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 Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em 
uma praça no Bairro Santa Cruz, em Cáceres, na manhã de ontem, 
(10) e segundo relato da Polícia Militar, o corpo do homem foi 
localizado por moradores do bairro e apresentava uma lesão no 
crânio. O homem não portava documento e a suspeita é de que ele 
seja um morador de rua. Página 03

CATADOR DE LATINHAS

Morador de rua encontrado 
morto em praça de Cáceres

Foto: PM

ROCK AND ROLL

Bugrestock: da distorção à viola
de cocho, o Woodstock cacerense

Vitima freqüentava boteco próximo à praça

Foto: Divulgação

 Quem disse que 
Cáceres não é lugar para 
Rock and Roll? O bom e 
velho Rock and Roll está 
mais vivo que nunca na 
Princesinha do Paraguai. Os 
amantes do gênero que 
nunca envelhece agora têm 
residência fixa e novo xodó, 
que atende pelo nome de 
Bugrestock. Os eventos já 
promovidos pelo Projeto 
Bugrestock vêm sendo 
sucesso de crítica e público. 
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OPORTUNIDADE

Concurso público da Seduc
seleciona vagas em Cáceres

Foto: WEB

 As inscrições para o concurso o público com 
5.748 vagas para profissionais da educação, pela 
Secretaria de Estado Educação Esporte e Lazer (Seduc)  
começaram a partir da última segunda-feira (10), os 
salários variam entre R$ 1.167,12 e R$ 3.640,34 e a taxa 
de inscrição varia entre R$ 43 e R$ 91. Página 05

PESCA PREDATÓRIA

Sema apreendeu 2.400 kg 
de peixe só no 1º semestre

Foto: Divulgação

 Entre janeiro e junho deste ano, equipes da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental apreenderam 2,4 toneladas de pescado irregular em Mato 
Grosso. Somadas, as multas já passam de R$ 671 mil, valor 47% 
maior que a quantidade aplicada em todo o ano de 2016, que foi de 
R$ 456 mil. Os peixes apreendidos foram doados a instituições 
filantrópicas. Conforme relatório da fiscalização, foram abordadas e 
orientadas 5.608 pessoas nos primeiros seis meses de 2017, e 
vistoriados 2.008 veículos e 217 embarcações, o que resultou em 56 
termos de apreensão e 25 autos de infração envolvendo diferentes 
apetrechos proibidos, como redes e tarrafas. Página 05
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REFIS

A Secretaria de Fazenda prorrogou para o 
dia 10 de outubro a adesão ao Programa de 
Recuperação de Créditos de Estado de Mato 
Grosso (Refis). Contribuintes que possuem 
débitos em 2015 e anos anteriores terão 
mais tempo para regularizarem as dívidas 
junto a Receita Estadual. Segundo a Sefaz, a 
prorrogação visa dar oportunidade aos 
contribuintes que ainda não podiam recorrer 
ao programa porque estavam à espera da 
finalização de julgamentos de processos 
administrativos tributários.

VAGA ASSISTENTE SOCIAL 

E PSICÓLOGA

A comarca de Vila Bela da Santíssima 
Trindade abriu processo seletivo para 
credenciamento nas áreas de Assistência 
Social e psicologia e para formação de 
cadas t ro  de  rese rva .  As  normas  
estabelecidas foram publicadas no edital nº 
11/2017/DF.  As inscrições devem ser 
realizadas de 10 de julho a 4 de agosto, na 
Diretoria do Fórum. Dentre os requisitos 
para o credenciamento estão: ser maior de 
21 anos; não possuir antecedentes 
criminais; ser bacharel em serviço social 
e/ou psicologia por instituição devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e com registro no Conselho 
Regional da respectiva área profissional. O 
requerimento que consta no edital deve ser 
protocolado na sede do foro e deverá ser 
instruído com a ficha cadastral que também 
consta no edital, além da declaração acerca 
da veracidade das informações prestadas e 
de pleno conhecimento e concorrência dos 
termos do edital.

PROCESSO SELETIVO

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos fará processo seletivo para 
contratação temporária destinada a atender 
a unidade do Sistema Socioeducativo de 
Lucas do Rio Verde. As inscrições devem 
ser feitas nos dias 18 e 19 de julho, na sede 
da Companhia Independente de Bombeiros 
Militar do município, das 08 às 16h, 
conforme requerimento do  publicado edital
no Diário Oficial do Estado desta sexta-
feira. Serão ofertadas 31 vagas, sendo 30 
para agentes de segurança socioeducativo 
masculino e feminino e uma vaga para 
assistente administrativo. O salário é de R$ 
2.840,04 para o cargo de agente e de R$ 
2.414,05 para assistente, ambos com carga 
horária de 40 horas. O contrato terá vigência 
de um ano, podendo ser prorrogado por 
igual período pela secretaria. O processo 
seletivo será realizado por comissão 
instituída pela Sejudh e todas as etapas 
ocorrerão na cidade de Lucas do Rio Verde. 
Todos os atos oficiais do Processo Seletivo 
s e r ã o  p u b l i c a d o s  n o  s i t e  
http://www.sejudh.mt.gov.br, devendo o 
candidato acompanhar o mesmo, pois, caso 
ocorra alteração nas normas contidas neste 
Edital, elas serão divulgadas no endereço.

