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DEBATE

Federação das Indústrias de Mato Grosso
realiza Diálogo Empresarial hoje em Cáceres
Foto: Ilustrativa

O desenvolvimento da região Oeste e do estado de Mato
Grosso está na pauta de discussão do Diálogo Empresarial, que será
realizado em Cáceres nesta sexta-feira (09/05). Página 03

SEGURANÇA

Instituições reforçam
segurança durante 36º Fipe
Foto: Ilustrativa

Diálogo Empresarial acontece hoje no Sesi Cáceres

OFICINAS

Escolas municipais participam
de oficina ambiental no 36º FIPe

Foto: Assessoria

Alunos da rede
municipal de ensino
participaram na tarde desta
quarta-feira(07), no centro
de Eventos da Sicmatur, das
oficinas da programação
ambiental do 36° FIPe.
Página 04

Esquema de segurança foi planejado

Forças de Segurança Pública elaboraram um planejamento
operacional especial para garantir a tranquilidade dos turistas e
moradores durante o 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva
(Fipe). Página 05

ESPORTES

Oficinas estão sendo realizadas na Sicmatur

TRÁFICO

Gefron apreende cerca de 61 tabletes de
pasta base de cocaína em Glória D'Oeste
Foto: Gefron

Policiais Militares do Grupo Especial de
Segurança de Fronteira - Gefron, nesta quarta - feira
(07.06) por volta das 12h 30 da manhã durante
patrulhamento rural em uma estrada vicinal na
Comunidade de "Zeca Lemes município de Glória
D'Oeste, apreenderam cerca de 61 tabletes de pasta
base de cocaína. Página 05

Página 07

Gefron apreende 61 tabletes de cocaína
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Vítimas inocentes REFIS Federal para aliviar a crise
O Dia Internacional das Crianças
Inocentes Vítimas de Agressão (4 de
junho), instituído pelas Nações Unidas
em 19 de agosto de 1982, teve
inicialmente o propósito de chamar a
atenção para o drama dos milhões de
pequeninos que sofrem os efeitos da
guerra, muita vez perdendo suas vidas.
Os cidadãos de bem, em toda
parte, não podem ficar surdos aos gritos
de dor desses inocentes. Trata-se de
patrimônio humano, garantia de futuro
— que desejamos mais feliz — da
civilização.
Mas o despertar da sociedade
deve abranger igualmente as crianças
que padecem de agressão nos próprios
lares, nas escolas, nas ruas, mesmo em
países não considerados campos de
guerra declarada, e as sacrificadas pelo
horrendo tráfico de órgãos, ou, ainda
antes de nascerem, pelo procedimento
criminoso do aborto.
O psicólogo dr. Pedro Lagatta,
pesquisador do Núcleo de Estudos da
Violência da Universidade de São Paulo
(NEV/USP), em entrevista ao programa
Viver é Melhor, da Boa Vontade TV (Oi
TV — Canal 212 — e Net Brasil/Claro
TV — Canal 196), expôs aos
telespectadores várias faces da violência
que acomete as crianças, sejam elas
físicas ou emocionais; incluídos aí o
execrável abuso sexual e o perverso
bullying. Tudo isso com consequências
dolorosas e duradouras.
Trago-lhes hoje esclarecimento
importante do dr. Lagatta, em que ele
procura estabelecer um diferencial em
torno da polêmica e famosa palmada,
ainda em uso por muitos pais na
educação dos filhos. "Palmada é um
termo bem ruim; é um eufemismo que
tenta de alguma maneira esconder o que
acontece realmente nas casas.
Quando a gente fala que as
crianças apanham de chinelo e objetos
duros, o que acontece é um sistemático
espancamento.
Palmada parece que os pais só
vão lá e dão umas palmadinhas para
fazer a criança parar de chorar, mas
muitas vezes não se trata disso, se trata
da autorização para a violência, uma
violência séria".
O tema merece de pais e
educadores vigilância constante quanto
aos limites que devem ser absolutamente
respeitados. Corrigir não significa
agredir. É o que defende a Pedagogia do
Afeto, que desenvolvemos na rede de
ensino da LBV.
A sabedoria popular ilustra bem
ao comparar as crianças com a argila,
pronta para ser moldada. Ora, os
melhores jarros, as mais belas cerâmicas
carecem de cuidados específicos em sua
confecção. Se o oleiro não souber unir
disciplina e carinho, o trabalho
apresentará defeitos indesejáveis.

