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A Lua entra em Virgem, se une a Mercúrio 
e Marte e vai movimentar com mais 
velocidade seu dia, especialmente no 
trabalho. O convívio com colegas torna-se 
bastante agradável, assim como com 
superiores. Se estiver desempregado, este 
é um ótimo momento para envio de CVs. 
Um novo projeto pode surgir para 
profissionais independentes.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
sua vida social e aproximar amigos, 
novos e antigos. O momento promete 
ser bastante agradável e os contatos 
com grande empresas, clubes e 
instituições pode trazer alguns 
benefícios. Uma nova fase de 
crescimento começa a partir de agora.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade projetos 
profissionais e planos de negócios. O 
momento pode envolver a chegada 
ou aprovação de um novo projeto, 
promoção ou convite para mudar de 
área e gerenciar uma nova equipe. 
Fique atento a novas oportunidades.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade sua rotina. 
Tome cuidado com confusões, que 
podem ser geradas pelo excesso de 
ansiedade ou impulsividade. Você 
pode estar mais voltado para o 
planejamento de uma viagem de 

férias ou negociação de um acordo.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade projetos que 
envolvam o aumento de seus 
rendimentos. O dia é ótimo para novos 
investimentos, no entanto, priorize os 
mais tradicionais. O dia é ótimo para 
negociações e assinatura de novos 

contratos.

A Lua entra em seu signo, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade seus negócios, 
que já vêm sendo firmados ao longo dos 
úl t imos dias .  Você está  mais  
comunicativo e voltado para as 
questões práticas de sua vida. No 
entanto, novas amizades podem ser 

feitas a todo tempo.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade seus projetos de 
médio prazo, especialmente os que 
envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. Uma viagem pode ser 
marcada ou realizada ainda hoje. O dia 
segue mais tranquilo, com maior 

otimismo e fé renovada.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade seus projetos 
profissionais e planos de negócios, que 
já vêm fazendo parte de sua rotina. Você 
continua aberto e voltado para o seu 
trabalho, com um caminho profissional 
cada vez mais reconhecido. O sucesso 

começa a chegar.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e tornando-o ainda 
mais subjetivo e voltado para questões 
que envolvem as emoções e contato 
mais intenso com seu mundo espiritual 
e psíquico. O momento pode envolver a 
necessidade de começar a planejar um 
novo projeto, que será colocado em 

prática em algumas semanas.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte indicando dias de 
maior contato com suas necessidades 
emocionais, que passam por um 
momento de equilíbrio e satisfação. O 
momento pode envolver também a 
negociação de uma parceria que pode 
trazer uma grande soma de dinheiro e 
mudança de status.

A lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
com mais velocidade projetos em 
equipe, que têm sido desenvolvidos. O 
dia é ótimo para um importante contato 
com uma grande empresa, clube ou 
instituição. O momento pode envolver 
a negociação ou concretização de um 
novo contrato.

A Lua entra em Virgem, se une a 
Mercúrio e Marte e vai movimentar 
c o m  m a i s  v e l o c i d a d e  s e u s  
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 marcando o início de um 
p e r í o d o  b a s t a n t e  a g r a d á v e l  
socialmente. Uma pessoa especial pode 
aproximar-se de você e tornando-se 

importante. Pode ser um novo amigo.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

By Rosane Michels

P a r a b é n s  e  m u i t a s  
felicidades a Marisa Klein 
Dias! Que a vida continue 
sorrindo e presenteando 
você com as melhores 
graças, com muito amor, 
com muita saúde, amizade e 
felicidades mil. Desejos de 
um dia muito feliz e que você 
possa celebrar a vida hoje e 
sempre.

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

Um dia iluminado ao aniversariante Serginho 
Barbosa, que hoje recebe o carinho especial dos 
amigos e familiares. Felicidades é o que lhes 
desejamos por muitos anos de vida. 

O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza você é um dos merecedores desse sucesso Fernando Henrique 
Vasconcelos. Que a alegria da formatura, fique para sempre em você, para que a felicidade também contagie aqueles que 
da sua profissão se beneficiarem. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram você até aqui. Esperamos que 
esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. Parabéns pela formatura em Direito!

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

***************
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escalando Geilson, Herme, Zé 
Glock, Pablo, Breno, Rafinha, Pajé, 
Geragato, Igor, Roger e Jacaré. 
Técnico: Alexandre “Carioca. Na 
outra partida da rodada domingueira 
da Copa FMF, o União de 
Rondonópolis, foi surpreendido pelo 
Dom Bosco em pleno Luthero Lopes 
e de virada após sair vencendo. 
 O gol Colorado foi marcado 
pelo Ricardo, mas, Valdeir e Profeta 

decretaram a vitória do Azulão da 
Colina em cima do União. Com 
resultado o Dom Bosco larga na 
frente de um dos seus adversários 
diretos pela vaga na Copa do Brasil. 
A competição prossegue no próximo 
domingo, 24, com Cacerense e  
Mixto no Geraldão, Luverdense e 
União, em Lucas do Rio Verde, e 
Sinop e Dom Bosco no Gigante do 
Norte.

a estréia da Copa FMF sub-N21, Cacerense e Luverdense 
se enfrentaram no Geraldão, 

em Cáceres, na noite do último 
domingo (17). O placar terminou 
com o placar de 0 a 0, lembrando que 
o técnico Marcos Birigui não 
comandou a equipe na beira do 
gramado, pois ainda precisava 
finalizar a parte de documentação do 
seu último contrato com a equipe do 
Sinop.  
 Na partida, Cacerense e 
Luverdense fizeram um jogo muito 
m o v i m e n t a d o ,  m a i s  f o r a m  
seriamente prejudicados pelo 

gramado e segundo a crônica 
esportiva local, o estado de 
abandono do estádio também pode 
ser retratado por uma trave torta 
prestes a cair e refletores queimados.
  Não bastasse a incomoda 
situação para a pratica do bom 
futebol, o preço do ingresso cobrado 
em R$ 20,00 na atual crise, fez com 
que o público fosse minúsculo, 
frustrando a diretoria e o técnico 
Marcos Birigui, que, como dito 
acima, não pode ficar no banco de 
reservas. Fonte da Radio Difusora, 
disse que o técnico não rompeu 
formalmente seu contrato com o 

Sinop e que sua presença em campo 
poderia abrir brecha a uma futura 
punição ao Cacerense, que já anda 
escaldado, depois que o Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva da 
CBF, manteve o clube rebaixado na 
2ª divisão. 
 O julgamento aconteceu na 
noite da última quinta feira, 14 e o 
placar ficou em 4 a 2, favorável ao 
Operá r io  vá rzea -g randense ,  
resultado que leva a equipe do 
Cacerense a disputar a segunda 
divisão do estadual ano quem vem.
 O Cacerense jogou e 
empatou com o Luverdense 

 om um forte calor no Estádio CSerra Dourada, o Vila Nova 
conseguiu uma vitória muito 

importante sobre o Luverdense, por 2 a 1 
na noite de sábado último. Na maior 
parte do jogo, o time da casa optou por 
ser reativo e dar a posse de bola ao 
adversário. A proposta surtiu efeito e os 
três pontos vieram de forma muito 
difícil, com as bolas paradas definindo o 
resultado para o time de Hemerson 
Maria.
 O Luverdense teve muito mais 
posse de bola, mas não conseguiu 
exemplificar isso nos gols. Nem mesmo 
os 70%, em certo momento da partida, 
trouxeram o resultado positivo e o time 
do Mato Grosso segue na parte de baixo 
da tabela. As trocas realizadas pelo 
treinador Júnior Dutra não surtiram 
muito efeito e o time volta para casa com 
o revés.
 O primeiro tempo contou com 

um embate tático muito grande. 
Enquanto o Vila Nova se posicionou de 
forma compacta e dificultou as 
infiltrações do Luverdense, o time 
visitante teve mais posse de bola, mas 
não conseguiu chegar ao gol, mesmo 
com boas oportunidades criadas. O 
contra-ataque foi a arma letal do time da 
casa, que terminou a primeira parte na 
frente do placar.
 A disposição defensiva do Vila 
era tão grande que a primeira chegada do 
time do Mato Grosso, aos sete minutos, 
teve dois arremates bloqueados pelos 
defensores. Mesmo com dificuldades 
para controlar o jogo no campo 
ofensivo, o time goiano abriu o placar. 
Alan Mineiro, aos 15, completou de 
perna esquerda o cruzamento de 
Emerson Luís e marcou. 
 Com a vantagem no placar, a 
postura de não deixar o visitante infiltrar 
as linhas de marcação seguiu e a resposta 

