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MORTE NA RODOVIA
Vitima fatal do acidente Wilson Mateus Souza Silva, 17, residia no assentamento
do Vale do Mangaval e havia participado de uma festinha dos pais no sitio da avó

Tragédia marca despedida
após a festa no dia dos pais
Foto: Ilustrativa

Festa na casada avó, num sitio próximo a Serrado Mangaval em
Cáceres, a família comemorava o Dia dos Pais e na volta pra casa, a
tragédia: a moto Honda Titan de cor azul, placa KAE 8287 onde estava o
jovem Wilson Mateus e seu tio Francisco, bateu um barranco da rodovia
BR 070 e no impacto, o rapaz perdeu a vida. Parentes disseram que os
ocupantes da moto não tinham ingerido bebida alcoólica na festa.
Página 03

CURVA NA CURVA

Canhão caiu da motoca
nas mãos dos fardados
Foto: Pedro Miguel

Risco de morte em acidentes de moto são previsíveis

INTERCÂMBIO

Hermanos podem participar
de curso no IFMT de Cáceres
Foto: Divulgação

Estreitando ai da
mais os laços de amizade
entre brasileiros e
bolivianos, a direção do
IFMT Campus Cáceres
esteve este mês em San
Matias, cidade divisa com
Cáceres, para realizar
inscrições do curso de
Bovinocultor de Leite. Esta
é a primeira iniciativa de
Convênio Internacional
entre o IFMT e o Instituto
Tecnológico Pillai Herrera
de San Matias, com apoio
do Consulado Boliviano em
Cáceres. Página 03

Equipe do IFMT abre as portas para alunos bolivianos

A gatuna vinha praticando assaltos na periferia

A ladra Roselia Maria Mafra (34), vulgo Rosélia Canhão, foi
presa no final de semana em Cáceres, durante diligencias realizadas
pela Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar. A suspeita que
pilotava uma moto durante os assaltos, foi agarrada pelos policiais,
depois de ter cair ao fazer uma curva numa rua. Na tranca,ela foi
reconhecida pelas vitimas. Página 04
NA MOITA

PM flagra caçadores
com armas e um tatu
Página 04
RUFADO NO TCE

Ex-prefeito multado
por obra inacabada

BE-EMOTION

Beleza de Cáceres representa
Mato Grosso no Miss Brasil
Foto: Arquivo

A cidade de Cáceres através da
lindíssima Aline Castanha Fontes, Miss
Mato Grosso 2017, com seus esculturais
1,75 m de altura e 57 kg num corpo
impecável, estará no próximo sábado
(19) representando o estado de Mato
Grosso, na edição do Miss Brasil BE
Emotion 2017, que acontece pela
primeira vez, na exuberante Ilhabela. A
disputa poderá ser acompanhada ao
vivo, com transmissão da Band para
todo o país. Página 03
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ULTIMO DIA

Expira dia 21 prazo para
revisão do auxilio doença
Página 05

Aline Fontes defende titulo nacional de beleza
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Pega-Pega
O governo deve anunciar esta
semana, (se é que já não anunciou, a
semana começou anteontem!) o
acréscimo de R$ 20 bilhões na meta
fiscal. Com a frustração de receitas
como da repatriação e do Refis e a
arrecadação ainda incerta de concessões
e leilões, ficou difícil para o governo
cumprir o objetivo anterior estipulado
para este ano. Havia uma discussão
dentro da equipe econômica sobre o
“timing” para a elevação da meta. O
temor é de que uma mudança agora
passe um sinal de afrouxamento tanto
para os órgãos públicos quanto para o
Congresso Nacional.
Na verdade, o pega-pega no
Palácio do Jaburu é uma zorra total,
neste final de semana, três reuniões
seguidas com o presidente e a alta
cúpula política e econômica do governo,
a última entrando pela noite de sábado
mostram que a refixação da meta fiscal,
aumentando o rombo previsto para as
finanças do Leviatã, virou um imenso
convescote de contas de chegar, onde o
rigor técnico é o que menos importa.
Primeiro, porque não se sabe exatamente
de quanto será a despesa, porque já se
concluiu que será necessário afrouxar o
contingenciamento de gastos feito em
março e reforçado mês passado.
Segundo, porque a arrecadação
sobre a qual se tem certeza ou relativa
certeza, é aquela que vem registrando
um comportamento anêmico,
justamente num período em que os
planos orçamentários previam sua
recuperação.
E, terceiro, porque as receitas
extraordinárias, que deveriam repetir
este ano o resultado da repatriação de
capitais do ano passado, que injetou R$
36 bilhões nos cofres federais (além de