Não foi o REFIS esperado,
muito menos aquele que foi
propagado como o melhor da história
do Brasil, mas perto do parcelamento
contido na Medida Provisória 766/17,
o chamado PRT (Programa de
Regularização Tributária), a nova
alternativa do Governo Federal se
assemelha a um sonho em meio a
crise.
O Programa “Especial” de
Regularização Tributária, o PERT
instituído pela Medida Provisória 783,
de 31 de maio de 2017, confere opções
aos contribuintes, tanto pessoas
físicas como jurídicas, para a
liquidação de obrigações junto à
Receita Federal e PGFN.
A vantagem do Programa é a
possibilidade de serem incluídos
todos os débitos de natureza tributária
e não tributária vencidos até 30 de
abril de 2017, já parcelados ou não, ou
ainda, em discussão administrativa ou
judicial. Ou seja, o PERT é amplo para
regularizar a vida dos contribuintes
endividados.
A adesão ao PERT implica
confissão da dívida, aceitação das
condições do Programa e o dever de
pagar em dia as parcelas do PERT.
Vale dizer, é condição para manter-se
no Programa a adimplência fiscal
total, passada, presente e futura.
Criou-se ao PERT, como
novidade a obrigação dos
contribuintes estarem em dia com suas
obrigações junto ao FGTS.
Objetivamente, as condições de
pagamento dos débitos perante a
Receita Federal e PGFN são muito
parecidas.
As alternativas incluem
entrada de 20% da dívida consolidada,
sem redução, para montantes
superiores a R$ 15 milhões de reais e
7,5% para valores menores. Estas
entradas podem ser liquidadas em 5
parcelas de agosto a dezembro de
2017.
Algumas opções se abrem para
liquidar as pendências. Dentre elas: a
utilização de créditos de prejuízo
fiscal, base de cálculo negativas de
CSLL, ou ainda, outros créditos
tributários próprios do contribuinte,
pagamento do saldo remanescente
após a entrada, à vista, em janeiro de
2018, com 90% de redução de juros e
50% das multas; parcelamento do
remanescente em 145 parcelas, com
redução de 80% dos juros e 40% das
multas; e parcelamento do saldo em

175 parcelas com redução de 50% dos
juros e 25% das multas, sendo cada
parcela calculada à razão de 1% da
receita bruta do mês anterior ou 175
avos da dívida total, a que for maior.
Sem a entrada dos 20%, previu
a MP o parcelamento em 120
prestações, com parcelas de 0,4% da
dívida consolidada no primeiro ano,
0,5% no segundo e 0,6% no terceiro
ano, devendo o saldo final ser
liquidado em até 84 prestações. Nesta
alternativa não é concedida qualquer
redução de multa e juros.
No caso de débitos junto à
PGFN, as possibilidades de utilização
de créditos de prejuízos fiscais e bases
negativas não existem, mas para
dívidas até 15 milhões tem
possibilidade de quitação do crédito
tributário com imóveis, conforme
normatização específica que demanda
avaliação do bem a aceitação por parte
do fisco. Os encargos legais, inclusive
honorários advocatícios foram
reduzidos em 25% em todas as
modalidades.
Os débitos incluídos no PERT
não poderão ser objeto de
parcelamento posterior, apenas o
reparcelamento convencional cuja
adesão demanda novo pedágio, sem
prejuízo da recomposição da dívida
retirando-se os benefícios concedidos.
Bens que já garantem dívidas
em processos não serão liberados até
quitação total do programa. O prazo
máximo de adesão estipulado pela MP
é 31 de agosto de 2017, sendo
aguardada regulamentação da Receita
Federal e PGFN para os próximos
dias.
Em nossa avaliação, talvez a
crise impulsione o PERT pela
necessidade de regularização imediata
dos contribuintes, todavia é inegável
que as pesadas entradas para que estes
possam fazer jus às reduções legais,
tendem a restringir o acesso dos que
passam por dificuldades de caixa.
Além disso, considerando a
necessidade de adimplência fiscal
futura, a escolha da modalidade de
parcelamento deve ser vista com
absoluta cautela para evitar-se a
exclusão do Programa, o que poderá
agravar ainda mais a situação do
contribuinte.
É preciso apertar ainda mais os
cintos porque Agosto está logo ali.

PROCESSO SELETIVO
A Comarca de Araputanga retificou
parcialmente o Edital nº 03/2017-DF e
reabriu as inscrições do processo
seletivo para credenciamento de
psicólogo. De acordo com o novo edital,
de número 05/2017, na ocorrência de
empate na pontuação de candidato será
priorizado primeiramente aquele que
tiver maior idade, de acordo com artigo
27, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003. As inscrições poderão ser
feitas na Diretoria do Fórum no período
de 9 a 13 de junho.
SALÁRIO SERVIDORES
DO ESTADO
Conforme cronograma estabelecido,
Governo do Estado paga os salários dos
servidores da ativa neste sábado. A folha
líquida do mês de maio soma R$ 445,78
milhões e engloba os ativos, inativos e
pensionistas, além dos servidores das
autarquias. Do total da folha de maio a
ser pago aos servidores matogrossenses, R$ 284 milhões
correspondem à folha dos ativos e R$
9,122 milhões aos servidores das
autarquias (Metamat, MTGás, MTPar,
Ceasa, Empaer, MTI e Sanemat) que são
regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O valor engloba ainda
R$ 7,662 milhões referentes ao
pagamento de aposentados do Tribunal
de Contas do Estado e da Assembleia
Legislativa.
ICMS/BOI EM PÉ
A Portaria nº 105/2017 da Secretaria de
Estado de Fazenda, divulgada no Diário
Oficial do Estado, reduziu em 12.2% o
preço mínimo de pauta do imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS para a venda interestadual de boi
em pé. A medida visa manter a
competitividade dos pecuaristas matogrossenses com outros estados.
MAIS BOLSAS
O Programa Mais Bolsas, de incentivo a
educação no Brasil, está com inscrições
abertas para o segundo semestre de
2017. Para esta edição são ofertadas
mais de 80 mil bolsas de estudo parciais,
com desconto de até 50% sobre o valor
total das mensalidades, nas 10 mil
instituições parceiras do programa,
Carlos Montenegro - Advogado
credenciadas pelo MEC. O Mais Bolsas
Tributarista
vai beneficiar estudantes das regiões
Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, CentroOeste além do Distrito Federal, com
bolsas de estudo para educação básica,
cursos de graduação e pós-graduação,
inclusive para Direito, Pedagogia e
Enfermagem. A inscrição é gratuita e
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
pode ser realizada no portal
www.maisbolsas.com.br