  vida noturna desta cidade é 
extraordinária, é só andar por ai. Em todos os 
lugares transformam-se  em  ponto de 
encontro, nas luzes e nos zun-zun das 
conversas infindáveis existe um mundo novo 
na noite a te esperar, com os artistas anônimos, 
um violão e uma voz,  ao som de uma canção 
para quem se ama, múltiplas músicas são 
cantadas em forma de misturas sem 
exclusividade, (do Samba ao Chorinho; do 
Rasqueado ao Sertanejo), são baladas que 
embalam a tristeza esta sem amar ou amplia a 
alegria de jovens baladeiros, ou aos tristes 
boêmios modernos, esses barzinhos se 
transformam no grande  universo de gente 
comum e ao mesmo tempo tão diferentes.
 Com a chegada da noite, a vida 
prolonga para os “bon vivant cuiabano”,  pois 
os habitantes noturnos que são a razão do 
espetáculo dos prazeres da vida, soma-se a 
mistura da diversidade de gostos e sabores. 
Pelas mesas existem uma mistura de alegria e 
tristeza estampada no ar e nos rostos dos novos 
boêmios, se identifica os seres adoradores da 
noite, é um universo que não discrimina a 
formação social, ali estão os intelectuais, os 
políticos, os estudantes ou puxadores de ferros 
das academias, e neste mundo da nova Cuiabá, 
encontramos homens e mulheres solitários por 
opções ou acolhedores de infindáveis sonhos, 
estes são contagiados pela magia inexplicável 
dos “bate-papos” e a cada gole gelado nasce 
uma felicidade artificial embalada pelos 
encontros passageiros, que às vezes  finda com 
o nascer da luz do sol.    
 Com a chegada da noite, cada adorador 
da noite assume o seu lugar na vida noturna de 
Cuiabá, e  de chope em chope o grande 
espetáculo noturno é instalado,  nos principais 
pontos da cidade deixa de ter exclusividade, o 
mundo do “vai-e-vem” do tribos noturnos  que 
povoam  a   Praça Popular ou Praça da 
Mandioca,  onde a noite só termina com a luz 
do dia; e nesse mundo dos prazeres da carne ou 
do comer pelos gostos apurados, pessoas 
buscam lugares nos gostos e sabores do 
restaurantes da Av. Vargas e Shoppings  com 
opções infindáveis,  e mesmo passando pelas 
calçadas da Av. Rubens de Mendonça onde se 
bebe e se come com a espontaneidade dos 
estabelecimentos da noite, enfim  esses lugares 
retratam a cara da Cuiabá festiva e dos 
encontros noturnos, pois em todos os lugares 
destas cidade existe alguém a espera de 
alguém, é só escolher. 
 Cuiabá uma cidade dos encontros, aqui 
no centro da América do Sul, onde todos os 
caminhos e histórias se encontram e se 
confundem, formando a mistura perfeita de 
gente de todos os lugares. O mundo de opções 
estão em todos os lugares,  a tristeza não faz 
morada neste lugar, ninguém vive sozinho 
nesta cidade, a não ser por opção.  Em todo 
canto  existem pessoas dispostas a ser um 
grande “associador”,   querendo partilha 
felicidade, porque os sentimentos noturnos são 
compostos de espontaneidades, basta derrubar 
as barreiras que são colocadas de imediato em 
função de imagens desiguais aos iguais, ou por 
estereótipos não desejados que dificultam o 
poder de interagir facilmente. 
 Por opção, muitos preferem passar 
longe do mundo noturno, acreditam que para 
cuidar do lado espiritual o caminho é não ter 
caminho, e se isolam. Mas na verdade, ao 
contrário, as descobertas trazem em si, a 
obrigatoriedade de compartilhar, porque o 
mundo é totalmente associativo, quando menos 
percebemos,  estamos rodeados de pessoas que 
comungam o mesmo sentimento que o nosso, e 
é através dessas pessoas felizes ou infelizes que 
nos escancara as experiências que enriquecem 
o nosso viver, pois a grande verdade é que 
nunca seremos felizes isolando em nosso 
egoísmo de viver eternamente só.

Economista Wilson Carlos Fuáh – É 
Especialista em Administração Financeira  
e  Recursos Humanos  - Fale com o Autor: 
wilsonfua@gmail.
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 O motorista que estaciona o carro 
em local proibido, que tranca o 
cruzamento e atrapalha o trânsito é uma 
pessoa má? Levando em consideração a 
teoria do filósofo inglês Thomas Hobbes, 
a resposta é sim. O teórico que acreditava 
que o homem, na sua essência, não é um 
ser do bem se encontra no período entre os 
séculos 16 e 17. Para ele, a natureza 
humana é má, o homem é mau, não presta, 
tese que ele defende e está na obra "O 
Leviatã", inspirada em uma figura 
mitológica, que é uma serpente que fez um 
acordo com os homens. 
 Na medida em que os homens não 
cumprem o acordo, a serpente vem e os 
devora. egundo a teoria de Hobbes, se o 
homem já nasce mau, ele não sabe viver 
em sociedade e precisa de um estado 
autoritário, que dite as regras, as normas 
de convivência, tese que vai fundamentar 
sua visão de estado absoluto. A visão é de 
que homem não tem pretensão de ser 
social, ele é mau, o que causa 
insociabilidade e para se tornar social, é 
preciso formar um novo pacto, um novo 
acordo entre homens, para que eles 
possam renunciar à coisa mais importante 
num estado de selvageria, que é a 
liberdade, arremata o filósofo. 
 Veja o leitor, que na rua ou nos 
noticiários, quando acontecem fatos que 
demonstram atitudes de extrema maldade, 
realmente, a fica inclinada a concordar 
com Hobbes. Principalmente quando são 
atitudes não  condizentes com o exercício 
da cidadania, como cuidado da cidade, do 
outro, consigo mesmo. A gente tem que 
continuar fazendo a discussão e redefinir 
nossos papéis como cidadão, como 
pessoa, ser humanizado, mas fugir do 
radical da tese Hoobbiana, sob pena de 
acreditamos na tese de que não temos 
oportunidade de nos mostrar diferentes da 
maldade.
 Quem já passou pela Rua da 
Aurora, no Recife, onde estivemos no 
ultimo final do ano, vai ver a Praça Padre 
Henrique, onde está o primeiro 
monumento construído no Brasil para 
lembrar os mortos desaparecidos durante 
o período de ditadura. Com o nome  