do Luverdense veio na bola parada. 
Marcos Aurélio bateu falta e obrigou boa 
defesa do goleiro Luis Carlos. Os 
contra-golpes do time da casa eram, 
praticamente, letais. Também por meio 
da bola parada, o Vila acertou a trave 
com Alípio, aos 24 minutos. Depois da 
parada técnica, o jogo ficou mais morno, 
com menos oportunidades claras.
 A tônica do segundo tempo foi 
a mesma dos primeiros 45 minutos. Com 
mais posse de bola, o Luverdense 
chegou ao empate aos 11 minutos. Em 
cobrança de escanteio, a bola foi 
desviada no primeiro pau e Rafael Ratão 
completou para o gol. A igualdade no 
marcador deixou o jogo mais aberto e o 
Vila Nova tentou ficar mais tempo com a 
bola. A posse surtiu efeito e Geovane fez 
o gol da vitória. Em mais uma jogada de 
bola parada, a zaga do Luverdense 
cortou mal e o meio-campista 
aproveitou a sobra, aos 29 minutos.
 Depois de levar o segundo gol, 
o time do Luverdense ficou novamente 
por mais tempo com a bola, mas viu os 
contra-ataques surtirem efeito para a 
equipe da casa. Aos 38 minutos, a defesa 
saiu de forma errada e Alan Mineiro 
quase fez o seu segundo gol no jogo. 
Com o ferrolho defensivo maior ainda 
para garantir o resultado, o Vila Nova 
conseguiu sair com os três pontos 
cruciais.
 N a  p r ó x i m a  r o d a d a ,  o  
Luverdense recebe, no Estádio Passo 
das Emas, o Oeste para tentar fugir da 
zona de rebaixamento que já começa a 
incomodar. Com a derrota, o time do 
Mato Grosso ocupa a 15° posição, 
enquanto os goianos, com os três pontos, 
se mantiveram no G4 do Campeonato 
Brasileiro da Série B.

COPINHA FMF

Empate sem gols marca a estréia
do Cacerense contra Luverdense

Segundo a crônica esportiva local, grandes adversários da Fera e do Verdão de Lucas, foram o mau estado do gramado do Geraldão e o preço do ingresso