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

*******************************
José de Paiva Netto ― Jornalista,
radialista e escritor.
p a i v a n e t t o @ l b v. o rg . b r —
www.boavontade.com

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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DEBATE

O Diálogo Empresarial será realizado no Sesi Cáceres. Rua da Maravilha, 1595, bairro Cavalhada

Federação das Indústrias de Mato Grosso
realiza Diálogo Empresarial em Cáceres
Assessoria
Foto: Fiemt

Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Sistema Fiemt) e
Sindicatos empresariais da
indústria cacerense (SinduscomSudoeste, SIA- Cáceres e
Sindimec-Sudoeste) e voltado,
exclusivamente, para os
empresários.
O Diálogo Empresarial
será realizado no Sesi Cáceres.

Rua da Maravilha, 1595, bairro
Cavalhada.
Programação
9h - Café de Boas Vindas
09h30 - Abertura Oficial
10h30 - Palestra
11h30 – Debate
12h10 - Almoço

ENTREGA KITS

Kits para o Desafio de Mountain Bike do
Fipe serão entregues nesta sexta e sábado
Ascom/FIPe

Presidente do Sistema Fiemt, Jandir Milan

O

encontro reunirá
lideranças empresariais
cacerenses, além do
presidente do Sistema Fiemt,

Jandir Milan, e do secretário de
Estado de Fazenda, Gustavo
Oliveira, que vai proferir palestra
sobre: “Agenda de

desenvolvimento da região Oeste
e do estado de Mato Grosso”.
O evento é organizado
pelo Sistema Federação das

POLÍCIA

Jovem de 20 anos comete suicídio
no Residencial Grande Paraíso
Da Redação

Foto: Reprodução Jornal Oeste

Vítima se enforcou com fio elétrico

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

M

ais um suicídio é
registrado em Cáceres,
desta vez o jovem
identificado como Daniel dos
Santos Viana, de 20 anos. A
ocorrência foi atendida pela
Polícia Militar, que recebeu via
CIOSP informações dando conta
que no Residencial Grande
Paraíso, uma pessoa havia
cometido suicídio. A guarnição
ao chegar no local, constataram a
veracidade do fato, que já estava
sendo atendido pelo Corpo de
Bombeiros, que identificaram
que a vítima já se encontrava em
óbito.De acordo com
informações, a vítima se
encontrava caída no banheiro,
com sinais de enforcamento por
fio elétrico. Após a constatação
foi acionada a Politec e Polícia
Civil para os trabalhos de praxe.
Informações de populares
dão conta que o jovem era
trabalhador, uma pessoa do bem e
que não entendem o que teria
levado ele a cometer tal
atrocidade.
A Polícia Civil já trabalha
no caso.

O

s representantes da
“Associação Ciclística
do Pantanal”,
organizadores do “Desafio MTB
Fipe 2017”, que será realizado
em parceria com a prefeitura de
Cáceres, através de suas
secretarias de Esporte e Lazer e
SICMATUR, informam aos mais
de duzentos inscritos para a prova
ciclística que ocorrerá domingo,
dia 11, às 7h, com largada na
“Sematur”, que os kits contendo a
numeração obrigatória para a
prova, e camiseta, deverão ser
retirados nesta sexta-feira e
sábado, 9 e 10, das 8h às 18h, na
“Bikes Mato Grosso”,
bicicletaria localizada à Rua
padre Cassemiro nº 1694, Centro.

Os organizadores
lembram da necessidade de
apresentação de documento de
identificação para a retirada do
kit, bem como da obrigatoriedade
da utilização da plaqueta
contendo o “número oficial” no
momento da prova.
Informam ainda que os kits não
serão entregues após as datas
acima informadas.
Um dos organizadores,
William Abutakka, ressalta a
grande participação de ciclistas
de toda a região, e deseja à todos
um excelente desempenho na
competição, mas que, sobretudo,
possam divertir-se e aproveitar
dos encantos da “Princesinha do
Paraguai”.
Foto: Ilustrativa

Kits podem ser retirados na Bikes Mato Grosso

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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Escolas municipais participam
de ocina ambiental no 36º FIPe
Antoniel Pontes

Foto: Assessoria

Projeto “Aprendendo a Pescar Pescando»