“Tortura nunca mais”, a obra do artista 
plástico Demetrio Albuquerque lembra, 
todos os dias, que um homem é capaz de 
torturar outro homem até a morte. Por 
outro lado, as imagens do cotidiano em 
algumas cenas do diaa dia das pessoas, 
mostram que existe gente boa, capaz de 
ajudar o próximo sem receber nada em 
troca. A grande dificuldade é se nós nos 
permitimos fazer coisas certas mesmo se 
não tiver ninguém olhando, câmeras ou 
aplicação de multas. 
 Caímos nas justificativas mais 
diversas,  o que é injustificável no ponto 
de vista da convivência social e é aí que 
devíamos nos cuidar mais, aprender a 
perder para ganhar socialmente. A gente 
discorreu modéstia as favas como diria 
Gilmar que joga pra todo lado e acende 
uma luz pra Deus e outra pro Capeta, nem 
sempre o homem (pessoa) nasce mau, é 
mau e tende a agir com maldade, o que 
acreditamos possa acontecer, é a janela 
ampla que a corrupção oferece de ganhos 
rápidos ao fulano que se rala por uns 
bererés e de repente vê a chance de lavar a 
égua e engordar o bolso pouco de lixando 
pro sufoco dos lesados. 
 Veja o leitor, num ponto de parada 
de ônibus em Mato Grosso, um pacote de 
bolachas de 150gramas que no Juba não 
vai além de R$2,00 lá no tal posto de 
estrada, é vendido a R$ 5,00. Um de 200 
gramas, salta pra R$ 7,00 convenhamos, é 
abuso mesmo,mostrando como se pratica 
a corrupção. Ora, ele vê na TV que 
ministro se vende por R$ 500 mil numa 
mala de grana, flagrante indiscutível, 
filmado, testemunhado,devolve a mala 
faltando R$35 mil, devolve os 35, 
consuma-se o réu confesso e não fica 
preso, então, truco, pra  q u e  s e r  
honesto? O filho deste ladrão de posto 
beira-estrada,aprende com o pai, ensina 
aos seus filhos e a ciranda anda, então, 
concluindo, o homem não é mau e nem 
mal, ele aprende a ser mau e mal, porque 
os mestres da corrupção dão-lhes aulas 
todos os dias, com o aval da impunidade, 
ciente da troca de uma cela de prisão por 
uma tornozeleira, né Pereira? Então, 
Truco.
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Vida noturna do “bon 
vivant cuiabano” A Antítese do Mau

crânio.
 O homem não portava 
documento e a suspeita é de que 
ele seja um morador de rua.
 Técnicos da Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) foram acionados e se 
deslocaram até à Praça Roosevelt 
de Barros, onde o corpo foi 
encontrado. 
 Segundo um casal que 
mora próximo ao local, o homem 
foi visto naquele mesmo ponto, 
na noite de domingo (9), deitado 
em um banco e ao lado de uma 
bicicleta e de uma caixa de isopor 
que continha latas vazias de 
cerveja.
 Os peritos encontraram, 
em um dos bolsos do homem, 
uma carteira, mas nenhum 
documento que pudesse auxiliar 
na identificação da vítima foi 

encontrado. Ao lado do corpo, os 
técnicos da Politec encontraram 
ainda uma faca de cabo preto, 
porém não foi encontrada 
nenhuma perfuração no corpo da 
vítima.
 Uma terceira testemunha 
relatou aos policiais presentes no 
local que a vítima trabalharia 
como catador de latinhas e seria 
viciada em bebidas alcoólicas, 
sendo visto freqüentemente em 
um bar localizado no Bairro da 
Ponte.
 O caso do homem foi 
encaminhado para o Instituto de 
Medicina Legal (IML), onde 
deve passar pelo exame de 
n e c r o p s i a .  O  c a s o  f o i  
encaminhado para a Polícia Civil 
e deve ser investigado pelo 
delegado Wilson Santos.
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Militar, o corpo do homem foi 
localizado por moradores do 
bairro e apresentava uma lesão no 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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evento, muitas atrações de renome já 
se apresentaram no Bugrestock. O 
Projeto já proporcionou à cidade de 
Cáceres várias noites incríveis, 
revivendo diversas lendas do Rock 
Nacional e Internacional. Dentre os 
even tos  mais  marcan tes  j á  
realizados, tivemos a apresentação 
dos covers oficiais de Raul Seixas, 
Renato Russo, Cazuza, Cássia Eller 
e Queen. Além de tributo ao Charlie 
Brown Jr com participação de 
Marcão Britto, guitarrista da banda.
 Há pouco mais de um ano, 
Bugrestock também tem sido palco 
para divulgação da cena alternativa e 
autoral do interior do Mato Grosso. 
Entre outras, bandas como TS4 
(Pontes e Lacerda), Cheque Malte 
( C á c e r e s ) ,  T h e  B u g r e s  
(Cáceres/Cuiabá), Dubom Rock 
(Cáceres), e autorais, como O 
Mormaço Severino (vencedora do 
prêmio estadual no Festival Mato 
Rock IV), Junção Cósmica, e 
músicos independentes como André 
Coruja, já encheram de energia as 
noites cacerenses. E dessa vez não 
poderia ser diferente. Uma das 
bandas com maior notoriedade no 

uem disse que Cáceres não é Qlugar para Rock and Roll? O 
bom e velho Rock and Roll 

está mais vivo que nunca na 
Princesinha do Paraguai. Os 
amantes do gênero que nunca 
envelhece agora têm residência fixa 
e novo xodó, que atende pelo nome 
de Bugrestock.
 Os eventos já promovidos 
pelo Projeto Bugrestock vêm sendo 
sucesso de crítica e público. Com 
uma proposta diferenciada de 
a m b i e n t a ç ã o ,  s o n o r i d a d e  e  
tratamento do público, o Bugrestock 
cada vez mais se consolida, tendo 

lugar cativo no coração dos que o 
f requentam,  e ,  desper tando  
curiosidade naqueles que ainda não 
o conhecem. A ideia do uso do 
trocadilho é de ressaltar a essência 
do Projeto que, assim como o 
Festival Woodstock, usa a melodia e 
a  n a t u r e z a  c o m o  a l i a d o s ,  
promovendo uma sinergia quase 
perfeita entre música, cultura, paz, 
amor e amizade.
 O Projeto surgiu visando a 
difusão da cultura por meio da 
música como forma de integração da 
diversidade cultural em Cáceres. 
Nesse pouco mais de um ano de 

cenário musical mato-grossense, a 
Cerrado Groove (cujo vocalista é 
bugre do pé rachado!) se apresentará 
no próximo dia 15 de julho com um 
especial Tim Maia + SambaRock e 
Soulmusic. Pantaneiro e interiorano 
de origem, o Projeto Bugrestock 

resgata o passado, vive o presente e 
semeia o futuro, atendendo aos 
anseios de um público exigente e 
pouco valorizado culturalmente, 
consolidando a cena alternativa 
entre arpejos, distorções e violas de 
cocho.

