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 O empresário de Cáceres Dauri Félix Dutra que estava foragido da 
policia desde o mês de maio deste ano, se apresentou à policia no final de 
semana acompanhado do seu advogado, oportunidade em que seu 
mandado de prisão preventiva foi dado baixa pelo cumprimento e Dauri 
ficou custodiado à disposição da justiça. Ele estava foragido desde que no 
mês de maio, quando tentou matar a pauladas o comerciante Sidinei 
Giraldelli.  Página 03

Preso empresário que tentou
executar desafeto a pauladas

VIOLÊNCIA URBANA
Dauri havia tentado contra a vida do comerciante Sidinei Giraldelli, desferindo-lhe 
violentos golpes pelas costas com um cabo de machado e se evadira em seguida

Câmeras mostram a vítima caindo aos primeiros golpes  

Foto: Arquivo

SOPA DE PALAVRÃO

Bronca de corno na delegacia
vai dar B.O em corregedoria

 A corregedoria da 
Polícia Civil vai apurar 
conduta de investigador de 
Cáceres, que confeccionou 
boletim de ocorrências 
atípico quando um homem 
procurou a delegacia e 
afirmou que era "corno", 
pedia providências por parte 
da polícia. O caso ganhou 
r epe rcus são  dev ido  à  
linguagem chula e com 
termos de baixo calão usados 
p e l o  d e n u n c i a n t e  e  
registrados no BO. A Polícia 
Civil confirmou que a 
delegada de Cinthia Cupido, 
encaminhou o  caso  à  
corregedoria. Página 03Em Uberlândia (MG) brincadeira virou mídia  

Foto: Ilustrativa

CACHORRADA

Domingo será dia de cão
na praçinha em Cáceres 

 No próximo domingo, 30, a partir 
das 15h00, na Praça Duque de Caxias, em 
Cáceres, tem a 4ª Cãominhada. As 
inscrições custam R$ 15 e podem ser feitas 
até sábado, 29, na Agro Rações, Panvet e 
Mondo Cani e no domingo, 30, momentos 
antes do início do evento. O evento é uma 
iniciativa da Associação de Ajuda aos 
Animais de Cáceres e durante a 
concentração brindes serão sorteados bem 
como a apresentação do Canil Integrado de 
Cáceres, bazar, barracas de alimentação e 
brincadeiras. Página 03 Cadelas no cio e gatos, não poderão participar   

Foto: Divulgação

TRAMPO DE CACHANGA

Ladrão de Cáceres escorrega
no lance em Mirassol D'Oeste

Ladrão Cleberson, o “Kebi-Louco,” piolho de cadeia  

Foto: PJC-MT

 Velho conhecido da policia, figurinha carimbada da crônica 
policial, o ladrão Cleberson Antunes da Silva, vulgo Kebi Louco, suspeito 
de diversos furtos nos bairros Vitória Régia, Nova Era, Guanabara em 
Cáceres, foi novamente grampeado, feita, num lance de limpeza de 
cachanga em Mirassol D'Oeste. O malandro foi flagrado saindo de uma 
casa com a bagulheira afanada e foi parar no xilindró,para uma nova 
temporada.  Página 04

 A Procuradoria Geral da República emitiu um parecer em que pede 
ao Supremo Tribunal Federal, a extinção do benefício de indenizações de 
despesas médicas aos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso. O parecer é assinado pelo vice-procurador-geral da 
República e procurador-geral em exercício, José Bonifácio Andrada, e o 
caso está sob a responsabilidade da ministra do Supremo Rosa Weber. 
               Página 05

BISTURI NA TOGA

PGR quer extinção das mordomias do judiciário

Parecer é do vice-procurador-geral José Bonifácio Andrada   

Foto: Arquivo
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A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
estabilidade e boas novidades 
no amor. O momento pode 
envolver a decisão de tornar 
mais séria e comprometida 

uma relação afetiva. O momento é ótimo 
também para o relacionamento com os 
filhos e projetos criativos. Energia vital em 
equilíbrio.

Esotérico

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
movimento estável em suas 
emoções. Você estará mais 
fechado e voltado para sua 

vida doméstica e os relacionamentos em 
família. O dia é ótimo para dedicar-se a 
atividades que envolvam sua casa e família.  
Aproveite as boas energias para ficar perto 
dos seus.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
movimento agradável e 
ansiedade controlada. Suas 
emoções e mente passam por 

um momento de equilíbrio. Ótimo dia para 
acordos e negociações que envolvam a 
possibilidade de firmar um novo contrato de 
trabalho. Viagens rápidas são beneficiadas.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando maior 
envolvimento com seus 
projetos profissionais e 
planos de negócios, que 

passam por um momento de equilíbrio. O dia 
segue mais tranquilo e boas novidades, 
relacionadas à sua carreira, podem surgir. 
Um projeto ou uma promoção pode ser 
aprovado.

A Lua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
estabilidade e controle 
equilibrado das emoções. O 
momento pode envolver a 

chegada ou aprovação de um projeto que 
trará mudanças e prosperidade em sua vida. 
O momento pode envolver a decisão de 
responsabilizar-se por um relacionamento.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
movimento intenso, porém 
e q u i l i b r a d o  e m  s e u s  
relacionamentos pessoais e 

profissionais. O momento pode envolver um 
convite para um importante evento ou para 
uma sociedade ou parceria comercial. Pode 
envolver também a decisão de firmar um 
namoro.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
maior envolvimento com a 
vida social e aproximação dos 
amigos. O momento pode 

envolver o início de um projeto social ou 
político, que trará maior estabilidade e 
equilíbrio à sua vida. Dia ótimo para 
assinatura de novos contratos.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
maior envolvimento com sua 
vida profissional e projetos de 
carreira. Você passa por um 

momento de estabilidade profissional e 
pode esperar por boas novidades. Uma 
promoção ou um novo projeto pode ser 
aprovado e envolvê-lo integralmente.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano deixando você  
interiorizado e mais voltado 
para seu mundo emocional. 

O momeno pode envolver uma forte 
necessidade de buscar uma vida 
emocionalmente mais equilibrada, através 
da meditação ou de cudados mais efetivos 
com a saúde mental e do corpo.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano deixando você mais 
fechado e conectado ao seu 
mundo emocional mais 
profundo. Suas emoções 

passam por um momento de estabilidade e 
equilíbrio. O dia é ótimo para pedir 
empréstimos a grandes instituições e para 
acordos e negociações que envolvem 
sociedades e parcerias financeiras.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem pessoas e 
empresas estrangeiras. Uma viagem 
muito desejada pode ser marcada ou 
realizada. O dia promete equilíbrio 
emocional, mental e físico.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando um dia de 
equilíbrio no trabalho e na 
saúde. O momento é ótimo 
para a apresentação de novos 

projetos, mas também para começar um 
bom programa de exercícios. Um novo 
projeto pode surgir e trazer grande 
p o s s i b i l i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  e  
prosperidade.

