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CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 16 DE AGOSTO DE 2017

Os candidatos aprovados no vestibular 2017/2 da Universidade do 
Estado de Mato Grosso devem efetivar as matrículas até esta quarta-feira 
(16). Neste vestibular a Unemat ofertou 2.340 vagas em 11 municípios de 
Mato Grosso. A lista com a relação dos aprovados foi divulgada na última 
sexta-feira (11) e pode ser consultada no portal da universidade.  
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O  c a b e l e i r e i r o  
N i v a l d o  d a  S i l v a  
Rodrigues, morador do 
bairro Vitória Régia em 
Cáceres, proprietário de um 
salão de cabeleireiro na 
Aven ida  Ta lhamares ,  
voltava de um velório em 
Poconé e bateu de frente seu 
Classic com uma S-10 na 
altura do KM 604 da BR 
364. Conseqüência do 
acidente, danos de grande 
monta  em ambos  os  
veículos e sete vitimas,4 
delas em estado grave.
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O Senar Tec Leite – Consultoria 
e Inovação no Campo, maior projeto de 
inovação da pecuária leiteira da região 
oeste de Mato Grosso, anunciou na 
última sexta-feira (11), durante o 2º 
Workshop realizado no município de 
Pontes e Lacerda, as três propriedades 
destaques na atividade de 2017. 
Selecionadas, a Estância Brejão, o 
Recanto Passarinho e o Sitio Filha Nova 
Esperança.  

ALERTA BICHOS!

Vence hoje prazo para
matrículas na Unemat

Bichos devem ficar atentos, para não perder ultimo dia de matriculas e já ficar na 
contagem regressiva do inicio das aulas, que começam no dia 4 de setembro

Quem não fizer matricula perde vaga para excedente  

Foto: Arquivo

ESTRADA DA VIDA

No retorno do velório bateu
carro na rodovia: 7 vítimas

Chovia no momento da colisão frontal dos veículos  

Foto: PRF-MT

TEC-LEITE

Pecuaristas são destaques
Senar em Pontes e Lacerda

Página 04 Laureados comemoram no Parque de Exposições  

Foto: Assessoria

DESCONTROLE

Tornozeleiras não resolvem  
problema, alerta juiz Fidélis

O uso de tornozeleiras eletrônicas, um método alternativo ao 
regime fechado, para fiscalização sobre o cumprimento das medidas 
impostas ao seu uso é criticada pelo juiz Geraldo Fidélis, titular da Vara de 
Execuções Penais. Conforme o magistrado, a tornozeleira é um método 
para desafogar as celas superlotadas das unidades prisionais, mas carece de 
controle. A deficiência da fiscalização é comprovada pelos inúmeros casos 
de presos monitorados envolvidos em novos crimes pela cidade.

Reeducandos buscam meios de burlar o monitoramento  

Foto: Reprodução

 

 

            
No estarro dos fardados
quase engasgou com pó

CARGA DE FARINHA
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Mula dança com bruto e
21 kg de coca na BR 364 
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HORAS DE PÂNICO 

Empresário e caseiros ficam
refém de ladrões na chácara

FLAGRANTÃO 
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SEM VOTOS
O senador José Medeiros (PSD-MT) pôs 
em dúvida os argumentos da “compra de 
deputados” na votação que rejeitou a 
denúncia contra o presidente Michel 
Temer. Para quem é senador sem precisar 
de um voto, é muito cômodo contestar a 
escachada compra de votos, troca-troca de 
ministros ao legislativo e demais 
maracutaias imorais para o temerário se 
safar da degola, tamanha falta de decoro e 
brio, jamais visto no Brasil.

EM CASA
Com destaque na mídia nacional e espaço 
para discurso do presidente Michel Temer 
(PMDB), a usina de etanol de milho 
inaugurada na última sexta-feira (11) em 
Lucas do Rio Verde, médio norte do estado, 
apresenta uma curiosidade que vai além do 
s e u  p i o n e i r i s m o  n o  p a í s .  O  
empreendimento, segundo o colunista da 
Carta Capital, Alceu Castilho, pertence ao 
americano Bruce Rastetter conselheiro do 
presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e maior financiador dos 
republicanos no estado de Iowa.

ENTERRO
Trabalhadores da Frente Popular de Mato 
Grosso, juntamente com a Central Única 
dos Trabalhadores de Mato Grosso 
(CUT/MT), realizaram no último sábado 
(12) um protesto contra os deputados e 
senadores de MT que votaram em favor da 
Reforma Trabalhista e também livraram o 
presidente Michel Temer da denúncia por 
corrupção. Foi feito um “enterro 
simbólico” dos senadores Wellington 
Fagundes (PR), Cidinho Santos (PR) e José 
Medeiros (PSD) e dos deputados Carlos 
Bezerra (PMDB), Valtenir Pereira 
(PMDB), Adilton Sachetti (PSB), Ezequiel 
Fonseca (PP), Nilson Leitão (PSDB), 
Victório Galli (PSC) e Fábio Garcia (PSB). 
O movimento começou na Orla do Porto e 
seguiu até a sede do TRE/MT na Avenida 
do CPA.

COISAS DA CRISE
O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) registrou 
lucro líquido de R$ 1,34 bilhão no primeiro 
semestre deste ano. O resultado bruto do 
banco com participações societárias foi 
positivo em R$ 1,42 bilhão no período. 
Segundo o presidente do BNDES, Paulo 
Rabello de Castro, o banco é muito 
lucrativo. Realmente, deve ser coisas da 
crise que segundo o governo assola o país, 
contraste com o patrimônio líquido do 
BNDES, que totalizou R$ 50,17 bilhões ao 
final do primeiro semestre.