CALENDÁRIO
Um café da manhã daqueles bem sortidos,
com direito a um abraço aos
homenageados do dia, os (as) solteiros (as)
e que o santo do dia São Tarcísio, abençoe
eles, para que não troquem a aliança da
direita para a esquerda, antes de pensar
seriamente. Também hoje é o dia da
Assunção de Nossa Senhora e da
Informática, uma faca de dois gumes,
ótima quando bem usada e perigosa, em
mãos inconsequentes.
GOLPE/ENERGIA
A Energisa informa que pessoas não
autorizadas estão ligando para os clientes
da empresa, informando a existência de
irregularidades em seus medidores e a
necessidade de depositarem um valor em
conta bancária, sob pena de suspensão do
fornecimento de energia e inclusão nos
sistemas de proteção ao crédito. A empresa
reforça que não executa serviços dentro
das residências dos clientes e nem solicita
depósitos e/ou pagamentos de
irregularidades. m caso de dúvidas,
consulte a empresa pelo 0800 646 4196.
CHUTE NO PIB
O presidente Michel Temer na manhã da
última sexta-feira (11), na inauguração da
primeira usina de etanol de milho do
Brasil, em Lucas do Rio Verde se autoelogiou, (típico dele) destacando a força
agronegócio, que, de acordo com ele,
garantiu crescimento de 1% no valor do
Produto Interno Bruto.. Se as previsões do
Banco Central, indicam a expectativa de
que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça
0,5% este ano, então a matemática
Temerária é chute.
FARDA SUJA
O policial militar Eder Ribeiro da Silva foi
preso pela Polícia Civil na última quintafeira (10) por dirigir embriagado e sob
efeito de entorpecente e parar o carro sobre
a calçada, nas proximidades da
Rodoviária da capital em Cuiabá. Ao ser
abordado por policiais da Delegacia
Especializada de Repressão a roubos e
Furtos de Veículos, o PM inicialmente
disse que havia parado no local para
conversar com uma amiga, mas depois
confessou que havia feito uso de
entorpecente e que estava bêbado.
PORTA MALDITA
Parado cinco vezes na porta giratória de
uma agência do Banco do Brasil, o
motorista Juzi Avelino da Rosa, entrou no
estabelecimento que fica na Rua
Comandante Costa, no centro de Cuiabá,
só de cueca. Por meio de nota, o Banco do
Brasil afirmou que o sistema de segurança
das agências possui sensores para a
detecção de metais e bloqueia a porta
automaticamente, não havendo nenhuma
ação do vigilante para travamento da
porta. Uma exigência da Polícia Federal
que visa à segurança de clientes,
funcionários e público em geral. Negativo,
porque após a vitima entrar só de cueca,
outras pessoas passaram pela porta com
objetos metálicos, inclusive, m policial
com uma arma.

R$ 11 bilhões nos estaduais e
municipais) nem mesmo chegariam a
este valor se dessem totalmente certo de
agora em diante e os sinais são de que
não vai dar: o Refis não passa como o
governo projetou, o leilão das
hidrelétricas pode ficar preso em
questões judiciais e os leilões de
petróleo são de pequena monta.
Os cupinchas puxa-sacos e
oportunistas políticos dizem ao xerife do
Alvorada, é que aumentar a meta em R$
20 bilhões, para deixá-la no mesmo nível
do ano passado é uma jogada arriscada,
porque pode obrigar a um novo pedido
de ampliação do rombo ainda esta ano.
No ou dá ou desce, em novembro ou
dezembro, o xerife continuaria ainda
mais refém das pressões do parlamento,
que ele viciou no troca-troca, para o
orçamento de 2018.
Os manda-chuvas do Planalto,
sabem muito bem, que uma ampliação

maior que a dos R$ 20 bilhões já
engolida pelo mercado pode gerar uma
turbulência se tiver que representar um
segundo passo atrás seguido do exdream team da economia e que isso terá
o custo maior que deixar paralisar a
máquina pública.
Então, o exercício a que se
dedicam agora tentar achar espaço para
remanejar o que resta do orçamento,
tirando de um e dando para outros, de tal
maneira que ainda sobre algum para
Temer negociar com os deputados no
caso de vir uma segunda denúncia
sólida de Rodrigo Janot.
Podes crer, malandragem, é
assim, com este me engana que eu gosto,
que as finanças públicas estão sendo
tratadas neste momento exato, nos
salões do Palácio do Planalto. Como
quem avisa amigo é, fica esperto, que no
frigir dos ovos, pode sobrar pro nosso
bolso, como sempre, né? Bom dia, Será?

A Delação de Malasartes
Um grito de arrepiar alma penada
atravessou as abóbadas do palácio do... Qual
é mesmo o nome daquele bicho de perna
comprida, pescoço vermelho e cabecinha
preta? Ah, deixa pra lá. Bota aí tapujaca,
jabiru, jaburu, tuiuiú, qualquer coisa do tipo.
Quem assim gritou, devastado de medo, foi
o noivo-senador, apavoradíssimo, pulando
da cama na luxuosa alcova presidencialgolpista. Acabava de sonhar com uma figura
sinistra de dentes compridos e sangue à beça
escorrendo pela cara. Assustadora mesmo.
Quem seria?
A falecida senadora, mãe de
Malasartes, voltando do Inferno para
atormentá-lo? Não dava tempo. A república
moribunda? Como, se a república morreu
faz tempo e a direita escondeu a defunta
debaixo do tapete? A justiça? Ora, não me
faça rir: justiça é palavrão indecoroso para
uso de pilantras togados. Os próprios
remorsos? Que remorsos? Canalha não tem
remorso. Canalha só tem bolso e conta no
paraíso.
O chefe-de-gabinete-para-

assuntos-nupciais, doravante, chefe-de-etc.,
apareceu do nada, atraído pela infame
gritaria. E parou na porta da alcova, de boca
aberta. Pois o distinto senador estava assim:
peladão e branquelão, sentado na cama, os
raros cabelos brancos espetados, as pelancas
da cara escorrendo que nem gema de ovo, as
muxibas do corpo, coitadas, numa luta
danada para manterem em decente postura
as amarfanhadas carnes senatoriais... O
chefe-de-etc. torceu o nariz.
“Tá danado”, pensou. “Pelo jeito
esse aí não casa nem dá golpe. Vai acabar
entregando a rapadura pro PSDB e pro
DEM”. – O que foi, senador? – perguntou
por perguntar. – Algum pesadelo? – Dos
mais medonhos – ripostou o senador,
abanando-se com um lenço de seda, mimo
recebido da deliciosa ex-miss, sua noiva,
minutos atrás, antes que ela virasse
borralheira atrás das cortinas, onde já a
esperava o jovem mordomo traíra. – Sonhei
com um feroz árabe das mil e uma noites me
degolando com uma cimitarra. – Seria mais
uma vez o Ali Babá? – Esse mesmo: o Ali

