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A Lua nos últ imos graus de 
Capricórnio e em tenso aspecto com 
Urano indica um dia de pressão e 
situações mais delicadas no trabalho. 
Uma situação pode sair de seu controle 
e precisar de ações rápidas. Pode haver 
também alguma decepção, como a não 
aprovação de um novo contrato, 
projeto ou mesmo uma promoção.
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Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua nos últimos graus de 
Capricórnio e em tenso aspecto com 
Urano indica um dia de nervosismo e 
necessidade de retomar o controle 
emocional e mental. Se o problema for 
excesso de atividades, é hora de puxar 
o freio e diminuir o ritmo. O momento 
é ótimo para abraçar uma nova 
filosofia de vida. Medite.

A Lua nos últ imos graus de 
Capricórnio e em tenso aspecto com 
Urano indica um dia de tensão e 
necessidade de respirar algumas vezes 
a mais antes de qualquer decisão. Suas 
emoções podem passar por um 
momento de stress e desequilíbrio, mas 
que será passageiro. O momento é 
ótimo para estar a sós com seu amor.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um dia de movimento intenso e muitas 
atividades sociais; tantas, que pode 
levá-lo ao desequilíbrio. Mantenha a 
calma diante de imprevistos nos 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  

profissionais, pois as brigas e discussões devem ser 
evitadas.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um dia de pressão e imprevistos, 
especialmente no trabalho. O momento 
pode envolver o surgimento de um novo 
projeto, mas que deve ser iniciado 
apenas a partir da próxima semana. 
Essa energia dura apenas algumas 

horas, mas é suficiente para fazer alguns estragos.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um dia de movimento intenso na vida 
social, com algumas dificuldades e 
imprevistos, que podem arrancar seu 
equilíbrio. O momento pode envolver 
um problema ou decepção com um 
romance que vem sendo desenhado 

pelo Universo.

A Lua nos últimos graus de 
Capricórnio e em tenso aspecto com 
Urano indica um dia de movimento 
intenso na vida material e financeira, 
com algumas situações imprevistas, 
que devem ser enfrentadas com calma 
e discernimento. Um pagamento pode 
atrasar, mas não será por muitos dias. 

Não assine nenhum documento importante.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um dia de intensidade emocional e 
necessidade de solucionar problemas e 
imprevistos em casa ou com um 
familiar. Procure manter a calma, pois 
essa energia dura apenas mais algumas 
horas. O dia é bom para começar uma 
reforma.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica um 
dia de tensão emocional e necessidade 
de distanciamento de atividades sociais, 
pois alguns imprevistos podem 
desequilibra-lo. Procure manter a calma 
e pratique exercícios de respiração e 
meditação, que podem ajudar na 
retomada do equilíbrio.

A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um d ia  in t enso ,  com a lguns  
imprevistos, especialmente se estiver 
envolvido com a comunicação. Preste 
atenção nas palavras. A ansiedade pode 
aumentar e, por esse motivo, você deve 
tomar cuidados redobrados com 
atitudes e reações impulsivas.
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Sagitário Aquário
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A Lua nos últimos graus de Capricórnio 
e em tenso aspecto com Urano indica 
um dia de movimento intenso na vida 
social ou em um projeto em equipe. 
Procure manter o equilíbrio e a calma 
diante de imprevistos. O momento pode 
exigir discernimento para a solução de 
problemas inusitados. Uma equipe de 

trabalho pode precisar de mudanças.

By Rosane Michels

A Lua nos últimos graus de seu signo e em tenso aspecto 
com Urano indica um dia de tensão e 
de extrema necessidade de se manter o 
controle e o equilíbrio. Um projeto 
pode começar a apresentar algum 
problema que deve ser rapidamente 
solucionado. Mantenha a calma, pois 
essa energia dura apenas algumas 

horas.

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

Recebeu o carinho especial da filha Melissa, 
a mamãe Francyanne Vittorazi Campos, que 
trocou de idade e foi aquela festa com direito 
a velinhas. Que Deus lhe proteja e conceda 
um novo ano de vida pleno de alegrias e 
conquistas

Casal lindo que irradia felicidade, Carlinhos 
Botelho e Gisele, que são destaques na nossa 
High Society. Que Deus os conserve sempre 
com essa felicidade. Grande Abraço.

Festejando data nova hoje, Anne Christinne Viegas, que celebra o 
novo ano de vida ao lado dos familiares e rol de amigos. Felicidades 
e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns!!

Nossos parabéns ao 
aniversariante Piná 
de Paula a quem 
desejamos muitas 
felicidades e muitos 
anos de vida com 
saúde ,  amor  e  
p ro s p e r i d a d e s .  
Feliz Niver!

Tim tim também é Zeli Carvalho que colheu mais uma flor no 
jardim da vida. Que os anos  vindouros sejam pleno de 
realizações, amor e vitórias.

***********************
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A 12ª edição Caravana da Transformação, primeira de 2018, 
realizada em Cáceres, encerrada na sexta-feira (9), aponta conforme 
relatório da organização, a realização de 4.113 cirurgias oftalmológicas, 
(3.009 de catarata, 567 de pterígio e 537 de yag laser), além de 33.043 
procedimentos de consultas e exames. Durante a Caravana também foram 
prestados 33.374 atendimentos serviços de cidadania. Página 03

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Relatório geral registra mais de
70 mil atendimentos em Cáceres

No saldo positivo do balanço geral do mega-evento,  foram realizadas 4.113 cirurgias oftalmológicas e prestados 33.374 atendimentos serviços de cidadania

Taques e staff deixaram Cáceres com certeza da missão cumprida. 

Foto: Haillyn Heiviny

PÉS E MÃOS AMARRADOS

Cadáver de desaparecido
foi desovado num córrego

O cadáver de Rafael 
Rodrigues Góes, que residia 
em Pontes e Lacerda foi 
encontrado no final de 
semana morto dentro de um 
córrego na comunidade São 
João, rio dos Bagres, 
próximo a Figueirópolis 
D'Oeste, 100 metros para 
baixo da ponte. Rafael 
estava desaparecido a mais 
de vinte dias, quando saiu 
de casa numa moto Titan e 
seu corpo foi encontrado 
com pés e mãos amarrados.  
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Rafael teria sido alvo de execução por assaltantes   

Foto: Akitafacil  

A janela partidária que abriu no último 
dia 8 o período de um mês em que deputados 
federais e estaduais poderão trocar de partido 
sem o risco de perder o mandato está agitando o 
mercado de mudança de siglas na bancada 
mato-grossense em Brasília. Em MT, o 
deputado estadual Leonardo Albuquerque é o 
primeiro a se desfilar do PSD para se filiar ao 
Solidariedade nesta terça-feira às 11h30 no 
hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

                 