A

lunos da rede
municipal de ensino
participaram na tarde
desta quarta-feira (07), no
centro de Eventos da Sicmatur,
das oficinas da programação
ambiental do 36° FIPe.
O Projeto “Aprendendo
a Pescar Pescando” tem por
objetivo oferecer à vivência de
crianças do município que
nunca tiveram oportunidade de

participar das atividades do
FIPe e da pescaria infantil.
O projeto que já
realizou no mês de maio um
treinamento com aulas teóricas
e práticas sobre pescaria e
manuseio de peixe, oferece até
hoje oficinas de pinturas,
reciclagem e teatro de
fantoches.
A coordenadora da
Escola Santos Dumont, Leci

Auxiliadora, salientou a
importância do projeto
ambiental no evento: “as
crianças ficaram super
empolgadas; tem criança que
nem conhece o centro da
cidade”.
O facilitador do
Programa “Mais Educação” da
Escola Raquel Ramão, Danilo
Ribeiro Duarte, acredita que o
projeto contribui para a
disseminação da consciência
ambiental: “ os alunos
aprendem no projeto, levam
pra escola e vão utilizar isso
dentro de casa”.
A bióloga Liandra
Mendonça, que participa da
o rg a n i z a ç ã o d o p r o j e t o ,
convida a população para
prestigiar o ciclo de palestras
que acontecem nesta sextafeira (09) no mesmo local e
principalmente para a pescaria
infantil que acontece no dia 10,
que reunirá mais de duas mil
crianças na orla da praia do
Daveron: “esse projeto é uma
sensibilização ambiental para
as crianças e serve de

preparação para a pescaria
infantil que acontece no
sábado”.
O projeto tem apoio do
IFMT – Campus Cáceres, da

Diocese de Cáceres, das
artesãs Edna e Heloide, e de
estudantes voluntários da
Escola Onze de Março.
(Colaborou Tania Tolotti)

ESPORTE E LAZER

Vôlei de Praia e Beach Soccer levam bom público
a Praia do Daveron na abertura do FIPe 2017
Ascom/FIPe

U

m grande público
compareceu, na praia
do Daveron para
acompanhar o início das
modalidades esportivas que
dão brilho especial ao Festival
Internacional de Pesca de
Cáceres.
Por uma questão de
organização a coordenação dos
jogos optou por dar início às
18h aos jogos de Vôlei de Praia
e Futebol de Areia.
Dando o pontapé inicial
nas disputas por uma
premiação de mais de R$ 30
mil, 14 equipes de vôlei de
areia se enfrentaram em sete

partidas movimentadas que
mexeram com o público.
Paralelo as disputas no
voleibol o futebol de areia
também levantou o público
com a participação de 16
equipes em 8 movimentadas
partidas.
O futebol de areia
voltou ser protagonista nas
areias da Sicmatur ontem, 8, às
18h com a disputa de mais 7
partidas.
Outras 7 partidas
movimentaram o Vôlei de
praia também, o Handebol e o
Futvolei serão disputados no
sábado dia 10.
Foto: Assessoria

Vôlei de Praia

Cáceres-MT, sexta-feira 09 de junho de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

SEGURANÇA

Uma viatura de atendimento pré-hospitalar e de combate a incêndio urbano e três embarcações estão no local

Instituições reforçam
segurança durante 36º Fipe
Luzia Araújo/Sesp-MT

F

orças de Segurança Pública
elaboraram um
planejamento operacional
especial para garantir a
tranquilidade dos turistas e
moradores durante o 36º Festival
Internacional de Pesca Esportiva
(Fipe). O evento começou nesta
quarta-feira (07.06), em Cáceres e
vai até domingo (11.06), 45
policiais militares realizam o
policiamento preventivo e
repressivo no entorno da praça onde

o evento é realizado. Além do
efetivo militar ordinário que já atua
na cidade, a segurança recebeu o
reforço das equipes da Força Tática,
policiamento motociclístico e da
Cavalaria, que enviou seis animais
para ajudar no patrulhamento
preventivo.
“Nosso objetivo é que o
festival ocorra na maior
normalidade, em todos os dias do
evento”, disse o comandante
regional da Polícia Militar de

Cáceres, coronel PM Carlos
Eduardo Pinheiro da Silva.
Já o Corpo de Bombeiros
Militar realiza ações preventivas
com 50 militares, que passaram por
uma série de treinamentos
envolvendo natação, corrida na
areia, pilotagem e tempo resposta
de embarcações, para aprimorar o
serviço prestado à sociedade
durante os cinco dias de evento.
Uma viatura de
atendimento pré-hospitalar e de
combate a incêndio urbano e três
embarcações estão no local.
“Queremos garantir a segurança e
evitar danos, em caso de acidentes”,
disse o comandante da 2º
Companhia Independente do Corpo
de Bombeiros, capitão BM Raul
Castro de Oliveira.
Ainda durante o festival, a
Polícia Judiciária Civil (PJC)
reforçará o plantão da 1ª Delegacia
de Polícia, Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec), do
Instituto de Medicina Legal (IML) e
da Perícia Criminal.
Exposição - O carro blindado é um
dos equipamentos expostos no
estande da Polícia Judiciária Civil
(PJC), montado no 36º Fipe. O
automóvel foi entregue à instituição
em abril deste ano e será utilizado
para ações de alta complexidade,

como casos de assalto a banco,
rebeliões em presídios, diligências
em áreas perigosas e operações.
A exposição aborda, ainda,
um pouco da história, por meio de
painéis fotográficos do nascimento
da Polícia Civil em Mato Grosso,
dos projetos sociais “De Cara
Limpa Contra as Drogas”, “De Bem
Com a Vida” e “Arte e Cultura em
Ação”; unidades e trabalhos
desenvolvidos, como casos
investigados pela Gerência de
Combate ao Crime Organizado