AH, GENTE!
O Plenário do Senado fez, na semana 
passada, a terceira sessão de discussão da 
proposta de emenda à Constituição que 
transforma a carreira dos agentes 
penitenciários em uma carreira policial. A 
PEC acrescenta essas polícias ao rol dos 
órgãos do sistema de segurança pública e 
determina como competência dessas novas 
i n s t â n c i a s  a  s e g u r a n ç a  d o s  
estabelecimentos penais e a escolta de 
presos, igualando os direitos de agentes 
penitenciários e policiais e liberando as 
polícias civis e militares das atividades de 
guarda e escolta de presos. A turma até 
entende, desde que o bereré compense. 
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Ainda faltam mais de 4 meses pro ano 
pegar sua bengalinha e desaparecer no fim do 
horizonte e quando achegar a hora, a gente faz o 
bota fora e diz pra ele, já vai tarde, claro; mas os 
nossos empregados lá em Brasília, os políticos, 
em sua maioria, integrando a corja ociosa, 
egocêntrica, descarada mesmo, já antecipou 
segundo cálculos da meta, que vai meter o pobre 
no cacete, que o salário mínimo em 2018 será de 
R$ 979,00. Grana pra ladrão não contar, porque 
ladrão que se preza, não rouba mixaria, que é o 
salário mínimo, um acinte à digna classe 
trabalhadora. 

Como justificativa, eles alegam na 
ponta do lápis, que o reajuste de 4,5% está 
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a tal 
LDO, já sancionada pelo governo, quer dizer, 
não se discute mais, que se virem com a merreca, 
e quem reclamar, corre o risco de ser processado 
por desacato à autoridade. Égua,que o trem é se 
rebolar com R$ 42,00 de reajuste, ou 4,5%/ano, 
coisa de 50% do rendimento da poupança no 
período de 12 meses.

Pra quem não entende, a tal LDO 
estabelece metas e prioridades do governo para o 
próximo ano e orienta a elaboração da lei 
o rçamentár ia  anual ,  s ina l  dec la rado  
expressamente em números, que o trabalhador 
continua não sendo prioridade do governo.

Na verdade continua sendo um 
verdadeiro milagre conseguir viver com apenas 
um salário mínimo. Principalmente quando 
analisamos os princípios da nossa Constituição 
Federal: In-verbis: Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
 IV – salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim; Amigos, 
quando o poder central ignora e passa por cima 

da lei maior da nação, quase nada a gente pode 
esperar, nem vamos ao extremo radical segundo 
eles, das contas do Dieese, que diz ser o salário 
mínimo ideal para sustentar uma família de 
quatro pessoas, algo em torno de R$ 3.658,00, 
quase 4 vezes o valor que o assalariado recebe 
hoje. 

Agora o amigo faça uma comparação 
ao seu salário mensal de R$ 937,00 com o dos 
deputados federais, que discutem com o 
executivo, os bererés do Zé Povinho. Pois bem, 
cada deputado federal recebe um salário bruto de 
R$ 33,7 mil; auxílio-moradia e imóvel funcional, 
R$ 3,8 mil; cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar (passagens aéreas, serviços postais, 
manutenção de escritórios de apoio à atividade 
parlamentar, hospedagem, combustível, 
contratação de serviços de segurança e 
consultoria, entre outros, entre R$ 30 mil e R$ 45 
mil; verba destinada à contratação de pessoal, R$ 

97 mil mensais, destinados à contratação de até 
25 secretários parlamentares, cuja lotação pode 
ser no gabinete ou no estado de origem do 
deputado, que tem direito a ressarcimento 
integral das despesas hospitalares relativas à 
internação em qualquer hospital do país, caso 
não seja possível atendimento no serviço médico 
da Câmara e gastos com mudança mais R$ 33,7 
mil reais, um no início e outro no fim do 
mandato, para realizar mudanças.

Concluindo segundo dados da 
Organização não Governamental Contas 
Abertas, o Legislativo custa hoje ao povo, R$ 1. 
milhão e 16 mil por hora. Levantamento do 
portal Congresso em Foco mostra que um 
deputado federal dispõe de R$ 168.600,00 mil 
por mês entre salário e benefícios, e quem 
realmente trabalha e banca estes bilhões por ano 
aos tais, é o assalariado de R$ 937,00 que vai ter 
um aumento, Oh, Deus, de R$ 42,00 em 2018!  

Que cidade nós queremos? Que tipo de 
progresso desejamos? Como me manifestei no primeiro 
ato do texto “Para novos amanheceres aqui ou acolá”, 
antes mesmo de nos filiarmos ou nos afiançarmos aos 
receituários existentes, seria necessário nós prepararmos 
nossas mentes e espíritos para o próprio desenvolvimento 
em si, e isso seria possível, como também me manifestei 
na ocasião, a partir de um exame de consciência coletivo e 
de um amplo debate popular, cujas interlocuções e 
reflexões considerassem quem nós somos, nossas 
identidades, nossas vocações, nossas potencialidades, 
nossas capacidades, para, daí então, fazermos escolhas 
mais coerentes, mais plurais e mais democráticas do que 
realmente queremos e do que realmente desejamos. 

Já está mais do que na hora de, pelo menos, 
imaginarmos um projeto de cidade, que seja 
desvinculado do efeito manada, aquele em que apenas se 
segue o fluxo, independentemente de se saber o ponto 
aonde se quer chegar, e o pior, independentemente de se 
saber o preço social a ser pago.

Retomo a proposta, que, registro, ainda 
explorarei em um terceiro ato, colocando-me novamente 
na discussão, não apenas como parte interessada, mas 
também como parte envolvida, como parte que concorre 
para os fatos que se está disposto a tratar, porque é 
momento de inserirmos mais um tempero nesse 
caldeirão: os jovens, aqui compreendidos pelas crianças e 
adolescentes, personagens que, historicamente, tiveram 
suas inteligências – e assim seguem – afastadas do 
processo de construção da cidade.

Comecemos então por desmistificar a lenda de 
que os jovens são o futuro de alguma coisa. Alguns não 
gostarão muito da ideia, sobretudo aqueles que já 
incorporaram esse que considero um dos mais inúteis 
chavões que já criaram, mas, enfim, não é possível 
agradar a todos. Sinto lhes informar, mas de acordo com a 
dinâmica social em funcionamento, os jovens, e me refiro 
à grande massa de jovens mesmo, não são – e não serão – 
o futuro de nada! 

Chega de reproduzirmos, gratuitamente, mais 
essa ilusão. Trata-se de um discurso vazio, sem eira nem 
beira, que alimenta falsas esperanças, tal como aqueles já 

batidos de investimento em educação ou de apoio aos 
menos favorecidos que, sem responsabilidade, como se 
fossem assuntos banais de elevador, corriqueiros de 
boteco, despejam por aí. E me explico, para não deixar 
ponto sem nó, que qualifico como sendo um discurso 
vazio, pois se limita aos efeitos, aos impactos a serem 
causados em seus ouvintes, não se importando muito com 
os conteúdos que carrega ou, para ser mais realista, com 
os meios necessários para torná-lo crível. 

