
BÊNÇÃO, TIO!
A Ordem dos Advogados do Brasil entrará 
com uma ação na Justiça contra a decisão da 
prefeitura do Rio de Janeiro de permitir ao 
Banco A.J.  Renner S/A conceder 
empréstimos consignados aos servidores 
ativos e inativos do município; de acordo 
com o site The Intercept, um dos acionistas 
do A.J. Renner é o bispo Edir Macedo, tio do 
prefeito Marcelo Crivella. O Banco Central 
informou que Macedo detém 47,51% do 
capital social da instituição financeira e com 
residência nos Estados Unidos, o fundador e 
líder da Igreja Universal do Reino de Deus é 
investidor estrangeiro do banco desde julho 
de 2013. É como a gente diz, de Cabral à 
Cabral, a coisa continua. 

ARMAS E BANDIDOS
Projeto apresentado no Senado, prevê um 
plebiscito para consultar a população sobre a 
revogação do Estatuto do Desarmamento. A 
lei, de 2003, limitou a comercialização e o 
porte de armas de fogo. Apesar de a 
população ter rejeitado, em referendo, a 
proibição da comercialização de armas de 
fogo e munição em território nacional, as 
demais regras restritivas do Estatuto 
continuam valendo. O Projeto de Decreto 
Legislativo 175/2017 será analisado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. E o desarmamento dos bandidos? 
Fica pro dia de São Nunca?

BOM EXEMPLO
Leandro Antônio Silva, morador do Jardim 
Europa, morador de Tangará da Serra na 
tarde de 7 de setembro, encontrou um valor 
considerável de dinheiro no chão de um 
supermercado e foi até a delegacia de Polícia 
Civil, onde registrou um Boletim de 
Ocorrência e agora busca pelo dono da 
quantia encontrada. Ele contou que foi até o 
Supermercado Big Master comprar verduras 
e viu maços de dinheiro caído no piso 
próximo a escada que dá acesso ao segundo 
piso do estabelecimento, onde funciona o 
setor administrativo. Pegou e ficou 
esperando um pouco para ver se alguém 
vinha reclamar, mas ninguém apareceu.

MAU EXEMPLO
O reverso, na semana passada, a Polícia 
Federal encontrou R$ 51 milhões de reais em 
um imóvel usado pelo ex-ministro Geddel 
Vieira Lima em uma área nobre de Salvador 
e foi preciso usar sete máquinas e o dia 
inteiro para finalizar a contagem da 
notas.Este valor é equivalente a: 54 mil 
vezes o valor de um salário mínimo em vigor 
neste ano, de R$ 937; ¼ do que a União 
desembolsou neste ano para subsídios e 
financiamentos do Minha Casa Minha Vida; 
O prêmio acumulado em várias semanas da 
Mega-Sena e vai por aí. A grana com certeza 
suja, mostra a diferença entre um político 
corrupto e um trabalhador honesto, né 
mesmo, Seu Leandro?

INSEMINAÇÃO
A Prefeitura de Cáceres, através da 
secretaria de Agricultura continua a 
seqüência de curso de inseminação artificial 
com parceria da Alta Genetics, para atender 
os pequenos produtores do Programa Bacia 
Leiteira. A secretaria de Agricultura 
jun tamente  com seus  t écn icos  e  
representantes da Alta Genetics irá realizar 
entre os dias 11 a 15 de setembro, na 
comunidade Barra Nova, Distrito do 
Caramujo, na Propriedade do Sr. Rogério 
Belizário. Segundo o coordenador, esta 
etapa será apenas com 6 produtores, e ao 
final, o produtor terminará qualificado para 
atender a sua própria produção com 
qualidade.

Cáceres-MT, quarta-feira 13 de setembro de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Hoje, 13 de Setembro, uma sexta-
feira de muito sol e calor, a gente pára um 
pouquinho, para através da realista reflexão, 
registrar as sinceras homenagens àquele (a) 
que está de uma forma ou de outra, presente 
na nossa mesa, seja, café da manhã, almoço 
ou jantar. Falamos do agrônomo, (a) cuja 
data é mundialmente comemorada hoje, 
efeméride mais que justa, para render 
homenagens a quem abraçou a profissão se 
dedicando ás técnicas de agronomia e 
agropecuária. A profissão de agrônomo é 
bem ampla e pode envolver diversos campos 
de atuação, todos ligados a agricultura, 
agronomia e agropecuária. 
 Portanto podem atuar em atividades 
relacionais a preparação de solo para 
plantações, preparação para criação de 
gado, técnicas para eliminação de pragas, 
atividades ligadas ao meio ambiente, no 
agronegócio entre outras. No Brasil, o Dia 
do Agrônomo é celebrado em 12 de outubro, 
por se tratar do dia da regulamentação da 
profissão (decreto 23.196 de 1933), mas 
como nosso intento é genérico aos 
agrônomos de forma planetária, decidimos 
registrar o 13 de setembro, o Dia Mundial, 
para homenagear a todos os profissionais da 
a g r o n o m i a  e  a g r o p e c u á r i a ,  
independentemente da área de atuação. 
 Todos eles (as) como mencionado 
supra, são responsáveis pela subsistência 
humana, no assessoramente técnico ao 
homem do campo, sem os quais, as cidades 
sucumbiriam. Graças aos agrônomos, temos 
a alta produtividade das lavouras e da 
pecuária. Com a aplicação de técnicas 
avançadas, eles aprimoram e potencializam 
todas as atividades realizadas no campo. 
 Enfim, são profissionais de grande 
valor, que colaboram com o aquecimento da 
economia do nosso país e o crescimento dos 
produtores rurais. Enquanto a agronomia 
trabalha mais voltada ao plantio e ao estudo 
das técnicas para preparação de solo para o 
plantio, que pode ser de frutas, verduras e 

outros tipos de plantação, dentro da 
agricultura, a agropecuária envolve a 
preparação da terra para a criação de 
animais, como o gado. 
 Ilustrando a história da Agronomia 
brasileira, lembramos que ela começou 
junto do surgimento da Agricultura no país, 
ao lado dos grandes fazendeiros, desde o 
início da colonização ao estabelecimento da 
República, a ciência agrária se mostrou uma 
importante personagem na evolução da 
economia agrícola. Durante o Império, o 
sistema sucroalcooleiro nordestino entrou 
em decadência devido ao fim da escravidão 
e ao deslocamento do núcleo econômico 
para o Sudeste cafeeiro. 
 Com isso, a aristocracia agrícola 
nordestina buscava uma solução para voltar 
a ser uma grande potência. Visando uma 
mão-de -ob ra  ma i s  qua l i f i c ada  e  
conhecimento de comércio, criaram, em 
1859, o Imperial Instituto Baiano de 

Agricultura. Dezesseis anos depois, em São 
Bento das Lages, foi fundada a primeira 
escola de Agronomia no Brasil, que hoje 
integra a Universidade Federal da Bahia. 
Muitos anos depois da primeira Escola de 
Agronomia, os engenheiros agrônomos 
tiveram sua atividade transformada de 
simples melhoradores da atividade agrícola, 
para os principais responsáveis por tudo o 
que envolve o agronegócio. 
 Um profissional que por vezes não é 
reconhecido no meio urbano, mas que tem 
sua mão envolvida desde o pão do café da 
manhã até o algodão do pijama, levando 
qualidade à mesa e à vida de todos. 
 Portanto, nossas homenagens hoje, 
todos aqueles que dedicam a vida à 
produção agrícola; que eles possam, a cada 
vez que plantarem sonhos, colher 
realizações. É plantando o cuidado com a 
terra que você faz crescer o futuro do 
planeta. Parabéns pelo seu dia.