(GCCO), treinamentos e atividades
da Gerência de Operações
Especiais (GOE); capacitação e
turmas formadas pela Academia de
Polícia, uniformes, viaturas e um
display interativo para o público
tirar fotografia.
O visitante também poderá
conferir armamentos e outros
equipamentos adotados pela Polícia
Civil nas ações policiais. A
exposição foi organizada pela
Diretoria de Execução Estratégica
da PJC.

TRÁFICO

Gefron apreende cerca de 61 tabletes de
pasta base de cocaína em Glória D'Oeste
Carla Duarte

A

equipe volante do Gefron
realizava o patrulhamento
pela estrada vicinal na
região conhecida como "Zeca
Lemes"no município de Glória
D'Oeste, quando depararan com um
veículo Fiat uno de cor prata placas
KAK-7957 de São José dos quatros
Marcos/ MT.
Os policiais deram ordem
de parada que não foi obedecida e
empreenderam em fuga, onde foi
feito o acompanhamento por vários
quilômetros onde os suspeitos
entraram em uma estrada vicinal as
margens da BR-174, momento este
em que 03 (três) suspeitos
abandonaram o veículo e
adentrando ao matagal, onde os
policiais em buscas obtiveram êxito

em deter dois dos suspeitos sendo
eles T.B.B.O de 23 anos e F.E.M. de
34 anos.
Após a detenção foi feito
busca veicular onde foi encontrado
em seu interior a quantia de
61(sessenta e um) tabletes de
substância análoga a pasta base de
cocaína.
Em entrevista policial, os
mesmo relataram que teriam pego a
droga na Bolívia e que ganhariam a
quantia de R$200 (duzentos Reais)
reais por cada tablete transportado.
Diante dos fatos o veículos,
os entorpecentes e suspeitos foram
conduzidos para a Delegacia
Especial de Fronteira- Defron de
Cáceres para as providências
necessárias que o caso requer.

Cáceres-MT, sexta-feira 09 de junho de 2017

GERAL

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 EXIGIDO 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.
# 179831 DEVEDOR: LEANDRO LANCONI - CPF.:007.492.611-02
- EST RESTAURANTE DA SERRA,000
CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL- Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT Sacador: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - Favorecido: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA Valor do
titulo Item D da tabela D de custas
# 179835 DEVEDOR: ROSANA TELES - CPF.:744.239.751-49
- RUA JACOBINA EM FRENTE AO COLEGIOCAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERALSacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
- Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item B da tabela D de custas
# 179838 DEVEDOR: THAMIRIS CRISTINA CARVALHO SILVA - CPF.:735.052.851-53 - RUA DOS PINHERAIS
182 -MASSA BARRO -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titulo
Item B da tabela D de custas
# 179845 DEVEDOR: DEL SANTO E FREITAS DEL SANTO LTDA - CPF.:00.059.344/0001-76 - AV SAO JOAO, 86 CAVALHADA -Cáceres -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: ROTILLI E MACHADO LTDA EPP - Favorecido: ROTILLI E MACHADO LTDA EPP
Valor do titulo Item
D da tabela D de custas
# 179846 DEVEDOR: CLEITON TUBINO SILVA - CPF.:396.434.921-68 - FAZENDA BARRANCO VERMELHO
-ZONA RURAL -Cáceres -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL- Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: LUIZA MARIA BOAVENTURA NETA - ME - Favorecido: LUIZA MARIA BOAVENTURA NETA - ME
Valor do titulo Item H da tabela D de custas
# 179847 DEVEDOR: JO O BATISTA DA SILVA MERCEARIA-ME - CPF.:24.180.847/0001-63 - AV. TANCREDO
NEVES
-COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL- Apres: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - Sacador: FORTE COMERCIAL LTDA - Favorecido: FORTE COMERCIAL LTDA
Valor do titulo
Item E da tabela D de custas
# 179851 DEVEDOR: MONICA PAULA PEREIRA - CPF.:807.571.201-30
- RUA FLOR DO PANTANAL SANTO ANTONIO -CÁCERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179852 DEVEDOR: VALDIRENE DE ALMEIDA ROCCA - CPF.:003.512.051-79 - RUA B CASA 93 -SANTOS
DUMONT -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item A da tabela D de custas
# 179854 DEVEDOR: MARILCE ANTUNES DA CRUZ - CPF.:292.922.391-04
- RUA SUICA, QD 55, C 06 JARDIM VILA REAL -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item B da tabela D de custas
# 179855 DEVEDOR: ADELIA DE CARVALHO - CPF.:018.802.751-39 - MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179858 DEVEDOR: MOREIRA RIBEIRO E ALVES LTDA -ME- CPF.:22.985.786/0001-86 - FREI AMBROSIO, 100 CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: FREEGOL MANUFATURA DE COUROS E BORR
Favorecido: FREEGOL MANUFATURA DE COUROS
E BORR Valor do titulo Item H da tabela D de custas
# 179860 DEVEDOR: F MASSAO ONO ME - CPF.:15.273.073/0001-24 - AVENIDA SAO JOÃO, 141 -CAVALHADA CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador:
FREEGOL MANUFATURA DE COUROS E BORR - Favorecido: FREEGOL MANUFATURA DE COUROS E BORR
Valor do titulo Item J da tabela D de custas
# 179861 DEVEDOR: DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS
- CPF.:022.420.781-43
- RUA DOS
EXPEDICIONARIOS
-CENTRO - CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO
SANTOS ME Valor do titulo Item A da tabela D de custas
# 179863 DEVEDOR: NAISA DA SILVA LEMES - CPF.:017.921.281-85 - RUA FILINTO MILHUER, 64 -SÃO LUIZ
-CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item B da
tabela D de custas
# 179865 DEVEDOR: RENICA FABIAN DOMINGOS BESSA- CPF.:014.811.951-40
- AV TANCREDO NEVES