Hoje você celebra mais um ano de vida e a festa é de todos que partilham de sua  amizade e de seus cuidados 
profissionais. Desejamos a você Dr. Renato Roberto Liberato Rostey muitas felicidades hoje e sempre. Que 
na sua vida nunca faltem o amor, a amizade, a saúde, o sucesso e a paz.

Colhendo mais uma rosa no jardim da vida a 
competente fisioterapeuta Luciane Castrillon. 
Lu...Que todos os seus sonhos sejam realizados 
e todos os seus desejos alcançados. Feliz 
Aniversário!

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

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

Apagando velinha hoje a linda Vivian Rondon, 
que recebe o carinho especial da mãe Viviane, 
dos tios, primos e amigos. Que Deus guie sempre 
seus caminhos por onde você passar. Desejo 
muita paz, alegria, sorte e sucessos. Parabéns!!!

Celebrando 52 anos de vida conjugal o casal Creuza e 
Antonio Mendes a quem enviamos os sinceros votos de 
felicidades rogando ao Criador pelas bênçãos dessa 
união alicerçada na fé e no amor.  Grande abraço e que 
Deus lhes presenteie com muito mais anos juntos. Na 
foto com a filha Adriana Maciel Mendes Merotti. 
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de fora da área, um desvio na 
marcação enganou Diogo Silva e 
a bola foi parar no fundo do gol. 1 
a 1.
 Mesmo com um jogador a 
menos o Luverdense conseguia ir 
se segurando. O paraná tentou 
abrir vantagem em uma jogada 
com o Alemão que se livrou dos 
marcadores e arriscou de pé 
esquerdo na entrada da área, a 
bola chegou com perigo, mas 
Diogo Silva caiu bem para fazer a 

defesa.
 O Luverdense ainda 
esboçou uma reação com Aderlan 
que limpou a marcação e tocou 
para Rafael Ratão, que chutou em 
cima da marcação. Na sequência 
Erik finalizou bem, mas o goleiro 
Richard fez uma bela defesa. A 
partida foi até os 49, tempo 
suficiente para o Paraná tentar a 
virada. Igor cruzou da esquerda, a 
bola desviou e por pouco o 
atacante Robson não alcança. 

s partidas de ida das quartas Ade finais do Campeonato 
Mato-grossense Sub-19 

foram realizadas no fim de semana. 
Dos três confrontos desta fase, dois 
ainda seguem em aberto, isso 
porque o Luverdense goleou o Ação 
por 5 a 1. O Dom Bosco venceu o 
União por 1 a 0, no Dutrinha e o 

Mixto empatou em 2 a 2 com o 
Sinop, também no Dutrinha.
 Nas quartas de finais do 
Mato-grossense Sub-19 são apenas 
três confrontos. Com isso, além dos 
três times que avançarem, uma 
outra equipe entre as eliminadas 
nesta fase, também vão seguir para 
as semifinais.

 O Luverdense terminou a 
primeira fase na segunda colocação 
do Grupo B e enfrentou o líder do 
Grupo C o Ação, que reunia os times 
da capital. Mas o time da casa não 
tomou conhecimento do time de 
Cuiabá e goleou por 5 a 1. O jogo foi 
realizado no estádio Passo das 
Emas, na noite de domingo. O Dom 
Bosco enfrentou o União no recém-
liberado estádio Dutrinha. Mesmo 
sem a presença de público, o Leão 
da Colina venceu por 1 a 0 e vai 
levar a vantagem do empate para 
Rondonópolis.
 Na outra partida das 
quartas, o Mixto empatou em 2 a 2 
com o Sinop, no estádio Dutrinha, 
em Cuiabá. O Galo do Norte precisa 
vencer pelo placar mínimo dentro 
de casa para seguir na briga pelo 
título do estadual Sub-19.
 As partidas de volta serão 
todas no próximo sábado e no 
mesmo horário, às 15h. União e 
Dom Bosco será no estádio Luthero 
Lopes. Sinop e Mixto se enfrentam 
no estádio Gigante do Norte, e Ação 
e Luverdense medem forças no 
estádio Dutrinha.

ogando na noite da última Jsexta feira no Estádio Passo 
das Emas em Lucas do Rio 

Verde, o Luverdense não foi além 
de um empate por 1 a 1diante do 
Paraná ,  f rus t rando  1 .140  
torcedores que esperavam por 
uma vitória em casa do Verdão do 
Norte, que com mais este empate 
c o n t i n u a  n a  z o n a  d e  
rebaixamento, sendo o 17º 
colocado com 17 pontos. Já o 
Paraná é o 10º com 21 pontos. O 
Luverdense saiu na frente, mas 
teve um jogador expulso ainda no 
primeiro tempo e acabou sofreu 
empate no segundo tempo.
 O Luverdense entrou em 
campo focado em sair da zona de 
reba ixamento ,  mas  quem 
começou atacando foi o time 
paranaense, que avançou pela 
esquerda com Igor que tentou um 
cruzamento e ganhou escanteio 
após desvio do Neguete. Na 

c o b r a n ç a  o  g o l e i r o  d o  
Luverdense, Diogo Silva afastou 
com um soco a bola. 
 A o s  1 0  m i n u t o s  o  
Luverdense avançou pela direita 
com Aderlan que cruzou para 
Rafael Silva, que de cabeça 
mandou para fora. O time 
con t inuou  pe rsegu indo  o  
caminho do gol, até que aos 16 
minutos, em uma cobrança de 
escanteio pela direita, Pablo de 
cabeça mandou para o fundo da 
rede, estabelecendo Luverdense 1 
a 0.
 A resposta do Paraná veio 
logo em seguida. Alemão tocou 
para Robson, que chegou sozinho 
na área e chutou forte, obrigando 
Diogo Silva a espalmar a bola. Na 
seqüência a defesa conseguiu 
afastar o perigo. Aos 27 minutos o 
alviverde sofreu uma baixa. Após 
um erro de passe de Léo Cereja, 
Minho roubou a bola, ganhou na 

velocidade, mas foi parado com 
carrinho por trás do Neguete, que 
acabou expulso. Para compensar 
a ausência de um jogador o 
técnico Júnior Rocha tirou o 
meio-campo Léo Cereja e 
colocou o zagueiro Pierre.
 O Paraná se aproveitou do 
jogador a mais e partiu para o 
ataque. João Pedro dominou e 
cruzou pela esquerda tentando 
tocar para o Robson que se 
esticou, mas não chegou na bola. 
No segundo tempo o Luverdense 
começou atacando. Rafael Silva 
tocou para Alfredo, mas Igor do 
Paraná conseguiu desviar para 
fora. Aos 4 minutos, foi a vez do 
Paraná. Robson recebeu um 
lançamento pelo lado esquerdo, 
cruzou para Alemão que mandou 
na trave, mas o jogador estava 
impedido e o lance não valia 
nada. Aos 12 minutos Robson 
tocou para Alemão que arriscou 

CONTRA O PARANÁ

Com jogador expulso o Verdão
cede empate no Passo das Emas

O Luverdense entrou em campo focado em sair da zona de rebaixamento, O 
Paraná se aproveitou do jogador a mais e levou um ponto pra Vila Capanema

Redação c/ SN.

