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FESTA DO PEÃO

ExpoCáceres será lançada
oficialmente neste sábado
Foto: Divulgação

O Sindicato Rural de Cáceres realiza neste sábado (20), no
Parque de Exposições e Eventos, o lançamento oficial da 52ª edição
da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Cáceres. A
solenidade, contará com o anúncio da programação das atrações
deste ano. Página 03

SAÚDE ANIMAL

Vacinação contra febre aftosa atinge
99,7% dos animais em Mato Grosso
Foto: Divulgação

Parque de Exposições, local do lançamento da ExpoCáceres

NA ATIVA

Autarquia “Águas do Pantanal” assume
a coleta de lixo domiciliar em Cáceres
Foto: Prefeitura Cáceres

Após a interrupção
de a coleta domiciliar de
lixo em Cáceres no final de
semana, a prefeitura
assumiu de forma
emergencial a coleta de lixo
no município, por já possuir
dois caminhões de coleta, a
Autarquia - Águas do
Pantanal já começou a
prestar esse tipo de serviço.
Página 03

Em Mato Grosso foram vacinados 13.990.525 animais

Dos 13.957.559 animais de zero a 24 meses existentes no
Estado de Mato Grosso, 13.990.525 receberam a vacinação contra
febre aftosa, na primeira etapa após a inversão do calendário de
vacinação. Os números de animais vacinados corresponde a 99,70%
do total de animais. Página 04

ESPORTES

CBF vai submeter implantação do árbitro
de vídeo aos clubes em conselho técnico

Coleta de Lixo foi assumida pela Águas do Pantanal

ETE´S

Unidade da Escola Técnica de Cáceres tem
previsão de entrega para o mês de março
Foto: JCC

Está previsto para o ano de 2018 a entrega de
oito novas unidades de Escola Técnica Estadual ETE em Mato Grosso. De acordo com informações
do governo do Estado, em Cáceres a Escola Técnica
deverá ser entregue no mês de Março. Página 03
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Construção da Escola Técnica de Cáceres
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A violência doméstica
Dando continuidade as reflexões
sobre o tema da Campanha da Fraternidade
deste ano que é a superação da violência, é
importante e fundamental que se possa
perceber a violência como um fato social
complexo, cujas origens, manifestações,
formas, causas e consequências diferem
histórica, cultural, temporal, econômica,
política e socialmente.
Diante de uma realidade tão
complexa, não se pode ter a ingenuidade de
que existe uma fórmula mágica para resolver
o problema em todas as suas dimensões. É
importante que se faça uma análise a partir de
cada dimensão e que as ações também sejam
realizados de forma coerente, integradas e
jamais compartimentadas, isoladas ou de
forma descontínua.
Podemos também identificar os
espaços ou territórios, para usar uma
linguagem atual e muito em voga, onde a
violência se manifesta e como esses espaços
estão inter-relacionados ou superpostos
tornando o problema mais complexo ainda,
principalmente pelos atores ou agentes
envolvidos. Muitas vezes a vítima de uma
forma de violência também é agente que
pratica outros atos de violência contra outras
pessoas e, desta maneira, se forma uma teia
que facilita a reprodução da violência de
forma generalizada, o que caracteriza a
chamada “cultura da violência”, onde todos
estamos inseridos, sem exceção.
O primeiro espaço onde a violência
está presente e , muitas vezes de forma oculta
e dissimulada , é a família. Estudos indicam
que os índices de violência doméstica é
muito maior do que as denúncias feitas
perante organismos públicos,
principalmente junto aos organismos de
saúde, policiais e de defesa dos direitos
humanos.
Aqui cabe um destaque, tem muita
gente que confunde o conceito de direitos
humanos com a defesa pura e simples de
bandidos, quando na verdade direitos
humanos são os direitos fundamentais de
todas as pessoas, incluindo a vida, a
liberdade de ir e vir, liberdade de expressão,
liberdade de opção sexual, liberdade de
crença, liberdade para ter uma vida digna,
liberdade de a
pessoa não sofrer
discriminação, ser maltratada, liberdade para
buscar ser feliz, sem que isto prejudique o

MOBILIZAÇÃO SAÚDE
Unidos em prol da saúde, a comissão de
Saúde da região sudoeste convida a
população para
participar hoje da
Mobilização em Defesa do Direito à Saúde
Pública. A concentração acontece as 6h da
manhã, no Portal Temático (Caranguejão)
localizado na BR 070, entrada de Cáceres.
A mobilização é resultado do
descontentamento dos prefeitos,
vereadores e secretários da região sudoeste
em relação à saúde pública, visto o baixo
investimento e o descaso frente à situação
crítica que o Governo do Estado deixou
chegar.
DISQUE DENÚNCIA
O Grupo Especial de Segurança de
Fronteira - Gefron, para combater o tráfico
de drogas, armas e demais crimes conta
com um número de disque denúncia para
atendimento dos municípios da região de
fronteira. O 0800 646-1402 está
disponível, a ligação é gratuita, podendo
ser realizada de celular ou telefone fixo e o
sigilo é absoluta, não precisando a pessoa
se identificar. Anote aí 0800 646-1402.
FORÇA TAREFA MPF E MP
O Ministério Público Federal e o
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso assinaram ato conjunto criando
força-tarefa para auxiliar temporariamente
a Procuradoria Regional Eleitoral na
elaboração de manifestações e pareceres
dos processos que tramitam no Tribunal
Regional Eleitoral. A meta é zerar todos os
processos até o dia 30 de março. A
iniciativa busca atender a Resolução
2.039/2017, do Tribunal Regional
Eleitoral, que estabelece metas para o
julgamento, antes do período de registro de
candidaturas das Eleições 2018, de todos
os processos que possam culminar em não
diplomação, perda de mandato eletivo ou
em qualquer causa de inelegibilidade.
VAGAS DE EMPREGO
O painel de vagas do Sistema Nacional de
Emprego (Sine-MT) disponibiliza nesta
semana para Mato Grosso o total de 1.236
vagas, distribuídas em 21 municípios que
têm agências do Sine dentro do Estado.
Sapezal e Lucas do Rio Verde são os
municípios com maior número de vagas.
Em Sapezal são 406 vagas, sendo 206 para
a função de operador de máquina agrícola.
Em Lucas do Rio Verde são 219 vagas
oferecidas para diversas profissões.
Em Cáceres as vagas: Auxiliar de cozinha,
Caseiro (agricultura), Empregado
doméstico nos serviços gerais, Garçom,
Gerente administrativo e financeiro,
Ordenhador - na pecuária, Professor
indigenista bilingüe, Técnico de
manutenção industrial e Técnico mecânico
em ar condicionado
IPVA
Proprietários de veículos com placa final 1
têm até o dia 22 de janeiro para recolher o
Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) com desconto de 3%.
O beneficio é concedido para pagamentos
em cota única. A partir do dia 23, o
recolhimento poderá ser integral ou
parcelado em até três vezes. Após 31 de
janeiro, o valor só deverá ser quitado em
cota única, com acréscimo de juros e
multas.