 Como colônia, o Brasil não tinha moeda 
com nome próprio, mas tinha moeda de 
fabricação própria desde que, em 1695, foi 
proibida a circulação de moeda portuguesa e 
espanhola no país e a recém-fundada casa da 
Moeda, na Bahia, começou a produzir as “duas 
p a t a c a s ”  d e  p r a t a .  P r o c l a m o u - s e  a  
independência, mas a unidade monetária 
continuou a ter o nome da portuguesa: o real, 
réis, no plural, que duraram (naturalmente 
perdendo valor e virando mil-réis e depois conto-
de-réis (um milhão de) até o final do Governo 
Vargas.
 Até os anos 70, embora tivéssemos a 
capacidade técnica de produzir cédulas, não as 
podíamos fazer nem na variedade nem na 
quantidade necessárias. Começamos com a de 
cinco cruzeiros, a nota do índio, valor que depois 
das mudanças monetárias ficaria com o Barão do 
Rio Branco, em cédulas da inglesa Thomas de La 
Rue, uma das muitas estrangeiras que imprimiu 
nossas cédulas.
 Sempre foi um desafio para nosso país 
conseguir produzir seu próprio papel moeda e só 
nos anos 70, na série que tinha Pedro II na nota de 
dez cruzeiros (os cinco eram com Pedro I) é que 
nos tornamos auto-suficientes na produção de 
meio circulante. 
 Desenvolvemos uma alta capacidade 
técnica e as mudanças de padrão monetário, se 

aumentaram o trabalho em quantidade, 
permitiram uma enorme evolução tecnológica, 
em durabilidade e segurança. Agora, mais de 300 
anos depois de termos criado a Casa da Moeda e 
quase meio século depois de termos nos tornado 
autônomos na produção de dinheiro, o Governo 
Temer anuncia a privatização da Casa da Moeda 
do Brasil e de toda a sua fabricação a grupos 
privados.  Do dinheiro e todos os impressos de 
segurança que ali se fazem, como os passaportes. 
Os americanos, que não são bestas, têm, desde a 
Guerra Civil, o seu “The Engraving and Printing 
Bureau of the Treasury Department”, bem 
estatalzinho e controlado.
 Aqui, Moreira Franco, este varão de 
Plutarco da honradez, comunicou hoje que, por 
uns trocados, o Governo entregará a fabricação 
da moeda nacional a quem deseje comprar as 
“guitarras”, como eram chamadas as máquinas 
de fazer dinheiro. Antonio Carlos Magalhães, 
conhecedor do assunto, diz que FHC dizia que 
Moreira Franco não podia ficar onde houvesse 
um cofre. 
 Que diria dele, então, sobre se metê-lo 
junto com máquinas de fazer dinheiro? Michel 
Temer, como já se havia antecipado aqui em 
abril, assinou decreto extinguindo a Reserva 
Nacional de Cobre e Associados, a Renca,  uma 
área gigantesca situada entre o Pará e o Amapá, 
quase a soma dos estados de Alagoas e Sergipe, 

onde, além do cobre, há de ouro em grande escala 
(supõe-se em escala semelhante a Carajás e 
também importantes reservas de titânio e de 
fosfato, além de ferro e tântalo, um insumo 
necessários à industria aeronáutica e 
aeroespacial.
 Para isso, será preciso levantar as 
restrições sobre partes do Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque (o maior parque 
florestal do Brasil), as Florestas Estaduais do 
Paru e do Amapá, a Reserva Biológica de 
Maicuru, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva 
Extrativista Rio Cajari, a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Ia Estação 
Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista Rio 
Cajari, a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Iratapuru e as Terras 
Indígenas Waiãpi e Rio Paru d'Este. 
 É lógico que se poderia aproveitar parte 
das riquezas com baixo custo ambiental e 
humano, há muitas comunidades indígenas na 
região, mas será que alguém acredita que o 
carente Estado brasileiro, com recursos podados 
de todos os lados, terá condições de exigir 
projetos de baixo impacto e fiscalizá-los? Nem 
pesquisas atualizadas sobre a região temos, 
embora os satélites de sensoriamento remoto dos 
nossos “irmãos do norte” já devam conhecer 
cada grão de terra da região.
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 Quem freqüenta a Rua Augusta do lado Jardins, em São Paulo, já 
deve ter cruzado com a elaborada vitrine da loja Das Haus. Ocupando um 
endereço novo há poucos meses, o espaço reúne o elaborado trabalho do 
estilista cacerense Felipe Flores Fanaia e seu partner Rober Dognani. Do 
seu rol de estrelas, constam dentre outros, o Emicida, Rico Dalasam e até 
Gisele Bündchen para a Sky. Além disso, sua marca, 'Das Haus', está 
sempre nos principais veículos de moda, como Elle e Vogue.  Página 03

 A Empresa Mato-
grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) completa 
53 anos, com comemoração 
que ocorre entre os dias 27 a 
29 de setembro, no campo 
experimental de Cáceres 
que servirá de vitrine para o 
público conhecer espécies 
desenvolvidas ou cujo 
manejo melhorado por 
tecnologias desenvolvidas 
pela empresa, que existe 
porque existe o produtor e o 
a g r i c u l t o r, s e g u n d o  o   
presidente da Empaer Lair 
Mota. Página 03

 A piracema em Mato Grosso 
está confirmada para começar no dia 1º 
de outubro de 2017 e terminar no dia 31 
de janeiro de 2018 e a proibição da 
pesca neste período, empregada pela 
segunda vez consecutiva, será válido 
nas bacias dos rios Paraguai, Amazonas 
e Araguaia-Tocantins. Foi o que decidiu 
o Conselho Estadual de Pesca 
(Cepesca). 