Luverdense tentou mas não saiu do negativo empate em casa  

 Foto: Assessoria

QUARTAS DO SUB-19

LEC e Dom Bosco vencem 
já Mixo empata com Sinop 

Olho no Esporte

Verdinho do Norte goleou Douradinho no Passo  

Foto: Assessoria
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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.
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Valor do titul Item B   da tabela D de custas
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VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item K   da tabela D de custas
#183036  DEVEDOR:  JUVERSINA FRANCISCA  - CPF.: 631.149.091-91  - RUA DAS GRAUNAS, 921 -
VILA MARIANA -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
#183569  DEVEDOR:  LEONOR ANA DA SILVA - CPF.: 429.811.231-49 - RUA DO MEMBECA, 448 -VILA 
MARIANA -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
#183680  DEVEDOR:  LINA DE ARRUDA E SILVA - CPF.: 621.784.741-87 - ROD. MT 343, 50 -VILA 
ESPIRITO SANTO -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

#183274  DEVEDOR:  LOURDES ARCELINA DA CRUZ  - CPF.: 442.417.631-20 - 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 C   da tabela D de custas
#182939  DEVEDOR:  LUCIA REGINA SOARES PEREIRA- CPF.: 073.184.148-44- AV GETULIO VARGAS, 
1584 -VILA MARIANA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  
Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#183009  DEVEDOR:  LUCIANA SOARES DA SILVA- CPF.: 924.630.021-15 - RUA DOS CANARIOS, 273  -
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
#183024  DEVEDOR:  LUCILENE PEREIRA CAMARGO SIQUEIRA  - CPF.: 632.534.701-30 - AV 
TALHAMARES, 6 -VILA MARIANA -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
#183259  DEVEDOR:  MARCELA CLARA DE MIRANDA- CPF.: 966.408.711-49 - RUA DAS ANHUMAS, 
182  -VILA MARIANA -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
#183699  DEVEDOR:  MARCOS ROBERT ANDRADE GONZAGA - CPF.: 908.877.271-15- AV 
TALHAMARES, 468 -VILA MARIANA  -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
#183184  DEVEDOR:  MARIA ALMINDA DE CAMPOS AMORIM- CPF.: 141.959.501-63 - RUA ROSAURO 
ARAUJO SUZANO, 154   -VILA MARIANA -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
#183049  DEVEDOR:  MARIA DA PENHA - CPF.: 274.362.411-68 - AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 222 
-VILA MARIANA -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
#183523  DEVEDOR:  MARIA GONCALINA DA SILVA- CPF.: 730.307.911-49 - RUA DOS PEREIRA LEITE, 
10  -VILA MARIANA -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
#183594  DEVEDOR:  MARIA LIDIA CHAVES DA SILVA- CPF.: 208.010.921-91 - RUA SALDANHA DA 
GAMA, 155 -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
#183268  DEVEDOR:  MARINETE RODRIGUES DA SILVA - CPF.: 807.560.421-00 - RUA SANTA LUZIA, 
158  -VILA IRENE -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
#182573  DEVEDOR:  MARIZA FONSECA DE MENEZES - CPF.: 229.745.391-49- RUA F V DE AZEVEDO, 
7  -COHAB NOVA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item K   da tabela D de custas
#183021  DEVEDOR:  OLGA DA ROSA- CPF.: 352.776.101-20 - RUA DOS PIRIQUITOS, 330-VILA 
MARIANA -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
#183219  DEVEDOR:  PAULO CESAR DE AQUINO NUNES- CPF.: 442.239.861-04 - RUA DOS TUIUIUS, 
920 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERESValor do titul Item C   da tabela D de custas
#183629  DEVEDOR:  PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF.: 884.743.481-53 - AV NOSSA SENHORA 
DO CARMO, 637   -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
#183160  DEVEDOR:  RAFAEL DE ALMEIDA DUTRA- CPF.: 000.777.411-70- RUA MARECHAL 
DEODORO, 925-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
#183139  DEVEDOR:  RAFAELA FERREIRA DA COSTA- CPF.: 030.328.691-10 - RUA PRINCESA IZABEL, 
239 -VILA MARIANA -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
#183030  DEVEDOR:  ROSEMIL DA SILVA GERIMINIANO - CPF.: 241.750.301-82 - RUA ROSAURO 
ARAUJO SUZANO, 69 -VILA MARIANA -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
#183493  DEVEDOR:  SERGIO ROBERTO JESUS DOS SANTOS - CPF.: 018.304.011-22 - RUA PRINCESA 
ISABEL, 261-VILA MARIANA-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
#183365  DEVEDOR:  SILVANA FREITAS GUIMARAEAS- CPF.: 570.308.711-20 - RUA DAS ANHUMAS, 
324-VILA MARIANA-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
#183718  DEVEDOR:  SONIA PEREIRA QUENUPE- CPF.: 046.443.549-88- RUA BRANCO, 25-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
#183067  DEVEDOR:  VENANCIO DA SILVA LARA - CPF.: 298.553.731-20- RUA DAS SARACURAS, 250 -
VILA MARIANA  -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
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, 24 de julho 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.
#183875  DEVEDOR:  ALEXANDRE BERNARDO FARIA- CPF.: 568.324.001-87- RUA DOS 
ENGENHEIROS 207 -CENTRO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA-Sacador: ACOFER 
INDUSTRIA E COM LTDA - Favorecido:ACOFER INDUSTRIA E COM LTDA Valor do titul Item K   da tabela 
D de custas
#183914  DEVEDOR:  CARLOS ALBERTO RAYMUNDI - CPF.: 298.628.841-34    - R. DOS CARDEAIS, S/N 
JD TREVO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: COSTA ALVES & ALVES 
LTDA ME - Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME  Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#183882  DEVEDOR:  JEFERSON DA SILVA SANCHES  - CPF.: 019.796.791-42    - Rua dos Silva Freire, 1 -Pq 
Nova Era  -Cáceres  -MT - Titulo: - Apres: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO- 
Sacador: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN- Favorecido:OMNI S/A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#183879  DEVEDOR:  LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA   - CPF.: 003.601.161-40   - Rua Madri, 10 