Dr. Leonardo vai para uma sigla da base de apoio a Taques   

 Foto: Arquivo
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ÊXODO RURAL

Janela partidária libera
troca-troca de deputados

ATRÁS DAS GRADES

Rebocada ao pote quadrilha
que roubava caminhonetes

Cabriteiros Nilson, Warlen, Rafael e Dórico, estão no xilindró   

Foto: PJC-MT

Quatro integrantes de uma associação criminosa especializada em 
roubos de caminhonetes, praticados em região de fronteira, foram presos 
pelas policias de Jauru e Pontes e Lacerda. Nilson Peu da Silva Junior, 
Warlen Santos Almeida, Rafael da Silva, Dorico Ogenio Ribellato e o 
adolescente E.L.C.S (17), roubaram uma camioneta Hilux, que foi 
comercializada na Bolívia. Página 04
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FESTA DE ANIVERSÁRIO

Gefron dá largada dia 25
da 1ª corrida em Cáceres

GARUPEIRA

Perigoso homicida foge
da cadeia numa motoca

CARAVANINHA

Mutirão atende famílias
em agrovila de Cáceres

DEDUROU, SAIU!
O publicitário André Gustavo Vieira da 
Silva, que admitiu a operação de supostas 
propinas de R$ 3 milhões da Odebrecht ao 
ex-presidente da Petrobras Aldemir 
Bendine, saiu da cadeia em Curitiba, no 
final de semana. Ele foi condenado a seis 
anos e seis meses pelo juiz Sérgio Moro, 
que, levando em conta sua conduta 
colaborativa no âmbito do processo contra 
Bendine, substituiu sua prisão preventiva 
pelo regime semi-aberto. Bendine foi 
sentenciado a 11 anos de prisão pelos 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, 
na mesma sentença em que Moro puniu e 
liberou André Gustavo.

CERTO TÁ ERRADO
Por unanimidade, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu na quinta-feira (8) que 
novas eleições podem convocadas quando 
um político eleito tiver o mandato cassado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após dois 
dias de julgamento, a Corte entendeu que a 
regra da reforma eleitoral de 2015 que 
condicionou a perda do mandato ao trânsito 
em julgado do processo é inconstitucional. 
Amigos leitores, quando uma clausula 
pétrea não revogada é considerada 
inconstitucional, SMJ, é preciso que se 
mude o termo do vocábulo, riscando o 
trânsito em julgado da Carta Magna.  

MAIS É MENOS!
Somando os votos dos candidatos a 
deputado estadual em Cáceres e região no 
pleito de 2014, teremos no ranger da 
taboca, o bastante para o cociente de 
escrutínios, exigidos para eleger um 
deputado federal no pleito de 2018. O que 
se nota, entretanto é pelo menos meia dúzia 
de candidatos, concluindo que corremos o 
risco de não eleger nenhum, caso não 
ocorra o consenso político de apenas um 
nome. Mesmo com as coligações, o colégio 
eleitoral regional não vai além de um, no 
máximo dois parlamentares no congresso 
nacional.   

NOVA PLACA
Os veículos brasileiros terão nova placa 
seguindo padrão do MERCOSUL e o prazo 
para as placas vai começar daqui a 6 meses, 
em 1º de setembro de 2018. Primeiro, a 
nova placa deverá ser usada nos modelos 
zero quilômetro, veículos que passarem por 
processo de transferência de município ou 
propriedade, ou quando houver a 
necessidade de substituição das placas. Os 
veículos usados terão até 31 de dezembro 
de 2023 para mudar. A nova placa vai ter 
uma tarja azul, bandeira do Brasil e outra 
configuração de letras e números. Além 
disso, contará com um chip e um código 
para facilitar a identificação dos veículos 
roubados ou clonados nos países do 
MERCOSUL.

DE FAMÍLIA (?)
O ex-presidente da Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso José Riva, disse em 
depoimento à Delegacia Especializada em 
Cr imes  Fazendár ios  e  Cont ra  a  
Administração Pública que os investigados 
na operação Bereré são ligados a pelos 
menos outros dez deputados e ex-
deputados e citou um que já esteve 
envolvido na Máfia dos Sanguessugas, 
Mensa lão ,  Pe t ro lão ,  Ele t ro lão  e  
ultimamente no DETRAN. E parece o 
póbrema é de família, pois dizem que a mãe 
do tal, se aposentou na extinta Sanemat,  
sem nunca ter batido ponto, é cruel, 
Manuel!
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A farsa da queda na taxa de 
desemprego, o fim da crise, da reecessão e de 
outras mazelas, apregoadas pela mídia 
pelega e capacha, a serviço dos poderosos 
a l g o z e s  d a  c o m u n i d a d e  h u m i l d e  
trabalhadora, está longe de ser um dado 
positivo na Severina republica das bananas 
também chamada de Brezil. Alegações 
milagreiras da redução do desemprego, cujo 
percentual teria sido impulsionado pela 
elevação da taxa de informalidade confirma 
muito mais a precarização e a falta de 
perspectivas no trabalho formal, do que uma 
luz no fim do túnel. 

Há seis meses, a Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicílio, a PNAD do 
IBGE, apontou queda no número de 
desempregados no Brasil, que passou de 
13,6% no primeiro trimestre de 2017, para 
12,8% no segundo trimestre; mas peca no 
sentido de CTPS, pois computa como 
empregado, aqueles contratados sem carteira 
assinada somado aos que agora trabalham 
por conta própria. 

O falso dado sintetiza uma cena 
cotidiana na sociedade brasileira, senão 
vejamos: um trabalhador acaba de ser 
demitido, percorre a cidade em busca de uma 
nova oportunidade de emprego, mas não 
consegue. Preocupado com as contas que se 
acumulam, aceita fazer pequenos bicos. É o 
tal  biscate,  serviço eventual,  mal 
remunerado, sem qualquer segurança quanto 
ao vínculo empregatício, sem previdência 
social, férias remuneradas, vale-refeição e 
muitas vezes nem o direito ao descanso 
semanal. 

Mas, o bastião, o Zé, a Maria diante 
da necessidade, não sabe e nem quer roubar, 
não é político que vive do suor alheio, e 
assim, se submetem, às adversas condições; e 
eles não são poucos, centenas de milhares. 
Para ser mais preciso, conforme o ultimo 
PNAD, 461 mil contratados nessa semi-
escravidão e outros 351 mil, que tiveram de 
se aventurar a trabalhar por conta própria, em 
um universo de 13,3 milhões de 
desempregados. 

Daí, eles deduzem e de forma 
errônea, mal-intencionada que o desemprego 

caiu de 13,6% para 12,8% no período e em 
manchetes Bonerianas, a plin-plin destaca 
em horário nobre durante uma semana, a 
falsa boa nova e milhões de incautos 
humildes engolem.  Veja o amigo, que a 
pesquisa mentirosa manipulada pelo 
governo, se analisada na ótica da realidade, 
evidencia uma legião de trabalhadores que 
para sobreviver se submete a situações 
extremamente precárias de trabalho, em que 
direitos trabalhistas e seguridade social já 
não existem mais. 

Neste circo dos horrores da mentira 
oficial propalada como verdade pela grande 
mídia, os politiqueiros e seus lacaios não 
apenas defendem os interesses dos grandes 
empresários, mas se arvoram no pífio 
discurso de defesa do emprego, quando na 
prática, sacrificam os direitos da classe 
trabalhadora para continuar garantindo a 
ampliação ilimitada do lucro. 