Babá e seus 40 ladrões. – Mas por que estava
te degolando? – Porque eu queria tomar o
lugar dele com meus 400 ladrões. – 400?
Tantos assim? – Claro.
Perto de minha tropa de choque Ali
Babá é fichinha. Se eu comandasse só 40
ladrões não chegaria, no Brasil, nem a
vereador. – Vamos ver se entendi –
perseverou o chefe-de-etc. – A idéia do
senador é roubar o comando de Ali Babá
sobre a quadrilha dele, se apoderar das
riquezas dele, da caverna e do palácio dele, e
ainda obter a ajuda de Morgana, a enteada
dele. – Nem tanto, nem tanto – interrompeu
o senador. – Quero a quadrilha dele, as
riquezas dele, a caverna e o palácio dele.
Morgana, não, Morgana tá fora. – E será que
vale a pena tomar o lugar de Ali Babá e se
cercar de 400 ladrões dispostos a tudo e a
mais um pouco?
– Claro que vale. O país tá lascado,
mesmo! E lá se foi o senador -caducogolpista-noivo-velho em desfile pela
Esplanada dos Ministérios seguido pelos
400 ladrões. (Por Sebastião Nunes).

EXPEDIENTE
Administração, Redação e Oficina

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, terça-feira 15 de agosto de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

DIA DOS PAIS

Jovem estava no sitio da avó, que comemorava o Dia dos Pais e quando voltava
para Cáceres de moto com um tio, sofreu um acidente na Mangaval e morreu

Saiu da festa na casa da
avó e morreu na rodovia
Da Redação

Foto: Ilustrativa

U

ma forma trágica de encerrar o
dia dos Pais, para a família
Souza Silva, moradora em
Cáceres, que perdeu o filho, Wilson
Mateus, 17, vitima de um acidente
registrado na BR 070, próximo a Serra
do Mangaval. Conforme o relato
policial, os agentes policiais de plantão
na 1ª DP de Cáceres, foram informados,
por volta das 18h00 pela Policia Militar,
sobre um acidente de moto e que havia
uma vitima fatal.
Deslocando-se de imediato
para o local mencionado na informação
da PM, os agentes constataram se tratar
o morto, como sendo Wilson Mateus
Souza Silva, um jovem de 17 anos, que
residia no assentamento do Vale do
Mangaval.
A Politec também se fez
presente, procedendo o trabalho de
levantamento do local, (a motocicleta,
uma Titan, de cor azul, placa KAE 8287,

Maioria dos acidentes com moto em rodovias são fatais

BOVINOCULTOR

IFMT/Cáceres oferta curso
para estudantes da Bolívia
IFMT c/ Redação

E

streitando ai da mais os laços
de amizade entre brasileiros
e bolivianos, a direção do

IFMT Campus Cáceres “Professor
Olegário Baldo,” esteve este mês em
San Matias, cidade divisa do vizinho
Foto: Divulgação

Curso foi apresentado aos hermanos pelo IFMT

país com Cáceres, do lado brasileiro,
para realizar as inscrições do curso
de Bovinocultor de Leite.
O curso foi apresentado aos
hermanos de Bolívia presentes pelos
servidores, Carlos Alberto Santos Secretária de Registro Escolar,
Professor Marcos Pereira –
Coordenador Geral de Ensino e pela
servidora Fabiane Silva Arruda –
Coordenadora de Integração
Escola/Comunidade.
O curso que é a idealização
do Professor Mestre, Paolo Targioni
e Professor Doutor, Milson Serafim.
O coordenador do Curso, Professor
Paulo Barros, que coordenará os
trabalhos, explicou que o ensino
ampliará de maneira inovadora o
acesso às tecnologias e aos
conhecimentos produzidos no IFMT
– Campus Cáceres -- Empresa,
irradiando conhecimentos ao povo
boliviano e qualificando a mão de
obra técnica no país.
O curso FIC(Formação
Inicial Continuada) terá duração de
240 horas e é destinado a
estrangeiros residentes na região de
fronteira. Esta é a primeira iniciativa
de Convênio Internacional entre o
IFMT e o Instituto Tecnológico
Pillai Herrera de San Matías, Bolívia
com o apoio do Consulado
Boliviano em Cáceres. O início do
curso está previsto para o dia 21 de
agosto e visa aperfeiçoamento de
conhecimentos na área de
bovinocultura.

estava bem danificada) e a liberação do
cadáver ao IML, para as demais
providencias e liberação aos familiares.
Ainda segundo os informes
policiais, a outra vitima, Francisco, tio
de Mateus, 32, recebera apenas
ferimentos sem maior gravidade, apesar
de fratura numa das pernas, e fora
resgatado e removido ao Hospital
Regional de Cáceres por uma viatura
dos bombeiros.
Outro tio da vitima fatal,
Anderson, disse se consternado com o

trágico acidente, perdendo seu sobrinho
numa fatalidade, depois que a família
reunida, comemorara o dia dos pais,
num sitio de sua avó, nas imediações da
serra.
Todos estavam felizes e
alegres, quando Francisco e Mateus
saíram de moto rumo à cidade de
Cáceres, isso já caindo a tarde, não
sabendo informar quem estava na
direção e quem estava na garupeira. Ele
foi claro, que nenhum dos dois havia
bebido na festa.