próximo. A superação da violência
pressupõe a garantia e a defesa integral dos
direitos humanos.
Pois bem, a violência doméstica se
manifesta na forma como os pais tratam,
cuidam e criam seus filhos e filhas. É
comum, não apenas no Brasil como também
em diversas países, que pais espanquem
filhos/as, sejam extremamente autoritários,
violentos em suas relações. Existe muita
violência tanto dos pais quanto das mães em
relação aos filhos, inclusive uma forma
dissimulada de violência que é o abandono, a
negligência ou até mesmo atos de violência
física e psicológica, incluindo assassinatos.
Tais práticas irão moldar o caráter e
a personalidade da criança e adolescente e
acompanha-las pelo resto da vida, vários
estudos indicam que crianças e adolescentes
que sofrem maus tratos, sofrem violência
doméstica se tornam adultos também
violentos e irão reproduzir os menos
modelos ou padrões de relações familiares
quando adultos; é o que podemos dizer como
“reprodução da violência”, culturalmente,
geração após geração.
De forma semelhante as noticias e
estudos indicam que, no caso brasileiro, por
exemplo, existe um alto grau de violência
contra a mulher, a chamada violência de
gênero, onde boa parte desta violência tem
suas raízes históricas e culturais, pelo
machismo que está na base da formação
cultural de nosso país, onde ao homem, ao
marido, companheiro, amante, namorado é
dado o direito de posse em relação `a
mulher, inclusive seu corpo. Por muitas
décadas ou séculos a sociedade brasileira e
ainda isto está presente nos dias de hoje,
tolera inúmeros crimes contra a mulher em
nome da “defensa da honra”, tanto em
relação `a esposa quanto `as filhas.
Essas são as raízes do feminicidio,
dos estupros, das agressões, dos assassinatos
com requinte de crueldade contra mulheres e
meninas indefesas, tanto na dimensão da
violência doméstica quanto na violência
contra as mulheres em espaços públicos, que
é o círculo ampliado do universo da
violência.No contexto da violência
doméstica existe também a violência sexual,
que não pode e nem deve ser negligenciada,
principalmente de pais, padrastos, parentes
próximos contra crianças e adolescentes,

principalmente contra meninas, as vezes
com tenra idade. Há casos de violência
sexual até mesmo contra bebes e crianças
com menos de quatro ou cinco anos, uma
verdadeira aberração em se tratando de
violência contra seres humanos indefesos.
Outra forma de violência doméstica
muito frequente são as agressões, por vezes
até fatais, de irmãos e irmãs entre si ou de
filhos e filhas contra pais e mães, inclusive
quando esses são idosos e acabam sendo
vitimas indefesas de seus próprios
familiares, em um ambiente que deveria
primar pelo amor, carinho e compreensão
mútua entre seus membros.
Portanto, se desejarmos superar a
violência precisamos repensar as nossas
relações familiares e substituir a brutalidade,
o autoritarismo, a perversidade, os maus
tratos, as agressões físicas, verbais ou
psicológicas pelo diálogo, pela
solidariedade, pela compreensão mútua,
pelo amor, pelo perdão e pela reconciliação,
ensinamentos sagrados constantes,
principalmente, do Novo Testamento da
Bíblia Sagrada, fonte única da fé cristã.
Não existe sociedade que busque a
paz se no seio das famílias existe uma
verdadeira guerra que é a violência
doméstica, que se manifesta nas formas de
violência de gênero, violência contra a
mulher e as meninas, violência contra
crianças, adolescentes, violência sexual e
contra familiares idosos.
No próximo artigo pretendo refletir
um pouco sobre a violência no espaço
escolar, o segundo território que também é
fundamental para compreendermos a
violência em sua plenitude; e nos demais
artigos sobre outros espaços como o
ambiente do trabalho, a comunidade, o lazer,
o esporte, o crime organizado, a política e o
que podemos dizer como sendo um
verdadeiro inferno que é o nosso sistema
penitenciário, uma verdadeira fábrica de
muita violência e crueldade.
JUACY DA SILVA, professor universitário,
titular e aposentado UFMT, mestre em
sociologia, articulista e colaborador de
jornais, revistas, sites, blogs e outros
veiculos de comunicação. Email
professor.juacy@yahoo.com.br Blog
w w w. p r o f e s o r j u a c y. b l o g s p o t . c o m
Twitter@profjuacy

Lei de bloqueio do patrimônio
O Presidente da República sancionou uma lei
que autoriza que a autoridade fiscal torne
indisponíveis os bens dos contribuintes de
tributos federais sem a intervenção do Poder
Judiciário.
Dessa forma, caso não seja efetivado o
pagamento da pendência fiscal inscrita em
dívida ativa e após esgotado o prazo para a
respectiva quitação, fica autorizada à autoridade
fiscal comunicar os órgãos de registros de
propriedade de bens móveis e imóveis, com o
objetivo de impedir qualquer tipo de alienação.
Pois bem, de início é importante
salientar que a inscrição em dívida ativa é um ato
posterior à tramitação do processo
administrativo perante a Receita Federal.
E, de acordo com a legislação vigente,
após o contribuinte ter sido notificado pela
autoridade fiscal no sentido de que deva pagar
um tributo ou multa, aquele tem a possibilidade
de apresentar impugnação ainda na seara
administrativa caso exista alguma inconsistência
na respectiva cobrança.