Esses setores e seus pinóquios 
alegam ainda que a flexibilização das leis 
trabalhistas e quando aprovada a própria 
reforma da Previdência (oxalá, nunca) irão 
para melhorar a economia do país, mas o 

papo furado esbarra em contradições. 
P r i m e i r o ,  q u e  q u a n d o  u m  

trabalhador é contratado com carteira 
assinada, a empresa recolhe valores na folha 
de pagamento que são repassados para a 
União, para alimentar fundos de seguridade 
social para os trabalhadores. Segundo, que, 
tais recursos também são utilizados para 
investir em programas sociais e quem 
comemora o aumento da informalidade, dos 
biscates, são aqueles que em sua maioria, não 
pagam impostos e, se políticos, estão lixando 
para os programas sociais. 

Trocando em miúdos, a forma 
correta para saber o índice de desemprego 
num país, é simples, através da formalidade, 
quantas pessoas têm carteira assinada, pois 
quando a pessoa entra na informalidade, ela 
deixa de aparecer nas estatísticas, mas 
oficialmente está desempregada. Em 
cenários de crise, e ela não acabou, sejamos 
realistas, o trabalho formal é o primeiro a 
retrair e concluindo, na informalidade, não só 
a qualidade do emprego cai, (já que não há 
direitos como os garantidos pela CLT), como 
a insegurança aumenta.

Óiaeuaqui de nuevo, Sacripanta 
Dona Anta, Sôieu, Mané Futrica, que o trem 
ficou doido de vez e o capeta vai ter de fazer 
um puxadinho bem grande pra cambada que 
vai pegando passaporte coloiado como diz a 
bugrada e se de mentiroso o inferno fica cheio, 
haja lugar pra politicalha, quando veste o 
paletó de madeira. Pensando que a gente é 
pongó, (olha o cuiabanês de novo) os 
manganaros não podem morder a língua 
ferina que morre do próprio veneno e das 
mentiras, que de tanto falar, ficam viciado e 
acabam acreditando que são verdades. Veja o 
caso de um pacóvio que na CPI mais enrolado 
que fio de telefone e depois de armar a 
arapuca, disse que não sabia que bem-te-vi, 
era bem (vindo) que via e que o bereré da 
propina não era cascalho sujo, que o coisa tava 
lá por acaso. 

Tão por acaso, que recebeu a grana, 
mas não era propina, era de uma pesquisa de 
dois anos antes, Égua, que as pilas de japa, 
num faz mal e caiu no chão, pega de volta e 

bota no buraco do pano, que bolso de paletó de 
corrupto é igual Rexona e coração de mãe, 
sempre tem lugar sobrando. Falando na tal 
testemunha da CPI, ele disse que abria e 
fechava a porta, era o São Pedro do paraíso da 
politicalha e quando o bem-te-vi, que ele não 
via, que não vinha, mas veio, viu e ficou 
gravado na arapuca, ele não sabia que o sabiá 
sabia subia, era bem-te-vi, agora é sabiá, 
daqui a pouco é raposa no galinheiro.

Passou, gravou e se lascou, agora, o 
chaveiro do paraíso diz que não era pra ser 
gravado, só os pardais, mas a fauna predadora 
do erário caiu na arapuca, alguns foram pra 
gaiola e voltaram pros ninhais da metrópole. 
Sujou queném titica de pombo no paletó de 
quebra santo, barbaridade, que nessa de foi, 
não foi, o tal disse que só viu as gravações pela 
TV e que ficou com pena, quando viu o 
penado apenado. Escapou, assim como a 
pacoteira de notas de 50 no pé do bem-te-vi. 

Ah, gente, era mesmo as oncinhas do 
Taiamã nas notas do infeliz, mas não era 
propina, era uma divida de 2016, a tal 
pesquisa eleitoral do patrão, coitado, taxado 

de corrupto, quando tão confiado foi que nem 
contou as notas; chamando-nos de novo de 
pongó, né, Mané? 

Mas nem com superbonder, araldite e 
durepoxi, o babado cola, não cola, óxenti, vôte 
Xô - Mano, quando se recebe uma dívida, a 
gente conta nota por nota, mesmo se tiver 
cinta do banco, mas o passarinho azarado não 
conferiu se faltava algumas cédulas, sem 
problema, é de graça mesmo! Ou não era? Ou 
ele era besta mesmo? Tá bão, Seu Tião, que 
qualquer pessoa de mediana inteligência 
pensa assim. Pessoal, é tanta safadeza, 
mentira, jogo de compadres, disque diz, falou, 
não falou, Rachid pra todo lado, conversa 
fiada pra boi dormir, que perdeu a graça. 

Os bacanas generalizam a idéia que o 
povo é bobo, que o poder, o dinheiro roubado 
e os conchavos dominam o patropi, mas tudo 
deveria ter um limite, sim, a gente usa o 
condicional, já que o pretérito futuro do reino 
tupiniquim é mesmo sombrio. Exceto que se 
usem o polígrafo em depoimentos de 
malandros, mas quem será o rato que vai usar 
guizo no pescoço do gato pra alertar a rataiada 
? 
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animal e manutenção de tratores.
A o  l o n g o  d o  d i a  

aconteceram oficinas educativas 
do DETRAN, serviços de 
alistamento com a Junta Militar, 
doação de mudas pelo Instituto 
Cometa, parceria da Águas do 
Pantanal e apresentação da banda 
do exército do 2º BFron.

Estiveram presentes a 
Secretária de Assistência Social, 
Eliane Batista, a Secretária de 
Finanças, Arly Monteiro, o 
Secretário de Esportas Marcos 
Nascimento e o Secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Valdeci Rodrigues. 

A equipe da secretaria de 
planejamento também esteve no 
local do evento prestando contas 
das ações do ano 2017 e 
explanando a proposta de 
trabalho para o ano de 2018. No 
total foram contabilizados 1.416 
atendimentos.

a última sexta-feira, 9, Nfoi realizado um mutirão 
na Agrovila A. Nova 

Esperança, na Escola 12 de 
Outubro, zona rural de Cáceres, 
evento que propiciou um dia de 
cidadania para os moradores da 
região, oferecendo serviços 
públicos e políticas setoriais. 
 O  M u t i r ã o  f o i  
desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (SENAR-MT) 
em parceria com a prefeitura 
Municipal de Cáceres/Secretaria 
de Assistência Social e diversos 
outros parceiros.

Ao todo foram ofertados 
cerca de 20 serviços, incluindo 
atendimento individual, público e 
encaminhamento através do 

CRAS 2,  CREAS,  SINE,  
ACESSUAS e CECAD. A 
Secretaria de Saúde do município 
também ofereceu atendimento 
médico e odontológico, triagem 
de enfermagem, vacinação, 
emissão e atualização de cartão 
SUS, pesagem do Bolsa Família, 
teste rápido de HIV/Hepatite B e 
C e Sífilis, entrega de medicação 
e a vacinação de animais 
domésticos.