BELEZA NACIONAL

Cacerense disputa sábado
o Miss Brasil BE Emotion
Redação c/ assessoria

A

cidade de Cáceres através da
lindíssima Aline Castanha
Fontes, Miss Mato Grosso 2017,
estará no próximo sábado (19)
representando o estado de Mato Grosso,
na edição do Miss Brasil BE Emotion
2017, que acontece pela primeira vez no
litoral de São Paulo, na exuberante
Ilhabela, e terá como palco um dos
teatros mais inusitados e exuberantes do
país, o Teatro Vermelhos, localizado em
meio à natureza paradisíaca da mata
atlântica.
Com seus esculturais 1,75 m de
altura e 57 kg num corpo impecável, a
jovem filha do ex-prefeito Túlio Fontes,
estará com representantes de 27 estados
brasileiros disputando o título de mulher
mais bela do Brasil, com chances de
vitória no evento nacional. “Sei que é
uma grande responsabilidade, mas vou
me dedicar ao máximo para representar
a beleza das mulheres do estado”,
contou Aline.
Segundo os organizadores,
com a reformulação do concurso, a
vencedora precisa representar a mulher
moderna, ser elegante e ter conteúdo
intelectual. Na reta final e, em contagem
regressiva, as candidatas já estão em
confinamento para a intensa maratona
de preparação para o grande dia.
Além de sediar a grande final,
Ilhabela já está sendo cenário para as
provas classificatórias e atividades das
misses que, circularão por toda ilha para
as provas, ensaios fotográficos
realizados em paisagens fascinantes e
desfiles em meio à natureza.
O público será presenteado
com imagens maravilhosas da rotina e
preparação das candidatas durante o
confinamento da edição 2017, destaca o
diretor de comunicação e marketing da
Polishop, Rogério Nogueira. A beleza
das candidatas será assinada pelo top
maquiador André Veloso, enquanto um
time de primeira linha participará da
condução das provas de estilo moda e
maquiagem.
O júri técnico, foi realizado no
hotel TW Guaibê em Ilhabela na manhã

de ontem, 14, e foi formado por Patrícia
Parenza (jornalista de moda), Renata
Kalil (editora de beleza da redação
Glamour), Gilberto Júnior (coordenador
de moda do Caderno Ela, do jornal
carioca O Globo) e pela diretora geral do
concurso, Karina Ades.
Além de levar para a casa a
coroa e representar o país no Miss
Universo, a grande vencedora do Miss
Brasil BE Emotion 2017 será
presenteada com um automóvel 0 KM
Kia Cerato e uma viagem para Dubai. A
disputa poderá ser acompanhada ao
vivo, com transmissão da Band para
todo o país e também pelo portal da
emissora, além das redes sociais do
concurso, a partir das 22h30.
A grande vencedora que será
conhecida dia 19 de agosto receberá a
coroa de Raissa Santana, Miss Brasil BE
Emotion 2016, e irá representar o Brasil
no Miss Universo.
Foto: Arquivo

Cacerense Aline Fontes, disputa
sábado Miss Brasil BE Emotion

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

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

Rosélia Canhão, havia praticado vários assaltos com o comparsa que se evadiu quando a motoca patinou na fuga que chegou ao ﬁm com um belo par de algemas

Ladra cai da moto nas
garras da Força Tática
Da Redação

Foto: Pedro Miguel

Rosélia caiu com a moto na fuga após praticar roubo

U

ma ladra foi presa no
final de semana em
Cáceres, durante
diligencias realizadas pela Força
Tática do 6º Batalhão de Polícia
Militar.
A suspeita Roselia Maria
Mafra (34), vulgo Rosélia
Canhão, que pilotava uma moto
durante os assaltos, foi agarrada
pelos policiais, depois de ter
sofrido um pequeno acidente ao
fazer uma curva numa rua do
Guanabara, ocasião em que seu
comparsa, um menor logrou-se
evadir.
Conforme o Boletim de

Ocorrência, a barca da Força
Tática realizava rondas, quando
foi avisada por um casal, dando
conta que uma pessoa havia sido
assaltada na Rua Padre
Cassemiro, sendo que no local
outra viatura policial já estava
realizando o atendimento.
A vítima relatou que o
casal que teria realizado o assalto
tinha empreendido fuga com
rumo ignorado, ocupando a
motocicleta Suzuki Yes de cor
preta, placa NJM 0120, a mesma
que Rosélia sofrera o acidente ao
fugir após assaltar uma senhora
na Rua dois Estados.

Rosélia foi acusada de
vários assaltos na noite da última
sexta-feira (11), atacando vitimas
nos bairros Jardim Popular,
Jardim Guanabara e Santa Cruz,
sendo reconhecida por uma
senhora, atacada na Avenida São
Luiz, onde a larapia e seu
comparsa, teriam levado um
celular Iphone 7 da proprietária
de um Hotel na Avenida.
Algumas testemunhas
disseram aos policiais que o casal
de ladrões vinha em alta
velocidade pela Rua dos Estados,
e que ao tentar fazer uma curva
teria se acidentado.
Na mesma rua, uma
mulher registrou um boletim de
ocorrências dando conta que teria
sido assaltada por um casal em
uma motocicleta Yes preta, com
as mesmas características.
Segundo essa terceira
vítima o casal teria roubado sua
bolsa que estava na cesta de sua
bicicleta.
Na delegacia, as vítimas
reconheceram a suspeita, como
autora dos assaltos realizados e
agora, Rosélia vai passar uma boa
temporada atrás das grades.