Em resumo, são palavras ao vento, nada mais. 
Eu, particularmente, cresci ouvindo essa ladainha. Não 
nos esqueçamos de que não há futuro sem o presente, 
óbvio, não? Nem tanto assim. Para muitos, parece-me 
que o futuro vem antes do presente, só pode!

Na conta de nossos vícios, continuamos a 
apostar as nossas fichas de que no amanhã, de que no 
porvir, como num passe de mágica, somente pelo 
transcurso do tempo, nossas aflições se resolverão, 
encontrarão soluções outras, e, para os mais otimistas, 
desaparecerão por completo, mas só apostamos, viu? Não 
tomamos medida alguma a fim de garantir a 
concretização de nossas supostas ambições. Ladrilhar o 
caminho que é bom, ninguém quer. Pura contradição!

Futuro? Que futuro? Onde estão as crianças e 
os adolescentes como partícipes ou destinatários de tudo 
que se discute (ou do que deveria ser discutido) a respeito 
do espaço urbano que também ocupam? Onde estão as 
crianças e os adolescentes narrando seus gostos e 
vontades para o bairro em que vivenciam suas rotinas, 
para as praças que frequentam ou para os parques que 
sonham em frequentar? Onde estão as crianças e os 
adolescentes na construção e definição de uma política 
cultural municipal, menos ensimesmada e elitizada e 
mais diversificada e acessível? Onde estão as crianças e 
os adolescentes no desenrolar dos pleitos eleitorais? 
Participando, fugindo ou odiando?

Onde estão as crianças e os adolescentes na 
gestão escolar? Próximas? Distantes? Ou indiferentes? 
Onde estão as crianças e os adolescentes nos processos de 
ensino-aprendizagem? Refletindo? Criando? Pensando? 
Decorando? Ou, simplesmente, marcando um “X”? 
Torno a perguntar. Futuro? Que futuro? Não, não é do 

futuro que estamos falando, é do início do fim.
Dizem, talvez como uma defesa, ou talvez 

como um desencargo de consciência: que culpa nós 
temos se ninguém se interessa por nada; que culpa nós 
temos se a moçada hoje está mais preocupada com as 
badalações que terá no final de semana, ou com o que 
postará nas redes sociais, do que com os rumos de sua 
própria cidade?

A tarefa não é fácil. E não será assim, lavando 
as mãos, ou dando às costas, como costumamos fazer, que 
conseguiremos conquistar nossos jovens, que 
conseguiremos, junto com eles, semear e colher 
cidadanias. Sim, porque é isso que temos que pôr em 
prática, se há um desinteresse generalizado, está aí uma 
boa missão a ser levada adiante por nós, precisamos então 
conquistá-los, precisamos lutar por eles e acreditar neles, 
estimulá-los, incomodá-los, trazê-los para preencher com 
reflexão e voz o chão que já preenchem fisicamente – 
num paralelo, acho até, permitam-me o desabafo, que 
mais do que pensarmos na inserção e na contribuição do 
jovem para o desenvolvimento, por meio de sua atuação, 
que é, basicamente o que estamos tratando neste segundo 
ato, é relevante nós também nos perguntarmos como 
nossos jovens estão envelhecendo, quais são as 
oportunidades que estão tendo, quais opções de 
educação, formação e lazer estão acessando, porque, meu 
caros, o futuro se constrói, não se aguarda, perdoem-me 
os gramáticos, mas o futuro é o presente.

Mesmo que soe exagerado, ou novelesco, não 
há avanços substanciais, de quaisquer naturezas, sem os 
jovens;  não há  avanços  sem contarmos e  
compartilharmos de suas criatividades, energias e 
levezas, de suas ideias, contradições e intervenções 
artísticas, de seus protestos, devaneios e visões, de suas 
dúvidas, rebeldias e brilhantismos.

Os jovens estão (na) e são (a) cidade, deixemos 
de negá-la para eles!
[CONTINUA]
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Rasgando o Art. 7-IV da CF

Para novos amanheceres aqui ou acolá [SEGUNDO ATO]

de Eleitor, Comprovante de 
quitação com a Justiça Eleitoral, 
comprovante de quitação com o 
Serviço Militar (sexo masculino), 
foto 3x4 recente, Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), Candidatos 
das ações afirmativas (escola 
p ú b l i c a ,  P I I E R / P r e t o s  e  
P I I E R / I n d í g e n a )  d e v e m  
apresentar os demais documentos 
exigidos no edital como auto-
declaração, comprovante de ter 
cursado o ensino médio em escola 
pública (candidatos de escola 
pública), declaração de vínculo 
com a comunidade indígena.

A lista de documentos 
necessários para a matrícula 
podem ser consultados em no 
portal do candidato e os horários 

de atendimento das secretarias 
acadêmicas dos campus e também 
d a  s e c r e t a r i a  d o  N ú c l e o  
Pedagógico de Rondonópolis são 
das 7:30 às 11:00 e das 13:30 às 
17:00. 

Neste vestibular a Unemat 
ofertou 2.340 vagas em 11 
municípios de Mato Grosso, 
incluindo o Núcleo Pedagógico 
de Rondonópolis que funcionará 
na Escola Técnica vinculada a 
Secitec. 

As aulas começam no dia 
4 de setembro, a exceção, do curso 
de Medicina cuja as aulas 
começam no dia 28 de novembro 
e o prazo para as matrículas dos 
aprovados na primeira chamada 
será nos dias 10, 13 e 14/11/2017.
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s candidatos aprovados Ono vestibular 2017/2 da 
Universidade do Estado 

de Mato Grosso devem efetivar as 
matrículas até esta quarta-feira 
(16). 
 Quem não se matricular 
perde a vaga e o candidato 
classificado será convocado.  A 
lista com a relação dos aprovados 
foi divulgada na última sexta-
feira (11) e pode ser consultada no 
portal da universidade.