Assim, após esgotado os prazos de
impugnação e recursos decorrentes da exigência
fiscal, a pendência será inscrita em dívida ativa
pelo agente responsável pela cobrança na esfera
judicial.
Porém, a nova lei que autoriza tal
autoridade a tomar medidas no sentido de tornar
indisponível o patrimônio do contribuinte, sem a
intervenção do Poder Judiciário, viola a
Constituição Federal.
Destarte, dispõe a referida Lei Maior
que ninguém será obrigado a dispor de seus bens
sem o devido processo legal. Quer dizer que
prevalece o fundamento de que a
indisponibilidade de bens da pessoa decorre de
ordem da Justiça e não do Poder Executivo,
especialmente quando a providência cabe ao
próprio órgão responsável pela cobrança da
dívida.
Ademais, a Constituição Federal
garante o direito à propriedade e não prevê
medidas restritivas ao patrimônio em
decorrência de dívidas tributárias. Importante

EXPEDIENTE

Victor Humberto Maizman, Advogado e
Consultor Jurídico Tributário, Professor em
Direito Tributário, ex-Membro do Conselho de
Contribuintes do Estado de Mato Grosso e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
Receita Federal/CARF.
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ressaltar que a justificativa de que trata-se de
apenas um mecanismo para evitar fraudes não se
sustenta, posto que existem procedimentos que
autorizam a autoridade fiscal a provocar o Poder
Judiciário a conceder ordem de
indisponibilidade dos bens do devedor, inclusive
através de pedido de decisão urgente.
Na verdade a lei ora sancionada, além
de violar a Constituição Federal, ainda agride
frontalmente um dos princípios gerais do direito,
qual seja, de que a má-fé não se presume,
devendo portanto, ser prontamente comprovada.
Do exposto, é certo que na qualidade de
guardião da Constituição Federal, mais uma vez
o Supremo Tribunal Federal deverá se
pronunciar sobre a validade desta nova lei.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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FESTA DO PEÃO

A grade de shows, sob responsabilidade da empresa Beto Produções e Eventos, não será anunciada

Sindicato Rural lança oficialmente
neste sábado a 52ª a ExpoCáceres
Da Redação
Foto: Arquivo

NA ATIVA

Autarquia “Águas do Pantanal” assume
a coleta de lixo domiciliar em Cáceres
Joner Campos

A

ExpoCáceres terá programação diversificada

M

arcado para sábado, 20, a
solenidade de lançamento
da 52ª Exposição
Agropecuária Industrial e Comercial
de Cáceres, a ExpoCáceres 2018.
O lançamento com início às
8 horas acontece no Parque de
Exposições e Eventos Dr. José
Rodrigues Fontes, para imprensa,
autoridades, associados, clubes de
serviço, classe empresarial e
comercial, parceiros do evento e

comunidade.
Durante o evento será
divulgada a programação da
Expocáceres. A grade de shows, sob
responsabilidade da empresa Beto
Produções e Eventos, não será
anunciada.
Também serão divulgadas
as ações que se desenvolvem dentro
da exposição, como torneio leiteiro,
leilões de gado, rodeio, festival de
prêmios, palestras, cursos, feira

gastronômica e de artesanato.
A diretoria do Sindicato
Rural de Cáceres assegura uma
programação diversificada voltada
tanto para o agronegócio como ao
lazer da população.
Considerada referência
regional do agronegócio, esse ano a
ExpoCáceres diferente dos outros
acontecerá no período de 08 a 12 de
Agosto e não mais no mês de outubro
na semana do aniversário da cidade.

ETE´S

Unidade da Escola Técnica de Cáceres tem
previsão de entrega para o mês de março
Redação c/ Assessoria

O

ito novas unidades de
Escola Técnica Estadual
- ETE deverão ser
entregues em 2018 em Mato
Grosso. De acordo com
informação repassada pelo
governador Pedro Taques,
durante visita a obra da ETE de
Cuiabá, até março deverão ser
entregues as unidades de Cáceres,
Cuiabá e Matupá.
As ETE's de
Alta
Floresta, Sinop, Rondonópolis,
Barra do Garças, Diamantino,
Tangará da Serra, Lucas do Rio
Verde e Poxoréo estão previstas
para serem entregues em julho e
setembro.
Na oportunidade o
governador ainda assinou o edital

para a realização de concurso
público para cargos de nível
médio e superior com o objetivo
de atender as unidades técnicas.
Serão 162 vagas, sendo 62 para
professores, nível superior; 34
vagas para Técnico
Administrativo Educacional,
nível superior; 38 vagas para
Técnico Apoio Educacional,
curso técnico e nível médio e 28
vagas para Apoio Educacional,
nível médio. A remuneração
inicial varia de R$2.297,00 a R$
4.176,00.
“Mato Grosso tem 8
ETEs. Na nossa gestão criamos a
de Chapada dos Guimarães, por
meio de convênio e agora
estamos construindo mais 8,
Foto: Arquivo

totalizando 17. Três dessas novas
vamos entregar até o início do ano
letivo, mês de março. Isso é
transformação”, pontuou o
governador, ao lembrar que os
alunos das Escolas Técnicas
Estaduais terão a oportunidade de
se formar e ir imediatamente para
o mercado de trabalho.
Com as novas unidades o
número de alunos deverá passar
dos 20 mil. Em 2015 eram 7.500
alunos, em 2017 esse número
passou para aproximadamente
15.500 alunos e com as 8
unidades que serão entregues em
2018 passará de 20 mil.
Serão mais de 40 cursos
ofertados de acordo com a
demanda e realidade de cada
região onde estão instaladas”,
disse o secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação,
Domingos Sávio.