FURTADO EM SAMPA

Larápios abandonam carro
danicado às margens da BR
Redação c/ PRF-MT

N

a madrugada do último
domingo, 13, pouco
depois de zero hora (0,45
min), a Polícia Rodoviária
Federal de Cáceres foi acionada
através do número de emergência
191, com a informação de que no
Km 142 BR 174 no município de
Glória D'Oeste, proximidades da
antiga Fazenda São Paulo, havia
um veículo acidentado e fora da
pista .
A equipe ao chegar ao
local encontrou o veículo
FIAT/STRADA de placas PXM
5943/MT abandonado, não sendo
encontrado vestígios de sangue
no veículo porém haviam latinhas
de cerveja vazia e o carro exalava

forte odor de maconha .
Em checagem minuciosa,
apurou-se que a placa original do
veículo GDN 4979/SP com
ocorrência de roubo/furto na
cidade de Ribeirão Preto, interior
de São Paulo, onde havia o
registro do furto.
Como não foi localizado
ninguém próximo ao veículo
acidentado, (três das quatro rodas
apresentavam avarias), ( os
ladrões com certeza haviam
abandonado o veículo após o
acidente) os policiais
providenciaram a remoção do
Fiat-Strada ao pátio da Del Pol de
Cáceres, para posterior
devolução à vitima paulista.Foto: PRF-MT

DIA DA CAÇA

Caçadores são caçados
e agrados com armas
PM c/ Redação

P

oliciais da Núcleo de
Polícia Militar de Reserva
do Cabaçal, unidade do
17º Batalhão de Mirassol
D'Oeste, prenderam três homens
por caça ilegal e com eles
apreenderam três armas de fogo.
As prisões aconteceram
na rodovia entre Reserva do
Cabaçal e Araputanga.
Os detidos, V.R.G, 41,
A.S.B,51, e J.R., 34 anos,
estavam em um veículo modelo
Gol. A guarnição policial fazia
rondas na área rural quando
avistou o carro e os três suspeitos.
Além das três armas, todas
espingardas calibres 32 e 36, os
acusados estavam com um tatu
que haviam acabado de abater.
Eles também levavam 8
munições e outros apetrechos de
caça.
Já em São José dos Quatro
Marcos, também área de atuação
do 6º Comando Regional de
Cáceres, policiais militares
prenderam um homem e
apreenderam mais uma
espingarda. O.A.T., de 51 anos,

acabou preso em flagrante por
porte ilegal e violência
doméstica.
Ele é acusado de agredir e
ameaçar de morte a esposa. A
arma dele, usada nos crimes
enquadrados na Lei Marinha da
Penha, era mantida escondida no
quarto do casal, dentro de uma

caixa sob a cama.
A espingarda calibre 32
estava com cinco cartuchos, dois
deles deflagrados. Em ambos os
casos os suspeitos presos e os
objetos apreendidos foram
entregues em delegacias da
Polícia Judiciária Civil para
demais medidas legais.
Foto: PM-MT

Fia Strada estava com as rodas daniﬁcadas

Infratores foram ﬂagrados portando armas e munições
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OLHO VIVO

Por anos, o pavimento da MT-175 esteve deteriorado, pois medidas paliativas, só amenizavam, temporariamente, os problemas. Agora, o antigo está sendo retirado

Deputado fiscaliza as obras
de reconstrução da MT 185
A

Assessoria c/ Redação

Foto: Eduardo Cardoso

s obras de reconstrução
do pavimento da MT-175,
no trecho que liga
Mirassol D'Oeste e a diversos
municípios da região, estão sendo
fiscalizadas pelo deputado
Wancley Carvalho (PV). O
parlamentar também vistoriou as
obras de drenagem e construção
do trevo no distrito de Sonho
Azul. Ele percorreu rodovias de
região, para ver de perto a
qualidade dos serviços
realizados. Desde o início do
m a n d a t o , Wa n c l e y t e m
reivindicado ações efetivas para
melhoria da infraestrutura na
região.
Por anos, o pavimento da
MT-175 esteve deteriorado, pois
as medidas paliativas apenas
amenizavam, temporariamente,
os problemas. Dessa vez, o
pavimento antigo está sendo
retirado. “Diversos trechos estão
sendo reconstruídos. Em muitos
lugares, a solução, para uma obra

de chuva virava um grande lago.
Agora a situação será resolvida: o
serviço de drenagem foi realizado
e a obra já está quase 100%
concluída.
Cobrei e reivindiquei essa
obra, junto ao Governo do
Estado, e hoje estou aqui
fiscalizando a aplicação do
dinheiro público,” disse Wancley,
agradeço o empenho da Sinfra,
em resolver esse problema.
Moradora há 20 anos no
distrito de Sonho Azul, a

AGENDAR PERÍCIA

INSS alerta que expira no dia 21
prazo de revisar auxilio doença

Para Wancley, deputado tem de reivindicar e fiscalizar

de qualidade, é retirar o asfalto
antigo, e fazer tudo novamente”,
destacou o deputado, ressaltando
que as obras estão avançadas,
sobretudo na região após o trevo
do Cacho.