Este ano, o Mutirão Rural 
também levou serviços de saúde 
do homem e da mulher, emissão 
de 2 via de CPF, Corte de cabelo, 
plastificação de documentos, 
fotografia 3 x 4, oficina de 
planejamento de cardápio e 
reaproveitamento de alimentos, 
além de palestras sobre sanidade 

214 CPFs e 2.350 plastificações. 
A lém des t e s  s e rv i ços ,  a  
Secretaria de Estado de Trabalho 
e Assistência Social, em parceria 
com outras  secre tar ias  e  
autarquias, disponibilizou a 

alta médica.
Durante a Caravana 

também foram prestados 33.374 
atendimentos  serviços  de 
cidadania entre os dias 1º e 3 de 
março. Foram pedidos 504 RGs, 

 12ª edição Caravana da ATransformação, primeira 
de 2018, realizada em 

Cáceres, foi encerrada na sexta-
feira (9) e conforme relatório da 
organização, foram realizadas 
4.113 cirurgias oftalmológicas, 
sendo 3.009 de catarata, 567 de 
pterígio e 537 de yag laser, além 
d o  r e g i s t r o  d e  3 3 . 0 4 3  
procedimentos de consultas e 
exames.

A Caravana foi iniciada 
no dia 25 de fevereiro na Cidade 
Universitária da Unemat (antigo 
aeroporto), e atendeu pacientes 
de 19 municípios da região Oeste. 
Os pacientes operados de 
catarata, finda a caravana, 
passaram pelo acompanhamento 
pós-operatório de sete dias no 
Ginásio da Cidade Universitária, 
na Unemat e, que terminou no 
domingo, 11, sendo que depois de 
30 dias eles passarão por uma 
nova consulta para que recebam a 

r u p o  E s p e c i a l  d e  GFronte i ra  buscando 
aproximar a sociedade 

cada vez mais das Instituições de 
Segurança Pública e Persecução 
Criminal, promove anualmente, 
no mês de seu aniversário, 
eventos de congraçamento junto 
a comunidade e neste final de 
março, (dia 25) será realizada a 1ª 
Corrida do Gefron, marcada para 
dar a largada às sete, saindo do 
Centro de Eventos Municipal de 
Cáceres, a  SICMATUR e 
percorrendo um roteiro pelas ruas 
da cidade.

“As corridas pedestres 
têm atraído cada vez mais 
participantes, mas para nós não 
representa mera atividade física: 
tal evento reflete a imagem do 
Gefron, pois como a garra e a 
força de vontade que cada atleta 
busca vencer suas barreiras e 

limites pessoais, o Grupo defende 
as fronteiras do Estado de Mato 
Grosso e avança no combate ao 
crime”, pontua a assessora da 
instituição, Carla Duarte.

Confo rme  e l a ,  t a i s  
eventos, além de aproximar a 
sociedade junto aos integrantes 
da fronteira e propiciar a  prática 
saudável e acessível de exercícios 
à todas as idades, visa fortalecer 
os valores e marcas do trabalho 
realizado na fronteira.

O  C o m a n d a n t e  d o  
Gefron, tenente-coronel PM José 
Nildo Silva de Oliveira, convida a 
todos para respirar o ar puro da 
fronteira e participar da tão 
esperada corrida de rua em 
Cáceres, contemplando as 
belezas naturais pelo percurso, 
marcando  seus  pas sos  e  
superando o desafio da fronteira.

confecção de carteiras de 
trabalho (38) certidões de 
nascimento (172), cursos de 
produção de bonecas (54 
inscritos), 196 declarações de 
hipossuficiência - documento no 
qual o declarante afirma que não 
possui condições de arcar com 
determinada despesa. Em 17 dias 
de evento 19.083 mil pessoas 
passaram pela estrutura.

Os pacientes que por 

alguma razão não conseguirem 
realizar o atendimento pós-
ope ra tó r io  pes soa lmen te ,  
também podem contar o canal de 
atendimento para registro de 
dúvidas ou intercorrências. 

A ligação é gratuita e o 
telefone é o 0800 770 7011 e 
funciona de segunda à sexta-
feira, das 8h00 às 12h00 e das 
14h00 às 18h00, horário de 
Brasília.

BALANÇO GERAL

Caravana realizou 70.530 
atendimentos em Cáceres

Em 13 dias a Transformação realizou 33.043 procedimentos de consultas e exames 
oftalmológicos, 4.113 cirurgias e 33.374 atendimentos serviços de cidadania

Secom c/ Redação

Caravana da Transformação, certeza do dever cumprido   

Foto: Haillyn Heiviny

NOVA ESPERANÇA

Mutirão da prefeitura atende
famílias em escola de agrovila
Assessoria

Caravaninha municipal realizou 1.416 atendimentos   

Foto: Assessoria

CANELA SECA

Largada da corrida do Gefron
acontece no dia 25 em Cáceres  
Assessoria c/ Redação

Meta do Gefron é fazer atletas vencer suas barreiras  

 Foto: Arquivo

em Pontes e Lacerda, por delitos 
da mesma natureza.

“ C o m  o s  q u a t r o 
mandados de prisão preventiva, 
os policiais civis de Jauru com 

restr ição de l iberdade das 
vítimas, e associação criminosa 
armada.

Conforme o delegado de 
polícia Rafael Mendes Scatolon, 
a investigação conduzida pela 
Delegacia de Jauru identificou os 
criminosos, que agiam de forma 
r e i n c i d e n t e  e m  r e g i ã o  d e 
f r o n t e i r a .  E l e s  t a m b é m 
respondem por outros cinco 
inquéritos policiais instaurados 

Cáceres-MT, terça-feira 13 de março de 201804

 per igoso  homicida OSidnei Funari Junior, 26, 
fugiu na manhã da última 

quinta-feira (8) da Cadeia Publica 
de Vila Bela, por volta das 
7h50min, segundo informações, 
depois de receber apoio de um 
motoqueiro que o aguardava nas 
proximidades em uma moto alta 
de cor preta. Ele estava preso 
acusado de assassinar com 15 
golpes de faca o idoso Cícero 
Lene Ferreira Doroteu, 58, no dia 

19 de junho de 2015, no Jardim 
altos da Glória, crime pelo qual, 
fo i  sen tenc iado  em 19  de 
dezembro do ano passado a 
dezessete anos e quatro meses de 
prisão, em regime fechado. A 
dosimetria apontou 16 anos por 
h o m i c í d i o  t r i p l a m e n t e 
qualificado e um ano e quatro 
meses por corrupção de menores.

Na época do crime, a 
f o r m a  c o m o  o  i d o s o  f o i 
assassinado deixou os moradores 

revoltados e querendo justiça. 
Cícero foi encontrado no meio do 
quintal , sem roupas, e com mais 
de 15 perfurações de facas, e com 
a cabeça praticamente esmagada 
por pedradas. O crime aconteceu 
no dia 19 de junho de 2015 no 
Bairro Alto da Gloria em Pontes e 
Lacerda.