Casa Qd 20         -Jardim da Oliveira  -Cáceres  -MT - Titulo:  - Apres: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO- Sacador: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN- Favorecido:OMNI 
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#183883  DEVEDOR:  LORRAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF.: 064.115.481-02- AV NOSSA SENHORA 
DO CARMO -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: 
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul 
Item B   da tabela D de custas
#183892  DEVEDOR:  MARIA DA COSTA BEZERRA - CPF.: 654.963.611-68 - Av Sangradouro, 519 -
Cavalhada -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Sacador: TATIANI 
NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B   da 
tabela D de custas
#183908  DEVEDOR:  PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA- CPF.: 621.824.471-72- RUA D QUADRA 03 
LOTE 03 RESIDENCI-DNER -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA- Sacador: JOSI 
MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI EPP- Favorecido:JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI Valor do 
titul Item D   da tabela D de custas
#183880  DEVEDOR:  SORAIA LEMES DA SILVA - CPF.: 570.316.571-72 - Rua Cristo Rei, 24  -Cristo Rei-
Cáceres  -MT - Titulo: - Apres: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO- Sacador: OMNI 
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN-Favorecido:OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO Valor do titul Item K   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, 24 de julho de 2017.

Cáceres-MT, terça-feira 25 de julho de 2017
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no  domingo  e  t r aba lhou  
normalmente na segunda e na 
terça com uma jornada das 6h às 
17h30, com duas horas de 
intervalo para almoço.
 O s  e m p r e g a d o r e s  
g a r a n t i r a m  a i n d a  q u e  o  
trabalhador já  t inha sido 
surpreendido dormindo em 
serviço em outras ocasiões e que 
o operador do trator não tinha 
visibilidade da parte de baixo do 
veículo não tendo como prever 
que alguém dormia no local. A 
culpa seria, segundo a empresa, 
exclusivamente da vítima.
 Ao analisar o processo, a 
juíza considerou que a morte 
prematura do filho causou 
i n c o n t e s t á v e l  s o f r i m e n t o  
emocional. Tal sofrimento, 
segundo a magistrada, não 
precisa ser provado e fixou em 50 
mil reais a indenização por danos 
morais para a mãe do trabalhador 
falecido.

 Para a magistrada, a 
empresa não tomou as cautelas 
necessárias quanto à segurança 
do trabalhador, na medida em que 
permitia que ele dormisse 
p r ó x i m o  a o  l o c a l  d e  
abastecimento dos maquinários 
agrícolas durante o horário de 
trabalho. Por outro lado, o 
e m p r e g a d o  t a m b é m  n ã o  
procedeu de forma correta, visto 
que tinha o hábito de dormir 
durante o expediente, entre um e 
outro abastecimento, próximo ao 
local de trânsito de máquinas 
pesadas.  
 A mãe do trabalhador 
pediu uma indenização por danos 
morais de 100 mil reais, que foi 
reduzida para 50 mil em virtude 
da culpa concorrente da vítima.
 Na mesma l inha,  a  
empresa foi condenada a pagar 
241,33 reais por mês até que a 
data em que a vítima completaria 
25 anos de idade.

 mãe de um jovem de 19 Aa n o s ,  q u e  m o r r e u  
atropelado por um trator 

agrícola, em novembro de 2014, 
em Pontes e Lacerda, deverá 
receber indenização de R$ 50 mil 
por danos morais e pensão, até a 
data em que o filho completaria 
25 anos. A decisão, divulgada no 
final de semana, é da juíza da Vara 
do Trabalho de Pontes e Lacerda, 
Michele Saliba.
 De acordo com o Tribunal 
Regional do Trabalho, tanto a 
família quanto a empresa 
recorreram do resultado da 
decisão e o caso deve ser julgado 
pela 2ª Turma do TRT. Segundo o 
órgão, o trabalhador morreu 
atropelado por um trator agrícola 
enquanto dormia no chão de uma 
fazenda localizada na área rural 
do município de Pontes e 
Lacerda.
 O motorista não percebeu 
que o rapaz estava deitado no 
local de abastecimento do 
maquinário agrícola, passou por 

cima do colega que faleceu no 
local. 
 O rapaz foi contratado 
para abastecer os tratores e diluir 
o veneno usado no plantio de soja. 
Sempre que o combustível ou o 
veneno acabavam, os tratores 
retornavam para o abastecimento 
do maquinário. A mãe do 
trabalhador buscou a Justiça do 

Trabalho para pedir indenização 
por danos morais e pagamento de 
pensão. Ela alegou que o filho 
estava cansado por trabalhar dias 
sem folga, por isso dormiu em 
serviço. 
 A empresa argumentou 
que o trabalhador não estava 
t r aba lhando  em jo rnadas  
exaustivas já que havia tido folga 

 Procuradoria Geral da ARepública emitiu um 
parecer em que pede ao 

Supremo Tribunal Federal, a 
ext inção do benefício de 
indenizações de despesas  
m é d i c a s  a o s  j u í z e s  e  
desembargadores do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso. O 
parecer é assinado pelo vice-
procurador-geral da República e 
procurador-geral em exercício, 
José Bonifácio Andrada, e o caso 
está sob a responsabilidade da 
ministra do Supremo Rosa 
Weber.
 Conforme a legislação do 
Estado, os magistrados que atuam 
em Mato Grosso, mesmo os 
inativos, têm direito a serem 

ressarcidos das despesas médicas 
e hospitalares que não sejam 
cobertas pelo seu plano de saúde. 
A lei ainda garante que o Poder 
Judiciário pague as passagens 
aéreas ou terrestres ao magistrado 
que precisar fazer tratamento 
médico em outro Estado.
 Para a Procuradoria, o 
benefício afronta a Constituição 
Federal,  uma vez que os 
magistrados são pagos por meio 
do sistema de subsídio e, por isso, 
não podem receber vantagens em 
dinheiro a título de remuneração, 
como abonos, adicionais e 
prêmios. “É sabido que o 
Judiciário e Ministério Público 
estaduais têm remunerado seus 
membros em valores por vezes 

sensivelmente superiores àqueles 
pagos ao Judiciário e ao 
Ministério Público da União, 
m e d i a n t e  m i r í a d e s  d e  
gratificações, auxílios e outras 
vantagens, em um modelo 
caótico e injusto”, diz trecho da 
ação.
 A Advocacia-Geral da 
União se posicionou pela 
procedência da ação, uma vez que 
considera que a lei que permite o 
benefício “viola os princípios 
c o n s t i t u c i o n a i s  d a  
impessoalidade, isonomia e 
moralidade”.
 P a r a  a  A s s e m b l é i a  
Legislativa do Estado de Mato 
Grosso o ressarcimento de tais 
despesas não gera acréscimo ao 
patrimônio dos juízes, e inexiste 
vedação constitucional para 
p a g a m e n t o  d e  v e r b a  
indenizatória com gastos de 
saúde.
 Já o Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, informou 
que os magistrados pagam plano 
de saúde particular e, “apenas de 
forma eventual e limitada a 
algumas espécies de dispêndio, 
são pagas indenizações de 
despesas médico-hospitalares a 
p e q u e n o  p e r c e n t u a l  d e  
magistrados, conforme exigente 
a n á l i s e  d e  d o c u m e n t o s  
comprobatórios, o que afastaria a 
v iolação ao pr incípio  da  
moralidade”.