MALVERSAÇÃO

Outra obra importante e, INSS c/ Redação
esperada há décadas, é trevo que
s beneficiários do
dá acesso ao distrito de Sonho
auxílio-doença
Azul, que está sendo
convocados pelo
reconstruído. “Esse também era Instituto Nacional do Seguro
um problema antigo. Em época Social (INSS) em 1º de agosto
têm até o dia 21 deste mês para
agendar a perícia de revisão do
benefício. Foram chamados
55.152 pessoas que não foram
localizados pelo INSS por
alguma inconsistência no
endereço.
A lista dos convocados
está disponível no site do
Ministério do Desenvolvimento
prorrogação de prazo para a Social (MDS) e no Diário Oficial
conclusão da reforma contratada da União (DOU). Para o
e um aditivo de preço, no valor de beneficiário conferir se o nome
R$ 15.371,36 para cobrir os consta na lista do DOU, no campo
custos com a alteração do projeto de busca do site ele deve digitar o
elétrico. O prefeito ainda pediu à nome, selecionando apenas a
Seduc-MT um nono aditivo de seção 3 e a data de 1º de agosto.
Caso tenha sido
prazo, o que foi recusado.
Após a entrega do Termo convocada, a pessoa deverá
de Recebimento Provisório com entrar em contato exclusivamente
pendências, com apenas 92,42% com a central de atendimento,
d o s s e r v i ç o s c o n t r a t a d o s ligando para o número 135. Não é
executados, a assessoria jurídica preciso ir até uma agência do
da Seduc emitiu parecer, INSS para fazer a marcação da
opinando pela instauração de perícia. Pelo 135, também é
Tomada de Contas Especial. Em possível atualizar o endereço.
Na ocasião da perícia,
seu voto, o relator condenou
ainda José Ferlin à restituição aos deverá ser apresentada toda a
cofres públicos do valor de R$ documentação médica que
15.371,36 em razão da omissão justifique o recebimento do
parcial no dever de prestar contas. benefício, como atestados,
Também foi aplicada laudos, receitas e exames. O
multa ao ex-gestor equivalente a
10% sobre o valor atualizado do
dano ao erário apurado, além da
restituição adicional de R$
2.699,15 em razão da não
execução integral dos serviços
pactuados no Convênio, com
juros e correção monetária, a
partir da data do fato e multa
equivalente a 10% sobre o valor
atualizado do dano ao erário
apurado.
O voto do conselheiro
relator foi acompanhado pela
unanimidade dos membros do
Pleno do TCE-MT.

O

TCE multa ex-prefeito
por obra não concluída
TCE c/ Redação
Foto: Arquivo

Ex-prefeito de Quatro Marcos, José Ferlin

A

demora e a não conclusão
integral das obras de
reparo e ampliação da
Escola Estadual Maria Eduarda
Pereira Soldera, em São José dos
Quatro Marcos, levou o Tribunal
de Contas de Mato Grosso (TCEMT) a penalizar o ex-prefeito do
município, José Roberto Ferlin,
com multa e a obrigatoriedade de
devolver aos cofres do Estado o
valor de R$ 15.371,36. A decisão
foi tomada na semana passada,
(8) pelo Pleno da Corte de
Contas.
Durante a sessão foi
julgado o Processo nº 13.0648/2015, que trata de uma Tomada
de Contas Especial instaurada
pela Secretaria de Estado da
Educação (Seduc). A Tomada de
Contas analisou a execução do

professora Irene Soares se dizia
esquecida pelo poder público, já
que a questão do trevo de acesso é
problema de décadas. “Na época
que estudava, na Unemat, já
deixei de ir à faculdade por medo
de atravessar toda aquela água
acumulada,” disse.
Ainda durante visita na
região, Wancley acompanhou as
obras de reconstrução do
pavimento da MT-248, no trecho
que liga Jauru a Figueirópolis
D'Oeste.

Termo de Convênio nº 161/2010,
firmado pela Seduc com a
Prefeitura de São José dos Quatro
Marcos, na gestão do então
prefeito José Roberto Ferlin
(01/01/2009 a 31/12/2012). Pelo
convênio, a Seduc-MT repassou à
Prefeitura o valor de R$
358.868,40 para a realização de
reparos na E.E. "Maria Eduarda
Pereira Soldera".
As obras compreendiam a
reforma do prédio, a ampliação
de quatro salas de aula, além da
construção de um conjunto de
sanitários masculino/feminino
com a adaptação de uma unidade
para Portadores de Necessidades
Especiais (PNE).
Segundo os autos, o
convênio sofreu oito termos
aditivos, sendo sete apenas de

segurado que estiver internado ou
enfermo e não puder comparecer,
deverá requerer a perícia
domiciliar ou hospitalar. A
solicitação deve ser feita em uma
agência do INSS por um
representante, com documento
médico indicando a condição de
impossibilidade.
Se o beneficiário não
entrar em contato ou não
comparecer na data agendada, o
auxílio-doença será bloqueado. A
partir do bloqueio, ele tem 60 dias
para marcar a perícia. Com o
agendamento dentro do prazo, o
benefício é liberado até a
realização da perícia. Se passados
60 dias sem que o beneficiário se
manifeste, o benefício é
cancelado.
Segundo o MDS, o objetivo do
pente-fino adotado pelo governo
federal é garantir que os recursos
públicos cheguem a quem
realmente precisa. Ao todo,
530.191 benefícios de auxíliodoença serão revisados.
Até 14 de julho, foram
realizadas 199.981 perícias.
Como resultado, 159.964 pessoas
tiveram o benefício cancelado
por não precisarem mais recebêlo.
A ausência de convocados
na perícia levou ao cancelamento
de outros 20.304 benefícios.
Foto: Reprodução

Ao todo, 530.191 auxílios-doença serão revisados
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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
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA,
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A
RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#184614 DEVEDOR: ADEMIR DA SILVA AMARAL - CPF.: 651.588.571-72 RUA B, 1 -JARDIM GUANABARA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184615 DEVEDOR: ANA PAULA SILVEIRA BARRETO - CPF.: 945.538.23187
- RUA COSTA MARQUES, 335 -CENTRO -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
#184503 DEVEDOR: ARGEMIRO ORTIZ - CPF.: 202.581.601-44 - RUA
COSTA MARQUES, 678 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184610 DEVEDOR: BENEDITA DA GUIA MENDES - CPF.: 488.723.691-34 RUA A, 1 -JARDIM GUANABARA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184601 DEVEDOR: COMERCIAL V. L. DE VEICULOS E PECAS- CPF.:
03.137.734/0001-05- RUA DA TAPAGEM, 200 -CENTRO -CACERES -MT Titulo:
- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184579 DEVEDOR: DEBORA DA NOBREGA AGUIAR - CPF.: 486.305.19215 - RUA DAS ORQUIDEAS, 314 -JARDIM PADRE PAULO -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184573 DEVEDOR: GERALDO MODESTO DE OLIVEIRA
- CPF.:
241.372.001-49 - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 196 -RODEIO 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
#184574 DEVEDOR: GERALDO MODESTO DE OLIVEIRA - CPF.:
241.372.001-49 - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 196 -RODEIO 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
#184571 DEVEDOR: HSBC BANCK BRASIL S/A - CPF.: 01.701.201/0001-89-