Redação c/ C.N e J.O

Fera e Verdão foram prejudicados pelo gramado sofrível   

Foto: Jornal Expressão

BRASILEIRO SÉRIE B

Vila Nova bate o Verdão do
Cerrado no Serra Dourada

G.E c/ Redação

Alan Mineiro comemora o gol que abriu o placar  

Foto: Douglas Monteiro
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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.
#187001 DEVEDOR: ADEMILSON NUNES DE MIRANDA- CPF.:015.537.421-41- RUA 
RIACHUELO, 24 -CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187020 DEVEDOR: ADEVANDER JOSE FERREIRA- CPF.:329.665.981-15- RUA MEMBECA, 
1200 -JARDIM GUANABARA-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
#186934 DEVEDOR: ADRIELY TOMICHA BALESTRIM- CPF.:051.776.651-51- RUA RUA 05 - 
RES. UNIVERSITARIO, -SANTOS DUMONT -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
#186884 DEVEDOR: ALESSANDRO DA SILVA- CPF.:002.533.421-20- AV 31 DE MARCO, 100-
JARDIM PARAISO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item A da tabela D de custas
#187052 DEVEDOR: ALICE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF.:884.839.161-34- RUA A, 2 -JARDIM 
GUANABARA -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
#186988 DEVEDOR: ANA APARECIDA DE MORAES - CPF.:378.239.491-72- AV MARECHAL 
CASTELO BRANCO, 1576 -JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#186917 DEVEDOR: ANA PAULA MARTINS - CPF.:045.323.069-57- RUA DOS SERINGUEIROS, 
260  -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item A da tabela D de custas
#186901 DEVEDOR: ANA PAULA MARTINS - CPF.:045.323.069-57- RUA DOS SERINGUEIROS, 
260-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
#186916 DEVEDOR: ANA PAULA MARTINS - CPF.:045.323.069-57- RUA DOS SERINGUEIROS, 
260-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
#187080 DEVEDOR: ANDREIA CRISTINA DA SILVA - CPF.:853.286.771-53- RUA B, 11-JARDIM 
GUANABARA -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
#186925 DEVEDOR: ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA SIL- CPF.:775.287.001-34- RUA 
COMANDANTE BALDUINO, 360 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
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CEL.HENRIQUE C.OESTE, 180-MARACANAZINHO-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
#186943 DEVEDOR: ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF.:881.965.181-53- RUA 08 RES. 
UNIVERSITARIO, 29-SANTOS DUMONT-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
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GUANABARA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
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#186984 DEVEDOR: CRISLAINE DE PAULA NEVES SILVA - CPF.:003.601.071-50- RUA 
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#187117 DEVEDOR: CRISTIANE DA SILVA DUARTE - CPF.:023.314.781-04- RUA AFONSO 
PENA, 149-JARDIM CIDADE NOVA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item C da tabela D de custas
#186914 DEVEDOR: DARLI RAMOS PEIXOTO - CPF.:002.389.388-59- RUA DOS CARDEAIS, 
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CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186969 DEVEDOR: DICIMEIA SILVA DE MELO SFOGIA- CPF.:572.287.441-87- RUA  DAS 
GRAUNAS, 695-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
#186967 DEVEDOR: DWIGHT WELLINGTON DE CAMPOS CASTRIL- CPF.:531.748.871-00- 
RUA SEPOTUBA, 801-CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187105 DEVEDOR: ELENIR DA CONCEICAO - CPF.:468.325.131-00- RUA DO LOBO, 4-BOA 
ESPERANCA -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
#187067 DEVEDOR: ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA - CPF.:882.071.531-72- RUA DOS 
TUCUNS, 878-JARDIM DO TREVO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
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DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
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MARAVILHA, 269-CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
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RUA DR JOSE M.DA SILVA, 532-JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#186936 DEVEDOR: ELZA CATARINA MASSAVI - CPF.:536.107.501-97- RUA RUA 05 - RES. 
UNIVERSITARIO,-SANTOS DUMONT -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
#186891 DEVEDOR: EMERSON NUNES VITORELI - CPF.:020.896.521-10- RUA SALDANHA 
DA GAMA, 22-VILA SANTA CRUZ-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186900 DEVEDOR: ESTEFSON ROGERIO GONCALVES - CPF.:241.702.831-04- AV OLAVO 
BILAC, 20 -MONTE VERDE-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187051 DEVEDOR: ESTER DE OLIVEIRA- CPF.:011.575.651-58- RUA A, 9 -JARDIM 
GUANABARA -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
#187031 DEVEDOR: EVA MARIA DE CARVALHO - CPF.:388.232.251-91- AV MARECHAL 
RONDON, 246-SAO MIGUEL-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
#187070 DEVEDOR: EVANILZA ROSA DE PINHO - CPF.:898.871.071-15- RUA E, 28-JARDIM 
GUANABARA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#186990 DEVEDOR: FELICIANA MARTINS DA SILVA - CPF.:998.906.231-53- RUA DOS 
BIGUA-CAVALHADA, 1-CAVALHADA III -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
#187006 DEVEDOR: FRANCISCO PORFIRIO DE AZEVEDO- CPF.:301.400.561-49- RUA COSTA 
MARQUES, 977-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186956 DEVEDOR: GENILTO RODRIGUES- CPF.:804.622.941-53- RUA PRINCESA IZABEL, 
610 -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
#186921 DEVEDOR: GILIANE DE ALMEIDA LEITE - CPF.:959.209.271-00- AV TANCREDO 
NEVES, 1510-CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187058 DEVEDOR: GISELE APARECIDA ALVES DE CAMPOS - CPF.:604.002.341-49- RUA 
SEN.FELINTO MULLER, 40-SAO MIGUEL-CACERES  -MT -itulo: - 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
#186912 DEVEDOR: HELIO GARCIA SILVA JUNIOR - CPF.:008.130.901-56- RUA DAS 
MARAVILHA, 553-CENTRO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187008 DEVEDOR: IGNEZ VICENTINI FAZOLO- CPF.:416.002.311-87- RUA DOS 
BANDEIRANTES, 18-DNER-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#187094 DEVEDOR: ILMA HENRIQUE PARA - CPF.:502.774.721-72- RUA A-RES.GRANDE 
PARAISO, 8 -JARDIM GUANABARA -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
#186977 DEVEDOR: IRANI TOBIAS DE GODOY- CPF.:370.196.278-20- AV DEP DORMEVIL 
M.C.FARIA, 177-JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item A da tabela D de custas
#186993 DEVEDOR: JAIME ALVES DA COSTA - CPF.:814.380.601-49- RUA DAS MARAVILHA, 
2089-SANTA ROSA-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
#186992 DEVEDOR: JAIME ALVES DA COSTA - CPF.:814.380.601-49- RUA DAS MARAVILHA, 
2089-SANTA ROSA -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
#187023 DEVEDOR: JOAO BLAZIO BERGMAN - CPF.:208.043.770-49- RUA DOS MUTUNS, 
250-JARDIM DO TREVO -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
#186919 DEVEDOR: JOAO ROMEIRO JARA - CPF.:162.230.471-34- RUA DOS PIRIQUITOS, 
1311-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
#186980 DEVEDOR: LUANA GUIMARAES DE TOLEDO CESAR - CPF.:004.062.911-28- RUA 31 
DE MARCO, 64-JARDIM PARAISO IV -CUIABA   -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
#186981 DEVEDOR: LUANA GUIMARAES DE TOLEDO CESAR - CPF.:004.062.911-28- RUA 31 
DE MARCO, 64-JARDIM PARAISO IV-CUIABA   -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
#187037 DEVEDOR: LUCIA HELENA BUENO DE ASSUNCAO- CPF.:283.607.021-87- RUA DR 
JOSE M.DA SILVA, 1-JARDIM SAO LUIZ-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item F da tabela D de custas
#186895 DEVEDOR: LUCILA JULIANA PEREIRA - CPF.:329.675.601-97- RUA DAS 
ANDORINHAS, 184-CIDADE ALTA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESValor do titul Item B da tabela D de custas
#187090  DEVEDOR: LUCILENE RODRIGUES DA SILVA - CPF.:012.212.171-60- RUA B, 18 -
JARDIM GUANABARA-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
#186926 DEVEDOR: LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF.:531.724.851-53- RUA DOS 
CANARIOS, 19-CIDADE ALTA-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
#186897 DEVEDOR: LUIZIMAR FARIA GONCALVES - CPF.:284.653.501-91- RUA OLAVO 
BILAC, 20-MONTE VERDE-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187012 DEVEDOR: MARCELE CONCEICAO CASTRILLON CEBALH- CPF.:937.399.741-68- 
RUA RIACHUELO, 803-CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#186920 DEVEDOR: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF.:913.987.031-68- RUA DOS 
MUTUNS, 50-SANTA ISABEL-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
#186937 DEVEDOR: MARIA CASEMIRA DE CAMPOS - CPF.:615.851.221-49- RUA RUA 05 - 
RES. UNIVERSITARIO, -LOBO-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
#187073 DEVEDOR: MARIA DE FATIMA DE  ALMEIDA  CAMPOS- CPF.:788.435.451-91- AV C, 
7-JARDIM GUANABARA-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
#187069 DEVEDOR: MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF.:015.479.351-54- RUA E, 27 -
JARDIM GUANABARA-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item C da tabela D de custas
#186498 DEVEDOR: MARIA DE MELLO QUEROZ - CPF.:630.872.601-00- RUA LUIZ DE 
ALBUQUERQUE-CENTRO, 1-CENTRO -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
#187092 DEVEDOR: MARIA FERREIRA DA CRUZ - CPF.:429.789.471-87- RUA DAS 
CEREJEIRAS, 126-JARDIM GUANABARA-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
#187045 DEVEDOR: MARIA ZENAIDE DOS SANTOS CARVARIO  - CPF.:415.466.101-97- RUA 
SAO BENEDITO, 115-JARDIM SAO LUIZ-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#187084 DEVEDOR: MARILZA DA SILVA RIBEIRO - CPF.:843.609.331-34- AV C, 19-JARDIM 
GUANABARA-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
#186944 DEVEDOR: NATALINA SEBA - CPF.:469.137.851-00- RUA 08 RES. UNIVERSITARIO, 
30 -SANTOS DUMONT-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
#186995 DEVEDOR: NEUZA FRANCISCA DE ASSIS - CPF.:011.192.341-74- RUA CAMPOS 
SALES, 6 -JARDIM UNIAO-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
#186958 DEVEDOR: NILDO PINHEIRO DA COSTA- CPF.:867.926.441-53- RUA DOS 
CACADORES, 345-CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186947 DEVEDOR: NOEME NEVES DE ALMEIDA- CPF.:782.524.231-91- RUA CASTRO 
ALVES, 750-MONTE VERDE-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186904 DEVEDOR: ODAIR GARCIA DA SILVA - CPF.:044.347.261-02- RUA RADIAL 1, 1135-
RODEIO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#186978 DEVEDOR: ORENCIO JULIO DE ALMEIDA - CPF.:265.872.971-53- RUA DOS 
CAJUEIROS, 302-DNER-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
#186957 DEVEDOR: PAULO ROBERTO MARQUES TRINDADE - CPF.:018.626.081-48- RUA 
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - C-CAVALHADA III-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
#186966 DEVEDOR: RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA - CPF.:065.566.281-23- AV JOSE PINTO 
DE ARRUDA, 240-JARDIM CIDADE NOVA-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187014 DEVEDOR: RISONILDA GOMES LACERDA  - CPF.:887.590.671-87- RUA JOSE 
ATALA-JARDIM DO TREVO, 4-JARDIM DO TREVO-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
#187042 DEVEDOR: ROBEILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF.:009.468.081-71- RUA DOS 
CARPINTEIROS, 601-SANTA AMELIA-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
#186922 DEVEDOR: RONALDO DAMACENA JUNIOR - CPF.:696.632.031-53- RUA ELCIO 
ALVES DOS SANTOS, 822  -JUNCO-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item A da tabela D de custas
#187024 DEVEDOR: RONELIA DA SILVA - CPF.:651.600.371-87- RUA DEP.EMANUEL 
PINHEIRO, 209-JARDIM SAO LUIZ-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I da tabela D de custas
#186894 DEVEDOR: ROSALINA VIEIRA DA SILVA - CPF.:536.286.591-91- RUA SAO 
SEBASTIAO, 934-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 B da tabela D de custas
#187102 DEVEDOR: ROSELI GONCAVES DOS SANTOS- CPF.:923.600.411-34- RUA DOS 
JACARANDAS, 152-JARDIM GUANABARA -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
#186913 DEVEDOR: ROSEMAR APARECIDA  SAMPAIO - CPF.:977.311.291-87- RUA 
FLAMENGO-VILA STA. CRUZ, 74-VILA SANTA CRUZ-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187029 DEVEDOR: ROSIVANE SANTANA FARIA SILVA - CPF.:883.502.581-87- RUA DOS 
ENGENHEIROS, 207-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
#187074 DEVEDOR: SANDRA DA CONCEICAO DIAS - CPF.:971.272.211-20- RUA C, 8 -
JARDIM GUANABARA -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
#186997 DEVEDOR: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA NEVES- CPF.:009.234.241-80- RUA 
GASPAR DUTRA, 662 -JARDIM CIDADE NOVA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#187013 DEVEDOR: SHIRLEY MARQUES DE SOUZA - CPF.:408.058.082-72- RUA 
N.SNRA.DAS DORES, 156-SANTA ISABEL-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
#186974 DEVEDOR: SIDINEI VALEJO - CPF.:388.240.781-68- 13 DE JUNHO, 287-CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item A da tabela D de custas
#187049 DEVEDOR: SILVANA DELUGUI TACEO JAIBONA- CPF.:904.376.831-68- RUA A, 1 -
JARDIM GUANABARA -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
#186929 DEVEDOR: THAIS FELISBINA SILVA SANTOS- CPF.:042.983.361-07- RUA DOS 
MUTUNS, 3-JARDIM DO TREVO-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
#187071 DEVEDOR: VALDECI LAURENTINO SILVA - CPF.:452.508.471-53- RUA PADRE 
CASSEMIRO, 606-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
#187113 DEVEDOR: VALDECI MARCELINO DE MOURA - CPF.:241.383.201-72- RUA DELFIM 
MOREIRA, 306-JARDIM CIDADE NOVA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
#187021 DEVEDOR: VALDEMAR ALVES FERREIRA- CPF.:395.977.921-68- RUA 13 DE 
JUNHO, 197-CENTRO-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
#186941 DEVEDOR: VALDINEIA NASCIMENTO DA SILVA - CPF.:055.709.461-52- RUA 07 - 
RES. UNIVERSITARIO, 35-SANTOS DUMONT-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
#186959 DEVEDOR: VALDOMIRO DA SILVA DUARTE- CPF.:354.143.751-00- RUA DOS 
SERRALHEIROS, 236-CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187007 DEVEDOR: WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF.:003.934.221-27- AV SAO 
JOAO, 475-CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item C da tabela D de custas
#187048 DEVEDOR: WEBER CARDOSO GIRARDI - CPF.:245.506.518-90- RUA PADRE 
CASSEMIRO, 1245-CENTRO-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187000 DEVEDOR: WELLINGTON FAVA ROQUE - CPF.:029.000.581-71- AV JOSE PINTO DE 
ARRUDA, 115-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
#186887 DEVEDOR: WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SIL- CPF.:016.828.991-10- RUA 7 
DE SETEMBRO, 300-CENTRO-CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERESValor do titul Item B da tabela D de custas
#186737 DEVEDOR: WILSINELI HAYASHIDA DE CAMPOS MOURA- CPF.:689.583.821-04- 
RUA 13 DE JUNHO, 1107-CENTRO-CUIABA   -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
#186915 DEVEDOR: WILSON TEODORO DA SILVA - CPF.:396.464.671-72- RUA DOS 
VILELAS, 63-JARDIM DO TREVO-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
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, 18 de setembro de 2017.