 Na sessão da última segunda (11) foi aprovado Projeto de Lei nº 
22, de 10 de agosto de 2017, para a criação do programa municipal de apoio 
e desenvolvimento da piscicultura familiar. Segundo o prefeito Francis, o 
projeto era uma promessa que agora se torna realidade e com essa lei o 
pequeno produtor familiar ajudará Cáceres a ser uma potência estadual na 
piscicultura. Francis anuncia uma parceria com piscicultores para a 
comercialização de 500 quilos de peixes, na próxima sexta-feira feira. 
                                      Página 03

MÃOS COM TESOURA

Com estilo e classe Cacerense
brilha no star-fashion nacional

Um dos destaques do estilista, a jaqueta de nylon cor-de-rosa, oversized, que a 
cantora Anitta usou no Festival de Inverno da Bahia, em Vitória da Conquista

Felipe Fanaia, com partner Roger, sucesso e glamour fashion    

Foto: Divulgação

AMIGA DO CAMPO

Cáceres: a vitrine tecnológica
do 53º aniversário da Empaer

Empaer, mais de meio século ao lado do produtor  

Foto: Arquivo

PRAZO CONTADO

Piracema começa com outubro em bacias de rios da centro-este

Página 05
Pescar, apenas nos próximos 18 dias de setembro  

Foto: Arquivo

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Poderes municipais se juntam 
em prol à piscicultura familiar

Projeto beneficiará o pequeno produtor de Cáceres   

Foto: Ilustrativa

SANGUE NO ASFALTO

Briga de marmanjos na rua
termina em facadas e morte 

 José Antônio Rocha, 49, morador em São José dos Quatro Marcos 
na região de Cáceres, se envolveu em uma briga no final de semana em 
Tangará da Serra com Cristiano Pedro da Silva, daquela cidade e nas vias 
de fato, levou a pior, sendo atingido várias vezes pelo desafeto com uma 
faca, vindo a morrer em decorrência dos golpes sofridos. Página 04

Quatromarquense José Antonio, morto a facadas  

Foto: Franthesccolly Gomes
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a 60 dias da data da infração, o 
que invalida o processo, que o 
Cacerense havia impetrado. 
Com esta decisão do pleno do 
TJD-MT, o Operário VG 
escapou do rebaixamento à 
segunda divisão do estadual e 
jogou o Cacerense para a 
degola, mas o time de Cáceres 
entrou com o recurso no STJD.
 Enquanto aguarda com 
um fio de esperança que haja 
uma reviravolta na última 
instancia  do futebol nacional, o 

Cacerense continua treinando 
normalmente com vistas à Copa 
MT, que estréia dia 17, próximo 
domingo, quando enfrenta o 
Luverdense no Geraldão. 
 Sob. a batuta do técnico 
Birigui, o alviceleste da 
fronteira, tem em sua direção o 
empresário Paulo Leite (Paulo 
do Vale do Araguaia) e o fiscal 
Renato Fidélis, que montaram 
uma equipe pra ganhar a 
competição e conquistar uma 
vaga para a Copa do Brasil.

m dia após a eliminação Udo Cuiabá na primeira 
fase da Série C do 

Campeonato Brasileiro, o técnico 
Moacir Júnior, por uma rede 
social, anunciou a sua saída do 
comando técnico do time. O 
clube ainda não se manifestou de 
forma oficial, mas isso deve 
ocorrer na manhã desta terça-
feira.
 O treinador foi contratado 
no dia 14 de junho deste ano, na 
sexta rodada da Série C do 
Brasileiro. Ele chegou logo após 
Roberto Fonseca, campeão mato-
grossense, ser demitido. Moacir 

pegou o time na lanterna do 
Grupo A com quatro pontos. 
Depois de 13 rodadas, o Dourado 
somou mais 19 pontos – terminou 
com 23 – e terminou na 6ª 
colocação. Mesmo com alto 
investimento na montagem do 
elenco, o Cuiabá sob o comando 
de Moacir só venceu quatro 
jogos, empatou sete vezes e 
perdeu duas partidas, o que dá um 
p e r c e n t u a l  d e  4 8 , 7 %  d e  
aproveitamento dos pontos 
disputados. 
 Mas Cuiabá não vive só 
de sofrencia, pois um atleta 
natural de Cuiabrasa, o atacante 

Brenner, titular da base do São 
Paulo FC, atuando na Seleção 
Brasileira Sub-17 foi convocado 
na última semana para a Copa do 
Mundo Sub-17,  que será  
disputada na Índia, entre os dias 6 
e 28 de outubro deste ano. O 
atleta, inclusive, já tem treinado 
com o profissional do clube 
paulista.
 O jogador sempre aparece 
na lista de convocados das 
Seleções Brasileiras de base há 
pelo menos dois anos quando 
surgiu ainda jovem no São Paulo. 
Mesmo atuando em São Paulo há 
alguns anos, sempre que Brenner 
tem um tempinho ele está na 
capital mato-grossense para 
visitar os seus familiares.
 O técnico da Seleção de 
base Carlos Amadeu convocou 21 
jogadores para a disputa da 
competição. Vale ressaltar que o 
Brasil estreará contra a Espanha, 
no dia 7 de outubro, em Cochim. 
Níger e Coréia do Norte 
completam a chave.
 No dia 12 de setembro, a 
Seleção Sub-17 inicia sua última 
etapa de preparação para o 
Mundial na Granja Comary. A 
delegação viajará para Mumbai, 
capital indiana, onde finalizará os 
treinamentos, no dia 25 de 
setembro.

 Superior Tribunal de OJustiça Desportiva 
(STJD) marcou para 

amanhã, 14, o julgamento do 
recurso do Cacerense, que tenta 
reverter o rebaixamento do time 
para a segunda divisão do 
Campeonato Mato-grossense. 
Este julgamento será no pleno 
do STJD, a última instância 
esportiva. 
 O Cacerense, após ter o 
seu rebaixamento decretado 
pelo pleno do Tribunal de 

Justiça Desportiva de Mato 
Grosso (TJD-MT) no mês 
passado, recorreu e espera de 
poder retornar à primeira 
divisão em 2018. Caso o 
resultado seja favorável à Fera 
do Pantanal, o Operário Várzea-
grandense será o rebaixado.
 O t ime de  Várzea  
Grande foi punido por ter 
relacionado o volante Lê de 
forma irregular na partida de 
estréia do Campeonato Mato-
grossense deste ano. O atleta 

havia sido expulso na final do 
estadual de 2016, quando ainda 
jogava pelo Sinop e nunca 
c u m p r i u  a  s u s p e n s ã o  
automática. Em primeira 
instância, o Operário VG foi 
rebaixado.
 Porém, em agosto o 
recurso do Tricolor foi julgado 
pelo pleno do TJD-MT e por 
sete votos contra apenas dois, os 
auditores entenderam que a 
denúnc ia  fo i  f e i t a  pe la  
procuradoria no prazo superior 

ÚLTIMO CARTUCHO

Recurso do Cacerense será 
julgado amanhã no STJD 

Chicote e Fera estavam na forca. Cacerense acusou Operário de escalar jogador 
irregular, mas o TJD-MT julgou recurso fora de prazo e sobrou pro alviceleste

Redação c/ O.E

Fera intensifica treinos na semana da estréia na Copa FMF 

Foto:Arquivo

BAIXOS & ALTOS

Técnico joga a toalha, mas 
cuiabano brilha na seleção

Moacir Junior pula fora do barco a deriva  

Foto: Cuiabá-EC
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Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento com 
sua rotina, que está mais organizada e 
voltada para seus projetos pessoais 
relacionados à saúde física e mental e 
ao trabalho, que pode trazer um novo 
projeto e melhora no convívio com 
colegas e superiores.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento com a 
vida social e aproximação de pessoas 
interessantes, amigos e entre eles, um 
romance pode começar a ser desenhado 
pelo Universo. Você está pouco 
romântico, mas pode conhecer alguém 
que vai mexer com seu coração.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem, 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento e 
movimento na vida doméstica e nos 
relacionamentos familiares. Neste 
período, que dura algumas semanas, 
você estará mais caseiro, fechado e 
voltado para os seus. Uma reforma pode 
ser decidida e começar rapidamente.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de movimento agradável na 
vida social e novos contatos 
comerciais. Você estará mais aberto e 
comunicativo, mas sem perder a 
discrição. Um projeto ou contrato 
pode ser negociado e firmado nas 

próximas semanas.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior movimento na vida 
material e financeira. Um projeto que 
envolva o aumento de seus rendimentos 
pode ser firmado e assinado nas 
próximas semanas. O período traz 
maior estabilidade e capacidade de lidar 

com o dinheiro.