06

2225 -JD PE PAULO -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL- Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179867 DEVEDOR: GRAZIELLY MELLO CABRAL - CPF.:052.307.371-23 - RUA ERMES DA FONCECA 40 -JD
CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME- Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179870 DEVEDOR: ANDRESSA RODRIGUES - CPF.:044.561.611-32 - RUA BEIJA FLOR 50 -SANTA IZABEL
-CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item B da tabela
D de custas
# 179871 DEVEDOR: LUDIMILA FERNANDA C DA C LOUSADA CR- CPF.:017.813.721-95
- RUA DOS
MADEREIROS
-CAVALHADA 2
-CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO
SANTOS ME
Valor do titulo Item B da tabela D de custas
# 179872 DEVEDOR: LUCILENE PEREIRA MOTA - CPF.:400.362.002-04
- RUA PREFEITO SOUTO FARIA SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item A da tabela D de custas
# 179873 DEVEDOR: GIRLENE SILVA POQUIVIQUE - CPF.:022.197.891-79 - RUA SAO BRAS 153 -CRISTO
REI -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador:
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item
A da tabela D de custas
# 179875 DEVEDOR: ALANA VIEGAS MUNIZ - CPF.:025.183.601-07
- RUA BOM JARDIM 200 -CENTRO CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do titulo Item B da
tabela D de custas
# 179877 DEVEDOR: LUDY MYLLA INOCENCIO FARIA- CPF.:061.641.741-12
- RUA COMANDANTE
HENRIQUE BALDUINO -MARACANANZINHO -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
- Favorecido:TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titulo Item B da tabela D de custas
# 179879 DEVEDOR: MARIA COSTA BEZERRA - CPF.:654.963.611-68
- AV. SANGRADOURO, 519 CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERALSacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179881 DEVEDOR: LORRAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF.:064.115.481-02 - AV NOSSA SENHORA DO
CARMO -JUNCO -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor
do titulo Item B da tabela D de custas
# 179883 DEVEDOR: EDDY JHONNY ZEBALLOS DOS SANTOS - CPF.:558.325.471-87
- AVENIDA 0 CENTRO -CACERES -MT - Titulo: CHEQUE - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: FRANCA
PALACE HOTEL LTDA - Favorecido:FRANCA PALACE HOTEL LTDA Valor do titulo Item B da tabela D de custas
# 179886 DEVEDOR: GESSICA CHAIKA DA SILVA - CPF.:024.943.751-18
- RUA C QUADRA F
BANDEIRANTES -CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME
Valor do
titulo Item B da tabela D de custas
# 179890 DEVEDOR: ERIVALDO CRUZ E SILVA ME - CPF.:00.878.645/0001-21 - AV GETULIO VARGAS CENTRO -Cáceres -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: CLAUMAR ALIMENTOS LTDA - Sacador:
CLAUMAR ALIMENTOS LTDA - Favorecido: CLAUMAR ALIMENTOS LTDA Valor do titulo Item C da tabela D de
custas
# 179891 DEVEDOR: SERGIO AMANCIO CRUZ RG: 1087282 5 - CPF.:893.453.391-91 - RUA V IRA COPUS NO
180
-CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL- Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENT - Sacador: J B C SANTOS LIMA - ME - Favorecido:J B C SANTOS LIMA - ME
Valor do titulo Item
B da tabela D de custas
# 179898 DEVEDOR: WANDERSON DA SILVA - CPF.:019.845.581-02
- FAZENDA BARRANQUEIRA BR-070
KM 4-CACERES -MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL
- Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENT - Sacador: J B C SANTOS LIMA - ME - Favorecido: J B C SANTOS LIMA - ME
Valor
do titulo Item A da tabela D de custas
#179900 DEVEDOR: LEANDRO VIEIRA ROSA ME - CPF.: 26.292.484/0001-83- RUA DA AREEIRA137 -CACERES
-MT - Titulo: DUPLICATA MERCANTIL - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador:
R. A. PERFUMARIA E COSMETICOS - Favorecido:R. A. PERFUMARIA E COSMETICOS
Valor do titul Item
H da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A Rua Padre Cassemiro N° 767 Centro - Cáceres - MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE, NO HORARIO DAS
09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 08 de junho de 2017