Para efetivar a matricula é 
preciso apresentar os seguintes: 
Certificado de conclusão do 
Ensino Médio, Histórico Escolar 
do Ensino Médio, Certidão de 
Nascimento ou Casamento, 
Documento de Identidade, Título 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

morrido em um acidente de moto na 
BR na madrugada de domingo, 13, 
quando pilotava seu cavalo de aço, no 
sentido Cáceres/Poconé.

O acidente com os familiares 
do morto, aconteceu na tarde da 
segunda-feira (14) por volta das 
16h40, no km 604 da BR 070. O 
veículo Classic de placas NJM 3693 
/Cáceres MT era conduzido por 
Nivaldo da Silva Rodrigues (47), 
morador do bairro Vitória Régia em 
Cáceres, proprietário de um salão de 
cabeleireiro na Avenida Talhamares. 
Com ele viajavam, Rosimar Espinosa 
Souto (39), o menor J. S. R. (17) e N. 
S. (1 ano e 1 mês).

O veículo seguia no sentido 
Cuiabá/Cáceres, e o condutor teria 
perdido o controle da direção em uma 
curva. No momento chovia e o Classic 
veio a colidir com o GM S10 de placas 
ALG 3325, Cuiabá, dirigido por Tineo 
Miacava (66) e ocupado pelos 
passageiros Ione Alves de Lima (58) e 
Danielly Bettina Roccheri (24) que 
seguia em sentido oposto.

Em conseqüência do impacto 
entre os dois veículos, sofreram 
ferimentos graves, Nivaldo, Rosimar 
e os menores J. S. R. e N. S., todos 
ocupantes do Classic. No GM/S10, 
Tineo Miacava teve lesões leves e 
Ione e Danielly, lesões graves.

Por conta do grave acidente, 
os dois sentidos da rodovia ficaram 
interditados por algumas horas e as 
v i t i m a s  f o r a m  s o c o r r i d a s  e  
encaminhadas ao pronto socorro da 
cidade de Várzea Grande.

m acidente entre dois carros Una BR 070, na Região de 
Poconé deixou sete pessoas 

feridas, de acordo com a Polícia 

Rodoviária Federal. Segundo consta 
das informações policiais, familiares 
retornavam do velório de Maurício 
Gonçalves de Souza, que havia 

 Polícia Rodoviária Federal A(PRF) prendeu o motorista de 
caminhão Cícero Marinho de 

Alencar, 33, transportando cerca de 21 
kg's de pasta base de cocaína, na BR-
364, em Cuiabá. 
 O traficante mula, foi preso 
em flagrante por transportar drogas, 
crime constatado durante vistoria no 
posto da PRF, na manhã da última 
segunda-feira (14).

S e g u n d o  a g e n t e s  q u e  
realizaram a detenção do suspeito, o 
condutor dirigia carreta com placas de 
Cáceres e após vistoria no veículo, 
localizaram 20 pacotes contendo o 
entorpecente, totalizando 21 kg da 

farinha do capeta, a maldita pasta base 
de cocaína.

Indagado sobre o trampo 
criminoso, Cícero, disse ser natural de 
São José dos Quatro Marcos e que 
receberia R$ 5 mil pelo transporte da 
droga, que tinha pegado em Cáceres e 
levaria até um posto de combustível 
em Rondonópolis, onde um segundo 
indivíduo, estaria especando pela 
encomenda, negando conhecer o 
contato, que seria do “patrão,” que lhe 
pagaria o pau pelo serviço de mula. 

O traficante foi ouvido na 
central de policia, autuado pelo crime 
de tráfico de entorpecentes e levado 
para a cadeia à disposição da justiça.

CURSOS/UNEMAT

Prazo para aprovados realizar 
matricula vence nesta 4ª feira

A relação dos aprovados foi divulgada na última sexta-feira e a lista dos documentos necessários para a matrícula podem ser consultados em no portal do candidato

Assessoria

Temporada dos bichos deve movimentar campus da Unemat  

Foto: Arquivo

SETE VÍTIMAS

Redação c/ PRF

Cabeleireiro cacerense sofre
acidente na volta de velório

Colisão frontal com S-10, Classic foi jogada ao lado da pista 

Foto: PRF-MT

CARGA DE FARINHA

Pegou droga em Cáceres e
caiu com bruto na BR 364
PRF c/ Redação

Droga fora adquirida no entreposto do tráfico em Cáceres  

Foto: Ilustrativa
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mulher.
O s  o c u p a n t e s  f o r a m 

identificados como M.L.B, 39, sua 
esposa J.M.J, 31, o adolescente 
R.S.R, 17; W.L.B, 25 e W.R.R, 
29.Numa revista efetuada no veículo 
e nos ocupantes, constatou-se uma 
prisão em aberto contra W.L.B., 
o r i g i n á r i o  d a  C o m a r c a  d e 
A r a p u t a n g a ,  t r a t a n d o - s e  d e 
Mandado de Prisão Preventiva. E na 
S-10, foi apreendido um aparelho 
Samsung Galaxy S5.

O aparelho estava sem o 
adesivo de identificação do IMEI, 
que é o número de identificação do 
aparelho, que é registrado junto 
Anatel, o que gerou uma nova 
inves t igação ,  apurando-se  o 
verdadeiro número de identificação, 
fato que levou ao nome da vitima do 
roubo do telefone, uma mulher e 
uma criança, que haviam sido 
seqüestradas e mantidas no mato em 
Figueirópolis do Oeste.

Conforme já noticiado, a 
vítima e sua filha estavam em uma 
c a m i n h o n e t e ,  r o u b a d a  p o r 
cr iminosos e  recuperada por 
Policiais Militares em Vale do São 
Domingos, próximo a Pontes 
Lacerda. Flagrante bravo, M. L. B. e 
W.L,B e todos os ocupantes da S-10, 
ganharam carona até a Delegacia de 
Polícia Civil em Mirassol D'Oeste.

a tarde de sábado último, N(12), registrou-se uma ação 
p o l i c i a l ,  e n v o l v e n d o 

e q u i p e s  d e  v á r i a s  c i d a d e s 
subordinadas ao 17º Batalhão de 
Mirassol D'Oeste, após recebimento 
de denúncia anônima de que uma 
quadrilha estaria se deslocando da 
região de fronteira, para Cuiabá, 
fugindo de perseguição policial.Os 
bandidos estariam ocupando uma S-
10 Branca, e barreiras foram 
montadas em várias estradas da 

região, na tentativa de localizar e 
deter os meliantes.