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE 
LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR 
OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 

VERMELHO LIMITADA Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#187119  DEVEDOR:  ODILZA JARA GOMES  - CPF.: 21.504.698/0001-52- RUA DAS 
SAFIRAS 28  COABH VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - 
Sacador: B D VEST CONFECCOES LTDA   EM RECUPERACA   - Favorecido:ATLAS FIDC 
NP MULTISSETORIAL Valor do titul Item H   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, 18 de setembro de 2017.

10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
 #187145  DEVEDOR:  MANOEL BENEDITO DA SILVA- CPF.: 629.503.801-82- RUA 
JOAQUIM MURTINHO, 01-CAVALHADA -CÁCERES  -MT - Titulo: - Apres: PORTAL DE 
DOCUMENTOS -Sacador: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 
Favorecido:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Valor do titul Item O   da tabela D de 
custas
#187120  DEVEDOR: MARIELLA MALDONADO DE BARROS - CPF.: 630.781.471-34 - 
FAZENDA CATARINENSE, 001-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A- 
Sacador: FAZENDA MORRO VERMELHO LIMITADA - Favorecido:FAZENDA MORRO 

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.
#187140 DEVEDOR: FLAVIA SILVA MIRANDA - CPF.: 025.203.341-85 - RUA DOS RUBIS 
162 -VILA MARIANA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

CASSEMIRO S/N -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - 
Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS   Valor do titul Item B   da tabela 
D de custas
#185906 DEVEDOR: TARCILO FLORINDO DA SILVA - CPF.: 012.354.951-59 - PEDREIROS, 
N 4-CAVALHADA 3 -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
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, 18 de setembro de 2017.

ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - 
Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E   da tabela D 
de custas
#187139 DEVEDOR: FLAVIA SILVA MIRANDA - CPF.: 025.203.341-85 - RUA DOS RUBIS 
162 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - 
Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS  Valor do titul Item B   da tabela 
D de custas
#187137 DEVEDOR: SUELY GROSS GUIMARAES - CPF.: 223.457.109-00 - RUA PADRE 
CASSEMIRO S/N -CENTRO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- 
Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS    Valor do titul Item E   da tabela 
D de custas
#187138 DEVEDOR: SUELY GROSS GUIMARAES- CPF.: 223.457.109-00 - RUA PADRE 
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BR-364, próximo ao km 387.
 Na abordagem, o suspeito 
Sander José Monteiro dos Santos 
apresentou documento de identidade em 
nome de "Leandro Francisco de Farias", 
que foi constatado ser falso. No veículo, 
de propriedade do Bertuir, foram 

apreendidas braçadeiras de nylon usadas 
como algemas para deter as vítimas, mas 
não foram encontradas armas de fogo. 
Os conduzidos foram autuados por 
crime de associação criminosa. Sander 
Monteiro responderá também por crime 
de uso de documento público falso. 

 inco  membros  de  uma Co r g a n i z a ç ã o  c r i m i n o s a  
especializada em roubos de 

caminhões e cargas, com emprego de 
violência às vítimas, foram presos em 
a ç ã o  i n t e g r a d a  d a  D e l e g a c i a  
Especializada de Roubos e Furtos de 
Veículos Automotores (Derrfva), da 
Polícia Judiciária Civil, e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). Com tarefas 
bem distribuídas, a organização vem 
atuando em rodovias dos Estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São 
Paulo. 
 O suspeito, Sander José 

Monteiro, conhecido por “Dez” ou 
“Paraíba”, assumiu a liderança da 
quadrilha após a prisão do chefe José 
Carlos de Oliveira, no dia 4 de agosto 
pela Derrfva e PRF. Ele era considerado 
um dos maiores chefes de bandos 
ligados a roubos de carretas, caminhões 
e cargas nas estradas dos estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Pará. A quadrilha desmantelada, 
era também integrada por Bertuir José 
Vieira, conhecido por “Beitola”, que 
dava apoio logístico usando seu veículo; 
o eletricista Josiano Mendes da Silva, 
que desativava os rastreadores dos 

caminhões roubados, e Jovenil dos 
santos Ferreira, guarda do motorista do 
veículo, enquanto os comparsas 
consolidavam o roubo.
 O quinto integrante do grupo 
criminoso, Diego Rondon Stellari, foi 
preso na mesma casa usada por Bertuir 
José Vieira, no bairro José Carlos 
Guimarães, em Cuiabá, na posse de um 
Rádio PX, usado pelos caminhoneiros. 
Segundo as investigações, Sander José 
Monteiro e Bertuir José Vieira são 
criminosos de alta periculosidade 
articulados para práticas de roubos de 
caminhões. Os dois atuavam juntamente 
com José Carlos de Oliveira e 
reestruturaram a organização após a 
prisão do líder, para continuar agindo 
em roubos de caminhões e cargas nas 
rodovias de vários estados.
 Os suspeitos Sander, Bertuir, 
Josiano e Jovenil foram presos na noite 
de quinta-feira em um veículo Astra 
Sedan, prata, quando seguiam sentido 
Rondonópolis, objetivando abordar e 
subtrair, mediante grave ameaça, 
caminhões e cargas. Eles foram 
abordados pelos policiais rodoviários, a 
pedido da Delegacia, em um posto na 

m dois meses à frente do comando da Eunidade o coordenador- José Nildo 
a p r e s e n t a  o  b a l a n ç o  d a  

produtividade. Segundo ele foram 
registrados cerca de 57 boletins de 
ocorrências, 15 prisões por mandado de 
foragidos da justiça, 24 veículos recuperados 
e 21 veículos apreendidos, além de uma 
aeronave apreendida, 09 armas de fogo 
apreendidas com criminosos, além de 68 
munições de diversos calibres, mais de 458 
quilos de pasta base de cocaína apreendidos, 
cerca de R$ 20.236,00 Reais apreendidos 
produto de evasão de divisas, ainda cerca de 
8 toneladas de produto de contrabando 
apreendido. Os números são referentes a 4 de 
julho até 14 de setembro de 2017.
 “Esse é resultado de muito 
trabalho e planejamento. Esses números 
demonstram o empenho da nossa tropa e a 
dedicação. Precisamos manter o olhar 
estratégico para o policiamento de fronteira. 
Ações pontuais têm dado resultados e feito a 
diferença nos nossos trabalhos”, disse o 
coordenador do Gefron Ten. Cel. José Nildo 
Silva de Oliveira.
 Ele também destacou as ações 
integradas com órgãos de segurança pública 
estadual e federal. “Não podemos esquecer 
do apoio que recebemos das unidades que 
trabalham conosco na fronteira e que 
contribuem com esses resultados. A 
integração das forças nos ajuda a promover a 
segurança na fronteira”.

 Há 15 anos, o Gefron, vinculado 
diretamente à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, desempenha as 
atividades de combate a crimes como tráfico 
de drogas, contrabando e descaminho de 
bens e valores, evasão de divisas e roubos de 
veículos ao longo dos 983 quilômetros de 
fronteira seca e alagada que separam o Brasil 
e a Bolívia. Os 142 policiais realizam 
patrulhamentos pelas rodovias, estradas 
vicinais, operações, barreiras fixas e 

volantes.
 O Gefron conta com três postos de 
fiscalização: Matão (no município de Pontes 
e Lacerda), Vila Cardoso (em Porto 
Esperidião), Avião Caído (em Cáceres), além 
da base operacional do grupamento em Porto 
Esperidião. Os policiais também atuam em 
parceria nos seis postos fixos do Instituto de 
Defesa Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea-MT) do Corixa, Corixinha, Las Petas, 
Fortuna, Ponta do Aterro e Marfil.