06

RUA SANTA INES, 495 -JARDIM MARAJOARA -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
#184556 DEVEDOR: JOAO DANTAS DA SILVA - CPF.: 648.488.258-49 RUA TIRADENTES, 146 -CENTRO -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
#184515 DEVEDOR: JOSE DA COSTA NUNES - CPF.: 111.640.501-68 - RUA
ANTONIO JOAO, 323 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184509 DEVEDOR: LENIR FRANCISCA DE MELO - CPF.: 488.697.241-15
- RUA DUQUE DE CAXIAS, 238 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184599 DEVEDOR: LUIZ ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF.:
929.204.468-00 - RUA COMANDANTE BALDUINO, 800
-CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184497 DEVEDOR: MANOEL MACIEL DE CAMPOS - CPF.: 008.188.221-12
- RUA LEOPOLDO AMBROSIO PINTO, 169 -DNER -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
#184585 DEVEDOR: MARCO ANTONIO PEREIRA BOAVENTURA - CPF.:
408.574.251-53
- RUA DOS JORNALEIROS, 19 -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
#184564 DEVEDOR: MARIANNE CASSIA CASTRILLON P. DA SI- CPF.:
832.885.891-68
- RUA SEPOTUBA, 28 -CAVALHADA -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
#184522 DEVEDOR: MIRIAM CUNHA KORPAS - CPF.: 419.729.451-49 RUA DOS ARAUJOS, 10 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184563 DEVEDOR: SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS
- CPF.:
077.625.771-49 - RUA DAS OPALAS, 190 -COHAB VELHA -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
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERESMT, 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, 14 de agosto de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO
CARTÓRIO.
#184654 DEVEDOR: MARINA DA SILVA CEBALHO - CPF.: 002.868.661-61 - RUA DOS MUTUS -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COOP. DE
CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: EVA DE FATIMA GUIMARAES EIRELI - Favorecido: EVA DE FATIMA GUIMARAES
EIRELI 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-CACERESMT, 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, 14 de agosto 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 18/07/2017, solicitando a
intimação por Edital dos Sr's. Paulo Theodoro do prado e Francisca lima do prado, de,
acordo com a Lei 13.042/2014, para quitar as parcelas em atraso, com saldo devedor de
responsabilidade de V.S's, venho intimá-los 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 10/08/2017

DATA
10/08/2017

VALOR
R$- 32.375,64

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.'scientificados 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 10 de Agosto de 2017.

Edna Prado
Oficiala Substituta

Cáceres-MT, terça-feira 15 de agosto de 2017

VAGAS NA SP

As duas equipes finalistas também garantiram vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, principal torneio das categorias de base no país

Final União e Luverdense
decidirá título MT-Sub. 19

O.E. c/ Redação

F

oi em um bom jogo na
manhã do último
sábado, quando o
União venceu o Dom Bosco
por 3 a 2, pelo jogo de volta da
semifinal do Campeonato
Mato-grossense Sub-19, e se
classificou à decisão contra o
Luverdense, que no mesmo
sábado, em Lucas do Rio
Verde, derrotou o Sinop.
Com esta classificação,
o Colorado também garantiu
vaga na Copa São Paulo de

Foto: Arquivo

Futebol Júnior de 2018.
A e q u i p e d e
Rondonópolis é a atual campeã
da competição estadual e jogou
o principal campeonato de
base do Brasil, em janeiro
deste ano.
O União já havia
vencido a partida de ida por 1 a
0, no estádio Luthero Lopes, no
fim da semana passado e
precisava apenas de um
empate para se classificar, mas
abriu 2 a 0 logo nos minutos

iniciais. O Azulão da Colina
chegou ao empate ainda no
primeiro tempo, mas o time
visitante voltou a ficar na
frente e segurou o resultado até
o final. Fim de jogo, 3 a 2.
Na outra semifinal
decisiva, o Luverdense
derrotou, por 2 a 0, o Sinop
Futebol Clube, em partida que
jogo foi disputado no estádio
Passo das Emas, em Lucas do
Rio Verde. Yago, aos 12
minutos do primeiro tempo,

SEM VITÓRIA

Cuiabá empata no Castelão
e continua distante do G-4
O.E. c/ Redação

O

Cuiabá fez mais um jogo
ruim nesta Série C do
Campeonato Brasileiro
no último domingo, e perdeu a
chance de subir na tabela, não
passando de um empate por 1 a 1
para o Fortaleza, na Arena
Castelão.