República Federativa do Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

Serviços Notariais e de Registro
Dario Roberto F. Braga
Tabelião e Escrivão do 1° Ofício de Registro de Imóveis

1º OFICIO
AV PRES TANCREDO NEVES, 3233- CENTRO –CEP 78.280-000 – MIRASSOL D´OESTE-MT

EDITAL
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT - AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES, 3233 – MIRASSOL D´OESTE-MT
FAZ SABER aos que o presente edital virem e
interessar possa que, nesta data, lhe foi apresentado pelo BRADESCO S.A, o requerimento
datado de 25/05/2017, solicitando a intimação por Edital dos Sr's. Rafaela Roberta
Rodrigues Dos Santos Greve e Buno Greve , de, acordo com a Lei 13.042/2014, para quitar
as parcelas em atraso referentes à aquisição, garantida por alienação fiduciária, firmado em
14/09/2015, registrado sob o n° 07, na matrícula n° 23.480, deste Cartório, referente ao
contrato nº 000774141-3, com saldo devedor de responsabilidade de V.S's, venho intimálos para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s)
vencido(s) e não pago(s). Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), é o seguinte:
parcela em atraso-POSICIONADO em 06/06/2017

DATA
06/06/2017

VALOR
R$- 11.124,63

Sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do
efetivo pagamento. Somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta
intimação.
Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.S's, para que se dirijam a este Cartório de Registro
de Imóveis, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3233, centro, em Mirassol
D´oeste-MT, que funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h horas às 17:00h horas, onde
deveram efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias,
contado a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.S.'s cientificados de que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do
imóvel em favor da credora fiduciária — nos termos da Lei 13.043/2014.
Mirassol D´oeste-MT 05 de Junho de 2017.

Cáceres-MT, sexta-feira 09 de junho de 2017

SITUAÇÃO DESCONFORTÁVEL

Galo do Norte está na lanterna de seu grupo e o Colorado em terceiro lugar.
As duas equipes já disputaram três partidas na competição nacional

Fora da zona de classificação, União e
Sinop tentam reabilitação na Série D
Globo Esporte
Foto: Julio Tabile/Sinop FC

A

situação dos
representantes de Mato
Grosso na Série D do
Campeonato Brasileiro é
desconfortável ao fim da
primeira fase.
Depois de três rodadas,
Sinop e União terminaram o
turno da fase de grupos fora da
zona de classificação.
O Galo do Norte ainda
não venceu - uma derrota e dois
empates, enquanto o Colorado
chegou a ser o líder de seu
grupo, mas deixou a ponta após
tropeços - uma vitória, um
empate e uma derrota.
Depois de estrear com

vitória em casa por 2 a 0 sobre o
Sete de Setembro-MS, o União
conquistou apenas um dos seis
pontos disputados nas últimas
duas partidas fora de casa.
O Colorado soma
quatro pontos, e terá os dois
próximos confrontos no
estádio Luthero Lopes para
tentar encaminhar a
classificação para a segunda
fase.
A e q u i p e d e
Rondonópolis está na terceira
colocação no Grupo A11 e
conta com a força do torcedor
para se recuperar.
A situação do Sinop é m

pouco mais delicada. O atual
vice-campeão mato-grossense
não conseguiu repetir as boas
atuações do estadual e ainda
não venceu na competição
nacional. Na estreia foi
derrotado por 2 a 0 para o
Comercial-MS.
Mesmo com a apoio do
torcedor (que comparece em
bom número), no estádio
Gigante do Norte, as duas
partidas em casa resultaram em
apenas dois pontos dos seis
disputados - 1 a 1 com o
Ceilândia-DF e 2 a 2 com o
Anápolis-GO, o que deixou a
equipe na lanterna do Grupo

PASSO DAS EMAS

Ainda sem vencer na Série B, Luverdense
fica perto de voltar pra casa
Globo Esporte

A

prefeitura municipal de
Lucas do Rio Verde
garante o estádio Passo
das Emas pronto até a próxima
segunda-feira, prazo estipulado
inicialmente.
O local passa por
reformas para receber jogos da
Série B do Brasileiro, e teve
mudanças significativas nas
estruturas metálicas atrás dos gols
e na construção de mais um
degrau de arquibancada para
atender a capacidade mínima
exigida, além de outras
melhorias.
O Luverdense e a
prefeitura tem até o dia 13 de
junho para confirmar o duelo
contra o América-MG, pela 10ª
rodada, em Lucas do Rio Verde.
Nos três primeiros jogos como
mandante, o Verdão do Norte
ainda não conseguiu vencer.
Foram três empates (CRB-AL,
Criciúma e Vila Nova-GO). Sem
poder jogar em casa, o time tem
atuado na Arena Pantanal.
A próxima partida como
mandante da equipe será
novamente em Cuiabá, contra o

Brasil de Pelotas-RS, terça-feira,
às 20h30, pela 7ª rodada.
Longe de casa, o Verdão
do Norte tem sofrido na
competição.
O time é mais forte
quando atua no Passo das Emas,
tanto que não perde no local
desde junho de 2016 quando
sofreu o revés para o Oeste, por 1
a 0, pela Série B.