pós a interrupção da coleta
domiciliar de lixo em
Cáceres no final de semana,
a prefeitura assumiu de forma
emergencial a coleta de lixo no
município, por já possuir dois
caminhões de coleta, a Autarquia Águas do Pantanal já começou a
prestar esse tipo de serviço.
De acordo com o Diretor da
Autarquia, Paulo Donizete Costa, a
empresa oficializou na tarde da
sexta-feira (12), a saída da prestação
dos serviços de coleta de lixo em
Cáceres, sob a alegação de falta de
reajuste e adequações nos valores do
lixo coletado.
Ainda de acordo com o
diretor, a empresa já vinha a meses
solicitando os reajustes nos valores
da tonelada do lixo coletado, porém
não era possível devido o recurso da
taxa de lixo não ser suficiente para
pagar a empresa, e nem o tal reajuste.
Segundo o Paulo Donizete,
nesse período além dos dois
caminhões da coleta, outros
caminhões basculantes da Secretária
de Obras e Serviços Urbanos
auxiliaram nos recolhimentos dos
lixos na cidade, e que em breve serão
locados caminhões adequados a
coletar o lixo domiciliar do
município.
Empresa - O diretor da empresa
Multi Park, Edimar Caetano Souza,
disse ao CN que desde outubro a
empresa vem tentando adequar aos

valores, pois quando foi feito a
licitação era outro método de
aferição, era pelo peso estimando e
que após algum tempo a Autarquia
inseriu um novo método de peso
realizado por um balança na entrada
dos lixos coletados no aterro
sanitário de Cáceres.
Segundo o Diretor da
empresa, não é possível acompanhar
as pesagens e que constantemente
tem quedas de energia no local, e que
a balança não funciona, a emissão
dos comprovantes de peso nem
sempre é feita, e que a empresa tem
dificuldade de acompanhar a forma
de aferição dos pesos.
“Nós fizemos de tudo para
atender a população, os locais de
coleta são de acessos ruins, já
usamos até carroça de tração animal,
e camionetes pequenas para
conseguir coletar o lixo em
localidade de difícil acesso. Acredito
que a autarquia já tinha interesse há
algum tempo de assumir os serviços
de coleta”, afirmou o diretor da
empresa. A empresa Multi Park disse
que não rescindiu o contrato, e sim
suspendeu os serviços no intuito de
negociar os termos do contrato, e a
adequação dos valores pagos.
De acordo com diretor da
empresa, os caminhões e os
funcionários continuam em Cáceres,
e que na manhã desta terça-feira (16)
deverá se reunir com a autarquia no
intuito de solucionar essa situação.
Foto: JCC/Arquivo

Diretor da Autarquia, Paulo Donizete Costa

Governador Pedro Taques prevê inauguração da ETE de Cáceres para março
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SAÚDE ANIMAL

Há 10 anos Mato Grosso atinge percentuais de quase 100% do rebanho nas respectivas etapas de vacinação

Vacinação contra febre aftosa atinge
99,7% dos animais em Mato Grosso
Eliana Bess/Gcom MT

Foto: Maria Anfe

Coletiva balanço Aftosa

N

a etapa de novembro de
2017, primeira após a
inversão do calendário
de vacinação contra a febre
aftosa, 13.957.559 dos
13.990.525 dos animais de zero a
24 meses existentes em Mato
Grosso foram vacinados, o que
corresponde a 99,70% do total.
Há 10 anos o Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato
Grosso (Indea/MT) alcança o
patamar acima de 99%, resultado

que contribui para que Mato
Grosso avance ainda mais para a
retirada da vacinação, o que deve
ocorrer até 2021.
“O resultado é reflexo do
trabalho desenvolvido pelas
Unidades Regionais do Indea nas
100.934 propriedades envolvidas
que pontuam os 99,7% da
vacinação.
T i v e m o s 8 9 1
propriedades sem registro da
vacinação. Esses inadimplentes

terão os cadastros bloqueados,
serão visitados e terão que fazer a
vacinação”, pontuou o presidente
do Indea, Guilherme Nolasco.
Nos municípios de
Cáceres e Pontes e Lacerda, que
concentram grandes rebanhos, a
vacinação atingiu quase a
totalidade do rebanho.
Para Nolasco, os animais
que não foram vacinadas estão
em pequenas propriedades como
sítios, chácaras na baixada

DENÚNCIA

Caminhões de coleta jogam lixo na entrada
do aterro sanitário em Pontes e Lacerda
Ricardo Augusto/TVCO

U

ma denúncia enviada ao
departamento de
jornalismo da TV Centro
Oeste, na manhã desta segundafeira (15),mostra que o aterro
sanitário da cidade de Pontes e
Lacerda esta passando por
problemas devido as fortes
chuvas.
As imagens mostram que
o lixo coletado na cidade esta
sendo jogado na porta da guarita,
contribuindo com a falta de
acesso ao pátio do lixão. Segundo
informações existia uma pessoa
contratada pela prefeitura para
espalha o lixo, e deixar o local em
ordem, ele usava uma máquina
para realizar o serviço, mas o que
podemos constatar em uma outra
denúncia feita por telefone ao
jornalismo da TV centro Oeste, é
que não tem ninguém no local e
estão jogando lixo de forma
desordenada, isso inclui a
população e até a empresa
“Valleo” que é a responsável pela
coleta do lixo doméstico do

município.
Em contato com o
secretário de obras Jose Garcia
Neto, ele informou que devido as
fortes e constantes chuvas, o local
está atolando os veículos e com
isso o lixo trazido pelos
caminhões estão sendo colocados
próximo ao guarita e sendo
arrastado por uma máquina. “Já
estamos com uma equipe da
secretaria de obras levando

cascalho para levantar uma
estrada até o local ideal para
dispensar o lixo, os caminhões até
t e n t a m e n t r a r, m a s f i c a m
atolados, e para evitar quebra e
deixar a cidade sem coleta de
lixo, está sendo feito dessa forma,
até arrumarmos a estrada. Lá
dentro o local está limpo, desde a
última denúncia feita na semana
passada no jornal centro oeste”.
Ressaltou o secretário.