O time mato-grossense
manteve a escrita fora de casa e
empatou pela sétima vez na
competição nacional.
O Dourado chegou aos 16
pontos e caiu para a sétima
colocação do Grupo A. Com mais
um empate – o décimo na Série C
Foto: Olho no Esporte

Cuia precisa vencer os 4 últimos jogos pra se classificar

do Brasileiro -, o Cuiabá está a
quatro pontos do G-4 e três à
frente da zona de rebaixamento.
O jogo foi fraco
tecnicamente, sem grandes
chances para os dois lados. O
Cuiabá se defendeu muito e o
Fortaleza não conseguiu quebrar
essa forte marcação.
Mas aos 34 minutos do
segundo tempo, Ronny do
Tricolor do Pici aproveitou erro
da zaga do Cuiabá e finalizou
para o fundo da rede.
Aos 41 minutos, Bileu foi
mais esperto que o zagueiro do
Fortaleza, deu um belo drible e só
tirou do goleiro Marcelo Boeck.
Para se classificar às
quartas de finais, o Cuiabá vai
precisar vencer as últimas quatro
partidas que restam. Chegando
aos 28 pontos, provavelmente o
time consiga uma das quatro
vagas do Grupo A.
Na próxima rodada o
Dourado enfrenta o Salgueiro na
Arena Pantanal. O jogo pela 15ª
rodada da Série C do Brasileiro,
será no próximo domingo, às
18h00 e mesmo um novo empate,
pode complicara situação do
Dourado, de aspirar chegar ao
quadrado de elite, para disputar
vagas na série B.

Cáceres-MT, terça-feira 15 de agosto de 2017

Colorado e Luverdense, um duelo sempre imprevisível

abriu o placar para os donos da
casa e Juan, no segundo tempo,
marcou e decretou o resultado
final. Com o resultado, a
equipe de Lucas garantiu vaga
na final da competição e vai
encarar o União de

Rondonópolis.
Ambas equipes
finalistas também garantiram
vaga na Copa São Paulo de
Futebol Júnior do ano que vem,
principal torneio das
categorias de base no país.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Flores multicoloridas a aniversariante do dia
Cristina Cappi Aguiar Rodrigues. Que essa data
se repita por longos anos sendo sempre
comemorada com saúde e amor, são os nossos
desejos.

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

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a simpática
Marlene Fornanciari, que na oportunidade recebeu os
abraços dos familiares e amigos. Felicidades sempre.

***************************
Áries

Votos de felicidades a Daniel Diório que ontem festejou data nova.
Sucessos e muitos anos de vida. Parabéns!!!
O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas em
questões que envolvem sua casa, a vida
doméstica e os relacionamentos em
família. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada. O momento
é ótimo para a interiorização e mudança
de padrões mentais e emocionais.

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas ao seu
coração. Você estará mais alegre e
dinâmico, cheio de amor para dar. Um
romance, que vem sendo desenhado pelo
Universo, pode dar um passo à frente.
Dias ótimos para estar mais perto dos
filhos.

Leão

O Sol em seu signo continua recebendo
um ótimo aspecto de Urano indicando
mudanças importantes, rápidas e
positivas em sua vida pessoal e
profissional. Você estará mais aberto e
comunicativo, bem humorado e
divertido nos próximos dias. Bons
negócios e melhora nos
relacionamentos, são as marcas desta fase.

Virgem

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas em seu
mundo emocional e sentimentos.
Pessoas e situações que já não fazem
mais sentido em sua vida, começam a
ser deixadas para trás. Este é um
momento agradável de libertação
emocional e espiritual.

O Sol continua recebendo um ótimo
Capricórnio
Sagitário aspecto
de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas em
projetos de médio prazo que estejam
envolvidas publicações e viagens. O
período, que dura alguns dias, pode
envolver a negociação de um
interessante projeto, que levará a um
novo contrato de trabalho.

pode ser aprovado.

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas
relacionadas a novas oportunidades de
ganhos. Uma sociedade ou parceria
financeira envolvendo uma grande soma
de dinheiro, pode começar a ser negociada
e firmada em poucos dias. Um empréstimo
envolvendo uma grande soma de dinheiro

Passeando em nossa Princesinha do Paraguai a
médica veterinária Marcela Marques, que veio de
Brasília visitar o maridão Leonardo Ribeiro e
aproveitar a semana para rever os amigos curtindo
as belezas da cidade. O casal já está em contagem
regressiva para a mudança. Grande abraço e que
logo possam estar juntinhos curtindo o amor que os
uniu.

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas
relacionadas à acordos e negociações.
Um novo contrato pode começar a ser
negociado nos próximos dias. A
comunicação melhora sensivelmente e
através dela, você poderá fazer ótimos
negócios.

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas
relacionadas à sua vida material e
financeira. O período, que dura alguns
dias, pode trazer a você, boas
oportunidades de negócios e aumento de
seus rendimentos. A compra ou venda de
um imóvel não está descartada.

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas em sua
vida social, que ganha um novo
movimento. Amigos, novos e antigos,
se aproximam de você. Você estará mais
aberto e receptivo e conseguirá
estabelecer metas objetivas para uma
equipe de trabalho que você faz parte ou gerencia.

O Sol continua recebendo um ótimo
Escorpião aspecto
de Urano indicando mudanças

Gêmeos

Libra

O Sol continua recebendo um ótimo
Aquário aspecto
de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto e
receptivo, mais simpático e comunicativo
atraindo a atenção de pessoas
interessantes. Um nova sociedade ou
mesmo um novo romance pode começar.

Câncer

importantes, rápidas e positivas em seus
projetos profissionais e planos de
negócios, que começam a ser colocados
em prática, trazendo novas
oportunidades em sua carreira. Você
pode ser convidado para fazer parte de
um novo projeto ou empresa.

Peixes

O Sol continua recebendo um ótimo
aspecto de Urano indicando mudanças
importantes, rápidas e positivas
relacionadas à sua rotina,
especialmente a de trabalho. O período,
que dura alguns dias, pode envolver
uma mudança de trabalho, um convite
para fazer parte de outra equipe e
empresa ou a aprovação de um novo projeto.