PIRATAS DA ESTRADA

Desbaratada quadrilha que 
roubava caminhões e cargas
Redação c/ DRRFVA

O suspeito, Sander José Monteiro, conhecido por “Dez” ou “Paraíba”, assumiu a liderança da 
quadrilha após a prisão do chefe José Carlos de Oliveira, no dia 4 de agosto pela Derrfva e PRF

 laboratório Líder vem realizando Odiversas ações no município de 
Pontes e Lacerda, e na última quinta-

feira (14) foi realizado uma ação  no PSF São 

José dos Quatro Marcos, visando a  proteção 
e melhora na qualidade de vida da população 
Pontes Lacerdense.
 Foram duas palestras, uma sobre a 
diabetes e outra sobre a hipertensão 
orientando assim as pessoas no quesito de 
cada doença. Sobre a diabetes foi orientado 
em relação ao que é diabetes, quais os 
principais tipos e sintomas, os cuidados, o 
tratamento, o diagnóstico e a profilaxia. E no 
caso da Hipertensão foi falado sobre o que é 
hipertensão, quais os principais sintomas, 
como diagnosticar, quem pode ter 
hipertensão arterial, o tratamento e a 
prevenção.
 As pessoas que já possuem ambas 
as doenças é extremamente necessário uma 
reeducação alimentar e prática de exercícios 
regularmente. O laboratório Líder vem com 

esse diferencial para se aproximar dos 
clientes e visando também a orientação dos 
pacientes para maior adesão ao tratamento 
proposto pelo profissional médico.
 Foi realizada a coleta de exame de 
colesterol gratuitamente de todas as pessoas 
que foram ao local presenciar as palestras e 
participar da ação. Por fim a equipe do 
laboratório Líder parabeniza a unidade PSF 
São José pela parceria e agradece a todos os 
colaboradores desde os agentes de saúde, 
recepcionistas, enfermeiros e médicos que se 
dedicaram e fizeram possível para realização 
de mais esta ação que foi um sucesso.
 O laboratório Líder destaca ainda 
que está disponível para qualquer orientação 
quanto à realização de exames, e em outros 
casos como auxílio em diversos outros 
procedimentos não somente de laboratório.

Bertuir, Josiano, Sander e Jovanil estão atrás das grades  

Fotos Derrfva

SALDO POSITIVO

Coordenador apresenta balanço
dos 2 meses à frente do Gefron

Assessoria c/ Redação

Coordenador do Gefron Ten. Cel. José Nildo   

Foto: Marcos Mesquita

QUALIDADE DE VIDA

Equipe do Laboratório Líder
ministra palestras na região 
Assessoria

Em ambiente acolhedor, clientes 
assistem as palestras  

Foto: Divulgação
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 Assim como as demais sub-sedes das provas para o concurso da 
Seduc-MT aplicadas domingo, (17), Cáceres amanheceu no primeiro dia 
desta semana movimentado. Candidatos locais e da região, se postavam 
frente à EE Prof. Natalino Mendes e EEOM, a espera da abertura dos 
portões, atentos para não perder a hora. Terceiro pólo com mais inscrições 
registradas, Cáceres registrou 18.271 inscritos. Página 03

CONCURSO PÚBLICO

Mais de 18 mil candidatos
disputam vagas em Cáceres 

Inscritos chegaram cedo nas escolas Natalino Mendes e EEOM, onde foram 
realizadas tranquilamente as provas para o cargo de professor da educação básica

Pontos de provas ficaram movimentados bem cedinho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Foto: JCC           

TRÂNSITO FATAL

Colisão frontal de motos mata        
jovem e sexagenário em Cáceres

 A  f a t a l i d a d e  
aconteceu no início da noite 
da última sexta-feira (15) na 
rodovia MT-343,  área 
urbana do município, no 
bairro São Jorge,  em 
Cáceres ,  quando duas 
motocicletas se colidiram 
frontalmente, resultando na 
morte de seus condutores, o 
jovem Fellipe Guia Leite 
Gomes e o sexagenário 
Lourenço Lopes de Souza. A 
Perícia poderá constatar 
eventual alta velocidade do 
jovem, ou luz sem farol na 
moto  do idoso como chegou 
a ser ventilado. Página 03

GANG DA PESADA
Vitima Fellipe Guia Leite Gomes morreu no local  

Foto: Reprodução

Bandido que atacava região 
de Cáceres é preso no Acre

 O perigoso assaltante Jackson de Jesus 
Veríssimo, contato de presos da PCE que 
comandavam roubos de Hilux na região de 
Cáceres, foi preso em Rio Branco no Acre, 
esclarecendo-se alguns roubos de veículos em 
Cuia, VG e na nossa região. Ele foi preso com 
armas, munições, colete balístico e artefatos 
explosivos, que seriam usados para explodir 
caixas eletrônicos. O ban do de Jackson, é 
suspeito da morte do adolescente Agnaldo 
Ferreira Gonçalves Junior em Araputanga. 
Página 04

Jaskson, armou assalto a evangélicos em Quatro Marcos  

Foto: Quésia Melo

ESTRÉIA NO GERALDÃO

Fera enrosca no gramado
e não sai do placar zerado

 Na estréia da Copa FMF sub-21, Cacerense e Luverdense se 
enfrentaram no Geraldão, em Cáceres, na noite do último domingo (17) e o 
placar terminou com o placar de 0 a Na partida, Cacerense e Luverdense 
fizeram um jogo muito movimentado, mais foram seriamente prejudicados 
pelo gramado e segundo a crônica esportiva local. No final de semana, o 
STJD da CBF, manteve o clube rebaixado na 2ª divisão. Página 07

Birigui ficou nos vestiários orientando o plantel  

Foto: Assessoria Cacerense

SALTEADORES

Policia desarticula quadrilha
que assaltava caminhoneiros 

 Cinco membros de uma organização criminosa especializada em 
roubos de caminhões e cargas, com emprego de violência às vítimas, foram 
presos em ação integrada da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos 
de Veículos Automotores, da PJC, e a PRF. Com tarefas bem distribuídas, a 
organização atuava em MT, MS e SP. Foram presos, Sander José Monteiro, 
José Vieira, Josiano Mendes da Silva e Jovenil dos santos Ferreira. 
             Página 05

Bandidos Bertuir, Josiano, Sander e Jovanil, fora de circulação  

Fotos:Derrfva

SED-LEX
O ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal, concedeu H.C 
para afastar a execução provisória da pena 
imposta pela Justiça Militar a um primeiro-
tenente da PM de São Paulo, condenado a 6 
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial 
semi-aberto, por corrupção passiva, na forma 
continuada. De acordo com o entendimento 
adotado pelo relator, em obediência ao 
princípio constitucional da presunção da 
inocência, a execução da pena só deve 
começar após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória. 

TCURDIDO
O ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, concedeu medida 
cautelar para suspender a eficácia do 
Acórdão 775/2016, do Tribunal de Contas da 
União, que interrompeu a política pública de 
Reforma Agrária no país e os pagamentos de 
créditos a milhares de beneficiários. Para o 
ministro, as providências adotadas pelo TCU 
e x t r a p o l a r a m  s u a  c o m p e t ê n c i a  
constitucional fixada no art. 71 da 
Constituição Federal. Curioso que o mesmo 
TCU engoliu a língua quando Temer 
publicou a Medida Provisória 793, que 
autoriza a renegociação de dívidas 
previdenciárias dos produtores rurais e ainda 
diminui quase pela metade a contribuição 
que eles terão de fazer à Previdência a partir 
de 2018.

AD-CAUTELAM
Campanha #TodosJuntosContraCorrupção 
foi lançada semana passada no Conselho 
Nacional do Ministério Público, em Brasília 
com a presença do presidente da instituição, 
Rodrigo Janot ,  e  do minis t ro  da  
Transparência e Controladoria-Geral da 
União, Wagner Rosário. A campanha é uma 
iniciativa da Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e Lavagem de Dinheiro que 
reúne mais de 70 órgãos e entidades em 
funcionamento no País. Com um pé atrás, 
ficamos naquela do... será? Só embarcamos 
quando for respeitada a constituição com 
suas clausulas pétreas, sem Power Point e 
Lawfare, mesmo porque em nome de 
combate a corrupção, tem muita gente que 
extrapola direitos.

PESO DA BALANÇA
O juízo da 6ª Vara do Juizado Especial 
Federal de Mato Grosso julgou improcedente 
a ação de danos morais movida pelo juiz Jean 
Louis Mais, da comarca de Itiquira, em face 
da OAB-MT. O juiz alegou ter sofrido danos 
morais pelo fato da OAB-MT ter questionado 
seu ato que determinou ao cartório que os 
alvarás de levantamento de depósito de 
pagamento de precatórios fossem entregues 
diretamente à parte autora da ação e não aos 
advogados. Como a medida adotada fere as 
prerrogativas da advocacia, conforme 
disposto na Lei 8.906/94, nada mais justo que 
a OAB exigir seus direitos, e mais que justa a 
decisão do juiz da 6ª Vara.  