cuiabana, que têm os animais
como subsistência.
Houve na etapa de
novembro, um crescimento de 2
milhões de cabeças vacinadas,
por conta da inclusão do baixo
pantanal com cerca de 700 mil
cabeças. Essa tendência de
crescimento, segundo o
presidente do Indea, é positiva no
sentido de continuidade.
“Vamos consolidar esses
números em maio deste ano,
quando ocorrerá outra etapa de
vacinação contra aftosa, e tudo
indica que vamos atingir mais de
um milhão no crescimento do
rebanho”, frisou Nolasco.
O Indea-MT acompanhou
vacinações oficiais em 3.037
propriedades, totalizando
721.157 bovinos, em regiões de
fronteira, na Ilha do Bananal e
áreas indígenas.
Acompanharam o
balanço da campanha o
superintendente Federal de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Estado de
Mato Grosso (SFA/Mapa), José
de Assis Guaresqui, o diretor
técnico da Acrimat, Francisco
Manzi e o presidente do Sindicato
Rural de Cuiabá, Jorge Pires de
Miranda.
O Indea e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) são os
órgãos oficiais responsáveis pela
regulamentação, divulgação,
educação sanitária, controle e
fiscalização da vacinação,
cabendo ao produtor arcar com a
aquisição da vacina.
Os órgãos atuam em
parceria com entidades como
Famato, Acrimat, Acrismat,
Sindicato das Indústrias de
Frigoríficos do Estado de Mato
Grosso (Sindifrigo), Associação

Matogrossense dos Criadores de
Ovinos (Ovinomat) e o Fundo
Emergencial de Saúde Animal do
Estado de Mato Grosso (Fesa).
Abate de fêmeas - No
comparativo de abate de
bovídeos 2016-2017, os números
demostram um crescimento para
o abate de fêmeas, alcançando
42% em 2017 contra 30% delas
em 2016.
Parte desse acréscimo se
deu, segundo o presidente do
Sindicato Rural de Cuiabá, Jorge
Pires de Miranda, devido às
políticas de governo para com o
segmento.
“A diminuição do abate
de machos está em parte
condicionada a redução do ICMS
dada pelo Governo do Estado
para o transporte do boi em pé
para fora do Estado, que
favoreceu para que o animal fosse
abatido em outros estados.
E no caso da fêmea, o
trabalho foi da porteira para
dentro, que fez o produtor
entender ser inviável manter a
fêmea vazia dentro da
propriedade”, explicou o
presidente do Sindicato Rural de
Cuiabá, Jorge Pires de Miranda,
que elogiou o trabalho que vem
sendo executado pelo Indea, uma
vez que com esse status de quase
100% de vacinação atingida,
contribui para garantir o produto
no mercado interno e externo.
“ O I n d e a e s t á
comprometido com o
desenvolvimento do setor
produtivo do Estado.
Os dados nos mostram
acertos nas decisões tomadas”,
completou o superintendente
Federal de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento no Estado de
Mato Grosso(SFA/Mapa), José
de Assis Guaresqui.

Foto: TVCO Pontes e Lacerda

Denúncia mostra caminhão despejando lixo na entrada do aterro sanitário
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Vigilância em Saúde monta
cartilha sobre a conjuntivite
Ascom/Luiz Henrique
Foto: Ilustrativa

sociais. ”Esperamos que a
população ao receber essas
informações por facebook, ou
whatsapp, que repasse para o maior
número de contatos, para que desta
forma melhoremos a prevenção e o
tratamento da doença.”
“As vezes a pessoa que está
com conjuntivite não sabe o que
fazer, então essa cartilha vai ajudar
ao doente evitar de propagar a
doença, além de ajudar quem não
está doente a se prevenir. É um
trabalho importante de prevenção.”
Afirmou o Prefeito Francis Maris
Cruz.

A

prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Saúde e coordenadoria de
Vigilância em Saúde, lançou uma
cartilha virtual sobre a conjuntivite.
”As informações foram coletadas no
site do Ministério da Saúde, nossa
intenção é facilitar o acesso a essa

informação para a população”,
explicou o coordenador de
Vigilância em Saúde Antônio Carlos
Mendes.
Para o Secretário de Saúde,
Roger Alessandro, é muito
importante que essas informações
sejam compartilhadas nas redes

para a transmissão de
microorganismos; Aumente a
frequência de troca de toalhas ou use
toalhas de papel para enxugar o rosto
e as mãos; Não compartilhe toalhas
de rosto; Troque as fronhas dos
travesseiros diariamente enquanto
perdurar a crise; Lave as mãos antes
e depois do uso de colírios ou
pomadas e, ao usá-los não encoste o
bico do frasco no olho; Não use
lentes de contato enquanto estiver
com conjuntivite, ou se estiver
usando colírios ou pomadas; Não
compartilhe o uso de esponjas,

rímel, delineadores ou de qualquer
outro produto de beleza; Evite coçar
os olhos para diminuir a irritação;
Evite aglomerações ou frequentar
piscinas de academias ou clubes;
Evite a exposição a agentes irritantes
(fumaça) que podem causar a
conjuntivite.
Confira o restante das
informações, como por exemplo,
transmissão, como evitar e
t r a t a m e n t o n o l i n k
http://www.caceres.mt.gov.br/down
loads/Conjuntivite.pdf

A conjuntivite É uma
inflamação na conjuntiva,
membrana transparente e fina que
reveste a parte da frente do globo
ocular e o interior das pálpebras.
Geralmente, atinge os dois olhos.
Para prevenir a transmissão,
enquanto estiver doente, tome as
seguintes precauções: Lave com
frequência o rosto e as mãos uma vez
que estas são veículos importantes

ASSALTO

Ladrões armados invadem residência
e levam dois veículos em Araputanga
Rádio 14 de Maio/FA

C

erca de 7 ladrões invadiram uma residência na Avenida 23 de Maio, na manhã desta segunda-feira,15. Do
local, foram furtados dois veículos: um Honda Fit, pertencente ao dono da casa e uma motocicleta Honda
Biz 125, de um funcionário que trabalha no local.
De acordo com informações, os ladrões chegaram armados na residência e exigiam levar uma Hilux,
porém, o veículo não estava na casa. O endereço e o nome do proprietário ainda não foram divulgados. Sabe-se
que os funcionários ficaram reféns, enquanto os bandidos reviravam o interior da residência, de onde levaram,
além dos veículos, joias e outros pertences pessoais da família que está em viagem.