A i n v e s t i g a ç ã o  f o i 
conduzida pela Polícia Civil de 
Pontes e Lacerda onde o delegado 
à frente do caso, Gilson Silveira 
do Carmo, representou pela 
prisão de Sidney como autor do 
homicídio doloso, sendo deferida 
pela Judiciário local.

No entanto, o investigado 
fugiu do município e passou mais 
de um ano escondido, sendo 
localizado em janeiro de 2017 na 
cidade de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. Além de Sidney, três 
adolescentes participaram do 
assassinato. Os três menores vão 
responder por ato infracional 
análogo a homicídio na Vara da 
Infância e Juventude.

A motivação do crime, 
conforme apurou o delegado 
S i l v e i r a  d o  C a r m o ,  f o i 
desentendimento de ordem 
financeira, possivelmente, um 
acerto de contas, relacionado a 
drogas.

que acabou sendo levado para 
Bolívia. Também foram levados 
aparelhos celulares e outros 
pertences das vítimas. Durante 
investigação para elucidar a 
ocorrência foram colhidas provas 
e indícios apontando para a 
autoria do crime.

T o d o s  t i v e r a m  o s 
mandados de prisão expedidos 
por  roubo  majorado ,  com 
emprego de arma de fogo e 

uatro integrantes de uma Qassociação criminosa 
especializada em roubos 

de caminhonetes, praticados em 
região de fronteira, tiveram os 
mandados de prisão preventiva, 
cumpridos pela Polícia Judiciária 
Civil, no município de Pontes e 
Lacerda.

A s  o r d e n s  j u d i c i a i s 
decretadas pela Comarca de 
Jauru, foram cumpridas na manhã 
da última quarta-feira (7), no 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Pontes e Lacerda. Os 
s u s p e i t o s  e n c o n t r a m - s e 
recolhidos na unidade prisional 
desde o mês de novembro de 
2017.

Conforme apurado, os 
envolvidos Nilson Peu da Silva 
Junior, Warlen Santos Almeida, 
Rafael da Silva, Dorico Ogenio 
Ribellato, na companhia de um 
adolescente, identificado como 
E.L.C.S de 17 anos, cometerem 
um dos roubos no mês de outubro 
de 2017, na região central da 
cidade de Jauru.

Na ocasião foi subtraído 
um veículo (caminhonete Hilux), 

apoio da equipe de inteligência da 
Regional de Pontes e Lacerda, 
procederam com o cumprimento 
contra os acusados que já estão 
presos”, contou o delegado.

 P o l i c i a  M i l i t a r  d e ACáceres estava na cola de 
uns pivetes que andavam 

aprontando na periferia da cidade 
com outros larápios maiores de 
idade, ajudando em furtos e 
tráfico varejo de drogas, e na 
última quinta feira, não deu outra, 
n a  m a c i o t a ,  o s  f a r d a d o s 
agarraram os menores, que sem 
caô e no estarro, caguetaram os 
comparsas de trampo.

Levados a Del Pol, os 
menores, um de 16 e outro de 17 
primaveras, mas muitos verões de 
broncas, eles depois da apreensão 
por tráfico de drogas, abriram o 
bico e sem muito lero-lero, 
acabaram levando os policiais do 
6º BPM até uma residência no 
bairro Rodeio, em Cáceres, onde 
mais dois casais de vagau foram 
encanados. 

Os dois indivíduos e 

respectivas comparsas, foram 
presos no interior da residência, 
onde os policiais encontraram 
pouco mais de R$ 830 em 
dezenas de notas de diversos 
valores, quatro munições calibre 
22, um simulacro de pistola, uma 
motocicleta Factor sem placa e 
outras porções de entorpecentes 
que totalizaram 100 gramas.

A s s i m  c o m o  o s 
adolescentes, os quatro  maiores 
de idade,  Lucivania Ferreira 
Gaspar  Xavier,  19,  Hei tor 
Fernandes, 28, Flavio Augusto da 
Silva Bispo, 32, e Valeria de Lima 
Suquere, 19,  foram conduzidos 
ao CISC sendo  enquadrados nos 
crimes de tráfico de drogas, 
corrupção de menores e porte 
ilegal de arma de fogo, conforme 
b o l e t i m  d e  o c o r r ê n c i a 
2018.76408.

CABRITEIROS

Polícia reboca ladrões de
caminhonetes pra cadeia

Em outubro de 2017 em Jauru, eles roubaram uma Hilux, levada pra Bolívia e segundo delgado, bando responde por mais cinco inquéritos pelo mesmo delito

PJC c/ Redação

Nilson, Warlen, Rafael e Dórico, estão atrás das grades  

 Foto: PJC-MT

CORDA ATÉ 2034

Assassino vaza da cadeia
com ajuda de motoqueiro
Redação c/ PM/MT

Perigoso homicida Sidnei Funari Junior criou asas   

Foto: Arquivo

PARÇAS DO CRIME

Pivetes dançam e deduram
trutas mocozados no Rodeio
Redação c/ PM/MT

Marginais roubam em conjunto curtindo o crime até a cana   

Foto: Ilustrativa
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Depois que a polícia 
ouviu as pessoas que estavam 
com os celulares foi possível 
identificar os suspeitos de terem 
praticado o roubo na residência. 
“Juntamos todos os serviços 
investigativos para montar o 
quebra cabeça. 

Através do delegado 
Nelder foi solicitado mandado de 
prisão já com a identificação dos 
suspeitos, sendo um maior e um 
menor de idade, ambos já 
bastante conhecidos da polícia e 
hoje o maior Lucas Nascimento 
d a  S i l v a  f o i  p r e s o  n o  
Assentamento Nossa Senhora 
Aparecida,” disse Castrillon.

Na casa do suspeito foi 
encontrada uma arma calibre 16, 
cano serrado municiada, destacou 
o investigador. O menor foi 
apreendido no bairro em que 
reside na sede do município. Para 
ele, segundo Castrillon, será 
pedida internação. “Vamos 
aguardar vaga para ele ser 
internado no centro sócio-
educativo,” disse.

Os policiais levantaram 
que os dois suspeitos, quando 
menores, praticaram outros 

crimes violentos. “Em uma 
panificadora eles praticaram 
roubo e esfaquearam a vítima 
também. 

O Lucas, que hoje é maior 
de idade, quando tinha 15 anos 
tentou matar uma pessoa com um 
machado desferindo vários 
golpes. Graças a Deus aquela 
vítima não morreu”, conta o 
investigador.

Disse ainda Castrillon, 
que todas as possibilidades foram 
investigadas e que a polícia 
chegou à conclusão de que 
entraram na casa realmente para 
roubar. 

“Eles  d isseram que 
estavam sob influência de álcool 
e droga e entraram na residência 
para praticar o crime,” esclareceu 
o tira.