DELAÇÕES?
O congresso nacional estuda redefinir o texto 
atinente a delação premiada existente na 
atual co0njuntura e nada mais licito que isso 
aconteça; nada contra investigações e outros 
que tais, porém a coisa descambou de tal 
forma, que pessoas simplesmente acusadas 
sem provas materiais, ficam presas meses 
sem sentença, anos, sem a garantia 
constitucional e tudo em nome do combate a 
corrupção. Publico e notório que a legislação 
da delação tem falhas, conforme disserta o 
deputado Beto Mansur. Preso, o cara delata 
até a mãe, inventa coisas para ser solto e 
mesmo sem apresentar provas, muitas vezes, 
vale a sua simples delação, isso é mau. 
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 Dias destes num bate-papo na banca do 
Daud, o assunto era a previdência social, o INSS, 
os aposentados, enfim, a turma dos excluídos, o 
órgão representativo dos entas e o papo político 
dos governantes, sobre uma eventual quebra 
geral da frágil da entidade, que segundo os 
economistas tendenciosos está inflada, prestes a 
explodir, tamanho o rombo. Falam em centenas 
de milhões de reais de déficit da previdência e 
que somente uma reforma pode salvar o crédito 
dos aposentados num breve futuro. 
 Nas estapafúrdias alegações, somam 
isso, aquilo, mais aquilo, e bota quilo, com 
certeza, pensando que o povo é idiota de 
acreditar que os aposentados sejam os culpados 
do rombo, que se aposentam cedo demais, só 
faltam colocar Matusalém de garoto propaganda 
de suas mentiras. 
 Ratificando no pé do ouvido de todos, 
Mentira, com Eme maiúsculo sim; e com 
números provamos que a previdência pode se 
auto-administrar, com superávit, senão 
vejamos:A seguridade social é mantida e 
financiada através de recursos da contribuição:- 
(a) do empregador, através das folhas de salário, 
receita ou faturamento e lucro (COFINS, PIS, 
CSLL). (b) do trabalhador através das 
contribuições descontadas do seu salário. (c) das 
receitas de concurso e prognósticos realizadas 
mediante o sorteio de qualquer concurso 
envolvendo número, símbolo, loterias e apostas 
no âmbito federal e (d), do importador de bens e 
serviços do exterior, ou seja, por meio do PIS 
Importação e da COFINS Importação. 
 Além disso, engrossam a arrecadação, 
de natureza tributária, definido pelo teor da Carta 
Magna nos arts. 149, 195, §§ 4º, 6º, 9º e 11, as 
demais fontes para manutenção da seguridade 
social: impostos, taxas, contribuições de 
melhorias, contribuições sociais em sentido 
amplo e empréstimos compulsórios, dentre 
outras. Dessa forma, pode-se compreender que, 
o sistema de seguridade social é mantido 
mediante um conjunto de fontes elencados em 

lei, sendo que, deve-se ressaltar que tais fontes 
não se exaurem nos depósitos realizados pelos 
trabalhadores que deles gozam. 
 Isso gera superávit bastante para bancar 
todas as despesas do INSS, salários, pensões, 
seguridade social, enfim, aquilo que eles 
chamam de beneficio, mas na realidade é o 
ressarcimento de um direito pago por décadas 
aos que bancam a instituição. 
 O aludido rombo da previdência 
acusado pelos politiqueiros do poder como 
desculpa para a o sacrifício da classe 
trabalhadora alvo da maldita reforma se dá pelo 
desvio de verbas deste instituto para financiar o 
pagamento de dívidas públicas, para a formação 
do superávit primário e atendimento das 
cond ições  impos tas  por  o rgan i smos  

internacionais por meio do, inicialmente 
denominado, Fundo Social de Emergência.
 Nessa manobra, governo fundou a 
Desvinculação da Receita da União (DRU) com 
o objetivo de retirar parte do valor destinado à 
seguridade social e repassar para o orçamento 
fiscal. Dessa forma, desvia-se parte do 
orçamento com a finalidade de efetuar o 
pagamento da dívida pública, gerando com seus 
gastos desenfreados, um déficit na suficiência de 
arrecadação da previdência, quando o correto 
seria executar quem deve ao instituto. 
 A extinta Varig, deve R$ 4 bilhões, a 
JBS, R$ 2 bilhões, a Marfrig, R$ 1,1 bilhão, a 
Associação Educacional Luterana/Ulbra, R$ 1,7 
bilhão e por ai adiante e a gente pergunta: quem 
causa rombo à previdência?

 Daqui mais alguns dias, na data de 6 de 
outubro de 2017, Cáceres completará mais um ano de 
aniversário. Que tal se idealizássemos e 
conduzíssemos as comemorações em sua 
homenagem de uma forma diferente? Estava aqui 
pensando se não poderíamos aproveitar a 
oportunidade para discutirmos sobre os nossos 
avanços e recuos, acertos e erros, possibilidades e 
impossibilidades na construção do nosso espaço 
urbano? Até porque, tentar compreender a cidade 
também é uma forma de celebrá-la.
 Nesse sentido, defendo uma proposta de 
comemoração diferente, não por irreverência ou 
exotismo de minha parte, não por querer, sem muito 
fundamento ou circunstância, algo apenas que se 
mostre diferente. 
 Mas pela preocupação em interromper, o 
quanto antes, o processo perverso de esvaziamento da 
cidadania, que, para além de silenciar protagonismos, 
e, conseqüentemente, castrar o surgimento de novos 
arranjos e criações, como já nos manifestamos em 
tantos outros textos, vem tornando difusa (e confusa) 
a relação entre os cidadãos e o território que ocupam 
(ou deveriam, democraticamente, ocupar).
 Poderíamos começar com algumas ações 
nas escolas, o que acham? A Secretaria Municipal de 
Educação, bem como a Câmara de Vereadores, 
poderiam, inclusive, mobilizar, incentivar e apoiar 
atividades como: palestras interativas (não 
monólogos enfadonhos e entediantes), rodas de 
conversas (a fim de que os jovens participem, ouçam 
e, principalmente, sejam ouvidos), relatos de 
experiências (a fim de que a dinâmica, a lógica, o 
imaginário e as narrativas sobre a cidade não sejam 
uma única). E, cursos sobre a cidade, contemplando 
seus aspectos culturais, históricos, sociais e 
econômicos, e, especialmente, os desafios do 
presente e os desejos e visões para a próxima década.
 Não é sonho não! Não é utopia não! É 
possível! Precisamos, urgentemente, pluralizar a fala 
sobre “o agora” e “o depois” na cidade. E olha só que 

oportunidade interessante! Diria até, única! Por que 
não?
 Como costumo afirmar, precisamos 
estimular e provocar inteligências. Estimular e 
provocar, porque a primeira das primeiras 
transformações se opera a partir da dobradinha entre a 
propagação de conhecimento e o fomento à invenção 
e à reinvenção de ideias.
 Ainda falando sobre as escolas, tenho mais 
uma sugestão, nada muito inovadora, inclusive muita 
professores já o faz, mas que talvez também sirva para 
o que pretendemos. Poderíamos organizar um 
Concurso de Redação, por sala, por unidade escolar, 
ou por um conjunto de bairros, ou, quem sabe, nos 
moldes do esquema futebolístico, com preliminares, 
eliminatórias, semifinal e final. E o tema? 
Obviamente que não poderia ser outro: para além da 
mesmice e do senso comum, que cidade nós 
queremos? Nossa! Seria um exercício que motivaria 
muita gente, e o objetivo é esse mesmo: motivar. 
Motivar para ocupar, motivar para respirar e motivar 
para vivenciar os nossos cantos e recônditos urbanos.
 A mídia local também poderia colaborar 
intensamente para as nossas comemorações, não é 
mesmo? E já adianto, não apenas fazendo especial 
com músicas locais, ou vídeos com imagens da 
cidade. Cáceres merece mais! Merece a construção 
conjunta de projetos para o amanhã. E, dado o seu 
alcance, poderíamos potencializar isso com os 
programas das emissoras de rádio e televisão, com as 
reportagens especiais e com os artigos dos jornais, 
impressos e virtuais.
 Seria enriquecedor, por exemplo, não 
somente vermos, ouvirmos ou lermos uma série de 
entrevistas com os nossos representantes políticos, 
mas, também, com os diretores e coordenadores de 
escolas, com os professores da Educação Básica das 
redes municipal, estadual e federal, com as lideranças 
dos movimentos sociais, dos sindicatos e das 
associações de classe, com as organizações não-
governamentais e com os membros dos coletivos, 