Cáceres-MT, quarta-feira 17 de janeiro de 2018
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Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201992 DEVEDOR: M. RIBEIRO DE AGUIAR EIRELI - ME - CPF.: 19.672.698/0001-10AVILA, QUADRA 10 LOTE 18 01 -JARDIM IMPERIAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201994 DEVEDOR: M.C CRESCENCIO TRANSPORTES EIRELI -- CPF.:
20.476.240/0001-74- SAWA SN SALA I -SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201944 DEVEDOR: MAKSON LYNIKER SILVA - CPF.: 059.335.151-75 - R AFONSO
PENA 224 A -JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201941 DEVEDOR: MARLEI CRAMOLICH LOPES EIRELI - ME- CPF.:
18.236.322/0001-08- COMANDANTE BALDUINO 375 -CENTRO -CACERES -MT Titulo: - Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador:
FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201930 DEVEDOR: MODULAR MOVEIS MDF FABRICACAO E COM- CPF.:
15.252.493/0001-24- TALHAMARES 448 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201947 DEVEDOR: N. C. BRANT JARDIM & CIA LTDA - ME- CPF.: 18.446.322/000124- CORONEL JOSE DULCE 240 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV

ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item N da tabela D de custas
#201905 DEVEDOR: PANTANAL DIESEL PECAS E SERVICOS LT- CPF.:
11.689.936/0001-98- BR 070 KM 726 SN ANEXO HR GUINCHO-VITORIA REGIA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL S a c a d o r : FA Z E N D A N A C I O N A L - D I V AT I VA - S I M P L E S N A C I O N Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item
O da tabela D de custas
#201933 DEVEDOR: PASSARELLI E SILVA REPRESENTACOES L- CPF.:
17.265.820/0001-08- ANA FONTES 205 -CAVALHADA I -CACERES -MT - Titulo: Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201874 DEVEDOR: PAULO B. DA COSTA E CIA LTDA - ME - CPF.: 03.549.486/0001-00AFONSO PENA SN -JD CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item J da tabela D de custas
#201943 DEVEDOR: PEDRO JOAO WEBER - CPF.: 072.044.500-00 - R DOS
ALVARENGAS
-JARDIM CELESTE -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201934 DEVEDOR: PELE MORENA MODAS LTDA - ME - CPF.: 17.326.647/0001-00RIACHUELO 1134 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVASIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES
NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201922 DEVEDOR: PONTUAL COMERCIO DE GAZ LTDA - ME - CPF.:
14.445.215/0001-20- SAO JOAO 475-B -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201868 DEVEDOR: PRATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CPF.: 09.342.661/0001-70SAO LUIZ 588 -JARDIM PARAISO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVACONTR. PREV. R- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTR. PREV. REC
Valor do titul Item M da tabela D de custas
#202026 DEVEDOR: PRATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CPF.: 09.342.661/0001-70SAO LUIZ 588 -JARDIM PARAISO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVACOFINS - Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS Valor do titul Item O
da tabela D de custas
#201900 DEVEDOR: R. J. NEVES DA ROCHA & CIA LTDA - M- CPF.: 10.593.682/000147- DEPUTADO DORMEVIL COSTA FARIA 411-SAO LUIZ -CACERES -MT - Titulo: Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201911 DEVEDOR: REFRILAR REFRIGERACAO LTDA - ME - CPF.: 13.275.118/000174- PRINCESA ISABEL 327 -COHAB VELHA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201927 DEVEDOR: RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF.: 716.789.481-87 - R 6 21
QUADRA 03 -MONTE VERDE -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVASIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES
NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#202033 DEVEDOR: ROSAURA BENICIA DE ALVARENGA MARTIN- CPF.:
707.665.701-50 - RUA DOS GARIS 677 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV.ATIVA-MULTA CRIMINAL- Favorecido:FAZENDA NACIONAL DIV.ATIVA-MULTA CRIMINAL/J Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201894 DEVEDOR: SANDRA LINA CAMARGO DA SILVA - CPF.: 992.900.651-68 - AV
JOSE PINTO DE ARRUDA -JUNCO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVASIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES
NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201913 DEVEDOR: SEMPREFARMA DROGARIA LTDA - ME - CPF.: 13.345.349/000107- GETULIO VARGAS 228 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201902 DEVEDOR: SHIRLENE DA COSTA MAGALHAES FERRAZ - CPF.:
019.070.951-01 - DAS 1110 -MARACANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201919 DEVEDOR: SUELI DE SOUZA SILVA & CIA LTDA - M- CPF.: 13.963.578/000195- RIACHUELO 1042
-CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201909 DEVEDOR: VALDECIR AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF.: 483.385.591-72 - RUA
AFONSO PENA 204 -CIDADE NOVA
-CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201925 DEVEDOR: VASQUES DE MATOS & CARVALHO LTDA - - CPF.:
14.727.665/0001-06- TANCREDO NEVES 553 -CAVALHADA II -CACERES -MT - Titulo:
- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O da tabela D de custas
#201938 DEVEDOR: WALTER DA SILVA PEDROSO JUNIOR - CPF.: 890.781.361-20 RUA MARECHAL FLORIANO 1100 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item N da tabela D de custas
#202036 DEVEDOR: WILSON VIEGAS FILHO - CPF.: 792.837.991-00 - R C QUADRA E
CASA 18 18 RESIDENCI-SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA
NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS - Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS
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, 16 de janeiro de 2018.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#202045 DEVEDOR: ISAURA MARIA DA SILVA - CPF.: 004.092.111-50 - RUA
DOS CAJAZEIROS, 337 -JARDIM GUANABARA -CÁCERES -MT - Titulo: Apres: GERALDO LEÃO DA SILVA - Sacador: GERALDO LEÃO DA SILVA Favorecido:GERALDO LEÃO DA SILVA Valor do titul Item G da tabela D de custas