ez pescadores de São DPaulo foram detidos com 
302 kg de pescado 

irregular, em Cuiabá, de acordo 
com o Batalhão de Proteção 
Ambiental da Polícia Militar, no 
último sábado (22). 
 Os pescadores estavam 
divididos em três carros e foram 
abordados na Avenida Miguel 
Sutil, na capital. A abordagem 
ocorreu após denúncia da 
Agência Local de Inteligência do 
Batalhão Ambiental.
 Durante a busca pessoal e 
revista nos veículos, o pescado 
irregular foi encontrado em um 
dos carros. A carga foi apreendida 
e encaminhada para pesagem. Ao 
todo, o pescado pesa 302,09 kg. À 
p o l í c i a ,  o s  p e s c a d o r e s  

apresentaram a carteira de 
pescador amador dentro da 
validade. Porém, a quantidade de 
pescado apreendido não está 
dentro da cota autorizada para a 
pesca amadora. 
 A l é m  d i s s o ,  f o i  
apreendido um exemplar da 
espécie Cachorra abaixo da 
medida de captura. O pescado foi 
apreendido e levado para a 
Delegacia Especializada do Meio 
Ambiente (Dema) e os 10 
pescadores, os veículos e as 
embarcações usadas por eles 
também foram encaminhados 
para a delegacia. 
 Eles foram ouvidos para 
p r e s t a r  e s c l a r e c i m e n t o s ,  
i n d i c i a d o s  e  l i b e r a d o s  
posteriormente. 

ACIDENTE NA FAZENDA

Empresa condenada a indenizar 
mãe de jovem morto com trator

Trabalhador morreu atropelado por um trator agrícola enquanto dormia no chão de uma fazenda localizada na área rural do município de Pontes e Lacerda

Redação c/ TRT/MT

Trator passou sobre o operário, esmagando-o  

 Foto: Ilustrativa

CAIXINHA OBRIGADO

Procuradoria da República pede 
fim de benefícios a juízes de MT
PGR c/ Redação

Para a PGR, fato viola princípios constitucionais  

Foto: Arquivo

FORA DA COTA

Paulistas são flagrados com
mais de 300 kgs de pescado

Da Redação

Pescado irregular estava num dos carros da turma  

Foto: arquivo

Na quinta feira da semana 
passada, a Policia Militar de 
Conquista  D'Oeste prendeu 

homem Wanderson Rodrigues Cabral, 
34, com dois tabletes de Pasta Base de 
Cocaína Ação Policial se deu após uma 
ligação anônima afirmando de que 
estaria transportando entorpecente na 
es t rada  rura l  que  da  acesso  a 
Mineração Santa Helina.
 Diante 
da informação 
o s  p o l i c i a i s 
montaram um 
cerco policial, e 
l o c a l i z o u  o 
acusado que 
estava pedindo 
c a r o n a  o 
veiculo que ele 
e s t a v a 
transportando o 
entorpecente 
ele perdeu o 
controle e bateu no barranco vindo 
causar alguns danos.
 E m  r e v i s t a  p o l i c i a l  o s 
militares encontraram no interior do 
veiculo, os dois tabletes de substancia 
aparentando ser pasta base de cocaína 
pura e mais 1480 reais em espécie. 
Após  o  f lagrante  os  acusados 
juntamente com o material apreendido 
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fatídico local,colidiu contra a 
Moto de placas QBB 7305, 
pilotada por Danilo Mota de 
Oliveira,  21,  que t inha na 
garupa,Bruna Nayara Torres 
Soares e seguia em sentido 
oposto ao Corsa.   
 No violento impacto 
frontal, o piloto da moto sofreu 
graves lesões, teve parte da perna 
esquerda arrancada do corpo, 
sendo socorrido ao hospital, mas 
morreu no trajeto. 
 Sua companheira Bruna, 
com ferimentos gerais,  foi 
socorrida primeiramente ao 
Hospital  Samuel Greve de 
M i r a s s o l  D ' O e s t e  e 
posteriormente ao HRC de 
Cáceres  onde  se  encont ra 
internada, com aparente fratura 
da perna esquerda. 
 Policiais civis (Politec) e 
militares no atendimento à 
ocorrência, agilizando socorros 
às vitimas, (o motorista do Corsa 
nada sofreu), localizaram na 
bolsa de Bruna, jogada ao lado da 
p i s t a , u m  t i j o l o  d e  d r o g a 
aparentando ser maconha, e que 
agora está sob. análise policial e 
que a vitima terá de explicar a 
procedência, tão logo receba alta.

a noite de sábado ultimo, Nu m  g r a v e  a c i d e n t e 
aconteceu na MT 175, 

cerca de três quilômetros de 
Mirassol D'Oeste, imediações da 
entrada do Pesque-Pague Por do 
Sol, envolvendo um veículo de 
passeio Corsa e uma moto Honda 

Biz, resultando em duas vitimas 
com ferimentos graves e uma 
pessoa morta.
 O Corsa de placas DEW 
6465 de Mirassol D'Oeste, era 
dirigido por Welington Batista 
dos Santos, 22 e seguia sentido 
Mirassol/Cacho, quando no 

foram encaminhados ao Cisc para que 
s e j a m  t o m a d a s  a s  d e v i d a s 
providencias. Também na quinta feira, 
20, a policia civil de Jauru, região de 
Cáceres,  apreendeu duzentas e 
quarenta porções de entorpecentes 
prontas para a venda durante trabalho 
de combate à criminalidade na região 
de fronteira. A droga foi apreendida 
após o proprietário de uma loja acionar 

a Delegacia de 
Polícia, para 
averiguar um 
m a t e r i a l 
suspeito que 
e s t a v a 
escondido em 
u m  t e r r e n o 
localizado nos 
fundos do seu 
estabeleciment
o comercial.
 A equipe de 
policiais civis 

foi até o local e encontrou duas sacolas 
contento ao todo, 120 porções de 
crack, 56 de cocaína e mais 64 de 
m a c o n h a .  A s  d r o g a s  f o r a m 
apreendidas e levadas à delegacia de 
Polícia de Jauru. Um inquérito policial 
será instaurado para apurar a origem e 
ident i f icar  o  responsável  pelo 
entorpecente.