todos, sem exceção, manifestando-se sobre a cidade 
desde o seu lugar de fala, desde às suas percepções e 
impressões de leituras dos encantos e desencantos do 
chão que habitam.
 Seria igualmente enriquecedor, por 
exemplo, acessarmos vídeos temáticos nas páginas da 
net, com causos da oralidade de outrora; com 
memórias do tempo do onça; com declamação de 
poemas de nossos poetas; com a leitura de textos 
clássicos de nossos historiadores; de modo a 
firmarmos e fortalecermos laços com as nossas raízes, 
com as nossas origens, diria até, de modo a 
reescrevermos a nossa própria compreensão e 
apreensão da cidade, para mais adiante de uma 
história oficial que nos foi e é contada.
 E o que teremos nas praças? Ah, adoro 
praças! Teremos atividades culturais, por suposto. 
Mas além das apresentações a serem apreciadas em 
horários alternativos, sobretudo quando houver já 
uma sombrinha bem ampliada, poderíamos organizar 
oficinas de dança, com aulas abertas, ou também 
oficinas de exercícios aeróbicos para os mais diversos 
gostos e idades. Poderíamos também aproveitar as 
praças para realizar competições de xadrez, de bozó, 
de dominó e de damas. Quanto mais conseguirmos 
enchê-las, mais ponto para as nossas pretensões de 
comemorações diferenciadas conseguiremos.
 Cáceres não é um problema a nos perturbar, 
um fantasma a nos assombrar, ou um fardo a ser 
carregado no lombo, discursos que a descrevem dessa 
forma, e não são poucos, infelizmente, são muitos, em 
realidade, contribuem exclusivamente para 
naturalizar as violências e as opressões – simbólicas 
ou físicas – os desmandos, as contradições e as 
precarizações, que, volte e meia, comprometem a sua, 
digamos, rotina desrotinada.Cáceres é um caso 
nosso! É terra a ser cultivada por nós! Viva Cáceres!

***___José Ricardo Menacho: Professor do Curso 
de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Cáceres), autor do livro “O Plural do Diverso”.

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

EXPEDIENTE

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

55
Anos
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Rombo na Suficiência
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ais um grave acidente Maconteceu no trânsito de 
Cáceres, como sempre é 

rotina nos finais de semana, causando 
danos em veículos e lesões em vitimas, 
algumas vezes, resultando em mortes, 
como o da última sexta feira envolvendo 
duas motocicletas. A fatalidade 
aconteceu no início da noite da sexta-
feira (15) na rodovia MT-343, área 
urbana do município, no bairro São 
Jorge.
 Conforme relato da Policia 
Militar que atendeu a ocorrência, o 
acidente teria ocorrido por volta das 
19h00, quando Fellipe Guia Leite 
Gomes, 17 e Lourenço Lopes de Souza, 
63 colidiram as suas motocicletas no 
início da MT 343, vindo a morrer em 
decorrência do forte impacto. Segundo 
um dos jovens que estava Fellipe no 
momento do acidente, eles estavam em 
um bar na MT 343, e decidiram ir até as 
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específica e uma relativa às políticas 
públicas de educação.
 Ao todo, o concurso oferece 
5.748 vagas, entre níveis Fundamental, 
Médio e Superior, para professores de 
diversas áreas, entre elas: Português, 
Biologia, Geografia, História, Língua 
Estrangeira e Educação Física. Além disso, 
as vagas também são para Técnico 
Administrativo Educacional e funções de 
Apoio: Limpeza, Merendeira e Vigilância. 
Já para as vagas de Professor da Educação 
Básica foram contabilizadas 45.620 
inscrições e o terceiro pólo com mais 
inscrições registradas, foi Cáceres, com 
18.271 candidatos.
 Aviso afixado nos locais de prova 
apresentava as recomendações da Seduc 
para os mais de 250 mil candidatos que 
d i spu tam uma das  5 ,748  vagas  
disponibilizadas pelo Governo do Estado. 
No aviso, explicitado que o alerta da 
antecedência mínima de 60 minutos do 
horário estabelecido para abertura dos 
portões; permissão apenas para uso de 
lápis, borracha, caneta de tinta preta ou 
azul, fabricada em material transparente e 
o documento original de identidade; 
vedação do uso de aparelhos eletrônicos 
(agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, 
telefone celular, walkman etc.) boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, etc., sob. pena 
de eliminação do candidato.
 N o  d o m i n g o ,  1 7 ,  f o r a m  
realizadas as provas para o cargo de 
professor da educação básica e no dia 24 de 
setembro para o cargo de técnico 
administrativo, que tem mais de 93 mil 
inscritos. Conforme a Comissão Especial 
do Concurso Público, formada por órgãos 
da Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Seduc) e Secretaria de 
Estado de Gestão (Seges), nenhuma grave 
ocorrência foi registrada nos 125 locais de 
prova, divididos em 15 municípios no 
Estado. 

m parecer técnico elaborado pelo UMinistério Público Estadual 
constatou diversas irregularidades 

em uma casa lar localizada na cidade de 
Cáceres e instaurou inquérito civil para 
apurar os fatos. O relatório aponta que a 
instituição estava ao menos sem três 
registros necessários para o funcionamento 
de atendimento a crianças e adolescentes. 
A portaria foi assinada pelo promotor de 
Justiça Rinaldo Segundo, da 3ª Promotoria 
de Justiça Cível da Comarca de Cáceres na 
última semana.
 De acordo com o promotor de 
Justiça Rinaldo Segundo, a casa lar possui 
insuficiências como falta de projeto 
político pedagógico, falta de registro do 
Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes, do Conselho 
de Assistência Social, da Vigilância 
Sanitária e do Corpo de Bombeiros.  Além 
disso, foram identificados problemas 
estruturais, de materiais e funcional.
 A assistente social do MPE 
relatou que os dois banheiros existentes na 
instituição não são adaptados para a 
utilização de pessoas com deficiência, o 
que estaria em “desacordo” com as 

Orientações Técnicas para os Serviços de 
Acolhimento. Ainda no parecer foi descrito 
a situação precária do automóvel utilizado 
para  locomoção  das  c r ianças  e  
adolescentes da casa lar: um veículo 
Kombi, ano 2009, que não tem cintos de 
segurança e cheira a gasolina.
 O quadro de funcionários 
também não estaria adequado para o 
atendimento das crianças e adolescentes 
abrigadas no local. Por fim consta no 
relatório que nem placa de identificação a 
instituição possui.
 Para sanar as irregularidades do 
local o promotor determinou a instauração 
do inquérito, com o objetivo de regularizar 
todos os registros, realizar a elaboração do 
projeto político pedagógico, fazer as 
adaptações estruturais necessárias, 
aquisição de um veículo e contratação de 
educadores e auxiliares.
 Por fim ele determinou a 
instauração do inquérito. “Autue-se como 
Inquérito Civil, procedendo-se aos devidos 
registros no sistema SIMP, com indicação 
da área “Infância e Juventude”, e assinto 
relacionado a entidade de atendimento 
(Casa Lar)”, diz trecho da portaria.

proximidades do Pesqueiro.
 Na volta, Fellipe vinha na 
frente pois sua moto empreendia mais 
velocidade que as demais e em 
determinado momento, só ouviu o 
barulho da pancada, esclarecendo que 
não viu qualquer luz vinda da outra moto 
que colidira com a do amigo, 
suspeitando que a moto, que depois 
ficou sabendo era pilotada pelo senhor 
de nome Lourenço, não possuía luz, 
talvez devido a problemas no farol.
 De acordo com os relatos dos 
Policiais ao chegar ao local a vítima 
Fellipe já não se encontrava com vida, já 
Lourenço foi encaminhado ao Hospital 
Regional de Cáceres pela guarnição do 
Corpo de Bombeiros, mas também 

resistiu e faleceu por volta das 23 horas 
do mesmo dia. De acordo com a polícia, 
somente a Perícia poderá constatar de 
fato o que ocorreu no local que originou 
o acidente. Se os jovens estariam 
fazendo um racha ou se realmente a 
motocicleta da vitima fatal Lourenço 
estaria sem a luz do farol.
 A vítima Fellipe Guia Leite 
Gomes, foi velada na Igreja Assembléia 
de Deus – Madureira, - na Avenida 7 de 
Setembro, no bairro Cidade Alta, sendo 
sepultado às 16h00 de sábado e o velório 
de Lourenço Lopes de Souza, de 63 
anos, aconteceu na Rua São Marcos, Nº 
87, no bairro Cavalhada, sendo que o 
enterro foi também às 16 horas do 
sábado.