m homem ainda não Ui d e n t i f i c a d o  f o i  
encontrado morto em 

uma praça no Bairro Santa Cruz, 
em Cáceres, na manhã de ontem, 
(10) e segundo relato da Polícia 

CATADOR DE LATINHAS

Morador de rua encontrado 
morto em praça de Cáceres

Homem foi visto naquele mesmo ponto, na noite de domingo (9), deitado em um banco 
e ao lado de uma bicicleta e de uma caixa de isopor que continha latas vazias de cerveja
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Vitima freqüentava boteco próximo à praça

ROCK AND ROLL

Bugrestock: da distorção à viola
de cocho, o Woodstock cacerense

Foto: Divulgação
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forte odor de álcool e dificuldade de se 
comunicar”, disse. Os policiais 
militares chegaram ao local e foi dado a 
voz de prisão  William Cardoso 
Pedraca (26 anos), o mesmo foi 
conduzido ao Centro Integrado de 
Segurança e Cidadania (CISC), 
juntamente com seu veículo um Gol de 
placas MXK-1271, de Natal - RN, para 
as providências cabíveis. O ciclista 
Vandionor Ramos da Silva, um senhor 
de 61 anos e Maria de Fatima dos 
Santos Oliveira (23 anos), foram 
encaminhados ao Hospital Regional de 
Cáceres pela guarnição do Corpo de 
Bombeiros. Segundo a guarnição da 
Policia Militar o condutor do veículo 
encontra-se com sua carteira de 
habilitação vencida, sendo feita a a 
apreensão de sua habilitação, e o 
condutor notificado por conduzir o 
veículo alcoolizado e responder pelo 
crime. Segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro, no Artigo 306. Conduzir 
veículo automotor, na via pública, sob a 
influência de álcool ou substância de 
efeitos análogos, expondo a dano 
potencial a incolumidade de outrem. As 
penas são a detenção, de seis meses a 
três anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo 
automotor. (Por: Joner Campos - 
Foto: Ilustrtiva)

a noite de sábado (8), um Nhomem, de 26 anos, com sinais 
de embriagues conduzia um 

veículo no Bairro Jardim Universitário, 
na cidade de Cáceres (MT), quando 
invadiu uma lanchonete e atropelou 3 
pessoas que estavam no local. O 
proprietário da lanchonete, Wancley 
Alencar Ferreira, informou que na 
ocasião estava trabalhando em seu 
comércio, quando foi surpreendido 
pelo condutor do veículo que atropelou 
um ciclista na via, e em seguida 

adentrou na sua lanchonete onde se 
encontravam várias pessoas realizando 
as refeições, vindo atingir a senhora 
Maria de Fatima dos Santos Oliveira, 
que sofreu lesões pelo corpo, e que 
ainda foram danificadas cadeiras e 
mesas de sua lanchonete. Segundo o 
senhor Wancley, após o atropelamento 
o homem foi contido, e que o mesmo 
retirou a chave da ignição. "Eu acionei a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militares, notamos que o condutor 
apresentava sinais de embriaguez e com 

 Polícia Judiciária Civil de AA r i p u a n ã   e s c l a r e c e u  o 
homicídio ocorrido na sexta-

feira (07.07), em que o filho matou o 
próprio pai. Segundo as investigações, 
o adolescente V.N.S., 15, agiu para 
salvar a vida da mãe. O crime aconteceu 
na tarde de sexta-feira (07), na 
propriedade agrícola da família, na 
zona rural Aripuanã. Na ocasião, a 
vítima Vitório Nunes da Silva, 43, em 
posse de um canivete tentava tirar a 
vida da companheira .  Segundo 
testemunhas oculares, o marido 
estrangulava a esposa e ameaçava tirar 
sua vida cortando sua jugular com 
canivete. Desesperado com a situação, 
o adolescente desferiu um disparo de 
espingarda calibre 32, contra o pai, que 
não resistiu ao ferimento e morreu antes 
da chegada da equipe médica. Assim 
que foi acionada, a Polícia Civil foi até a 
propriedade,  onde apreendeu a 

espingarda calibre 32, utilizada pelo 
menor, um revólver calibre 38, com 16 
munições não deflagradas, 5 munições 
calibre 22,  inúmeras cápsulas calibre 
32 e apetrechos para carregamento de 
cartuchos. O menor se apresentou 
espontaneamente na delegacia, onde foi 
ouvido pelo delegado Alexandre da 
S i l v a  N a z a r e t h  e  p r e s t o u 
esclarecimentos sobre sua atuação. Os 
policiais confeccionaram o relatório de 
crime e o boletim circunstanciado de 
ocorrência do menor. “Ficou claro que 
o adolescente  agiu mediante  a 
excludente de ilicitude de legítima 
defesa de terceiro, previsto no artigo 
121 caput, combinado com artigo 23, 
inciso II do Código Penal Brasileiro. O 
r e v ó l v e r  e  d e m a i s  m u n i ç õ e s 
encontradas na residência, não tiveram 
relação com o ato infracional do 
menor”, disse o delegado. (Fonte e 
Foto: PJC-MT)

Motorista com sinais de embriagues invade
lanchonete e atropela três em Cáceres

m  c a r r o  e  u m a Um o t o c i c l e t a  s e 
e n v o l v e r a m  e m  u m 

acidente de trânsito no final da 
tarde desta sexta-feira (07.07), 
em Pontes e Lacerda. O fato 
aconteceu na rua Tancredo 
Neves, em frente ao quartel do 
Corpo de Bombeiros. Segundo 
informações, os dois veículos 
seguiam pelo mesmo sentido, 

centro à BR 174, quando o carro 
foi fazer uma conversão para a 
esquerda e acessar a avenida 
Alcântara no Jardim Marília e a 
moto bateu a lateral. 
 O condutor da moto 
sofreu escoriações no braço 
esquerdo e foi encaminhado para 
a Santa Casa. A Polícia Militar 
esteve no local para registrar a 
ocorrência.