Sol, Mercúrio e Marte em seu signo 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de energias agradáveis, 
projetos que começam a ser colocados 
em prática e mostram resultados 
rápidos. O momento é bom para novos 
investimentos, acordos e negociações 
de contratos. Ótimo também para 

cuidar da saúde.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento com 
projetos pessoais e profissionais, 
envolvendo ou não pessoas e empresas 
estrangeiras. Se estiver envolvido com 
publicações, pode esperar pela chegada 
de um novo e promissor projeto, que 

começa a ser negociado agora.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura 
algumas semanas, de movimento e 
envolv imento  com sua  v ida  
profissional e novos planos de 
carreira. É bastante provável que você 
seja convidado a fazer parte de um 
novo projeto. O momento pode 

envolver um novo contrato, emprego ou uma promoção.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento com 
questões subjetivas. O período pode 
envolver a necessidade de um 
planejamento melhor e mais detalhado 
sobre sua vida pessoal e profissional, e 
os próximos passos para atingir suas 

metas e objetivos.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
s e m a n a s ,  d e  m e l h o r i a  n o s  
relacionamentos mais íntimos, sejam 
eles pessoais, no namoro ou casamento 
ou profissionais, em uma sociedade ou 
parceria financeira. O momento pode 
envolver a aprovação de um grande 
empréstimo.

Sol, Mercúrio e Marte em Virgem 
marcam um período, que dura algumas 
semanas, de maior envolvimento com 
sua vida social e aproximação de 
amigos, novos e antigos. O momento é 
ótimo para fazer contatos com grandes 
empresas, clubes e instituições, pois 
um novo contrato pode ser firmado e 
assinado.

Mercúrio se une a Marte em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 
equilibrado e algumas mudanças 
interessantes em sua vida social. Os 
amigos se aproximam e novas 
amizades podem ser feitas. O 
momento é ótimo para novos contatos 

comerciais.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

By Rosane Michels

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

Um dia regado de coisas boas a talentosa Cida 
Fátima Castro, da Floricultura Jóia Viva, que  
com sua equipe arrasa nas decorações das 
festas mais mais da city. Sucessos sempre!!!

Um alô mais que especial ao gatinho Arthur Tavares Bodoni  que enche 
o coração da vovó Fátima e dos papais Geva e Michelline de 
felicidades. 

Charme e simpatia fazem parte do cotidiano da 
dentista Anelisa Carvalho  que encanta a todos 
com seu jeito de ser. 

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

Cativando a todos com seu jeito de ser assim é a 
empresária da moda Mareni Gomes da Silva,  a quem 
desejamos um ótimo dia.

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

GERAL 06
Cáceres-MT, quarta-feira 13 de setembro de 2017

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE 
LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU 
PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 
10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#186131  DEVEDOR: ADAO ALVES DA SILVA - CPF.: 806.684.611-87 - AV GETULIO VARGAS, 
1463 -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
#186266 DEVEDOR: ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF.: 340.146.679-87 - RUA 
MALAGA, 107 -JARDIM IMPERIAL -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
#186114 DEVEDOR: ADILSON DELFINO DA SILVA - CPF.: 055.676.191-03- RUA DOS FUNC. 
PUBLICOS, 2002-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
#186256 DEVEDOR: ANTONIA MARIA ROSA MARTINS - CPF.: 614.599.761-34 - AV 
GETULIO VARGAS, 2335-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
#186321 DEVEDOR: CARLA ANDREA GALONI PEDROSA - CPF.: 184.456.718-47 - RUA 
ANTONIO JOAO, 100 -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
#186284 DEVEDOR: CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR - CPF.: 053.409.248-90 - RUA 
CORONEL JOSE DULCE, 83 -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
#186275 DEVEDOR: CHRYSTIAN DONIZETE DA SILVA XAXIER - CPF.: 046.427.881-31 - 
RUA IZOLINA ATALA, 165 -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
#186205 DEVEDOR: CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA - CPF.: 021.775.721-93  - RUA 
RODRIGUES ALVES, 100 -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
#186228 DEVEDOR: DJALMA DE PAULA  - CPF.: 408.241.101-10 - AV PREF. HUMBERTO 
C.GARCIA, 546 -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
#186192 DEVEDOR:  EDIR SILVA TRINDADE - CPF.: 298.539.071-00 - RUA NILO PECANHA, 
2 -JARDIM CIDADE NOVA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#186323 DEVEDOR: ELIESIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS - CPF.: 895.453.031-15 - RUA 
DOS PROFESSORES, 272 -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
#186237 DEVEDOR: ELISANIA FERREIRA GOMES - CPF.: 732.672.441-53 - RUA PAULINO 
ALVES DE OLIVEIRA, 79-VILA 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
#186110 DEVEDOR: GERVAZIO SANTANA LEAL - CPF.: 034.938.278-65 - RUA 13 DE JUNHO, 
111 -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
#186276 DEVEDOR: GUILHERME DA SILVA MACHADO- CPF.: 073.583.669-80 - RUA JOAO 
MARCIO ATALA, 264 -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
#186108  DEVEDOR: HELIO GARCIA SILVA - CPF.: 177.932.621-15- RUA DAS MARAVILHA, 
553 -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
#186190 DEVEDOR: IRENE ALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF.: 724.983.741-91  - RUA DOS 
MASCATES, 664  -JARDIM PARAISO -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
#186234 DEVEDOR: JESUS UBALDO TERRAZAS PACO- CPF.: 746.720.371-34 - RUA 
VALENCIA, 18 -JARDIM IMPERIAL-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
#186235 DEVEDOR: JESUS UBALDO TERRAZAS PACO - CPF.: 746.720.371-34- RUA 
VALENCIA, 18-JARDIM IMPERIAL -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
#186325 DEVEDOR: JOAO ROCHA- CPF.: 372.572.341-91- RUA DAS VIOLETAS, 235 -
JARDIM PADRE PAULO-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
#186326 DEVEDOR: JOAO ROCHA - CPF.: 372.572.341-91- RUA DAS VIOLETAS, 235 -
JARDIM PADRE PAULO-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
#186265 DEVEDOR: JUNIOR ESTEVAM DE S. PINHEIRO- CPF.: 055.430.461-97- RUA 
PROJETADA A L.VALE DO SOL, 9 -JARDIM IMPERIAL-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