O clube aguarda o término
das obras para iniciar a vistoria. O
Luverdense terá que arcar com
algumas despesas como a
instalação de placar eletrônico,
catracas eletrônicas e melhorias
nos bancos de reservas.
A equipe volta a campo
pela Série B neste sábado, contra
o Oeste, na Arena Barueri, às 20h,
pela 6ª rodada.

Sinop, treinos

A10 com apenas dois pontos.
O Sinop volta a campo
no próximo sábado, às 15h (de
MT), contra o Anápolis-GO no
estádio Jonas Duarte, em
Anápolis, em Goiás.
O União entra em

campo no domingo, às 18h (de
MT), no estádio Luthero
Lopes.
As duas partidas serão
válidas pela 4ª rodada da Série
D do Brasileirão.

Foto: Leonardo Miranda/Luverdense EC

Passo das Emas no dia 30 de maio de 2017; mais um lance de arquibancada foi construído
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Esotérico
O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
trazendo seriedade e maior
dificuldade em negociações
e acordos, que envolvam a
possibilidade de novos
contratos. Mercúrio favorece a
comunicação, mas Saturno exige
responsabilidade em tudo o que se
compromete.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
interiorização e maior
contato com seu mundo
mental e espiritual. O
período, que dura apenas alguns dias, pode
levá-lo a quastionar sua filosofia de vida e
caminho espiritual. Dias bons para
encontrar respostas através da meditação.

O Sol em Gêmeos recebe
um tenso aspecto de Saturno
indicando dias de pequenos
entraves em sua vida
material e financeira. Pode
haver um atraso de
pagamento, mas nada que o prejudique de
fato. O momento pode envolver maior
seriedade em negociações que envolvam o
aumento de seus rendimentos.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
interiorização e contato com
suas emoções mais
profundas, que podem passar
por um momento de desequilíbrio. Procure
não se deixar levar pelo baixo astral do
momento, mas faça a limpeza necessária
em seu mundo emocional.

O Sol em seu signo recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
interiorização e reflexão, em
que você estará mais sério e
fechado. Apesar de Mercúrio
estar em seu signo melhorando a
comunicação, você só falará o estritamente
necessário. Dias bons para firmar acordos e
negociações mais importantes.

O Sol em Gêmeos recebe
um tenso aspecto de
Saturno indicando dias de
s e r i e d a d e
e
comprometimento em seus
relacionamentos pessoais e
profissionais. Os próximos dias podem
envolver a negociação de uma sociedade
ou parceria comercial, que chega para
trazer maior estabilidade à sua vida.

O Sol em Gêmeos recebe
um tenso aspecto de Saturno
deixando você ainda mais
fechado e interiorizado,
mais voltado para o seu
mundo emocional, que pode estar
passando por um momento de pressão.
Procure não se deixar abater pelo baixo
astral do momento, pois essa energia dura
apenas alguns dias.

O Sol em Gêmeos recebe
um tenso aspecto de
Saturno indicando rotina
intensa, especialmente no
trabalho. Um novo projeto
pode surgir e exigir de você mais que o
esperado. Prepare-se para trabalhar
muito. A comunicação continua boa, no
entanto, você estará mais sério e
introspectivo.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
distanciamento da vida social,
apesar dos muitos
compromissos no setor. Hoje
e nos próximos dias, você vai preferir a
companhia dos amigos mais próximos, mais
íntimos. Um projeto em equipe pode dar um
pouco mais de trabalho nos próximos dias.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
distanciamento da vida social
e dos amigos. Você estará
mais fechado e introspectivo
nos próximos dias e vai preferir estar perto
dos seus, especialmente se for
comprometido. Projetos criativos são
beneficiados nos próximos dias.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de trabalho
intenso e algumas
dificuldades e problemas
relacionados a um projeto profissional que
está completamente envolvido. Procure
fazer o que for necessário, sem envolver-se
emocionalmente, pois essa energia dura
apenas alguns dias.

O Sol em Gêmeos recebe um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de
interiorização e maior contato
com sua vida familiar e
doméstica. Você estará mais
fechado e introspectivo, de certa forma,
preocupado com seu mundo emocional, ou
mesmo com seus pais. Procure refletir e
respeitar seu estado de espírito.

By Rosane Michels
***********************************

Quem comemorou data nova foi o simpático
gerente do SEBRAE Diego Vaz. Parabéns Diego
muitas felicidades, que está data se repita por
longos anos.

Colheu mais uma rosa no eterno jardim da vida a
querida amiga de todas as horas, Denise Cristina
Arruda Amorim. Felicidades Denise, que todos os dias
de sua vida sejam cheios de paz, harmonia e muita
saúde.

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

Quem está aniversariando hoje é o jovem pastor Jhon
Lenon Ribeiro. Parabéns pastor, chuvas de bênçãos em
sua vida!

Apagando velinhas hoje a competente Andreia
Rodrigues 2ª secretária do SSPM. Nos e toda equipe
do sindicato desejam a você muitas felicidade,
sucessos , e prosperidade. Feliz Aniversário!