Uma equipe de Policiais 
Militares de Mirassol D'Oeste 
conseguiu realizar abordagem de 
uma caminhonete com as mesmas 
características, na rodovia MT-175, 
mais propriamente no trecho onde a 
rodovia recebe o nome de Avenida 
Tancredo Neves, interceptando o  
veículo GM S-10, de cor branca 
placa OBG 7951, ocupada por 
quatro indivíduos, dentre eles, uma 

declaradas pelos próprios produtores no 
software aplicado pelo consultor 
durante o período de acompanhamento 
realizado nas empresas rurais.

Além da premiação para as 
propriedades destaque, o Senar Tec 
Le i t e ,  f ez  a  en t r ega  do  t ro féu 
"Meritocracia" ao técnico Túlio 
Medeiros Marçal pelo seu grau de 
maturidade, espírito de liderança, bom 
r e l a c i o n a m e n t o  i n t e r p e s s o a l , 
p r o d u t i v i d a d e ,  o r g a n i z a ç ã o  e 
capacidade de cumprimento de metas. 
Os produtores rurais participaram de 
uma palestra motivacional com o tema 
"Uma vida com mais  propósi to 
produzindo leite" com a coach Meire 
Dias.

 Senar Tec Leite – Consultoria e OInovação no Campo, maior 
projeto de inovação da pecuária 

leiteira da região oeste de Mato Grosso, 
anunciou na última sexta-feira (11), 
durante o 2º Workshop realizado no 
município de Pontes e Lacerda, as três 
propriedades destaques na atividade de 
2017. O evento aconteceu no Parque de 
Exposições de Pontes e Lacerda onde é 
realizada a 25ª Expoeste.

A s  t r ê s  p r o p r i e d a d e s 
consideradas destaque na atividade 
foram: Estância Brejão, do produtor 
ru ra l  Rena to  Damião ,  Recan to 
Passarinho, do pecuarista Reginaldo 
Ribeiro de Souza, e o Sitio Filha Nova 
Esperança, do produtor Lourival 
Ribeiro Borges. Estes produtores 
receberam o voucher para participar de 
uma Missão Técnica do SENAR-MT e 
um troféu. A data e o lugar estão sendo 
definidos e devem ser divulgados nos 
próximos dias.

" O  S E N A R  T e c  L e i t e 
reconhece o que há de melhor na 
pecuária leiteira da região oeste de Mato 
Grosso, incentivando a inovação, a 
excelência e a produtividade no campo. 
Parabenizamos os produtores rurais que 
são atendidos pelo programa, por seu 
empenho e por acreditar no SENAR, em 
nossos técnicos e parceiros do projeto", 
disse o gerente técnico do SENAR-MT, 
Guto Zanata.

A coordenadora de capacitação 
da Assistência Técnica Gerencial do 
SENAR Brasil Janete Lacerda de 
Almeida salientou que o SENAR Tec 
Leite é um momento histórico para a 
pecuária mato-grossense. "A nossa 

participação é com o intuito de prestigiar 
um momento rico para a pecuária leiteira 
de Mato Grosso.

O presidente do Sindicato 
Rural de Pontes e Lacerda, Nilmar 
Miotto,  parceiro do SENAR no 
programa, assegura que a consultoria 
garante a qualidade da operação das 
atividades no campo e que Pontes e 
Lacerda, atualmente, está entre as 
maiores bacias leiteiras do estado e tem 
as melhores tecnologias voltadas para a 
pecuária de leite.

P a r a  a  s e l e ç ã o  d a s  t r ê s 
propriedades destaque, a comissão 
julgadora do SENAR-MT levou 
prioritariamente em consideração as 
i n f o r m a ç õ e s  d e  p r o d u t i v i d a d e 

m homem de 41 anos acabou Upreso depois de tentar engolir 
drogas no momento da 

abordagem da Policia Civil na última 
segunda-feira (14). O rapaz é suspeito 
de comercializar entorpecentes na 
cidade de Poconé. O acusado foi 
preso durante uma operação da 
Policia Civil contra o Tráfico de 
Drogas ,  o  suspei to  durante  a 
abordagem tentou engolir duas 
porções de pasta base, na tentativa de 
fugir do flagrante.Os investigadores 
já monitoravam o suspeito há cerca de 
vários meses e anteontem, (14) 
conseguiram surpreender o crimino 
próximo a sua residência no bairro 
Santa Tereza.

O suspeito foi abordado 
quando vendia droga para um 
usuário. Na ocasião, os policiais civis 
localizaram duas porções da droga em 
poder do traficante. Ele tentou engolir 
o entorpecente, quando avistado 
pelos investigadores. Já o “cliente” 
conseguiu empreender fuga do cerco 
policial.

Detido, foi levado pela 
equipe até sua residência no bairro 
COHAB Santa Tereza. No local, com 
autorização, os policiais procederam 
com as buscas no interior do imóvel, 
sendo apreendido mais nove porções 
da mesma substância, além de um 
total de R$ 1 mil em dinheiro e 
a p e t r e c h o s  p a r a  e m b a l a r  e 
comercializar drogas.

Conforme apurado, Gonçalo 
já tinha sido denunciado pelos 
p r ó p r i o s  f a m i l i a r e s  p o r 
constantemente ameaçar os parentes 
de morte, além de usar a casa de sua 
m ã e  p a r a  v e n d e r  t r o c a  s e m 
autorização dela. 

Diante dos fatos, o acusado 
recebeu voz de prisão e foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia do 
município de Poconé, onde foi 
autuado por tráfico de drogas, cuja 
pena vai de cinco a 15 anos de 
reclusão e multa, além de tratar-se de 
crime inafiançável, portanto o 
acusado deve aguardar a sentença 
atrás das grades.