Para defender a mãe lho
atira no pai em Aripuanã

Carro e moto se envolvem em acidente de
trânsito na Tancredo Neves em Lacerda

A Associação Pantaneira dos Artesãos de Cáceres - APAC, Associação Civil 
de Direito Privado sem fins lucrativos, situada a Rua Projetada A, Quadra A, 
nº 284, Bairro Cristo Rei, em Cáceres - Mato Grosso, através de sua 
Presidente, convoca todos os associados adimplentes com suas obrigações 
estatutárias para participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 05 de Agosto de 2017, às 15 horas em primeira convocação, e as 15h 30 
em segunda e última convocação no endereço Rua Projetada A, Quadra A, 
nº 284, Bairro Cristo Rei, a fim de serem deliberados os seguintes itens, 
conforme ordem do dia: a) Eleições para os cargos da Diretoria Executiva. 
O deliberado obrigará a todos os associados, ainda que ausentes ou 
discordantes. Cáceres, 07 de Julho de 2017. Suely Tocantins - Presidente. 
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s inscrições para o concurso Ao público com 5.748 vagas 
pa ra  p ro f i s s iona i s  da  

educação, pela Secretaria de Estado 
Educação Esporte e Lazer (Seduc)  
começaram a partir da última 
segunda-feira (10), os salários 
variam entre R$ 1.167,12 e R$ 

3.640,34 e a taxa de inscrição varia 
entre R$ 43 e R$ 91.
 As vagas são para os cargos 
de professor da educação básica, 
técnico administrativo educacional e 
apoio administrativo educacional.
 De acordo com a Seduc, 
além de 3.324 vagas para o cargo de 

professor, o concurso público ainda 
ofertará 1.496 vagas para o cargo de 
apoio administrativo e 928 para o 
cargo de técnico administrativo, em 
um total de 5.748 vagas, além de 
cadastro de reserva de 50% do total 
de vagas.
 Os interessados poderão se 

inscrever no período de 10 de julho a 
15 de agosto, .apenas pela internet
 As taxas de inscrição são de 
R$ 43 (nível fundamental), R$ 63 
(nível médio) ou R$ 91 (nível 
superior). As provas serão aplicadas 
em setembro deste ano, pelo 
Instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação (IBFC), nos 15 
municípios pólos de Mato Grosso.
 Além das quatro fases 
eliminatórias para o cargo de 
professor, o concurso ainda terá nota 
de corte de 5,0 pontos nas três 
primeiras etapas. 
 A pr imeira  fase  será  
composta por uma prova objetiva de 
múltipla escolha, com 70 questões, e 
a segunda fase por uma redação e 
uma prova dissertativa com quatro 
questões, sendo três da disciplina 
específica à qual o candidato 
concorre, e uma relativa às políticas 
públicas de educação. As duas etapas 
serão realizadas no dia 17 de 
setembro.
 Os classificados para a 
terceira fase passarão por uma 
avaliação didática com apresentação 
de uma aula, cujo conteúdo deverá 
ser pré-determinado, na área 
específica de atuação, com duração 
de 20 minutos para apresentação e 10 
minutos para questionamentos da 
banca avaliadora. A quarta e última 
fase será a de avaliação de títulos, 
também de caráter classificatório.
 Já para os cargos de técnico 
administrativo educacional e apoio 

administrativo educacional, o 
processo será diferente. Candidatos 
a técnico administrativo farão, na 
primeira fase, uma prova objetiva de 
múlt ipla escolha de caráter  
eliminatório, composta por 60 
questões e, na segunda, redação e 
prova dissertativa também com 
quatro questões, sendo três da 
disciplina específica a que concorre 
a uma vaga, e uma relativa às 
políticas públicas de educação.
 Os que concorrerão a uma 
vaga para apoio administrativo 
passarão apenas por uma etapa, que 
será uma prova objetiva de múltipla 
escolha de 50 questões, de caráter 
classificatório e eliminatório. 
 Vale ressaltar que também 
haverá nota de corte de 5,0 pontos 
para ambos os cargos. A aplicação 
das provas será no dia 24 de 
setembro.
Salários - A remuneração paga hoje 
aos professores em início de carreira 
é de R$ 3.640,34 (30 horas 
semanais). Para os demais cargos, os 
valores são de R$ 1.456,11 e R$ 
1.167,12.
Provas - As provas serão aplicadas 
nos municípios polos de Mato 
Grosso: Alta Floresta, Barra do 
Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, 
Diamantino, Juara, Juína Matupá, 
Pontes e Lacerda, Primavera do 
Leste, Rondonópolis, São Félix do 
Araguaia, Sinop e Tangará da Serra, 
em locais que serão divulgados em 
breve.

ntre janeiro e junho deste Eano, equipes da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 

(Sema) e do Batalhão de Polícia 
Militar Ambiental apreenderam 2,4 
toneladas de pescado irregular em 
Mato Grosso. 
 Somadas, as multas já 
passam de R$ 671 mil, valor 47% 
maior que a quantidade aplicada em 
todo o ano de 2016, que foi de R$ 