Ao serem ouvidos por um 
repórter da Radio Pioneira de 
Tangará da Serra, um dos ladrões 
disse: “a intenção era só limpar os 
trem, agora, rodou, rodou e já 
'pegaram eu, mas amanhã to na 
rua,  ninguém usou picareta, foi o 
outro que usou”, disse o segundo 
elemento preso, acrescentando: 
“só levamos dinheiro da casa”.

 roubo à residência foi Oregistrado no dia 29 de 
janeiro na região central 

de Tangará da Serra, um crime 
que chocou a cidade, dada a 
violência usada pelos elementos 
na ação. Em pouco mais de 30 
dias o crime foi elucidado com 
total clareza segundo destacou 
em entrevista o Chefe dos 

Investigadores da PJC Valmir 
Castrillon.

No roubo, os elementos 
usaram picareta e pé de cabra, 
agredindo violentamente o casal, 
que precisou de internação 
hospitalar por longo período. A 
vítima do sexo masculino foi 
transferida para Cuiabá devido à 
gravidade dos fer imentos 

sofridos.
Desde o ocorrido a equipe 

se empenhou nas investigações, 
realizando várias diligências, 
analisando imagens de circuito 
interno e chegaram aos suspeitos 
e para concluir, o delegado 
solicitou quebra de sigilo 
telefônico dos aparelhos que 
teriam sido roubados das vítimas.

 Jovem Rafael Rodrigues OGóes, morador de Pontes 
e Lacerda que estava 

desaparecido a mais de vinte dias 
foi encontrado no final de semana 
(última sexta feira (9), morto 
dentro de um córrego na 
comunidade São João, rio dos 

Bagres, próximo ao município de 
Figueirópolis D'Oeste, 100 
metros para baixo da ponte.

Segundo informações, o 
prefeito de Figueirópolis recebeu 
u m a  l i g a ç ã o  a n ô n i m a ,  
comunicando que havia um corpo 
boiando no córrego e de imediato 

ele acionou a policia, que foi até o 
local e constatou a veracidade do 
fato.

Conforme a companheira 
de Rafael, Rosa Nogueira, ele 
saiu de casa numa quarta feira, 
dia 21 de janeiro por volta das 
9h30, dizendo que iria para o 
município de Porto Esperidião 
com sua motocicleta Honda Titan 
150 de cor vermelha, e não mais 
deu noticias. 

Na ocasião, ele usava 
camiseta de MotoCross preta e 
azul, calça jeans, boné vermelho e 
capacete preto. 

Quanto a motocicleta 
Titan, com certeza foi levada 
pelos assassinos, que por este 
detalhe, se presos, deverão 
responder por latrocínio.

Ela chegou a fazer uma 
publicação em uma rede social 
pedindo a ajuda da população e 
reg is t rou  um bole t im de  
ocorrências informando o 
desaparecimento do marido, 
agora encontrado sem vida.

Ainda de acordo com as 
informações repassadas pela 
polícia, a vitima estava com as 
mãos amarradas para trás, os pés 
amarrados  e  encapuzado,  
vestígios claros de execução.

m  g r a v e  a c i d e n t e  Uaconteceu na tarde de 
sábado último, por volta 

das 16h50 na MT 175, cerca de 2 
km do perímetro urbano de 
Mirassol D'Oeste, quando o 
jovem Wesley Gustavo Caetano, 
21, dirigindo o Voyage de placas 
OXI 1514, seguindo em sentido 
ao Distrito de Sonho Azul, onde 
reside, perdeu o controle do 
veículo e abalroou uma árvore.

A policia foi informada do 
ocorrido e rumou pra o local, 
constatando que a vitima com 
fer imentos  genera l izados ,  

suspeita de fratura na clavícula, já 
fora socorrida por populares, que 
haviam-no retirado do interior do 
carro e levado ao Hospital 
Samuel Greve, onde ficou 
internada.

Aos policiais, Wesley 
disse que deparou com uma poça 
d'água na pista e o carro 
aquaplanou, fazendo rodasse por 
várias vezes, saindo da pista pelo 
lado esquerdo e vindo a se chocar 
lateralmente com uma árvore, 
parando numa cerca, causando 
danos de grande monta no 
Voyage sinistrado.

OUSADOS E PERIGOSOS

Presos ladrões que atacaram
vitimas com golpe de picareta

Um dos assaltantes,quanto tinha apenas 15 anos de idade e hoje é maior, felizmente, tentou matar uma pessoa com um machado desferindo vários golpes

R.P c/ Redação

Lucas N. Silva, escoltado por um investigador da PJC   

Foto: Gilvan Melo

DESOVA NO CÓRREGO

Desaparecido é encontrado
morto com mãos amarradas
Da Redação

Vitima fatal Rafael Rodrigues Góes: sintomas de execução   
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POÇA D´ÁGUA

Voyage aquaplana na pista
da MT 175 e bate em árvore
Da Redação

Wesley Gustavo Caetano escapou da morte por pouco   

Foto: Reprodução
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 janela partidária que abriu Ano último dia 8 o período 
de um mês em que 

deputados federais e estaduais 
poderão trocar de partido sem o 
risco de perder o mandato está 
agitando o mercado de mudança de 
siglas na bancada mato-grossense 
em Brasília. O deputado estadual 
Leonardo Albuquerque é o 
primeiro a se desfilar do PSD, 
l egenda  que  t em o  v ice -
governador Carlos Fávaro (PSD) 
como pr inc ipa l  l iderança .  
Leonardo i rá  se  f i l iar  ao 
Solidariedade em evento que 
acontece nesta terça-feira às 11h30 
no hotel Fazenda Mato Grosso, em 
Cuiabá.

O governador Pedro 
Taques (PSDB), que deve disputar 
a reeleição, irá participar do 

evento, assim como o prefeito de 
Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio 
(SDD), que também confirmou a 
presença do presidente nacional da 
legenda, o deputado federal por 
São Paulo, Paulinho da Força.

Pelo menos dois dos 8 
deputados federais do Estado 
admitem a  in tenção ou a  
possibilidade de trocar de legenda 
até 7 de abril, quando termina o 
prazo para quem vai disputar a 
eleição de outubro definir seu 
destino partidário.

O  P o d e m o s  h o j e  é  
comandado pelo senador e 
presidenciável Álvaro Dias e isso 
pode ter influenciado José 
Medeiros em sua mudança de 
legenda no ano passado, já que 
Álvaro é quem deve decidir quem 
será candidato ao Senado pelo 

partido.
No geral, desde o início do 

atual mandato, em 2015, um 
quarto dos deputados federais já 
t rocou de par t ido,  aponta  
levantamento elaborado a partir de 
dados da Câmara. No total, 135 
dos 513 parlamentares mudaram 
de sigla 189 vezes.

Somente no primeiro dia 
da janela partidária, na última 
quinta-feira (8), pelo menos 15 
deputados trocaram de partido. A 
janela partidária é período previsto 
na legislação eleitoral em que 
políticos podem trocar de partido 
s e m  s o f r e r  p u n i ç õ e s  p o r  
infidelidade partidária.

A tendência, porém, é que 
a maior parte dos deputados 
aguarde até os últimos momentos 
para tomar uma decisão. O prazo 
para mudança se encerra na 
primeira semana de abril.