#186351 DEVEDOR: LEONARDO JOSE LENTE - CPF.: 284.676.631-20- RUA DOS MASSAD, 
7  -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#186295 DEVEDOR: LUCIANE MIRANDA FARIA - CPF.: 615.862.851-49- RUA DOS 
OPERARIOS, 1514 -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
#186121 DEVEDOR: LUCILENE DA SILVA LEAL - CPF.: 536.284.031-20- RUA LEBLON-
J.PADRE PAULO, 400-JARDIM VISTA ALEGRE -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
#186170 DEVEDOR: MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA- CPF.: 207.558.721-34- RUA 
BELGICA, 6  -JARDIM VILA REAL-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
#186195 DEVEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF.: 818.067.521-15- 
RUA DOS JACARANDAS, 248 -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
#186273 DEVEDOR: MOACYR RAMOS LEITE- CPF.: 352.746.971-00- RUA JOAO MARCIO 
ATALA, 5  -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
#186260 DEVEDOR: NATALINO PIRES DO PRADO- CPF.: 429.872.291-00- RUA RADIAL 1, 
8 -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
#186213 DEVEDOR: NILZA OTA CORREA- CPF.: 513.263.531-87- RUA DOS NEVES - 
PARQUE NOVA ERA,-PARQUE NOVA ERA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B   da tabela D de 
custas
#186223 DEVEDOR: NILZA OTA CORREA - CPF.: 513.263.531-87- RUA DOS NEVES - 
PARQUE NOVA ERA, -PARQUE NOVA ERA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B   da tabela D de 
custas
#186221 DEVEDOR: NILZALINA CESARIA DA SILVA FERNANDE- CPF.: 486.928.401-49 - 
RUA DOS POAEIROS, 976 -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
#186261 DEVEDOR: NOELMA MARQUES - CPF.: 523.138.671-53 - RUA PARAQUECABA, 
440 -JARDIM VISTA ALEGRE -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
#186281 DEVEDOR: OLIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF.: 047.046.819-04 - RUA 
CORONEL FARIA, 356 -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
#186269 DEVEDOR: PEDRO FRANCISCO FLORES - CPF.: 007.491.761-72 - RUA DOS 
OPERARIOS, 637 -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
#186270 DEVEDOR: PEDRO FRANCISCO FLORES- CPF.: 007.491.761-72 - RUA DOS 
OPERARIOS, 637 -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
#186271 DEVEDOR: PEDRO FRANCISCO FLORES - CPF.: 007.491.761-72- RUA DOS 
OPERARIOS, 637-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
#186125 DEVEDOR: RINALDO COSME MARQUES DIAS- CPF.: 329.610.651-00 - RUA 
CASALVASCO, 215 -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
#186247 DEVEDOR: ROBSON JOSE FAUSTINO - CPF.: 429.407.961-49 - RUA DAS 
CAMELIAS, 1515 -JARDIM PADRE PAULO -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
#186328 DEVEDOR: SEBASTIAO MARTINS RIBEIRO - CPF.: 178.952.861-53 - RUA SAO 
JOAQUIM, 53 -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
#186338 DEVEDOR: SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO  - CPF.: 162.231.441-72 - RUA DOS 
CRIZANTEMOS, 442-JARDIM PADRE PAULO  -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
#186126 DEVEDOR: SIDNEI FIGUEIRA MOREIRA - CPF.: 340.297.371-53 - RUA DONA 
ALBERTINA, 654-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
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 setembro de 2017.

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE 
LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU 
PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 
10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185997 DEVEDOR: ALEXANDRE FERREIRA- CPF.: 925.312.101-72 - RUA DOS CORREIAS,, 
N 10 -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
#186054 DEVEDOR: CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO L- CPF.: 02.507.099/0001-
48- AV TRALHAMARES N1244 SALA A-JD DO TREVO-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
#186055 DEVEDOR: INEZ DE C LIMA- CPF.: 26.565.762/0001-29- AVENIDA - TANCREDO 
NEVES, N 2626 -JARDIM 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 O   da tabela D de custas
#186061 DEVEDOR: JOCELIO ALVES DA SILVA- CPF.: 213.664.703-20 - 15 DE NOVEMBRO, 
N 737 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
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 piracema em Mato AGrosso está confirmada 
para começar no dia 1º de 

outubro de 2017 e terminar no dia 
31 de janeiro de 2018 e a 
proibição da pesca neste período, 
empregada pela segunda vez 
consecutiva, será válido nas 
bacias dos rios Paraguai,  
Amazonas e Araguaia-Tocantins. 
Foi o que decidiu o Conselho 
Estadual de Pesca (Cepesca).
 Em março, o Ministério 
d a  A g r i c u l t u r a  j á  h a v i a  
autorizado a proibição da pesca 
em Mato Grosso em um período 
diferente do calendário nacional 
por meio de uma Instrução 
Normativa, mas, agora, depois de 
novas discussões, o próprio 
Estado acabou referendando a 
proposta por mais um ano.
 A secretária executiva do 
Cepesca, Gabriela Priante, 
explica que a proibição se deu por 
meio de muitos estudos. O 
objetivo é manter a proibição 
com ênfase na fase de maior 
intensidade reprodutiva dos 
peixes, principalmente dos 
migradores, que representam a 
maioria das capturas tanto pela 
pesca comercial, quanto a da 

pesca amadora nos rios que 
banham o Estado. 
 “Esse momento coincide 
com a estação das chuvas, quando 
os  peixes  migratór ios  se  
deslocam rumo à cabeceira dos 
rios, em busca de alimentos e 
condições adequadas para o 
desenvolvimento das larvas e dos 
ovos. 
 A desova também pode 
ocorrer após grandes chuvas, com 
o aumento do nível da água nos 
rios, que ficam oxigenadas e 

turvas”, salienta Gabriela.
 O  m o n i t o r a m e n t o  
apontou que cerca de 80% dos 
peixes dos rios do Estado iniciam 
sua fase de ovulação em outubro; 
e em média 20% terminam esse 
per íodo em janeiro,  com 
probabilidade ainda mais baixas 
entre março e agosto. 
 Foram incluídas  na  
análise mais de 8 mil indivíduos 
de diferentes espécies das três 
bacias hidrográficas de Mato 
Grosso.

ete quilos de substância Sanáloga a pasta base de 
cocaína foram apreendidos 

pelos policiais militares, do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), no último 
domingo (10), na região oeste do 
Estado. 
 A apreensão aconteceu na 
localidade conhecida como “90° 
graus”, na região de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. 
 O entorpecente estava 

escondido em uma mochila que 
era transportada por dois 
indivíduos em uma motocicleta.
 A atitude suspeita chamou 
a atenção dos policiais, que 
ordenaram que a dupla parasse, 
porém não foram obedecidos. 
Então, os dois suspeitos iniciaram 
uma fuga e foram acompanhados 
pela equipe policial.
 Durante a perseguição, 
um dos ocupantes desembarcou 
da motocicleta e correu em 

direção a mata fechada efetuando 
disparos de arma de fogo contra a 
guarnição. 
 Os policiais revidaram 
aos tiros atingindo o suspeito no 
antebraço.
 O ferido foi encaminhado 
para uma unidade de pronto 
atendimento de urgência mais 
próxima, em Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Já o piloto, 
se entregou aos policiais logo em 
seguida. 
 Com a dupla estavam sete 
peças de substância análoga a 
pasta base de cocaína e um 
revólver calibre 38, com seis 
munições sendo três deflagradas.
 De janeiro a julho deste 
ano, a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) 
apreendeu 6,3 toneladas de 
drogas em Mato Grosso. 
 A  m a c o n h a  f o i  o  
entorpecente mais apreendido 
n e s t e  p e r í o d o ,  s o m a n d o  
3.416,237 quilos. Ao todo, foram 
apreendidos 6.338,331 quilos de 
drogas no Estado. 
 Entre os entorpecentes 
apreendidos, estão ainda cocaína 
com 1.320,206 quilos e pasta 
base de cocaína, com 1.600,434. 