#202042 DEVEDOR: JOELSON ANTONIO POUSO - CPF.: 828.289.381-15 - AV
GETULIO VARGAS, 295 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
JAKELINE APARECIDA BOSSI - Sacador: JAKELINE APARECIDA BOSSI Favorecido:JAKELINE APARECIDA BOSSI Valor do titul Item L da tabela D de
custas
#202043 DEVEDOR: JOELSON ANTONIO POUSO - CPF.: 828.289.381-15 - AV
GETULIO VARGAS, 295 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
JAKELINE APARECIDA BOSSI - Sacador: JAKELINE APARECIDA BOSSI Favorecido:JAKELINE APARECIDA BOSSI Valor do titul Item L da tabela D de
custas
#202044 DEVEDOR: JOELSON ANTONIO POUSO - CPF.: 828.289.381-15 - AV
GETULIO VARGAS, 295 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
JAKELINE APARECIDA BOSSI - Sacador: JAKELINE APARECIDA BOSSI Favorecido:JAKELINE APARECIDA BOSSI Valor do titul Item L da tabela D de
custas
#201990 DEVEDOR: KARINE DE LOURDES MAZETI - CPF.: 889.930.431-91 -

RUA ALFREDO DULCI 04 -MARCANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: Apres: XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA - Sacador: BANCO
TOYOTA DO BRASIL S.A - Favorecido:BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Valor
do titul Item J da tabela D de custas
#201285 DEVEDOR: MARLON NOEL DE ARAUJO - CPF.: 860.700.021-72 - RUA
CAPACABANA N 4 -VILA NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: ITAU
UNIBANCO SA - Sacador: ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME Favorecido:ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME Valor do titul Item D da tabela D
de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT,
A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o.
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL,
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2018.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#201010 DEVEDOR: ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF.: 121.184.428-58 -

RUA AUSTRIA, 1 -JARDIM VILA REAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item K da tabela D de custas
#201609 DEVEDOR: GREGORY BRAILOWSKY FERNANDES E OUTR- CPF.:
649.984.871-91 - RUA COMTE.QUINTELA-B.SAO MIGUEL, -SAO MIGUEL 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
#201686 DEVEDOR: JOELCIO DA SILVA - CPF.: 270.288.871-20 - RUA D, 18 VITORIA REGIA -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
#201685 DEVEDOR: WAGNER GOMES COSTA - CPF.: 787.280.451-49 - RUA
B, 22
-VITORIA REGIA -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
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, 16 de janeiro de 2018.

Cáceres-MT, quarta-feira 17 de janeiro de 2018

MÁFIA DA BOLA

Dirigente vai responder perguntas sobre a investigação que o suspendeu da presidência da CBF

Comitê de Ética da Fifa interrogará Del
Nero por videoconferência na sexta-feira
Globo.com

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

M

arco Polo del Nero
participará, na próxima
sexta-feira, às 10h de
Brasília (13h de Zurique), de uma
videoconferência com membros do
Comitê de Ética da Fifa para responder
as perguntas relacionadas à
investigação que o suspendeu
preventivamente por 90 dias do cargo
de presidente da CBF e de todas as
atividades no futebol.
Como não viaja para a fora do
Brasil desde o final de maio de 2015,
Del Nero solicitou e teve aprovado o
pedido para que possa participar por
videoconferência, um procedimento
considerado normal em audiências de
poderes da Fifa. O dirigente estará no
Rio de Janeiro, na companhia de dois
de seus advogados, que elaboraram e
entregaram, por escrito, a defesa em
Zurique na última segunda-feira.
Haverá também advogados do

dirigente na Fifa durante a audiência. A
partir desta entrega, o Comitê de Ética
o convoca em até cinco dias para
responder a dúvidas e fazer as
perguntas que considerar pertinentes.
P r o c u r a d o p e l o
GloboEsporte.com na noite de
segunda-feira, Marco Polo del Nero
respondeu por mensagem de texto que
não poderia dar detalhes sobre o
conteúdo de sua defesa. - Trata-se de
procedimento sigiloso, e, portanto, não
tenho como relatar qualquer fato afirmou o dirigente na mensagem.
A Fifa também não divulga
informações sobre a audiência, pelos
mesmos motivos, mas sabe-se que a
suspensão preventiva do dirigente por
90 dias tem prazo até 14 de março
próximo, podendo ser prorrogada, uma
vez, por mais 45, se o Comitê de Ética
não tiver concluído a investigação.
Marco Polo del Nero foi

indiciado nos Estados Unidos, acusado
de sete crimes, entre os quais, de
lavagem de dinheiro e corrupção,
como destinatário de US$ 6,5 milhões
em propinas. Em dezembro passado, o
GloboEsporte.com teve acesso aos
documentos de acusação, no Tribunal
Federal do Brooklyn, em Nova York. O
dirigente nega todas as acusações e
recorre no Comitê de Ética da Fifa, que
o suspendeu no último dia 15 de
dezembro. Durante os julgamentos do
ex-presidente da CBF (2012-2015)
José Maria Marin, do ex-presidente da
Conmebol, Juan Angel Napout, e do
ex-presidente da Federação Peruana de
Futebol, Manuel Burga, o nome de Del
Nero foi citado dezenas de vezes em
depoimentos, aparecendo também em
planilhas, gravações e outros
documentos apresentados. Os
julgamentos se encerraram a 22 de
dezembro, com a absolvição de Burga

OLHO MÁGICO

CBF vai submeter implantação do árbitro
de vídeo aos clubes em conselho técnico

Globo.com

A

implantação do árbitro de
vídeo na próxima edição
da Série A do
Campeonato Brasileiro ainda não
é uma certeza. O projeto será
apresentado pela CBF aos clubes
e colocado em votação no
conselho técnico da competição,
em fevereiro. O custo terá de ser
dividido entre as equipes e a
entidade.

