Nosso brinde a vocês.

A Lua entra em Escorpião e se une a 
Marte que já caminha nesse signo 
indicando um dia de atividades 
intensas, especialmente se você 
estiver envolvido com uma trabalho 
em equipe. É possível que você seja 
convidado para gerenciar uma equipe 
de trabalho. Dia ótimo para sair e 

divertir-se com amigos.

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

Flores multicoloridas para alegrar o dia da 
querida pediatra Drª Marcia Bisinella que 
neste dia celebra mais um ano de existência. 
Receba nosso destaque e desejos que essa 
data se repita por muitos anos sendo sempre 
comemorada com saúde e alegrias. 
Parabéns!!!

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

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

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

G r a n d e  a b r a ç o  a  
e s c r i t o r a  M a r t h a  
Baptista, autora do 
Livro "Algodão" que 
conta a história do 
a lgodão  em  Mato  
G ro s s o ,  d e s d e  o s  
tempos pré-coloniais 
até os dias atuais. Fica 
aó a dica de uma 
excelente leitura.

Trocou de idade empresário Elandy Pardin, proprietário do 
Laboratório Líder. Que Deus lhe presenteie com um ano recheado 
de sucessos e saúde. Na foto ao lado da esposa Amanda.

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

Em ritmo de festa comemorou mais uma 
primavera a elegante Lúcia Oliveira a quem 
e n v i a m o s  v o t o s  d e  f e l i c i d a d e s  
a c o m p a n h a d o s  d e  s a ú d e ,  p a z  e  
prosperidades. Feliz Niver!

Cáceres-MT, quinta-feira 14 de dezembro de 2017

Lazer (Seduc-MT).
 Professor da Do-Jo-
W.Kan Gracie Humaitá Naldo faz 
suas, as palavras do presidente da 
Federação de Jiu-Jitsu Esportivo 
de Mato Grosso, Paulo César 
Venâncio, de que existe um 
preparo de longa data com 
relação a equipe de apoio dos 
certames estaduais, elogiando a 
entidade, que investe em preparar 

mesários, chamadores e árbitros 
através de treinamentos e cursos. 
 Com o tempo, ele acredita 
que Mato Grosso terá uma equipe 
de alto nível nessa área, pois são 
atletas dedicados ao estudo e que 
não perdem oportunidade de se 
aprimorarem, tendo como base a 
disciplina, educação e o respeito, 
qualidades essenciais para os 
verdadeiros atletas de Jiu Jitsu.

ais uma vez, a s Mequipes da Academia 
Do-Jo WKan Gracie 

Humaitá de Cáceres, brilho em 
nível estadual ao participar com 
sucesso pleno da 5ª Etapa do 
Campeonato Estadual de Jiu Jitsu 
no Ginásio Esportivo Aecim 
Tocantins, domingo último, (10), 
na cidade de Cuiabá com a 
participação de 23 atletas nas 
categorias masculino e feminino, 
infantil, infanto-juvenil, adulto e 
sênior, disputando com 35 
academias de diversas cidades do 
estado e uma de Coxim, Mato 
Grosso do Sul. 

 T a m b é m  h o u v e  a  
participação de lotadores de 
Aragarças (Goiás) e de uma 
equipe da Colômbia.
 U m a  r e a l i z a ç ã o  d a  
Federação de Jiu Jitsu Esportivo 
de Mato Grosso (FJJE-MT), o 
evento contou com a participação 
de 802 atletas, nas categorias Pré-
Mirim, Mirim, Infantil “A” e “B”, 
Infanto Juvenil “A” e “B”, e 
Juvenil. Depois da abertura 
oficial que aconteceu às 12h00, 
houve competição nas categorias 
Adulto,  Máster,  Sênior e 
Absoluto.
 Com 23 atletas, a equipe 

da Do-Jo W-Kan Gracie Humaitá, 
sob o comando do Professor 
Valdo Silva de Oliveira, faturou 
11 primeiros lugares, 3 segundas 
colocações e um terceiro lugar no 
pódio das lutas e já se prepara 
para o mundial do próximo ano, 
apostando na categoria infantil, 
onde  despontam a lgumas  
revelações.
 O Campeonato Estadual 
de Jiu Jitsu Esportivo de Mato 
Grosso promovido pela FJJE-MT 
contou com o apoio da Secretaria 
Adjunta de Esporte e Lazer de 
Mato Grosso e da Secretaria de 
Estado de Educação, Esporte e 

 Operário de Várzea OG r a n d e  c o n t r a t o u  
Estevam Soares para ser 

o técnico do time para no mato-
grossense, que começa em 
janeiro. Estevam Soares já 
comandou equipes da expressão 
de Palmeiras, Botafogo-RJ, 
Guarani e Ponte Preta.
 “O futebol do Mato 
Grosso tem crescido nos últimos 
tempos e o futebol brasileiro 

precisa de times tradicionais 
como o Operário de Várzea 
Grande. O projeto que me foi 
apresentado é por demais 
interessante, e vejo condições de 
levar o Operário a voltar a ser uma 
equipe de conquistas”, disse 
Estevam, ao Futebol Interior. 
 O valor do salário dele 
não foi informado. Estevam será 
apresentado nesta quinta-feira. O 
local ainda não foi informado. O 