Veja mais abaixo a lista dos 
deputados que mudaram de 
partido mais de uma vez neste 
mandato. Representante de Mato 
Grosso, Valtenir Pereira (PSB), 
que desde 2013 trocou quatro 
vezes de sigla, (3 nos últimos dois 
anos) já declarou interesse em 
mudar de partido para disputar as 
eleições deste ano. Já, Fábio 
Garcia (PSB) deve mudar para o 
DEM e Adilton Sachetti (PSB) 
deve mudar para o DEM.

TROCA-TROCA

Bagunça eleitoral escancara
a janela legal da infidelidade

Janela que termina dia 6 de abril, permite a deputados, a troca de legenda sem
a possibilidade de punição com perda de mandato por infidelidade partidária

G1 c/ Redação

Dr. Leonardo adere ao Solidariedade da base de apoio a Taques   
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CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item N da tabela D de custas
#206192 DEVEDOR: AMARILZO ANTONIO T DA SILVA - CPF.: 486.917.201-15 - DAS CAMELIAS, N SN -JD 
PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D 
de custas
#206194 DEVEDOR: AMILTON ESTACIO DA CRUZ - CPF.: 809.696.071-72 - CASTRO, N SN -: JD DAS 
OLIVEIRAS -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item C da tabela D 
de custas
#206176 DEVEDOR: BRUNA NAYARA PEDRO DE SOUZA - CPF.: 061.475.741-08 - RUA SÃO PAULO, 244 -
CAVALHADA -CÁCERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: PATRICIA REJANE 
FERREIRA DA SILVA 2 - Favorecido:PATRICIA REJANE FERREIRA DA SILVA 2 Valor do titul Item D da tabela D de 
custas
#206089 DEVEDOR: CARLOS DE SOUZA - CPF.: 397.714.741-20 - GLEBA CAMPO ALEGRE S/N - -CACERES -MT 
- Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE - ME - 
Favorecido:SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE - ME Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206134 DEVEDOR: CLAUDIA HELENA ROMEIRO - CPF.: 00.408.742/0001-50- RUA - COMANDANTE 
BALDUINO, N 180,-CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da 
tabela D de custas
#206188 DEVEDOR: CRISTIANE BATISTA FLORES - CPF.: 023.375.051-70 - CASSEMIRO, N 40 -CENTRO -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item L da tabela D de custas
#206197 DEVEDOR: EDILSON PORFIRIO DE CAMPOS - CPF.: 873.557.361-91 - CASSEMRIO, N 1020 -CENTRO -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#206252 DEVEDOR: EDMILSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF.: 340.228.301-82 - ALMIRANTE TAMANDARE, 
N 116 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D 
de custas
#206140 DEVEDOR: EDSON BARBOSA SEVERINO - CPF.: 453.334.401-15 - RUA EUCLIDES ANTONIO 
CHAVES, N 15-SANTA CRUZ 2 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da 
tabela D de custas
#206161 DEVEDOR: ELIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF.: 003.177.971-90 - EPITACIO PESSOA, N 16 -: JD 
CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item F da tabela D 
de custas
#206168 DEVEDOR: ENI DE OLIVEIRA - CPF.: 559.517.321-15 - SRA DO CARMO, N 651 -JUNCO -CACERES -MT 
- Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206187 DEVEDOR: ERISMAR VIEIRA LIMA - CPF.: 887.425.471-72 - DUMOND, N SN -SAO JOSE -CACERES -
MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item L da tabela D de custas
#206184 DEVEDOR: EXPEDITO FERREIRA DE LIMA - CPF.: 507.193.608-97 - LUIZ, N 00 -SANTA CRUZ -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206214 DEVEDOR: FRANCISCO SILVA NETO - CPF.: 523.131.151-00 - SANGRADOURO, N 240 -CAVALHADA 1 
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item H da tabela D de custas
#206210 DEVEDOR: FRANCISCO SILVA NETO - CPF.: 523.131.151-00 - SANGRADOURO, N 240 -CAVALHADA 1 
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da tabela D de custas
#206201 DEVEDOR: JACKSON JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF.: 485.357.022-53 - BARCELONA, N 0 -JARDIM DAS 
OLIVEIRAS-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item F da tabela D 
de custas
#206203 DEVEDOR: JADSON SANCHEZ DE OLIVEIRA - CPF.: 007.319.121-36 - PROFESSORES, N 197 -JARDIM 
MARAJOARA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D 
de custas
#206109 DEVEDOR: JOAO BENEDITO EGUES DELUQUE - CPF.: 751.885.621-20 - RUA DAS FLORES, N 25 -JD 
PARAISO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D 
de custas
#206198 DEVEDOR: JOAO NUNES ORTIZ - CPF.: 346.871.651-68 - Q 30 LOT 8, N 08 -SAO JOSE -CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#206200 DEVEDOR: JOAO RODRIGUES - CPF.: 200.639.461-49 - GETULIO VARGAS, N 676 -CENTRO -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#206205 DEVEDOR: JOEL DA SILVA BENEVIDES - CPF.: 978.020.341-91 - RUA JOAQUIM MURTINHO 164, N 164 
-CAVALHADA II -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item H da tabela D 
de custas
#206255 DEVEDOR: JORGE HENRIQUES PEREIRA - CPF.: 052.199.737-20 - DA PAZ, N 07 -JD CELESTE -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item G da tabela D de custas
#206249 DEVEDOR: JORGE ZANATA - CPF.: 241.702.401-20 - OSORIO, N 1707 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: 
- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da tabela D de custas
#206179 DEVEDOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE - CPF.: 567.630.421-91 - PALMARES PROX BAR DO 
IVAN - -EMPA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: ASSUNCAO & MOREIRA 
ASSUNCAO LTDA - EPP - Favorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP Valor do titul Item B da 
tabela D de custas
#205959 DEVEDOR: JOSE DIVINO DA COSTA E CIA LTDA ME- CPF.: 19.418.108/0001-27- RUA DAS CAMELIAS, 
11 - -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: AROEIRA ALIMENTOS - 
Favorecido:AROEIRA ALIMENTOS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#206226 DEVEDOR: JURACI MECABO VEZARO - CPF.: 541.588.349-53 - AV.GETULIO VARGAS, N.9-QDA 3 -
VITORIA REGIA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERAL - Sacador: INST 
NAC DE METROLOGIA QUALI E TEC - INMETR- Favorecido:INST NAC DE METROLOGIA QUALI E TEC - 
INMETRO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206250 DEVEDOR: KLEFLESON PRUDENTE CORTES - CPF.: 005.309.571-59 - MURTINHO, N SN -CAVALHA 
III -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206256 DEVEDOR: LAURINDA SENI TEIXEIRA - CPF.: 354.071.071-04 - TRAMANDAI, N SN -VILA NOVA -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item C da tabela D de custas
#206119 DEVEDOR: LUCIA PAGUNG RIBEIRO - CPF.: 572.288.171-68 - PINTO DE ARRUDA, N 1123 -JARDIM 
PANORAMA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D 
de custas
#206204 DEVEDOR: LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF.: 172.627.981-20 - DOS TUIUIUS, N SN -VILA NOVA -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206208 DEVEDOR: LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ - CPF.: 003.601.191-66 - M. C. FARIA, N 0 -JD SAO 
LUIZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206259 DEVEDOR: MARIO NILTON R. DO NASCIMENTO - CPF.: 615.787.541-00 - JORNALEIROS, N 5 -
VITORIA REGIA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item F da tabela D 
de custas
#206098 DEVEDOR: MAURO NEVES - CPF.: 415.542.641-20 - SAO BENEDITO, N 09 -JD PARAISO -CACERES -
MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206195 DEVEDOR: NILSON ALVES DA SILVA - CPF.: 474.666.001-82 - QUIDA, N 0 -GARCES -CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206196 DEVEDOR: NILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF.: 919.643.691-34 - JOAO LEOCADIO DA SILVA, N SN -
JARDIM SAO LUIZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D 
de custas
#206177 DEVEDOR: SILVANA APARECIDA ANTONINI DOS SANT- CPF.: 345.339.071-72 - RUA DOS 
COLHEREIROS, 327 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: ANDRÉ MÓZENA - Sacador: ANDRÉ 
MÓZENA - Favorecido:ANDRÉ MÓZENA Valor do titul Item K da tabela D de custas
#206100 DEVEDOR: VALVENAGUES FERREIRA DE CASTRO - CPF.: 763.555.002-00 - RUA DAS FLORES, N 6 -
JUNCO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D 
de custas
#206122 DEVEDOR: WANDERLEIA BENTA FERREIRA - CPF.: 907.626.901-78 - ALVORADA, N 118 -SAO 
LOURENCO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D 
de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO 
N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 
HORAS. Cáceres-MT, 12 de março de 2018.