456 mil. Os peixes apreendidos 
foram doados a instituições 
filantrópicas.
 Conforme relatório da 
fiscalização, foram abordadas e 
orientadas 5.608 pessoas nos 
primeiros seis meses de 2017, e 
vistoriados 2.008 veículos e 217 
embarcações, o que resultou em 56 
termos de apreensão e 25 autos de 
infração envolvendo diferentes 

apetrechos proibidos, como redes e 
tarrafas. 
 Também foram apreendidos 
quatro barcos, três motores, uma 
moto, 14 veículos, 13 varas de pesca 
e 11 molinetes.
 A maioria das apreensões 
aconteceu durante abordagens de 
rotina, segundo a Sema. Embora 
esteja fora do período de defeso da 
piracema, a lei  estadual nº 
9.096/2009 impõe regras aos 
pescadores, como a proibição de 
determinados apetrechos de pesca. 
Além disso, exige-se a carteirinha de 
amador ou profissional para pescar).
 Segundo a legislação, o 
pescador pode capturar e transportar 
a t é  5  k g  e  u m  e x e m p l a r ,  
independentemente do peso. Já os 
pescadores profissionais têm o 
limite de 125 kg de pescado por 
semana. 
 A pesca depredatória e 
outros crimes ambientais podem ser 
denunciadas por meio da Ouvidoria 
Setorial da Sema, cujo telefone é 
0800-65-3838; no , por site da Sema
meio de formulário; eo; e nas 
unidades regionais do órgão 
ambiental ou pelo aplicativo MT 
Cidadão.

 omeçaram na última-feira (10) as Cinscrições do processo seletivo 
2018/1 do Instituto Federal de Mato 

Grosso (ifmt). São ofertadas 2.985 vagas em 
cursos integrados ao ensino médio, 
distribuídas em 19 campi e dois núcleos 
avançados. O edital foi lançado na última 
sexta-feira (7) e pode ser acessado no site da 
instituição. Os cursos técnicos são nas áreas 
de administração, agropecuária, alimentos, 
informática,  química,  edif icações,  
eletroeletrônica, comércio e secretariado, 
entre outros. Os interessados devem fazer a 
inscrição exclusivamente pelo site da 
seleção, até o dia 08 de outubro de 2017. 
Após preencher o formulário de inscrição e 
questionário socioeconômico, o candidato 
tem que imprimir o boleto da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 40, e fazer o 
pagamento na rede bancária.
 No dia 19 de outubro, serão 
disponibilizadas as relações de candidatos 
inscritos e os locais de realização do exame 
no site da seleção. A prova será no dia 29 de 
outubro, das 14h às 17h30, com 20 questões 
de língua portuguesa e 20 questões de 
matemática. A publicação do gabarito 
ocorrerá no dia 30 de outubro de 2017, 
também pela internet.
 O resultado do processo seletivo 
deve sair no dia 11 de dezembro de 2017. Em 
cinco listas, por curso e turno, constarão os 

candidatos da listagem geral que foram 
aprovados no processo seletivo; nas outras 
quatro listas, constarão os nomes dos 
candidatos aprovados que se inscreveram 
como cotistas.
 As matrículas serão de 08 a 12 de 
janeiro de 2018, na Secretaria Geral de 
Documentação Escolar do campus para o 
qual o candidato se inscreveu. A segunda 
chamada será divulgada no dia 18 de janeiro 
de 2018 e o período de matrículas é previsto 
para o período entre 23 e 26 de janeiro de 
2018. Caso seja necessário, mais chamadas 
serão realizadas, sempre publicadas no site 
do IFMT.
 As vagas são para os campi de 
Cuiabá (Octayde Jorge da Silva e Bela Vista), 
São Vicente, Cáceres (Professor Olegário 
Baldo), Pontes e Lacerda (Fronteira Oeste), 
Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, 
Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, 
Barra do Garças, Primavera do Leste, Alta 
Floresta, Tangará da Serra, Diamantino, 
Lucas do Rio Verde, Sinop, Guarantã do 
Norte. Há vagas ainda os núcleos em 
Paranaíta e Jaciara.
Isenção da taxa de inscrição - Os 
candidatos interessados poderão pedir a 
isenção de pagamento de taxa de inscrição 
entre 10 a 20 de julho. Para isso, é necessário 
ter estudado todo o ensino fundamental na 
rede pública de ensino (municipal, estadual 

ou federal); não ser beneficiado por bolsa 
integral de estudos; comprovar residência no 
estado; comprovar renda familiar não 
superior a dois salários-mínimos e preencher 
o formulário de inscrição e questionário 
socioeconômico no .site da seleção
 Após realizar sua inscrição, o 
candidato à isenção deverá entregar os 
documentos comprobatórios requisitados no 
edital no campus para o qual se inscreveu.
Reserva de vagas - O IFMT estabelece a 
reserva de vagas de 50% em todos os cursos e 
turnos para candidatos que tenham cursado 
ensino médio na rede pública de ensino. 
Metade das vagas reservadas a cotistas será 
para candidatos com renda bruta igual ou 
menor a 1,5 salário-mínimo (R$1.405,50). 
Dessas vagas, 62% serão para quem se 
declarar, na inscrição, preto, pardo e 
indígena, e pessoas com deficiência. Os 
outros 38% serão aos concorrentes que não 
se autodeclararem , pretos, pardos ou 
indígenas.
 A outra metade das vagas dos 
cotistas será para os candidatos com renda 
familiar bruta superior a 1,5 salários mínimo 
per capita (R$1.405,50). Desse total, 62% 
serão preenchidas por candidatos que se 
autodeclararem, na inscrição, pretos, pardos 
e indígenas e pessoas com deficiência. Os 
outros 38% serão destinados para quem não 
se autodeclarar preto, pardo e indígena.