 Instituto Brasileiro de Formação Oe  C a p a c i t a ç ã o  ( I B F C ) ,  
responsável pelo concurso 

público para o preenchimento de vagas da 
Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Seduc), divulgou os 
locais e horários das provas para 
candidatos a professor da Educação 
Básica. Para os demais cargos, a 
divulgação será feita uma semana antes da 
data marcada para a prova. Para saber o 
local de prova, o candidato precisa entrar 
no site, e clicar em concursos em 
andamento e localizar o certame do 
governo do Estado.
 Há uma série de informações 
básicas do concurso, entre elas uma aba 
com o título – local de prova. Após clicar 
neste item, o candidato precisa inserir o 
seu número de inscrição ou o CPF para 
receber as informações solicitadas.
 As provas para professor serão 
realizadas em duas etapas, nos dias 17 e 
24, nos períodos, matutino e vespertino. A 
abertura dos portões está marcada para às 
7h30 e o fechamento para às 8h30. Já o 
início das provas está previsto para as 
8h45. No período vespertino, a abertura 
dos portões será às 13h45, enquanto o 
fechamento será às 14h45 e as provas 
começarão às 15h00. Conforme o IBFC, 
os cartões informando os locais das 
provas são divulgados uma semana antes 
do certame. 
 Sendo assim, o Instituto deverá 
divulgar novas informações nos dias 18 e 
25 de setembro, para informar os 

candidatos que concorrem aos cargo de 
Técnico Administrativo Educacional, 
Apoio e a segunda etapa para os 
Professores da Educação Básica Os 
candidatos devem comparecer ao local da 
prova com antecedência mínima de 60 
minutos do horário estabelecido para 
abertura dos portões. Não haverá 
aplicação da prova fora do local e data 
estabelecidos.
 O concurso da Seduc faz parte 
do Pró-Escolas, maior programa de ações 
e investimentos da história da educação de 
Mato Grosso, que visa à melhoria da 
qualidade do ensino nas escolas estaduais. 
Com salários iniciais de R$ 3,6 mil 
(professor), R$ 1,4 mil (TAE) e R$ 1, 1 mil 
(AAE), todos para 30 horas semanais, o 
certame traz uma iniciativa inédita no 
país, que é um processo seletivo com 
quatro  fases  e l iminatór ias  para  
professores da educação básica. As 
avaliações serão aplicadas nos municípios 
de Alta Floresta, Barra do Garças, 
Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, 
Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, 
Primavera do Leste, Rondonópolis, São 
Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da 
Serra, em locais que serão divulgados em 
breve.
 Ao todo, são 5.748 vagas 
disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de 
Professor da Educação Básica, 1.496 para 
Apoio Administrativo Educacional 
(AAE) e 928 para Técnico Administrativo 
Educacional (TAE), além de cadastro de 
reserva de 50% do total de vagas.

PERÍODO DEFESO

Cepesca confirma piracema 
no dia 1º de outubro em MT

Período coincide com as chuvas, quando os peixes migratórios se deslocam em busca 
de alimentos e condições adequadas ao desenvolvimento de larvas e dos ovos

Redação c/ Assessoria

Até mesmo a pesca de barranco será proibida no defeso  

Foto: Ecoa

FLAGRA NA VILA

Motoqueiro e garupa presos 
com 7 kg de coca e trabuco

Gefron c/ Redação

Mulas transportavam pacoteira de cocaína e um cano  

Foto: Gefron-MT

BASTA CLICAR

Divulgado locais e horários de 
provas do concurso da Seduc

Seduc c/ Redação

Candidato pode acessar o site da Seduc para saber detalhes  

Foto: Arquivo
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g r i t an d o ,  mu i to  a l t e r ad o , 
aparentando ter feito uso de 
entorpecente. 
 Após ser contido pelos 
policiais, ele confessou que 
guardava uma arma em sua casa. 
E m  b u s c a s  n o  l o c a l ,  o s 
investigadores encontraram 
escondidos dentro do sofá da sala, 
um fuzil 762, com carregador 
com 15 munições do mesmo 
calibre intactas.
 Quest ionado,  Cleber 
disse que outro integrante da 
quadrilha, Jonathan, foi quem 
deixou o fuzil em sua residência e 
que o armamento era utilizado em 
crimes de roubo a banco e de 
veículos de luxo. 
 Em con t inu idade  a s 
d i l i g ê n c i a s ,  a  e q u i p e  d a 
DERRFVA conseguiu realizar a 
prisão de Jonathan em um 
condomínio residencial em 
Várzea Grande. Com o suspeito, 
foi apreendido um veículo Jeep 
R e n e g a d e ,  p r o d u t o  d e 
estelionato.
 A arma e o veículo foram 
apreendidos e os dois suspeitos 
encaminhados a DERRFVA.
 Após serem interrogados, 
Cleber foi autuado em flagrante 
pelos crimes de posse ilegal de 
arma de fogo e munições e 
associação criminosa e Jonathan 
responderá  pe lo  c r ime  de 
a s s o c i a ç ã o  c r i m i n o s a  e 
estelionato.

m fuzil utilizado por um Ugrupo cr iminoso na 
prática de roubos foi 

a p r e e n d i d o  p e l a  P o l í c i a 
Judiciária Civil, anteontem, (11), 
d u r a n t e  i n v e s t i g a ç õ e s  d a 
Delegacia Especializada de 
Repressão a Roubos e Furtos de 
Veículos (DERRFVA). 
 Os trabalhos resultaram 
na prisão de duas pessoas 
acusadas de integrar a quadrilha e 
na apreensão de um veículo, 
produto de estelionato.
 A ação levou a prisão, 
Cleber Moreno do Prado, 31, por 
posse ilegal de arma de fogo e 
munições e associação criminosa 

e Jonathan Fabiano Gutierrez da 
Costa, 33, pelos crimes de 
e s t e l i o n a t o  e  a s s o c i a ç ã o 
criminosa.
  integrante de um grupo 
criminoso, cuja função era 
guardar o armamento pesado, 
utilizado pela quadrilha em 
roubos a bancos e de veículos de 
luxo. 
 Com base na denúncia, os 
policiais diligenciaram até o 
endereço, no bairro Flamboyan, 
onde visualizaram Cleber saindo 
da casa.
 Ao ser abordado pelos 
policiais, o suspeito ficou muito 
nervoso e saiu correndo e 