Morte e droga na colisão
entre Corsa com motoca

No violento impacto, o piloto da moto sofreu graves lesões, teve parte da perna 
esquerda arrancada do corpo, sendo socorrido ao hospital, mas morreu no trajeto

Da Redação

BATIDA FRONTAL

Motociclista Danilo, não resistiu às lesões e morreu  

Foto: FA

elho conhecido da policia, Vfigurinha carimbada da 
crônica policial, o ladrão 

Cleberson Antunes da Silva, 29, 
vulgo Kebi Louco, suspeito de 
diversos furtos nos bairros Vitória 
Régia, Nova Era, Guanabara em 
Cáceres, foi novamente grampeado e 
deve passar nova temporada atrás 
das grades.  Desta feita, o amigo do 
alheio,com, certeza cansado das 
cachangas de Cáceres, resolveu dar 
um role na região e depois de uns 
espiantos,  zarpou pra Mirassol 
D'Oeste.
 Naquela cidade, sexta feira 
última, plena 11h00 da matina, o 
malandro adentrou a casa da irmã de 
um advogado, residente na Rua 

Joaquim Cerqueira, Residencial 
Terra Rica, próximo à rodoviária e 
fez aquele limpa. 
 Já estava saindo numa boa 
carregando o bagulhos numa 
magrela, quando foi surpreendido 
pelo irmão da vitima que mandou-o 
parar e dispensar os objetos.  Como 
todo larápio que se preza, Cleberson 
vazou na baquearia e deitou numa 
moita com a muamba, mas a dona 
justa foi avisada e num baculejo, 
grampeou o malaco.
 C o m  e l e ,  f o r a m 
apreendidos, chinelos, uma bola de 
vôlei, um par de óculos de sol, 
perfumes, uma lanterna e um 
notebook. Fim da linha e o Keb 
Louco foi pro xilindró.

PIOLHO DE CADEIA

Saiu de Cáceres pra roubar 
na região e voltou pro pote

Da Redação

Cleberson Antunes da Silva voltou ao Lar-doce-Lar  

Foto: PJC-MT

FRONTEIRA ABERTA

Tracantes são agrados
com pó, xibaba e crack 

Redação c/ Assessoria

Wanderson R. Cabral, estava com dois tabletes de cocaína  

Foto: Documento

estabelecimento comercial da 
vitima e pelas costas, passou a 
desferir os violentos golpes com 
um cabo de machado. Conforme 
relato da época, testemunhas 
tentaram interferir, mas foram 
ameaçadas pelo agressor que não 
largou em nenhum momento o 
pedaço de madeira. 
 As imagens da câmera de 
mon i to ramen te  do  loca l ,  
recolhida pela policia, (parte do 
inquérito) mostram a vítima 
caindo já aos primeiros golpes e 
mesmo assim, sem chance de 
defesa, continuou a ser alvo da 
fúria de Dauri.
 Segundo o delegado Alex 
Souza Cuiabano, titular da 
Delegacia Especializada de 

Defesa da Mulher e Idoso de 
Cáceres, o conflito entre os dois 
comerciantes seria antigo e 
motivado por uma disputa 
judicial por uma propriedade 
rural, informou o delegado.
Conseqüência das agressões, a 
vítima ficou hospitalizada por 
três dias e ainda se recupera em 
casa. 
 Segundo postagem da 
filha Suzanne Nunes, em rede 
social, as agressões resultaram 
em uma “rachadura no crânio, 
mandíbula deslocada, o ouvido 
foi empurrado e deslocado junto 
da mandíbula.” Dauri agora vai 
aguardar preso no cadeião, os 
tramites do processo, enquadrado 
por tentativa de homicídio. 
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o último final de semana, N(sexta feira – 21), o 
empresário de Cáceres 

Dauri Félix Dutra que estava 
foragido da policia desde o mês 
de maio deste ano, se apresentou 
na Delegacia Especializada da 
Defesa da Mulher, acompanhado 
do seu advogado, oportunidade 
em que seu mandado de prisão 
preventiva foi dado baixa pelo 
cumprimento e Dauri ficou 
custodiado à disposição da 
justiça.
 Dauri estava evadido 
desde que no mês de maio, no 
ten tou  cont ra  a  v ida  do  
comerciante Sidinei Giraldelli, 
6 2 ,  n o  i n t e r i o r  d o  

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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calão usados pelo denunciante e registrados 
no BO. A assessoria da Polícia Civil 
confirmou que a delegada de Cáceres, 
Cinthia Gomes da Rocha Cupido, 
encaminhou o caso à corregedoria. Mas, 
salienta que pela grande repercussão do caso, 
mesmo sem a notificação da delegada, abrirá 
processo para verificar a conduta do 
escrivão.
 Agentes policiais de Cáceres 
procuraram o denunciante, mas não o 
encontraram, pois o endereço fornecido por 
ele ao registrar o boletim de ocorrência não 
existe. A polícia não sabe onde mora a 
companheira denunciada. Apesar do caso 
não ser prioritário, mobiliza a Polícia Civil 
do município.
 Relembrando o fato suis-generis, 
na última segunda-feira, o homem de 50 
anos, que se diz corno, cansado de levar 
“chifres”, procurou Polícia Civil de Cáceres 
para fazer BO contra namorada infiel e pedir 
providencias às autoridades. O denunciante 
alegou que os “fatos” ocorreram no dia 5 de 
julho e que chegou a danificou a bicicleta da 
namorada para impedir que ela saísse e 
colocasse “mais chifres em sua cabeça”, 
assumindo que é “corno dos grandes” e não 
agüenta mais ver a mulher “encoxando” com 
outros na sua frente.
 No histórico do boletim narra que 
tem sido “obrigado” a assistir as traições e 
ver a acusada, a quem chama de “Fátima 
Cochadeira”, fazer sexo com outros na sua 
frente. Disse que se encantou com ela na rua 
e resolveu levá-la para casa, quando teriam 
começado seus problemas.
 O boletim atípico foi analisado 
pela delegada Cinthia, que conversou com o 
investigador que fez o procedimento 
confirmou a veracidade do documento. A 
delegada já questionou a linguagem chula e 
os termos de baixo calão usados pelo 
denunciante. 
 Segundo o policial, o homem fez 
questão de usar os termos que, em alguns 
casos, segundo ele, foram amenizados.

 corregedoria da Polícia Civil vai Aapurar conduta de investigador de 
Cáceres, que confeccionou boletim 

de ocorrências atípico quando um homem 

procurou a delegacia e afirmou que era 
"corno", pedia providências por parte da 
polícia. O caso ganhou repercussão devido à 
linguagem chula e com termos de baixo 

o próximo domingo, 30, a partir Ndas 15h00, na Praça Duque de 
Caxias, em Cáceres, tem a 4ª 

Cãominhada. 
 As inscrições custam R$ 15 e 
podem ser feitas até sábado, 29, na Agro 
Rações, Panvet e Mondo Cani e no 
domingo, 30, momentos antes do início 
do evento. O evento é uma iniciativa da 
Associação de Ajuda aos Animais de 
Cáceres (AAAC)  
 A Associação adianta que só 
poderão participar do evento cães que, na 
data, estejam com as vacinas V8 ou V10 
mais a anti-rábica em dia. Durante a 
Cãominhada os cães deverão usar coleira 
com guia; os que apresentarem algum 
tipo de agressividade, independente do 
tamanho, deverão usar focinheira de tela. 
 As cadelas no cio não poderão 
participar assim como os felinos.