- Teremos o conselho
técnico da Série A no início de
fevereiro, onde será apresentado
todo o trabalho que tem sido feito
em cima do árbitro de vídeo.
Os contratos, os custos, a
importância... Os clubes vão
decidir se será implantado ou não.
Vamos aguardar. Teremos uma
posição depois dessa reunião disse o presidente da comissão de
Foto: Beto Azambuja

Implatação do árbitro de vídeo na Série A depende da aprovação dos clubes; Custos serão divididos

arbitragem, Coronel Marinho,
após a entrega das insígnias da
Fifa aos árbitros brasileiros do
quadro internacional em 2018.
Em setembro de 2017, o
próprio Marinho chegou a
anunciar que o árbitro de vídeo
seria utilizado no Brasileirão após
o polêmico gol de mão do
atacante Jô na partida entre
Corinthians e Vasco. Não foi o
que aconteceu.
Segundo o presidente da
comissão de arbitragem, a
estruturação é o maior problema.
A empresa que vai fornecer os
equipamentos será definida em
uma concorrência privad.
- Vamos ver a viabilidade
de cada empresa, as demandas
não são tão simples. Depois da
reunião teremos a certeza.
Estamos aguardando ainda a
divulgação do arbitro de vídeo
pela Fifa, será em fevereiro
também.
Não é tão simples fazer.
Temos que preparar todos os
estádios, alguns não oferecem
tantas condições. Tudo isso tem
que ser analisado e será passado
aos clubes.

Cáceres-MT, quarta-feira 17 de janeiro de 2018

Del Nero está suspenso por 90 dias do cargo de presidente da CBF

e a condenação de Marin e de Napout,
que aguardam presos, em uma
penitenciária do Brooklyn, suas
sentenças, marcadas para serem
ouvidas, respectivamente, nos dias 4 e
9 de abril.
Os promotores americanos do
caso acusam Del Nero de ter recebido
US$ 6,5 milhões em subornos, mas o
dirigente de 76 anos nega todas as sete
acusações – três por fraude, três por
lavagem de dinheiro e uma por formar
uma organização criminosa. Todos os
documentos apresentados na
investigação foram produzidos pela

investigação americana.
A defesa de Nel Nero,
entregue segunda-feira à Fifa, está
baseada no fato de que não há provas
concretas de que o dirigente recebeu
propinas, ao contrário de José Maria
Marin, que era o presidente da CBF
desde março de 2012 até explodir o
escândalo da Fifa, no dia 27 de maio de
2015. Outro argumento da defesa é que
a Fifa não produziu, desde então,
qualquer documento de prova contra
Del Nero, baseando a suspensão em
acusações feitas por terceiros, no caso,
a Justiça americana.
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***********************

Sucessos a linda Lorraine Achaval, que no dia 20 de janeiro estará
representando a beleza da estudante cacerense no concurso Miss Estudantil
Mato Grosso, que acontece no Cine Teatro em Cuiabá. Beleza, simpatia e
elegância sabemos que tem de sobra, só nos resta a torcida pelo título. Boa
sorte!!!

O parabéns de hoje é endereçado a
gatinha Ana Luiza que completou mais
uma primavera. Que Deus lhe conceda
muitas felicidades, saúde e realizações.

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

*********************
Votos de felicidades e muitos anos ao
aniversariante Celso Victoriano, que hoje
recebe o carinho especial dos familiares e
amigos. Um brinde regado de coisas boas e
vitórias nesse novo ano de vida. Feliz
Aniversário!!!
Uma excelente quarta-feira a querida Ivone Castella que
está sempre com sorriso no rosto e aquela simpatia que lhe é
peculiar. Grande abraço.

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

***********************
Áries

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso e novidades
inesperadas relacionadas a seus
projetos profissionais. Sua carreira dá
um passo à frente.

Leão

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
dias intensos, especialmente no
trabalho. Um novo projeto, diferente
dos demais, pode surgir. Cuide com
mais carinho de sua saúde.

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento em projetos de viagens e
contato com pessoas e empresas
estrangeiras. Um contrato pode ser
negociado ou renovado.

Virgem

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida social e
compromissos divertidos. Um novo
romance pode começar a qualquer
momento. Fique atento às oportunidades.

A Lua começa um novo ciclo, entra
Capricórnio
Sagitário na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida material e
financeira. Não é um bom momento
para novos investimentos. Mantenha
seus gastos sob controle.

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de seu
signo, chega unida a Vênus e Plutão e
em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso, ansiedade e
impulsividade, que devem ser
controladas. Uma situação inesperada
pode trazer mudanças em sua vida.

Gêmeos

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
acordos e negociações relacionadas a
uma sociedade e/ou parceria
financeira. Uma grande soma de
dinheiro pode ser negociada.

Câncer

A Lua começa um novo ciclo, entra
na fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso e novidades em
seus relacionamentos. Tome cuidados redobrados
com a impulsividade e ansiedade.

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida social e
compromissos divertidos. Um novo
romance pode começar a qualquer
momento. Fique atento às oportunidades.

A Lua começa um novo ciclo, entra na
Escorpião fase
Nova nos últimos graus de

A Lua começa um novo ciclo, entra na
Aquário fase
Nova nos últimos graus de

A Lua começa um novo ciclo, entra na
fase Nova nos últimos graus de
Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O período pode ser marcado
por um novo projeto em equipe.

Libra

Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
interiorização e mudanças em seu
mundo emocional. Algo ou alguém é
deixado para trás. Um novo projeto
pode começar a ser planejado.

Capricórnio, chega unida a Vênus e
Plutão e em tenso aspecto com Urano
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida social e
compromissos divertidos. Um novo
romance pode começar a qualquer
momento. Fique atento às oportunidades.

Peixes