BANDO DA PESADA

Assaltantes são agrados na
MT 175 em Mirassol D'Oeste

Bandidos estavam numa camioneta S-10 branca com objetos de vitimas de um 
assalto seguido de seqüestro em Figueirópolis D'Oeste no começo de agosto 

Redação c/ PM-MT

Bando foi preso após checagem,com p.p. e prova de roubo  

Foto: PM-MT

PECUÁRIA LEITEIRA

Senar-MT destaca três
propriedades na região
Senar-MT c/ Redação

Destaque ficou para Brejão, Passarinho e Filha Nova Esperança 

Foto: Assessoria

REFINO DOMÉSTICO

No sufoco, suspeito tentou
engolir porções de cocaína
Poconet c/ Redação

Gonçalo Rodrigues de Paula preso acusado de tráfico  

Foto: Poconet
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 u so  de  to rnoze le i ras  Oeletrônicas, um método 
a l t e r n a t i v o  a o  r e g i m e  

fechado, para fiscalização sobre o 
cumprimento das medidas impostas 
ao seu uso é criticada pelo juiz Geraldo 
Fidélis, titular da Vara de Execuções 
Penais. Conforme o magistrado, a 
tornozeleira é um método para 
desafogar as celas superlotadas das 
unidades prisionais, mas carece de 
controle. O estado conta, hoje, com 
cerca de  2.857  presos sob 

monitoramento eletrônico.
S e g u n d o  a p u r o u  a  

inteligência da justiça, detentos 
utilizam de diversas artimanha para 
burlar o monitoramento, havendo o 
caso de um preso, que teria retirado 
sua tornozeleira e a colocado em um 
cachorro de estimação com o intuído 
de simular que o reeducando estaria 
em sua casa, mas na verdade o animal 
estava na residência e o preso na rua.

Para o juiz a medida é um 
paliativo que é “melhor do que ficar 

sem”, mas precisa de investimento. A 
situação é melhor do que há três anos 
atrás, quando não havia o sistema e os 
presos no regime semiaberto iam para 
a casa do albergado . “Hoje dá para 
fazer controle, se tiver vontade de 
fazer controle para que haja 
efetividade no uso do equipamento”, 
ressalta.

A deficiência da fiscalização 
é comprovada pelos inúmeros casos 
de presos monitorados envolvidos em 
novos crimes pela cidade. Uma vez 
com a tornozeleira, o reeducando tem 
espaço  de l imi tado  que  pode  
freqüentar e horário para se recolher. 
Porém o juiz ressalta que tais medidas 
não tem sido fiscalizadas com a devida 
atenção.

Conforme a assessoria da 
Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos (Sejudh),  existe uma 
central de monitoramento encarregada 
de fiscalizar o uso das tornozeleiras 
eletrônicas pelos reeducandos.

Quando há algum sinal de 
mau funcionamento do equipamento 
ou seu rompimento, a central detecta a 
situação e entra em contato com o 
custodiado que é advertido da 
irregularidade. 

Caso não haja contato, o caso 
é comunicado a Vara de Execuções 
Penais sendo possível, até mesmo, que 
o  u s u á r i o  d o  s i s t e m a  s e j a  
encaminhado de volta para a prisão.

o final da tarde de anteontem, o Npânico tomou conta dos moradores 
da chácara Anairam em Pontes e 

Lacerda, região de Cáceres, de propriedade 
do senhor Edward Rodrigues, localizado na 
antiga estrada do INCRA, com a chegada 
abrupta de dois assaltantes fortemente 
armados, que abordaram de inicio o  
pecuarista, popularmente conhecido na 
cidade como Vadinho.Os bandidos 
chegaram numa moto Titan 150 e renderam o 
produtor rural que estava com um casal de 
funcionários e todos foram mantidos reféns 
das 15h30 até quase às 20 horas, sob. ameaça 
de arma de fogo, avisando os ladrões que era 
para entregar dinheiro e muito, se não 
quisessem morrer.

Com as vitimas dominadas, os dois 
assaltantes roubaram da propriedade, uma 
caminhonete, um caminhão, jóias, eletro 
eletrônicos e alimentos. Segundo a vitima o 

caminhão estava com pouco combustível, e 
por isso, enquanto um dos meliantes 
mantinha ele e os demais reféns dominados 
mediante ameaças, o outro foi até a cidade 
buscar combustível e abasteceu o caminhão.

Ainda segundo Vadinho, quando o 
ladrão retornou à chácara, estava com um 
terceiro comparsa e todos mascarados. 
Como o bandido com certeza não usou capuz 
para comprar combustível na cidade, esta 
pode ser uma das pistas para a policia chegar 
ao trio durante as investigações e esclarecer o 
crime. A policia militar e a policia civil 
esteve no local colhendo pistas e 
informações para dar inicio as investigações, 
s a r g e n t o  A l m e i d a  d e s t a c o u  q u e  
possivelmente seja uma quadrilha que está 
realizando os assaltos nas propriedades 
rurais ao entorno de Pontes e Lacerda 
devidos os modos operantes dos indivíduos 
ser sempre o mesmo.

Para Juiz Geraldo Fidélis uso
de tornozeleiras não é infalível

CÃODENADO

Houve o caso de um preso, que teria retirado sua tornozeleira e a colocado em um cachorro de estimação; na verdade o animal estava na residência e o preso na rua

G1-MT c/ Redação

Com a tornozeleira, o reeducando tem espaço delimitado 

 Foto: Arquivo

ENCAPUZADOS

Assaltantes fazem pecuarista
e caseiros reféns em chácara

Da Redação

Edward Rodrigues, mais uma vitima da violência rural 

Foto: Akitafacil
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
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(SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU 
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO 
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
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MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#184690  DEVEDOR:  DEJANIRA C.DE ABREU SILVA - CPF.: 486.953.941-15    
- RUA SANTA LAURA, 247 -VILA IRENE -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
#184697  DEVEDOR:  FRANCISCO LOPES - CPF.: 352.700.551-04  - ROD. BR 
070, 73  -JUNCO  -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
#184838  DEVEDOR:  G. L. MELO ME  - CPF.: 70.423.520/0001-92- AV SAO 
LUIZ, 1800  -JUNCO  -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
#184606  DEVEDOR:  GERALDO BARRETO DE MENEZES - CPF.: 
486.968.031-91    - RUA GENEROSO M. LEITE, 35 -COC - CENTRO OPERACI-
CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#184875  DEVEDOR:  GUARA EVENTOS LTDA - CPF.: 07.774.923/0001-40- 
RUA DA TAPAGEM, 160 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#184708  DEVEDOR:  HENIO PORFIRIO DE CAMPOS  - CPF.: 111.463.201-59   
- RUA DOS LEITE DE SOUZA, 10  -COHAB NOVA -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184684  DEVEDOR:  HUMBERTO RAMIRES  - CPF.: 496.156.701-97   - RUA 
DOS JACARANDAS, 322 -JARDIM GUANABARA    -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
#184922  DEVEDOR:  JEAN MARCELO DE SOUZA   - CPF.: 826.411.021-53    - 
RUA CAMPOS SALLES, 402 -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
#184813  DEVEDOR:  JOACI FERREIRA GONCALVES NETO-ME   - CPF.: 
04.106.578/0001-88- RUA DOS COUTOS, 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
#184691  DEVEDOR:  JOAO BATISTA DE SOUZA  - CPF.: 207.513.111-20   - 