Concurso público da Seduc
seleciona vagas em Cáceres

INSCRIÇÕES ABERTAS

Os interessados poderão se inscrever no período de 10 de julho a 15 de agosto, . apenas pela internet
As taxas de inscrição são de R$ 43 (nível fundamental), R$ 63 (nível médio) ou R$ 91 (nível superior)

Redação c/ Seduc

Concurso terá 4 eliminatórias para o cargo de professor

RECORDE

Os peixes apreendidos foram doados a instituições filantrópicas

Redação c/ Sema

Sema apreendeu 2.400 kg 
de peixe só no 1º semestre

CURSOS INTEGRADOS

Seletiva do IFMToferece
3 mil vagas nos 19 campi
Assessoria c/ Redação
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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.
#182272  DEVEDOR:  ANDERSON BARBOSA BRAGA - CPF.: 
132.747.668-10- DA MEMBECA, N SN -MARACANAZINHO -CACERES  -
MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido:ESTADO 
DE MATO GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182241  DEVEDOR:  ANTONIO GOMES MACIEL- CPF.: 396.551.641-87 - 
PINTO DE ARRUDA, N 2212 -JD PANORAMA -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO    Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182117  DEVEDOR:  ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA- CPF.: 
841.614.421-49 - MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N 18  -JARDIM 
UNIAO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item K   da tabela D 
de custas
#182140  DEVEDOR:  ARMANDO MARINO CORREA - CPF.: 
039.215.222-34 - C, N 14 -SANTA IZABEL -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador:  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182279  DEVEDOR:  CLEITON ALVES FIOLANI - CPF.: 957.822.901-10 - 
MAL RONDON, N 16  -SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#182227  DEVEDOR:  DAVID WILSON DE CAMPOS CARVALHO - CPF.: 
361.980.131-20    - PINHEIRAIS, N 0 -MASSA BARRO -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#182263  DEVEDOR:  DEBORA CRISTINA TAVARES - CPF.: 015.992.781-
11  - COMANDANTE BALDUINO, N 292 -CENTRO -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#182172  DEVEDOR:  DENIS FELIX DUTRA - CPF.: 352.771.571-15    - 
RUA - RIACHUELO, N 895 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PGE -  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador :  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#182202  DEVEDOR:  DINO MOREIRA DUTTON - CPF.: 049.157.987-04    
- RUA DAS AMETISTAS, N 144 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#182203  DEVEDOR:  EDNA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF.: 
697.383.191-53 - MUTUNS, N 50 -SANTA IZABEL -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item K da tabela D de custas
#182091  DEVEDOR:  ESTEFSON ROGERIO GONCALVES- CPF.: 
241.702.831-04 - INES, N 100 -MARAJOARA -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item L   da tabela D de custas

#182259  DEVEDOR:  FABIANA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF.: 
026.998.741-08  - VILANOVA TORRES, N 1007 -VILA REAL-CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO 
DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182253  DEVEDOR:  FLAVIO DELUQUE DE FREITAS - CPF.: 
006.901.371-33  - DAS VIOLETAS, N 290-JD PE PAULO-CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182232  DEVEDOR: GERCINO GOMES DE SOUZA - CPF.: 711.382.931-
72 - BARCELONA LT 08, N SN -JD IMPERIAL  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#182252  DEVEDOR:  GLAUCIENE GOMES DE SOUZA  - CPF.: 
010.973.991-41    - RUA DO PIRIQUITO, N 842  -VILA MARIANA -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D 
de custas
#182274  DEVEDOR:  HORACIO PEREIRA DE FARO FILHO - CPF.: 
787.754.698-04 - COMANDANTE BALDUINO, N SN-CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- 
Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D 
de custas
#182243  DEVEDOR:  IDIOMAR DE SOUZA BARROS - CPF.: 000.539.871-
10    - FIDELIS, N 143  -SANTO ANTONIO -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182125  DEVEDOR:  ITALO CACERES DAN- CPF.: 717.297.981-87    - 
MAL DEODORO, N 353 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do 
titul Item K   da tabela D de custas
#182249  DEVEDOR:  JOSE CARLOS MAGALHAES- CPF.: 090.922.422-
68 - DOS CARPINTEIROS, N 285  -CAVALHADA 3  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182267  DEVEDOR:  JOSE CONCEICAO DA SILVA - CPF.: 270.294.091-
91 - GRITO, N 120 -RODEIO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#182271  DEVEDOR:  JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF.: 536.117.131-
04 - MAMOEIROS, N 0 -JD GUANABARA-CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182270  DEVEDOR:  LAIS AMARAL DA SILVA - CPF.: 241.633.681-91 - 
GAL OSORIO, N 1299 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#182251  DEVEDOR:  MARIA DE FATIMA VIDAL DA SILVA - CPF.: 
949.068.664-68 - TANCREDO NEVES, N 359 -CAVALHADA-CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO 
DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182278  DEVEDOR:  RIVER DE SOUZA PEREIRA- CPF.: 187.440.748-75  
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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, 10 de julho de 2017.
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 Luverdense fará nesta Oterça-feira, pela 13ª 
rodada da série B, a sua 

s e g u n d a  p a r t i d a  c o m o  
mandante. 
 O time comandado por 
Júnior Rocha, recebe o Santa 
Cruz do Recife, no estádio 
Passo das Emas, a partir das 
20h30, precisando de uma 
v i t ó r i a  p a r a  i n i c i a r  a  
r e c u p e r a ç ã o  d e n t r o  d o  
campeonato e deixar de vez a 
zona de rebaixamento. 
 Sem nenhum desfalque, 

Júnior Rocha poderá escalar o 
que tem de melhor, para 
enfrentar os pernambucanos. 
 A tendência é que o 
treinador mantenha a mesma 
formação que perdeu para o 
Goiás, com a possibilidade de 
o centroavante Eduardo, autor 
do gol em Goiânia ser 
promovido a titular. Neste 
caso, Douglas Baggio é um dos 
candidatos a deixar o time. 
 O  g r u p o  q u e  s e  
reapresentou domingo, voltou 
a  t r e i n a r  o n t e m ,  s e  

concentrando para a partida 
desta terça feira.
 C o m  t r e i n o  l e v e  
realizado domingo último, 
Givanildo Oliveira não definiu 
as substituições que terá de 
fazer na equipe do Santa Cruz. 
Os titulares na vitória sobre o 
Brasil de Pelotes fizeram um 
trabalho regenerativo.
 P a r a  o  l u g a r  d e  
Elicarlos, contundido, quem 
tem maior possibilidade de 
levar a disputa é Wellington 
César. 