Luverdense será o adversário do 
Operário, dia 18 de janeiro, na 
primeira rodada do mato-
grossense.
 No currículo de Estevam, 
passagens como zagueiro do 
Guarani, XV de Jaú (SP), São 
Paulo (onde fez parte do time 
Campeão Brasileiro de 1977), 
Taquaritinga (SP), Sport Recife 
(campeão em 1987 da polêmica 
Copa União), Vitória e outras 
"100" equipes, trabalha como 
técnico de futebol. Em 5 de março 
de 2017, a Portuguesa de 
Desportos anunciou o retorno 
Estevam ao comando técnico da 
equipe. E na sua terceira 
passagem pela Lusa, ele não 
conseguiu alcançar resultados 
satisfatórios e no dia 29 de maio 
de 2017 acabou sendo desligado 
do clube. Ao todo, acumulou 12 
jogos, com cinco vitórias, um 
empate e seis derrotas.
 Em 2015, Estevam votou 
a o  c o m a n d o  t é c n i c o  d a  
Portuguesa de Desportos e 
disputou a Série C do Brasileirão. 
Com uma campanha razoável, na 
qual fora eliminado nas quartas-
de-final, levou a Lusa com a 
oitava colocação e agora aporta 
Mato Grosso no comando do 
Chicote de VG.

QUINTA ETAPA

Jiu-Jítsu da W-Kan de Cáceres
brilhou no estadual em Cuiabá 
Da Redação

Academia de Cáceres disputou com diversas cidades do estado e uma de Coxim, MS, outra de Aragarças (Goiás) e até mesmo com lutadores da Colômbia

Academia W-Kan de Cáceres, despontou com 11 campeões  

Foto: Divulgação

DECANO DA BOLA

Técnico que comandou o Palmeiras 
é contratado pelo Operário de VG 

O.E. c/ Redação

Estevam chega como aposta do Chicote para 2018    

Foto: Arquivo
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 Mais uma vez, a s 
equipes da Academia Do-Jo 
WKan Gracie Humaitá de 
Cáceres, brilho em nível 
estadual ao participar com 
sucesso pleno da 5ª Etapa 
do Campeonato Estadual de 
J iu  J i tsu  no Ginásio  
Esportivo Aecim Tocantins, 
domingo último, (10) em 
Cuiabá. Com 23 atletas, 
disputando entre 802 
participantes, a W-Kan do 
professor Valdo Silva de 
Oliveira, faturou 15 títulos. 

 Na manhã de ontem,  uma 
solenidade cívica marcou a entrega de 
certificados de conclusão do curso de 
qualificação policial de fronteira para 21 
alunos aprovados depois de 47 dias de 
muito esforço e aprendizado, em meio à 
mata ou levantando poeira por quilômetros 
de estradas de chão. A solenidade 
aconteceu na Praça Barão do Rio Branco 
coordenada pelo comandante do Gefron, 
tenente-coronel PM José Nildo Silva de 
Oliveira.  Página 03

 O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), Milton 
Marques Curvo, localizado na Rua Bolívia em Cáceres, está com 
matriculas abertas para o terceiro trimestre do ano letivo de 2018. Na sede 
próxima ao Quartel e nas extensões do Isabel Campos, Natalino Ferreira 
Mendes e Ana Maria da Graças Noronha, estão sendo ofertadas vagas para 
o Ensino Fundamental e Médio. Página 03

 Os corpos da família, que estava desaparecida desde sábado 
último, (9) depois de decolar em uma aeronave, de Colniza com destino a 
Juara na região norte do estado, foram encontrados pela Força Aérea 
Brasileira na manhã de ontem, (13) em uma área de mata na região de 
Juruena. Em nota, a FAB disse que os corpos foram encontrados depois que 
os militares percorreram um trajeto de mata fechada. Página 05

 Os estudantes da Unemat paralisaram as atividades e interditaram 
os blocos do campus da instituição em Cáceres para cobrar melhorias na 
estrutura na unidade. Em protesto, os alunos “interditaram” os blocos dos 
prédios didáticos do campus. Segundo o representante do Diretório 
Central do Estudantes da Unemat, Paulo Cézar Barbosa, as aulas devem 
ficar suspensas até hoje, quinta-feira (14), quando esperam se reunir com o 
governador Pedro Taques. Página 03

Universitários lacram blocos 
durante protesto na Unemat

A LUTA CONTINUA
DCE acusa que salas dos blocos dos cursos de agronomia, educação física e medicina estão com problemas no telhado e quando chove, elas ficam alagadas

Fitas marcam o protesto no campus, com as salas sem aulas   

Foto: DCE/Unemat

QUINTA ETAPA

Lutadores da W-Kan fatura 
15 títulos no jiu-jítsu de MT 

Página 07
Equipe campeã da W-Kan Gracie Humaitá no Aecin   

Foto: Divulgação

FIM DE CURSO

Gerfon certifica alunos em
ato solene na Praça Barão

Alunos aprenderam técnicas de sobrevivência em alto risco  

Foto: Lenine Martins 

JOVENS E ADULTOS

Matriculas para 2018 já estão
abertas no Ceja Milton Curvo 

Em 2009, a Escola atende na educação de Jovens e Adultos   

Foto: Assessoria

QUEDA FATAL

Encontrados destroços de
avião e de vitimas na mata 

Piloto, esposa e filho morreram na queda da aeronave   

Foto: Reprodução
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