 Na hora de vacinar animais de 
estimação é importante seguir as 
orientações de um médico veterinário. O 
exame clínico e a decisão de quais 
vacinas serão tomadas, assim como o 
acesso às vacinas de qualidade são 
essenciais para a saúde animal.
 É importante considerar que a 
validação da vacinação somente será 
aceita com carimbo e assinatura de um 
médico veterinário. 
 Os donos dos animais ainda 
devem se atentar para questões como: 
cães sedentários, animais adoentados, 
cães que nunca usaram focinheira entre 
outros.
  Durante a concentração brindes 
serão sorteados aos participantes, haverá 
apresentação do Canil Integrado de 
Cáceres, bazar, barracas de alimentação e 
brincadeiras.

VAZOU E VOLTOU 

Empresário que tentou matar
desafeto se apresenta à policia 

Conflito entre os dois comerciantes (agressor e vitima) seria antigo e motivado 
por uma disputa judicial por uma propriedade rural, segundo o delegado do caso

Divulgação

Dauri Félix Dutra estava foragido há dois meses   

Foto: Arquivo

CHIFRE QUEIMADO

Delegacia deve apurar ditos
chulos de traído ao escrivão
Redação c/ OD

Delegada Cinthia, encaminhou o caso à corregedoria  

Foto: Arquivo

CÃO-MINHADA

Cáceres terá seu dia de 
cão no próximo domingo 
Assessoria c/ JO

Iniciativa é da Associação de Ajuda aos Animais de Cáceres  

Foto: Lucas Garcia

FOGO NA GASOSA
Com o reajuste anunciado pelo governo, o 
preço do litro da gasolina aumentou até R$ 
0,60 em alguns postos de combustível em 
Cuiabá. O aumento, conforme anunciado 
pelo governo, será feito na alíquota do PIS e 
Cofins sobre os combustíveis. C'o fim do 
salário do trabalhador queimado na gasosa, 
não adianta apelar pro etanol ou diesel que 
também já aumentaram. Em alguns 
estabelecimentos, o etanol aumentou até R$ 
0,50. Já o diesel teve aumento de R$ 0,40. 
Êita, que jogaram pólvora na gasolina, coisa 
Temerária! 

BB PRA NÃO CAIR
Na última sexta feira, um fato suis-generis, 
aconteceu em São José dos Quatro Marcos, 
por volta das 13h00 quando clientes da 
agencia do Banco do Brasil ficaram 
sentados esperando o atendimento bancário 
pelo tempo de 10 minutos enquanto o 
f u n c i o n á r i o  a l m o ç a v a .  S e g u n d o  
informações do próprio atendente, hoje a 
agencia do Banco do Brasil está com 
funcionários de férias, o que está dificultado 
o atendimento. Enquanto o coitado trabalha 
sozinho, o Banco do Brasil obteve lucro 
líquido ajustado de R$ 2,515 bilhões no 
primeiro trimestre de 2017 e os clientes que 
se danem,é uma vergonha. 

VOANDO BAIXO
O Governo do Estado, inaugurou na última 
sexta-feira (21) a primeira etapa do 
Aeroporto Municipal Querência do Norte. A 
obra deverá contribuir para a expansão e 
desenvolvimento da nova fronteira agrícola 
do Estado, na região do Xingu e Araguaia, e 
será fundamental para fomentar o turismo 
étnico, já que o município é a porta de 
entrada para o Parque Indígena do Xingu. 
Enquanto isso, a gente continua sonhando 
com nosso internacional Nelson Dantas e a 
utópica Base Aérea! 

GOLPE NO SAP-SAP
Atenção, um aplicativo de troca de 
mensagens, WhatsApp, têm sido utilizado 
por criminosos para aplicar golpes nos 
usuários e também para oferecer serviços 
ilegais. Uma das práticas é a utilização do 
nome de alguma grande empresa, para fazer 
uma oferta vantajosa ao usuário. O golpe 
começa quando é enviada uma mensagem, 
oferecendo uma vantagem, e é enviado um 
link para que seja feito um suposto cadastro. 
Então, amigo, aplicativo suspeito, delete 
imediatamente.

BILHÕES NO AGRO
O esquema de sonegação fiscal que resultou 
em uma fraude tributária de R$ 3 bilhões 
contra o erário estadual pode ter beneficiado 
grandes empresas do agronegócio em Mato 
Grosso. A informação revelada pelo 
subprocurador-geral fiscal da Procuradoria 
Geral do Estado, Leonardo Vieira de Souza, 
diz que a fraude, conhecida como “soja-
papel”, foi executada pela empresa Santa 
Cruz Industrial Comercial Agrícola e 
Pecuária Ltda., a maior devedora inscrita na 
dívida ativa do Estado. Até o momento, o 
Grupo de Inteligência e Recuperação Fiscal 
da PGE já identificou três pessoas que 
teriam participado da fraude, como 
representantes da empresa, entre elas um 
servidor público. Fosse o furto de uma 
penosa na feira pelo Seu Zé, ele estaria 
mofando no cadeião; Istoé Brasil.