Cáceres-MT, terça-feira 13 de março de 2018

escalação irregular de jogadores. 
Com a decisão o Ação que 

estava em 4º na tabela com 13 
pontos, ficou com apenas 1 ponto 
antes da rodada do fim de semana. 
Já o Dom Bosco de 11 pontos 
passou a ter 5 pontos negativos e 

o Poconé que tinha 6 passou a ter 
24 negativos. 

Os times punidos estão 
recorrendo. Se não conseguirem 
reverter, Poconé e Dom Bosco 
estão rebaixados. Sinop Futebol Clube Ovenceu o Luverdense 

Esporte Clube, por 1 a 0 
na tarde de domingo e com isso, 
encerrou a primeira fase do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, na vice-
liderança com 19 pontos. 
 O Galo do Norte também 
garantiu a vantagem de decidir os 
jogos de mata-mata em casa. Já o 
Alviverde de Lucas, fechou na 

terceira colocação e também 
avançou à segunda fase da 
competição com 17 pontos.

O  t i m e  s i n o p e n s e  
começou pressionando com 
Tiarinha, que lançou na área e o 
D iogo  S i lva ,  go l e i ro  do  
Luverdense, buscou na trave. Aos 
15, Lorran tentou pela lateral, 
mas foi neutralizando por dois 
zagueiros do Sinop. Aos 17, 
Tiarinha tocou bem pelo meio e 

J u a z e i r o  n ã o  c o n s e g u i u  
aproveitar a falha da defesa do 
Luverdense. Aos 22, Ariel fez 
cobrança de falta, chutou rasteiro 
e perdeu oportunidade de abrir 
marcador para o time de Lucas.

Aos 24, Ariel passou por 
dois, dominou bem e chutou para 
fora. 

Aos 43, Juazeiro avançou 
na pequena área, foi derrubado e o 
árbitro marcou pênalti. Ele foi 
para cobrança e abriu o placar 
para do Sinop no Gigante do 
Norte.

No segundo tempo, os 
dois  t imes  vol taram sem 
alterações. Aos 5, Katê fez 
lançamento na área, bola bateu na 
trave e quase o Sinop ampliou o 
placar. Aos 32, Hítalo tentou 
aproveitar o rebote da bola, mas 
chutou para fora sem perigo para 
o goleiro Diogo Silva.

Aos 39, Paulinho fez uma 
linda cobrança, barreira subiu e a 
bola bateu na trave e por pouco o 
Luverdense não empata. Fim de 
jogo. Sinop 1 x 0 Luverdense.

 Operário de Várzea OG r a n d e  g o l e o u  o  
Araguaia, por 5 a 0 na 

tarde, do último domingo no Zeca 
Costa, pelo Campeonato Mato-
g r o s s e n s e  E l e t r o m ó v e i s  
Martinello e foi a 15 pontos, na 4ª 
colocação, e classificado. O 
Araguaia fica em 7º, com 2 
pontos. Foi uma das maiores 
goleadas aplicadas no estadual.

O time de Barra do Garças 
entrou em campo fora da zona de 
rebaixamento após a 'reviravolta' 
na classificação com a punição 
para Poconé, Dom Bosco e Ação 
que perderam muitos pontos. 

O primeiro tempo foi 
fraco, o meio campo do Araguaia 
teve desempenho ruim e o ataque 
também criou pouco. 

O Operário errou muitos 

passes, mas aproveitou falha 
individual, aos 40 minutos, e 
abriu vantagem: 1 a 0.

No intervalo, o técnico do 
Araguaia mudou o time. Igor saiu 
e Baiano entrou. Mas esta e outras 
mudanças que fez durante a 
etapa, colocando alguns 'garotos', 
não deram resultados. 

E o Operário, que voltou 
com a mesma formação do 
primeiro tempo, 'deitou e rolou'. 

Com menos de dois 
minutos, em contra ataque muito 
rápido, Ilan passou fácil pelo 
lateral, entrou na grande área e 
mandou para o fundo das redes: 2 
a 0. 

O Operário não demorou 
para fazer o terceiro. Osvaldir 
aproveitou a bobeira no passe 
errado da defesa do Araguaia, 

mandou no canto e fez 3 a 0. 
O quarto gol saiu aos 32 

minutos e o atacante do chicote 
mandou no canto direto do 
goleiro do Araguaia: 4 a 0.

O Araguaia teve apenas 
uma chance. Aos 39, houve falta e 
a cobrança passou perto do gol do 
Operário. E quem não faz, toma.

Aos 43 minutos, em 
cruzamento do setor esquerdo, 
Berlarmino subiu mais que a zaga 
e fez o quinto gol do time de 
Várzea Grande.

A rodada ocorreu após o 
julgamento dos recursos no 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD) da Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) 
culminou com a perca de 30 
pontos do Poconé, 16 do Dom 
Bosco e 12 do Ação, por 

CHICOTEADO

Galinho da Serra surrado em
casa levou cinco do Operário

Rodada aconteceu após julgamento dos recursos no TJD da FMF, que gerou a perda de pontos do Poconé,  Dom Bosco e Ação, beneficiando o Araguaia

S.N c/ Redação

Operarianos comemoram a goleada diante do Araguaia    

Foto: Arquivo Peterson

VERDÃO AMARELOU

Galo vence o Luverdense
encerrando a 1ª fase vice
S.N c/ Redação

Luverdense sucumbiu diante do jogo redondinho do Galo   

Foto: Julio Tabile
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