osé Antônio Rocha, 49, Jmorador em São José dos 
Quatro Marcos na região de 

Cáceres, se envolveu em uma 
briga no final de semana em 
Tangará da Serra com Cristiano 
Pedro da Silva, daquela cidade e 
nas vias de fato, levou a pior, 
sendo atingido várias vezes pelo 
desafeto com uma faca, vindo a 
morrer em decorrência dos 
golpes sofridos.
 O crime aconteceu na 
noite do último sábado (09), por 
volta das 23h00, no Parque 
Figueira, região da grande Vila 
Esmeralda, em Tangará da Serra e 
de acordo com Sargento Perin da 
Polícia Militar, a vítima e o 
suspeito identificado como 
Cristiano Pedro da Silva, 33, 
entraram em vias de fato após 
uma discussão.“Houve uma briga 
aqui e o rapaz golpeou a vítima na 

barriga e nas costas, lutaram no  
local e ele finalizou o crime com 
um golpe no tórax do oponente, 
que ficou no solo”, disse. O 
Corpo de Bombeiros foi acionado 
para socorrer a vítima, mas José 
Antônio não resistiu e veio a óbito 
ainda no local.
 O suspeito Cristiano 
Pedro da Silva foi preso pela 
Polícia Militar logo em seguida e 
conduzido para a 1ª Delegacia de 
Polícia Judiciária Civil  de 
Tangará da Serra para as devidas 
providências. “Em seguida 
c o n s e g u i m o s  l o c a l i z a r  o 
homicida a cerca de 150 metros 
do local e demos voz de prisão”, 
destacou Sargento Perim. A 
vitima fatal foi removida ao IML 
para necropsia e posterior 
liberação aos familiares, sendo 
sepultado na segunda feira em 
Quatro Marcos.

chega “drogadito” e sai membro 
de facção. 
 “Quando ele chega lá é 
compelido a se batizar em uma 
organização criminosa. Quando 

sai, está batizado e devendo, 
porque recebeu uma cama 
melhorzinha, recebeu proteção e 
vai ter que pagar o protetor. Vai 
ser mais um soldadinho da facção 
aqui fora. Agora, o crime não vai 
ser mais um furto, vai ser um 
latrocínio. Vai roubar um carro 
para levar para Bolívia”, justifica. 
Preso novamente, ele já não vai 
mais ser um “soldado raso” ele 
vai estar em uma patente mais 
elevada, pois, conforme o juiz há 
hierarquia dentro da facção.
 O magistrado salienta, 
a i n d a ,  a  i m p o r t â n c i a  d a s 
audiências de custódia para 
definir o destino do preso. Nessa 
etapa, é definido se o criminoso 
será encaminhado para a prisão 
ou se responderá ao crime em 
liberdade. “Se não for o caso dele 
ir para a cadeia, que não vá. 
 Essa é uma forma de 
desmontar a cadeia do crime 
antes dela ser montada. É uma 

prevenção, porque presídio, hoje 
em d ia ,  é  ins t rumento  da 
criminalidade. Se ele entrar lá, 
será obrigado a integrar uma 
facção ou mesmo irá buscar o 
batismo para garantir proteção".
 N o  i n í c i o  d o  a n o  a 
Corregedoria do Tribunal de 
Justiça e a Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos (Sejudh) 
in ic ia ram um t raba lho  de 
correição em todas as unidades 
prisionais do Estado. O objetivo 
era identificar os detentos que já 
poderiam ser colocados em 
liberdade. No entanto, apesar da 
força tarefa, pouca coisa mudou 
nas unidades.
 “A gente faz isso todo dia. 
Mas a situação não muda. O 
número de presos que saem da 
cadeia é proporcional ao que 
entra. Nosso mutirão não para 
nunca. O cenário ainda é pior. 
Porque, infelizmente, dá para 
piorar”, ressalta o juiz.

 situação caótica pela qual Apassa o sistema prisional 
brasileiro, tem fornecido 

para a sociedade criminosos cada 
vez mais perigosos. “Prisão não é 

solução”. Na visão do juiz 
Geraldo Fidélis, da Vara de 
Execuções Penais de Cuiabá, as 
prisões têm sido instrumentos da 
criminalidade, aonde o detento 

ÚLTIMO CASO

Para juiz Fidelis Neto cadeia 
é escola pra formar bandidos 

“Presídio, hoje em dia, é instrumento da criminalidade. Se ele entrar lá, será obrigado a integrar uma facção ou irá buscar o batismo para garantir proteção”

H.N c/ Redação

Geraldo Fidelis Neto, Juiz da Vara de Execuções Penais  

ARMA DE GUERRA

Dupla acusada de roubos de 
carro foi presa com fuzil 762 
Redação c/ PJC-MT

Parelha perigosa, Cleber do Prado e Jonathan da Costa  

Fotos: PJC-MT

BRIGA NA RUA

Morador de 4 Marcos morto
a golpes de faca em Tangará
Da Redação

Vitima fatal José Antônio Rocha, não resistiu as facadas 

Foto: Franthesccolly Gomes

Cáceres-MT, quarta-feira 13 de setembro de 2017 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

uem freqüenta a Rua Augusta do lado QJardins, em São Paulo, já deve ter 
cruzado com a elaborada vitrine da 

loja Das Haus. Ocupando um endereço novo 
há poucos meses (antes a loja ficava no 
primeiro piso da Galeria Ouro Fino, também 
na Augusta), o espaço reúne o elaborado 
trabalho dos estilistas e amigos Felipe Flores 
Fanaia, 28, e Rober Dognani. Apesar da 
parceria bem sucedida, a história de cada um 
tem um começo bem diferente. Felipe, 
nasceu em Cáceres, e há cerca de dez anos 
vive em São Paulo se dedicando ao mundo da 
moda. De Cáceres ainda adolescente, Felipe 
foi para Cuiabá há mais de dez anos, segundo 
ele, para estudar e tentar a vida. “A carreira 
meio que surgiu na minha vida, estava 
voltando pra Cuiabá para morar após 
finalizar meu curso de design de interiores, e 
tinha planos de abrir uma loja. Comprar 
roupas de lojas aqui e levar para revender. 
Foi nesse momento que conheci o Rober 
Dognani, que já era estilista na época,” disse.
 Conforme o cacerense Felipe, 
junto com Roger, lançou uma pequena 
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nova alternativa de renda. O Coordenador de 
Agr icu l tura  de  Cáceres ,  Ronaldo  
Damascena, explicou que com essa lei a 
prefeitura fará uma parceria com os 
pequenos produtores para a construção dos 
tanques, cedendo as máquinas assim 
barateando custos, além de ajudar os 
piscicultores com cursos e orientações para 
que o trabalho seja realizado com sucesso. 
“Nós vamos fazer uma programação com 
cursos com profissionais de alto gabarito, 
para que a produção seja suficiente para 
subsistência e para a venda do excedente”.
 O projeto que levará o nome de 
peixe do pantanal deverá beneficiar também 
toda a população de Cáceres, pois prevê que 
os pequenos produtores da agricultura 
familiar poderão vender o excedente da sua 
produção. Para o Prefeito Francis Maris Cruz 
o nome do projeto vai influenciar 
diretamente no seu resultado, 
 “O nome Peixe do Pantanal é 
muito forte, com essa força esperamos que os 
pequenos produtores possam ter uma renda 
melhor e quem sabe com tempo gerar 
empregos e movimentar a economia da 
cidade”. 
 E a boa nova é que a Prefeitura de 
Cáceres,  através da Secretaria de 
Agricul tura ,  em parcer ia  com os  
p i s c i c u l t o r e s  d a  c i d a d e ,  f a r á  a  
comercialização de 500 quilos de peixes, ao 
preço de R$ 10,00 reais o quilo limpo, na 
próxima sexta-feira feira (15) a partir das 8 
horas enquanto durar o estoque, na praça da 
SICMATUR.
 O projeto além de atender a 
população com o preço justo e acessível, 
também da a oportunidade aos criadores de 
peixe de vender diretamente a sua produção, 
sem passar por um intermediário, 
melhorando assim o lucro com o comércio.
 O prefeito Francis explicou que 
tanto o produtor quanto a população sai 
ganhando com esta parceria. A população 
será beneficiada e o setor tem tudo para 
crescer e melhorar a renda e fomentar a 
economia do nosso município, concluiu.