 Vi minha irmã conversando com um 
rapaz em frente ao cinema e fui dizer aos 
meus pais que ela estava namorando (sem 
que estivesse). Eu só queria fazer o circo 
pegar fogo - e a história era um prato cheio 
para as guerrinhas que acontecem entre 
irmãos. Como ela era ainda muito jovem, 
ouviu uma baita lição de moral e ainda foi 
punida com uma bronca terrível. E eu, hoje 
pensando no caso, lembrei que ainda tenho o 
crédito de uma premiação - que na época não 
recebi. Estávamos no final dos anos 60, e eu 
tinha meus nove ou dez anos de idade. Com 
o meu gesto - reconheço - acabara de me 
tornar um delator. 
 Sempre que ouço falar em delação o 
primeiro nome de que me lembro é o de 
Judas Iscariotis: por algumas moedas de 
prata ele entregou Jesus Cristo aos soldados 
romanos. No final, arrependido, suicidou-
se.
 Antes de Judas, antes ainda do 
nascimento de Jesus Cristo, Brutus já havia 
traído Júlio César (o imperador romano) e 
conspirado para o seu assassinato. Brutus 
tem, assim, a fama de ser o primeiro traidor 
da história. Suicidou-se, no final. Muitos 
outros traidores apareceram por aí. Lembro-
me de alguns. Augusto Pinochet traiu 
Allende no Chile. 
 Foi acusado da prática de diversos 
crimes, sofreu infarto em prisão domiciliar, 
e morreu de parada cardíaca. Himmler, 
chefe da polícia nazista, tentou negociar a 
rendição da Alemanha aos aliados na 
segunda guerra. Tendo sido um dos 
r e s p o n s á v e i s  p e l a  p o l í t i c a  d e  
aprisionamento em campos de concentração 
e eliminação em massa, foi considerado 
criminoso. Também se suicidou. 
 Tommaso Buscetta, que na década 
de 80 buscou refúgio aqui no Brasil, 
entregou o esquema da máfia na Itália. 
Como recompensa ganhou proteção 
especial e um dinheirão: morreu de câncer. 
No entanto, a máfia não deixou por menos: 
acabou com a vida de muitos de seus 
familiares. Na história do Brasil há dois 
"grandes" traidores: Calabar e Joaquim 
Silvério dos Reis.
 Quando os holandeses, na condição 
de invasores, aqui estiveram no século 
XVII, Domingos Fernandes Calabar os 
auxiliou em suas conquistas. Foi, por isso, 
taxado de traidor da pátria, morreu na forca. 
Seus restos mortais foram esquartejados e 
espalhados em praça pública, assim como, 
futuramente, viriam a ser os restos mortais 
de Tiradentes, traído por Joaquim Silvério 
dos Reis, na Inconfidência Mineira do 
século XVIII.
 Com a deleção premiada, muito em 
voga hoje em dia, o investigado (ou 
acusado) ganha legalmente a oportunidade 
de tirar para si algum proveito: confessa um 
crime, delata os envolvidos, traz provas e 
novidades. Com isso é premiado com a 
redução dos danos na pena que lhe for 
aplicada, exemplos desta década do século 
XXI,  Roberto Jefferson, Delcídio do 
Amaral, Nestor Cerveró, Paulo Roberto 
Costa, Alberto Youssef, Marcelo Odebrecht, 
Joesley Batista, Ricardo Saud e não pára aí, 
surge um novo traidor-delator a cada dia. 
 Tantos que Silvério dos Reis, que até 
a pouco ostentava o título de maior traidor 
do Brasil, corre o risco de perder essa sua 
posição de unanimidade no rol de nossos 
"gloriosos" traidores. E eu fico aqui na 
esperança de ainda receber uma premiação 
pelo crédito de delator que tenho, e inspirado 
no Salmo 51:10 da Bíblia, peço a minha 
recompensa.

***___Elias Guara.
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 S e m a n a  p a s s a d a ,  u m a  
funcionária da Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso, Jesuína Moreira Neves, 
passou por um momento constrangedor 
na agência do Banco do Brasil do CPA, 
ao ser barrada pelos detectores de metais, 
ela teve que tirar a própria blusa e ficar só 
de sutiã para poder entrar na agência. 
 Jesuína, engrossa o numero de 
vitimas das malditas portas por este 
Brasil de Deus, e que segundo os 
gerentes de banco, são para evitar que 
pessoas adentrem os estabelecimentos 
com objetos metálicos, nas entrelinhas, 
armas. Seriam as tais portas de 
segurança, uma estratégia para proteger 
os clientes que utilizam seus serviços, 
para inibir as tentativas de roubos e 
furtos, como se bandidos fossem entrar 
no banco pela frente, com valises e armas 
para render caixas e clientes, fato raro, 
senão, uma hipótese remota. 
 Como é cediço e noticiado pela 
crônica policial tupiniquim, os ladrões 
usam bananas de dinamite, fuzis AR-15 e 
atacam externamente, jamais pela 
constrangedora portinha, que tem gerado 
um problema com os clientes e processos 
judiciais contra os bancos. Em contra-
razões, jurídicos de bancos se dizem 
amparados pela Lei Federal nº 7.102/83, 
que discursa sobre este dispositivo de 
segurança, uma lei dos tempos da 
ditadura militar, cuja alegação nem 
sempre se refere à posição, quase sempre 
exacerbada do vigilante, que precisa 
estar devidamente treinado e ter 
conhecimento das normativas bancárias 
e de segurança. 
 Um exemplo disso, o incidente 
acontecido em maio de 2010, quando um 
aposentado, portando um marca-passo 
foi impedido de entrar na agência pelo 
travamento da porta giratória e o 
vigilante, ao não saber conduzir o 
acontecimento, acabou atirando e 

matando o cliente. 
 Por t an to ,  mesmo  com a  
utilização de portas de segurança, elas de 
nada adiantam se o funcionário que 
trabalha diretamente com a segurança 
não estiver devidamente esclarecido 
sobre a importância e responsabilidade 
de sua função, afinal, segurança tem a 
ver com todo o conjunto, não apenas uma 
parte do sistema. 
 Neste sentido, a portaria 387 da 
Polícia Federal que disciplina as 
atividades de segurança privada 
desenvo lv idas  pe l a s  empresas  
especializadas dentro dos bancos, define 
os direitos e deveres do vigilante. Neste 
contexto, somos pela racionalidade e por 
leis democráticas, sem o ranço verde-
oliva dos anos de chumbo, citando a luz 
do direito atualizado, o doutrinado pelo 
Código de Defesa do Consumidor e a 
Constituição Federal, ambos, pós 
ditadura militar, as únicas defesas dos 
clientes de bancos barrados em portas 
giratórias, inclusive, com amplo 
respaldo do  Supremo Tribunal Federal, 
que entende que o banco em si é um 
estabelecimento fornecedor e está sob as 
regras gerais do Código de Defesa do 
Consumidor, que diz, por exemplo, que o 
c l i e n t e  d e v e  s e r  t r a t a d o  s e m  
discriminação e com proteção contra 
riscos de produtos e serviços.  
Legalmente falando, o que não pode 
ocorrer é um tratamento vexatório, um 
constrangimento, qualquer tipo de 
discriminação na entrada do banco. 
 O consumidor tem o direito de 
reclamar disso diante da Justiça e até de 
reclamar de danos morais, embora seja 
de difícil reconhecimento no Judiciário 
brasileiro. Também existe o princípio da 
boa fé objetiva do consumidor, que deve 
ser visto como honesto, não podendo se 
partir do pressuposto de que o 
consumidor é um ladrão.
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Eu, Delator! Abre-te Sésamo


	Página 1