RUA DOS MALDONADO, 16  -COHAB NOVA  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184699  DEVEDOR:  JOAQUIM PINTO DE MIRANDA  - CPF.: 429.825.881-53    
- RUA AFONSO PENA, 188 -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 J   da tabela D de custas
#184706  DEVEDOR:  JOSE AUGUSTO CAMPOS DE SOUZA- CPF.: 
053.778.921-94    - RUA DAS ANDORINHAS, 99  -CIDADE ALTA -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#184726  DEVEDOR:  JOSE GERALDO ROZA - CPF.: 820.154.061-15  - RUA 
DAS MARGARIDAS, 365 -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 J   da tabela D de custas
#184703  DEVEDOR:  LAIR FERREIRA - CPF.: 292.944.101-10   - RUA DAS 
ANDORINHAS, 325 -CIDADE ALTA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184739  DEVEDOR:  LUCINDO MARTINS DE SOUZA  - CPF.: 121.842.598-
96    - RUA DOS CRIZANTEMOS, 1700  -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 J   da tabela D de custas
#184788  DEVEDOR:  LUIZ ANTONIO TOSTA FILHO-ME - CPF.: 
06.192.901/0001-09- RUA DOS SILVA, 12 -COHAB 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
#184718  DEVEDOR:  LUIZ MIGUEL DE FARIA - CPF.: 111.435.921-15   - AV 
GETULIO VARGAS, 505 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184830  DEVEDOR:  M.DE O.ROSA  - CPF.: 05.881.555/0001-03- RUA 
GENERAL OSORIO, 1084  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES – Favorecido :PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES    Valor do titul Item L   da tabela D de custas
#184794  DEVEDOR:  MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA ME - CPF.: 
24.750.507/0001-20- RUA CORONEL FARIA, 140 -CENTRO -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
#184775  DEVEDOR:  MARIA DO CARMO DE MELO DE SOUZA  - CPF.: 
785.966.021-00    - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 31  -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 E   da 
tabela D de custas
#184724  DEVEDOR:  MARIA TEREZA DA SILVA FREITAS - CPF.: 
318.504.211-53  - RUA IPANEMA, 109 -VILA NOVA-CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184902  DEVEDOR:  MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN- CPF.: 
08.633.094/0001-48- RUA PADRE CASSEMIRO, 821 -CENTRO -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184843  DEVEDOR:  MIRIAM ARRUDA SOUZA   - CPF.: 06.075.847/0001-11- 
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 280 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERESValor do titul Item D   da tabela D de custas
#184858  DEVEDOR:  N.P.DE MIRANDA  - CPF.: 05.612.427/0001-64- RUA DA 
TAPAGEM, 424  -CENTRO  -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
#184929  DEVEDOR:  NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR   - CPF.: 
839.055.611-15   - RUA DA TAPAGEM, 6   -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  
- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#184495  DEVEDOR:  OLIVEIRA FAGUNDES  - CPF.: 346.818.761-00    - 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 J   da tabela D de custas
#184711  DEVEDOR:  PEDRA ALVES DE SOUZA  - CPF.: 825.066.201-68    - 
RUA 7 DE SETEMBRO, 418-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
#184874  DEVEDOR:  RIBEIRO PINTO & PINTO ATALA LTDA - - CPF.: 
07.858.406/0001-59- RUA DA TAPAGEM, 451  -CENTRO  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184793  DEVEDOR:  S.E.S.SANTOS - ME  - CPF.: 01.887.306/0001-74- RUA 
COMANDANTE BALDUINO, 800  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184870  DEVEDOR:  S.S.DE L. DIAS & LTDA  - CPF.: 07.676.845/0001-40- 
RUA CORONEL FARIA, 186  -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
#184909  DEVEDOR:  SIDNEY AGENOR  - CPF.: 996.076.038-34   - RUA 
PADRE CASSEMIRO, 781 -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
#184945  DEVEDOR:  TOMAZ DOS SANTOS & ARAUJO LTDA  - CPF.: 
10.405.240/0001-20- AV DOS ESTADOS, 2  -POUPEX -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
#184818  DEVEDOR:  TOMAZ DOS SANTOS & SILVA OLIVEIRA L- CPF.: 
04.753.738/0001-80- RUA GENERAL OSORIO, 2797 -CENTRO -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#184611  DEVEDOR:  WILSON RODRIGUES DA COSTA  - CPF.: 156.375.731-
15 -RUA E, 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 J   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, 15 de agosto de 2017.
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passou a integrar o quadro de 
funcionários  do Cuiabá 
Esporte Clube. 

Por várias vezechegou a 
assumir o comando técnico do 
time principal de forma 

interina, quando algum técnico 
era demitido. 

No momento, trabalha 
no time que irá disputar a Copa 
FMF, torneio voltado para 
atletas até 23 anos.

 disputa pelo título Aestadual da categoria 
d e  b a s e  e n t r e  

Luverdense e União terá início 
no próximo final de semana. 
 A Federação Mato-

grossense de Futebol (FMF) 
ainda irá divulgar as datas e 
horários dos dois jogos. A 
única confirmação, até o 
momento, é a de que o primeiro 
jogo da decisão será no estádio 

L u t h e r o  L o p e s ,  e m  
Rondonópolis.

O segundo e decisivo 
jogo será no estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde. 

O Alviverde ganhou a 
possibilidade de comemorar o 
título em casa por ter a melhor 
campanha durante toda a 
competição.

N a  s e m i f i n a l ,  o  
Luverdense derrotou o Sinop 
Futebol Clube nos dois 
confrontos. No estádio Gigante 
do Norte, venceu por 2 a 1. 
Ontem, no estádio de Lucas, o 
Alviverde voltou a vencer por 
2 a 0.