 A indefinição segue, 
ainda, no ataque, pelo menos 
até o trabalho da segunda-feira. 
André Luís tomou o terceiro 
cartão amarelo, na vitória 
sobre o Brasil-RS, e está fora 
d a  p a r t i d a  c o n t r a  o  
Luverdense. 
 Nesse caso, William 

Barbio deve ganhar uma 
chance entre os titulares. 
 O jogo com o Santa 
Cruz terá a arbitragem de Savio 
Pere i ra  Sampaio  –  DF 
auxiliado por Ciro Chaban 
Junqueira – DF e Leila Naiara 
Moreira da Cruz – DF.

Redação c/ SN

 hegou ao fim a “era CBirigui” no Sinop. 
Após má campanha na 

Série D do Campeonato 
Brasileiro, Marcos Birigui foi 
demitido na manhã de ontem. 
No comando do Birigui, o Galo 
do Norte não venceu nenhuma 
p a r t i d a  n a  c o m p e t i ç ã o  
nacional.
 Há dois anos à frente do 
Sinop, o treinador colocou o 
clube como a terceira força do 
estado, e chegou a duas 
d e c i s õ e s  s e g u i d a s  d e  
Campeonato Mato-Grossense, 
porém bateu na trave em ambas 
– conquistou dois vice-
campeonatos – 2016, perdeu 
para o Luverdense e 2017, para 
o Cuiabá. 
 Com os dois vices-
estaduais, o Galo do Norte 
garantiu vaga para as disputas 
da Copa do Brasil 2017, após 
19 anos e para a Série D 2016 e 
2017.
 Este ano, Birigui levou 
o Sinop até a segunda fase do 
Copa do Brasil – foi eliminado 
pelo Fluminense por 3 a 1, no 

Gigante do Norte. A boa 
campanha da Copa do Brasil 
não se repetiu na Série D, e o 
Galo do Norte de favorito à 
classificação, caiu de forma 
precoce ainda na primeira fase 
e sem conquistar nenhuma 
vitória.
 A nova diretoria do 
Sinop terá tempo para analisar 
um nome substituir o ex-

treinador Birigui, já que a 
equipe profissional volta à 
campo para uma disputa oficial 
apenas no primeiro semestre 
de 2018. No ano que vem, o 
Sinop terá um calendário de 
competições movimentado, já 
que o clube irá disputar o 
Campeonato Mato-Grossense, 
Copa do Brasil e Série D do 
Brasileiro.

Redação c/ Diário de Lucas

VENCER OU VENCER

Luverdense joga em casa 
buscando fugir da degola

Tendência é que o treinador mantenha a mesma formação que perdeu para o Goiás, com a 
possibilidade de o centroavante Eduardo, autor do gol em Goiânia ser promovido a titular

A indefinição segue, ainda, no ataque do Verdão do Norte

Sem vencer na série D
Galo dispensa Birigui 

BATEU NA TRAVE

Marcos Birigui foi demitido na manhã de ontem
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A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias trazendo um 
novo e positivo movimento à 

sua vida social e aproximando os amigos. 
Você estará mais aberto e simpático e pode 
atrair pessoas importantes para o seu 
crescimento profissional. Momento de 
bons contatos.

Esotérico

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e indicando dias 
de movimento positivo em 

seus projetos profissionais e planos de 
carreira. Um novo projeto pode surgir e 
marcar um novo caminho. Uma promoção 
pode ser aprovada.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos últimos 
dias e indicando um positivo 
movimento nos projetos de 

médio prazo. Os contatos com pessoas e 
empresas estrangeiras são mobilizados e 
boas novidades podem surgir. Uma viagem 
pode ser marcada e/ou realizada.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos últimos 
dias e deixa você mais 
fechado e voltado para suas 

emoções mais profundas, que passam por 
um momento de estabilidade e equilíbrio. O 
dia pode envolver uma importante 
negociação envolvendo uma grande soma de 
dinheiro.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e indicando um 
movimento agradável e 

positivo em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento pode 
envolver um acordo ou a negociação de 
uma sociedade ou parceria comercial.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e trazendo bom 
humor e alegrias, simpatia e 

necessidade de socializar, depois de alguns 
dias de interiorização. Aproveite as boas 
energias e saia com amigos para divertir-
se. O dia promete boas novidades.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e indicando um 
movimento agradável na 

vida social, com a aproximação dos 
amigos. Um romance, que vem sendo 
desenhado pelo Universo, pode começar a 
qualquer momento.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos últimos 
dias e trazendo uma forte 
necessidade de distanciar-se 

da vida social e ficar mais perto dos seus. Sua 
casa, neste momento, é um agradável 
refúgio. Aproveite as boas energias e 
dedique-se aos estudos ou a uma boa leitura.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
V ê n u s  e  J ú p i t e r  
amenizando as densas 
energias dos últimos dias e 

indicando um movimento positivo em 
seu dia, especialmente no trabalho. O 
momento pode envolver uma boa 
notícia, relacionada a um novo projeto 
ou umnovo emprego.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e indicando um 

movimento positivo em sua vida 
financeira. Um pagamento atrasado pode 
ser realizado ainda hoje. O dia é ótimo 
para assinar contratos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
ú l t i m o s  d i a s  e  

movimentando sua vida social. Você estará 
mais aberto e receptivo, simpático e 
comunicativo. O momento pode envolver 
uma negociação ou acordo, que pode 
resultar em um novo contrato.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus e Júpiter amenizando 
as densas energias dos 
últimos dias e trazendo uma 
f o r t e  n e c e s s i d a d e  d e  

interiorização e maior contato com seu 
mundo emocional, que passa por um 
momento de lucidez e equilíbrio. O 
momento é ótimo para praticar a meditação.

Puro charme pousando de madame, assim 
Rebeca encanta com seu jeitinho especial de ser. 
Beijinhos fofinha. Que Deus lhe conceda muitas 
alegrias.

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

Uma terça-feira regada de bênçãos  a querida Nana 
Coelho, que sempre acompanha nosso trabalho.

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

Uma semana abençoada a simpática Karla 
Murielly Tavares que cativa a todos com seu 
jeito meigo e sincero de ser. Grande abraço!!!

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

Alô especial ao casal Erze Souza e Ryvea Sodré que sabem muito bem aproveitar os momentos 
proporcionados pelo amor. Que Deus conserve essa união.
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