ssim como as demais sub-sedes das Aprovas para o concurso da 
Secretaria de Educação Esporte e 

Lazer do Estado do Mato Grosso (Seduc-
MT), aplicadas domingo último, (17), 
Cáceres também amanheceu no primeiro 
dia  des ta  semana movimentado.  
Candidatos locais e da região, se postavam 

frente à EE Prof. Natalino Mendes e 
EEOM, a espera da abertura dos portões, 
atentos para não perder a hora.
 No domingo, os candidatos 
enfrentaram uma prova objetiva de 
múltipla escolha, com 70 questões, uma 
redação e uma prova dissertativa com 
quatro questões, sendo três da disciplina 

TRAGÉDIA URBANA

Jovem e sexagenário perdem
vida na colisão de duas motos

Testemunha diz que moto do idoso estaria sem farol, mas conforme a polícia, só a Perícia poderá constatar de fato o que ocorreu no local que originou o acidente
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ma espingarda calibre 20 que Uestava em poder  de dois 
suspeito foi apreendida em ação 

da Polícia Judiciária Civil, realizado no 
último sábado (16), no município de 
Jauru, na região de Cáceres. A apreensão 
aconteceu durante diligências da 
operação Bairro Seguro Fronteira, 
deflagrada pela Secretária de Estado de 
Segurança Pública (Sesp). 
 E m  d e s l o c a m e n t o  n a 
comunidade Mirassolzinho, área rural 
do município de Jauru, a equipe de 
inves t igadores  ident i f icou dois 
suspeitos em uma motocicleta Honda 
Titan, próximo a saída para BR-174. Ao 

avistar o comando de parada dos 
policiais, os criminosos empreenderam 
fuga, dando início à perseguição. No 
caminho, os suspeitos dispensaram uma 
mochila contendo a espingarda calibre 
20, e peças de roupa, entre elas uma 
jaqueta camuflada. 
 Após cerca de 10 quilômetros 
de perseguição, os criminosos entraram 
em uma região de chácaras e sítios, onde 
devido as dificuldades de acesso 
conseguiram se esconder e escapar da 
vista policial. 
 As  di l igências  es tão  em 
andamento em buscas dos suspeitos e 
outros objetos de origem ilícita.

explodir caixas eletrônicos, sendo 
também, suspeito de integrar a quadrilha 
que no dia 5 de julho explodiu dois caixas 
eletrônicos do Supermercado Val 
Querendo, no dia 5 de julho deste ano, em 
Rio Branco. Ele foi apresentado pela 
Polícia Civil somente na última sexta-
feira (15), após a equipe de investigação 
coletar mais detalhes sobre a ação do 
grupo. O delegado Sérgio Lopes, que 
investiga o caso, explicou que policiais 
do Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) acharam drogas no carro dele e 
decidiram verificar a casa do suspeito 
onde foram achados os explosivos, 
armas, munições e coletes balísticos da 
Polícia Civil do Mato Grosso.
 Ficou então esclarecido que na 
noite de 18 de agosto desse ano em São 
José dos Quatro Marcos, o banido que 
possui diversas condenações pela prática 
de roubos, na companhia do adolescente 
de um de 17 anos,  e um terceiro 
envolvido, invadiram a residência onde 
c e r c a  d e  1 9  m e m b r o s  d e  u m a 
congregação evangélica estavam 
reunidos em um jantar.
 O adolescente era Agnaldo 
Ferreira Gonçalves Junior, 17 anos, que 
foi assassinado na terça-feira da semana 
passada (12), na cidade de Araputanga. 
Conforme já divulgamos, na ocasião do 
roubo aos evangélicos, os meliantes 
armados invadiram a casa das vitimas na 
hora do jantar após o culto e roubaram 
duas caminhonetes; celulares; 4 alianças; 
uma bolsa; 3 relógios; 1 televisão; 1 caixa 
de som; 1 litro de whisky; 1 sacola de 

roupa; 2 notebooks; 3 óculos de sol; 2 
perfumes; R$ 2 mil, talões de cheques e 
outros pertences e documentos que 
estavam dentro das caminhonetes. 
 O delegado Henrique Trevizan 
explicou que as investigações de campo e 

inteligência logo identificaram os dois 
executores do roubo. 
 Jackson, que é oriundo de 
Várzea Grande, teve a ordem de prisão 
decretada, mas havia sido preso em 
flagrante no Acre.

 roubo de duas caminhonetes OHilux ocorrido durante reunião 
d e  m e m b r o s  d e  u m a 

congregação evangélica da cidade de São 
José dos Quatro Marcos foi esclarecido 
pela Polícia Judiciária Civil. Um dos 
autores é Jackson de Jesus Veríssimo, 29, 
conhecido por "Gonçalo" ou "Seu 
Gonçalo", que foi alvo da operação 
Coligados, deflagrada pela Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos (Derf) 
de Várzea Grande, na última quinta-feira 
(14). O criminoso está preso em Rio 
Branco no Acre,  onde teve dois 

mandados de prisão do Estado de Mato 
Grosso cumprido pela Delegacia de 
Combate ao Crime Organizado (Decco), 
da Polícia Civil acreana. Um dos 
mandados é referente ao roubo das 
caminhonetes em São José dos Quatro 
Marcos, requisitado nas investigações 
comandadas pelo delegado Henrique 
Trevizan, e o outro da operação da Derf  
de Várzea Grande.
 Jackson foi preso na capital do 
Acre no dia 4 de setembro, com armas, 
munições, colete balístico e artefatos 
explosivos, que seriam usados para 

ASSALTOS E MORTE

Preso o contato da quadrilha 
que roubava Hilux na região

Redação c/ PJC

Jackson, integrava quadrilha comandada por presidiário em Cuiabá e chefiava 
bando nos roubos, sendo suspeito da execução de um comparsa em Araputanga

Perigoso assaltante Jackson de Jesus Veríssimo   

Foto: Quésia Melo

avistaram Jeovani tentando fugir pelos 
fundos. 
 O suspeito foi preso, e em 
conversa disse que as armas estariam na 
caixa de descarga de um dos banheiros 
do local, e que os capuzes estariam no 
telhado da residência. Bandidos e armas, 
foram encaminhados a Delegacia de 
Polícia de São José dos Quatro Marcos, 
para a lavratura do flagrante e demais 
providencias.      

 rês bandidos, Jhonatan Leite da TSilva, 36, Elizeu da Silva de 
Oliveira, 33, e uma comparsa do 

bando, amanheceram a semana atrás das 
grades no cadeião de São José dos 
Quatro Marcos, após terem sido 
flagrados e presos pela policia na 
madrugada de sábado último, acusados 
da pratica de roubo na residência de um 
casal de idosos, Jardim das Oliveiras, 
naquela cidade.
 A policia encontrou com os 
gaturamos, um simulacro tipo revolver 
calibre 38, um par de luvas, martelo e um 
cofre, que havia sido levado das vítimas. 
Conforme o casal, o trio de malfeitor, 
mediante ameaças,  por diversas vezes 
engatilhando os revolveres, a todo custo 
queria a senha do cofre. Os bandidos 
roubaram além do cofre, um veículo 
CrossFox de cor branca.
 Policiais da Força Tática do 6º 
Comando Regional, foram acionados 
tão logo os assaltantes haviam se 
evadido da casa das vitimas e nas rondas 
pe lo  munic íp io  de  Araputanga , 
avistaram dois suspeitos em um veículo 
g o l  e  q u e  a o  s e r e m  n o t a d o s 
empreenderam fuga em direção a cidade 
de São José dos Quatro Marcos.
 Instados a parar, os suspeitos 
aceleraram na fuga e os PMS atiraram 
num pneu trazeiro do Gol, dificultando a 

evasão dos dois. Imobilizados e 
interrogados, os ladrões caíram em 
contradição e finalmente, cientes da 
queda da casa, confessaram o assalto e 
deduraram dois comparsas, Beatriz 
Pereira Gontijo, 26 e Jeovani Dias 
Ferreira, mesma idade.
 No local indicado pela dupla 
onde estavam seus cúmplices, a PM 
prendeu Beatriz, que disse estar sozinha, 
negando ter arma, mas os policiais 

PEGA-PEGA

Força Tática encanou ladrões
que roubaram cofre de idosos 
Redação c/ PM

Armas e toucas usadas pelos meliantes durante assalto  
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TRABUCO NA MOCHILA

Dupla em moto dispensa arma
durante perseguição da policia 
PJC c/ Redação 

No rastro da malandragem, policia só pegou a espingarda  
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