Na outra semifinal, o 
União também venceu o Dom 
Bosco nos dois confrontos. No 
primeiro, no estádio de 
Rondonópolis, vitória por 1 a 
0. 

O n t e m ,  n a  A r e n a  
Pantanal, o Colorado voltou a 
vencer o Azulão desta vez por 3 
a 2. Tanto Luverdense quanto 
União já garantiram vagas na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior do próximo ano.

 técnico da equipe sub-O19 do Cuiabá, Eduardo 
Henrique, será o novo 

coordenador das divisões de 
base da Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF). 
 Ele aceitou o convite 
feito pelo presidente da 
entidade, Aron Dresch, que 
pretende dar uma atenção 
m a i o r  a o s  t r a b a l h o s  
desenvolvidos pelos clubes na 
revelação de novos talentos.

E d u a r d o ,  q u e  é  
bicampeão da Copa FMF nos 

comandos do Mixto, em 2012, 
e no 'Dourado', no ano passado, 
será apresentado como novo 
coordenador na próxima terça-
feira, quando irá ocorrer o 
A r b i t r a l  T é c n i c o  d o  
Campeonato Mato-grossense 
sub-17, torneio marcado para 
iniciar na segunda quinzena de 
setembro.

Formado em Educação 
Física no estado Paraná, 
Eduardo Henrique chegou em 
Mato Grosso na metade do 
2000, quando desembarcou 

para trabalhar ao lado do 
técnico Marcos Birigui.  
Juntos, foram responsáveis 
direto pelo primeiro título de 
campeão do Vila Aurora no ano 
de 2005. 

Em seguida, ainda na 
função de auxiliar de Birigui, 
trabalhou por duas temporadas 
no Cacerense, clube que 
também foi campeão da extinta 
Copa Governador e do Mato-
grossense de 2007.

Desde temporada de 
2015, Eduardo Henrique 

DIVISÕES DE BASE

Ex-auxiliar de Birigui será
coordenador da federação

Como auxiliar de Birigui, Eduardo Henrique foi campeão pelo Vila Aurora e no Cacerense, ganhou a Copa Governador e do MT 2007; ultimamente, no Cuiabá

Redação c/ OE

Eduardo Henrique deixou saudades na Fera alviceleste  

Foto: Arquivo

DUELO/RUBRO VERDE

Arena Pantanal deve
sediar final do Sub-19
Redação c/ SN

Finalíssima se repete entre União e Luverdense  

Foto: Reprodução
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Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão movimenta sua vida 
social e aproxima amigos. O 
d ia  pode  ser  bas tan te  
produtivo em atividades que 

exijam o uso da mente e da comunicação. 
Uma reunião de negócios pode trazer 
resultados inesperados. Um contrato pode 
ser negociado.

Esotérico

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão movimenta sua vida 
material e financeira. O dia 
pode ser bastante interessante 

para estudar novos investimentos, ou 
mesmo a proposta de um novo contrato que 
envolve o aumento de seus rendimentos. 
Você estará mais aberto e estrategista.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em seu signo e, livre de 
pressão deixa você mais 
aberto e comunicativo, mais 
voltado para atividades e 

pessoas que ama. O dia pode ser bastante 
produtivo, especialmente se estiver 
envolvido com a comunicação e/ou 
atividades comerciais.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão deixando você mais 
fechado e voltado para suas 
emoções, especialmente as 

que envolvem acontecimentos do passado. 
Se puder, tire este dia para descansar e 
dedicar-se a atividades e cuidados maiores 
com sua saúde física, espiritual, mental e 
emocional.

Em tempos de eclipse e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
social e aproxima os amigos. 
O dia é ótimo para toda 

atividade em equipe, seja na vida pessoal ou 
na profissional. Um novo projeto em equipe 
pode começar a ser negociado com uma 
grande empresa, clube ou instituição.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
social e aproxima os amigos. 
Você estará com o coração 

mais aberto e voltado para os que ama. O 
momento pode envolver um novo romance, 
que começa a ser desenhado pelo Universo. 
Se for comprometido, aproveite este dia com 
seu amor.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta projetos 
d e  m é d i o  p r a z o ,  
especialmente os que estão 

relacionados à pessoas e/ou empresas 
estrangeiras. O momento é ótimo para o 
planejamento ou realização de uma viagem 
internacional ou mesmo um processo que 
envolva a mudança de país.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, deixa você mais 
fechado e conectado à 
emoções mais profundas. 

Você estará mais voltado para os 
relacionamentos mais próximos e priorizará 
a intimidade. O momento é bom para 
começar a negociação de uma sociedade ou 
parceria financeira.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta de 
maneira positiva projetos 
profissionais e planos de 

negócios. O momento pode envolver a 
chegada de um novo projeto que, 
certamente chega para trazer mudanças no 
setor.  Você estará mais aberto e 
comunicativo.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta de 
maneira leve e positiva seu 

dia. O momento pode envolver a chegada 
de um novo projeto ou mesmo uma boa 
notícia relacionada a uma entrevista de 
trabalho ou novo emprego. Dia ótimo para 
cuidar de si mesmo.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
social e aproxima os amigos. 

O momento é bom para sair e divertir-se, 
pois você estará mais simpático e 
comunicativo. O momento pode envolver 
também o início de uma negociação 
envolvendo uma parceria comercial.

Em tempos de eclipses e 
Mercúrio retrógrado, a Lua 
entra em Gêmeos e, livre de 
pressão, deixa você mais 
fechado e voltado para sua 
casa, sua vida doméstica e os 

relacionamentos em família. O momento é 
bom para atividades doméstica e para 
convidar amigos e parentes mais próximos 
para boas conversas.

By Rosane Michels

Felicidades para você Felippe Michelis 
Santos, pela passagem do seu aniversário. Que 
possa ter muitos anos de vida abençoados e 
felizes, e que este novo ano seja  de harmonia, 
paz e desejos realizados. Que seu caminhar seja 
sempre premiado com a presença de Deus, 
guiando seus passos e intuindo suas decisões, 
para que suas conquistas e vitórias, sejam 
constantes em seus dias. Feliz Aniversário! 
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