 Empresa Mato-grossense de APesquisa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) completa 53 anos, 

com comemoração que ocorre entre os dias 
27 a 29 de setembro, no campo experimental 
de Cáceres que servirá de vitrine para o 
público conhecer espécies desenvolvidas ou 
cujo manejo melhorado por tecnologias 
desenvolvidas pela empresa. 
 "Assumi a Empaer e participei de 
dois ou três aniversários da empresa 
realizado em Cuiabá, apenas com a equipe e, 
achamos por bem comemorar com todos os 
produtores, pois a Empaer existe porque 
existe o produtor e o agricultor", disse o 
presidente da Empresa, Lair Mota.
 Mota destacou a importância de 
maior integração entre a equipe da empresa e 
os produtores ao informar que determinou a 

comemoração do aniversário por região ao 
iniciar pelo Oeste de Mato Grosso, sendo as 
a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  n o  C a m p o  
Experimental de Cáceres. "Nós vamos fazer 
a maior vitrine tecnológica do Estado de 
Mato Grosso e talvez do país, na qual temos o 
plantio de maracujá, hortaliças, mandiocas e 
vamos ter vacas produzindo leite. Em cada 
pavilhão terá um técnico para orientação aos 
participantes", informou.
 O presidente da Empaer disse 
ainda que tudo será feito de maneira 
planejada e em parceria com os municípios, 
para que os produtores de cada município da 
região possam participar e conhecer as novas 
técnicas de produção. “Vamos comemorar os 
53 anos da Empaer, mas quem vai ganhar o 
presente são os produtores de Mato Grosso 
que precisam das mãos do Estado", frisou.  

coleção de camisetas estampadas, e logo 
após surgiu a idéia de abrir a loja na Galeria 
Ouro Fino em São Paulo. Até então, 
p r e t e n d i a  f i c a r  s ó  c u i d a n d o  d o  
administrativo, mas o amor pela moda e pela 
criação foi maior e começou a fazer o 
masculino da loja.
 Em 2012, Fanaia entrou na Casa de 
Criadores, o maior evento lançador de novos 
estilistas da moda brasileira. Para isso, 
participou do Projeto Lab, um concurso 
aberto a marcas e estilistas iniciantes, que 
possuem ou não experiência. Com o tempo e 
com a parceria com Rober, a marca 'Das 
Haus' se firmou no mercado fashion. No 
entanto, apesar das 'evidências', Felipe 
Fanaia diz que 'ainda não sabe se a carreira 
está deslanchando'. “Acho que tudo é 
conseqüência de muito amor colocado em 
tudo que eu faço. O Rober me ensinou uma 
coisa que eu levo para a vida, que é, faça o 
que você quiser, mas faça bem feito, com 
bons acabamentos, matérias primas e etc.
 Mas ainda não sinto muito isso. 
Sou conhecido mais pelo meio de moda 
mesmo. E por esse público. Mas sigo muito 

feliz assim!”. Todas as peças da Das Haus são 
exclusivas, feitas por eles mesmos. Um dos 
destaques de Fanaia, a jaqueta de nylon cor-
de-rosa, oversized, que a cantora Anitta usou 
no dia 27 de agosto último, no Festival de 
Inverno da Bahia, em Vitória da Conquista,
 Do seu rol de estrelas, constam 
dentre outros, o Emicida, Rico Dalasam e até 
Gisele Bündchen para a  Sky. Além disso, 
sua marca, 'Das Haus', está sempre nos 
principais veículos de moda, como Elle e 
Vogue. Como um mato-grossense que se 
destacou na 'selva de pedra', ele comenta que 
não foi fácil, e que pretende continuar 
desfilando na Casa dos Criadores e 
“batalhando e trabalhando muito”. “Acho 
que é difícil para todo mundo de um modo 
geral. O mercado de moda não é fácil. É 
extremamente competitivo. Eu tive a 
facilidade de conhecer o Rober, que já 
trabalhava no meio, e começamos a Das 
Haus sem muitas pretensões, mas deu super 
certo. Acho que para conseguir destaque 
você tem que sempre tentar fazer algo 
diferente, novo. E foi nisso que focamos 
desde sempre”, finaliza.

a sessão da última segunda (11) foi Naprovado Projeto de Lei nº 22, de 10 
de agosto de 2017, para a criação do 

p r o g r a m a  m u n i c i p a l  d e  a p o i o  e  
desenvolvimento da piscicultura familiar. O 
projeto de autoria do poder executivo visa 
beneficiar os pequenos produtores da 
agricultura familiar. "Esse projeto era uma 

promessa nossa, que agora se torna 
realidade. Com essa lei o pequeno produtor 
familiar ajudará Cáceres a ser uma potência 
estadual na piscicultura", afirmou o Prefeito 
Francis Maris Cruz.
 O Vereador Claudio Henrique, 
disse durante a sessão que o projeto de lei 
beneficiará o pequeno produtor, que terá uma 

ESTILO & CLASSE

Felipe saiu de Cáceres para
brilhar no mundo da moda

Adolescente, ele foi para Cuiabá, para estudar e de lá pra Sampa, explodindo em glamour como estilista de Emicida, Rico Dalasam e até Gisele Bündchen
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Estilista Felipe Fanaia saiu de Cáceres, viu e venceu    
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PRODUÇÃO E VENDA

Legislativo e executivo focam apoio à piscicultura familiar
Assessoria

Cáceres pode se tornar potência estadual na piscicultura  
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AGRICULTURA FAMILIAR

Empaer comemora 53º aniversário
com vitrine tecnológica em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Presidente da Empaer Lair Mota, aposta na maior vitrine  
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