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chão, como, por exemplo, pegar 
as sacolas do mercado com uma 
boa postura. Outro movimento 
muito usado é o back squat, que 
ensina a agachar com qualidade e 
segurança. Isso traz para o nosso 
cotidiano a importância de saber 
sentar e levantar.
 U m a  d a s  m a i o r e s  
características do crossfit é te 

preparar para o desconhecido, te 
d e i x a r  c o m  m a i s  
condicionamento. É marcado por 
sua alta intensidade e, em sua 
maioria, pelo recrutamento de 
mais de uma articulação. Além 
disso, podem ser realizados com 
sobrecarga ou apenas com o peso 
corporal, sempre buscando a 
maior eficiência.

rena Pantanal, estádio Aconstruído em Cuiabá 
para a Copa do Mundo de 

2014, deve mudar de nome. 
 A alteração foi proposta 
pelo deputado licenciado Wilson 
Santos (PSDB) e sancionada pelo 
governador  Pedro Taques 
(PSDB). O projeto tramitava na 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT) desde 2015.

 Com a mudança, o ex-
governador José Fragelli, que 
dava nome ao estádio demolido 
para a construção da Arena 
P a n t a n a l ,  v o l t a r á  a  s e r  
homenageado. A alteração foi 
publicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) que circulou na 
quinta-feira (18).
 O novo nome foi definido 
como 'Arena Governador José 

Fragelli'. Na justificativa, o 
deputado afirma que o objetivo é 
resgatar a história de Cuiabá e de 
Mato Grosso. 
 “Retornando o nome do 
ex-governador de Mato Grosso 
José Manuel Fontanillas Fragelli 
a este espaço esportivo, como 
anteriormente era denominado 
desde a sua entrega à população 
em 1976”, diz trecho da 
justificativa.
H o m e n a g e a d o  -  O  e x -
governador dava nome ao Estádio 
Governador José Fragelli ,  
construído na década de 70 e 
demolido em 2010, para a 
construção da Arena Pantanal. 
Fragelli, foi governador de Mato 
Grosso na década de 70 e senador 
representando o estado de Mato 
Grosso do Sul, na década de 80.
 José Fragelli nasceu em 
Corumbá (MS) no dia 31 de 
dezembro de 1915 e faleceu na 
cidade de Aquidauana (MS), em 
30 de abril de 2010 com 94 anos. 
Ele era bacharel em Ciências 
Jur ídicas  e  Socia is ,  pela  
Facu ldade  de  Di re i to  da  
Universidade de São Paulo 
(USP).

Márcio Mutuca

 c r o s s f i t  g a n h o u  Ovisibilidade pela sua 
eficiência e ao espaço 

dado em canais de televisão e 
sites, que se preocupam em 
informar sobre o esporte e 
transmitem campeonatos, como o 
Crossfit Games, a Copa do 
Mundo da modalidade. 
 Com maior acesso aos 
praticantes graças ao número 
crescente de boxes inaugurado 
Brasil, o crossfit vem ganhando 
adeptos. 
 Dentro desse grupo, 
existem pessoas de todos os tipos: 
altos e baixos, com e sem 
sobrepeso, idosos, atletas de 
outras modalidades e até mesmo 

adolescentes e crianças.
 O  c r o s s f i t  t e m  
características importantes. Uma 
delas é a relação afetiva dos 
alunos, que torna o ambiente 
melhor, um sempre incentivando 
o outro. Você muitas vezes vai 
treinar por seus amigos estarem te 
esperando. 
 Isso está diretamente 
ligado ao rendimento do aluno. 
Outro fator é a performance do 
aluno nas aulas, sempre se 
desafiando a fazer melhor os 
movimentos, aumentar o peso, 
fazer mais rápido e mais vezes. 
Com as dificuldades dos treinos, 
o aluno sempre está se desafiando 
a melhorar.

 Dentro desse cenário 
diversificado, é importante 
reconhecer e identificar as 
limitações de cada aluno, para 
serem feitas as adaptações 
necessárias dos movimentos. 
Elas são feitas da seguinte forma: 
com os iniciantes são feitas 
progressões dos movimentos e de 
cargas. 
 Com os alunos que têm 
limitações, são feitas adaptações 
com intuito de fortalecer e não 
gerar nenhum incômodo.
 Alguns movimentos do 
crossfit tem como objetivo 
preparar para a vida diária, como 
o deadlift, que ensina como tirar 
corretamente qualquer peso do 

Globo.com

Arena Pantanal mudará de nome e ex-governador 
de MT voltará a ser homenageado

ALTERAÇÃO

Estádio Governador José Fragelli foi demolido em 2010  
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Por isso, é necessário o auxílio de um profissional (coach) devidamente qualificado, que 
respeite os limites de cada tipo de dificuldade que possa aparecer na sua aula dentro do box

Crossfit seguro: respeitar os movimentos 
faz o praticante evoluir e evita lesões

MANEIRA CORRETA

É fundamental reconhecer as limitações de cada aluno nas aulas de crossfit   
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 A prefei tura de 
C á c e r e s ,  a t r a v é s  d a  
secretaria de Saúde e da 
C o o r d e n a d o r i a  d e  
Vigi lância em Saúde,  
r e u n i r a m  a l g u m a s  
informações sobre a febre 
amarela em uma cartilha 
online. “Hoje são muitas 
i n f o r m a ç õ e s  
compartilhadas nas redes 
sociais, que acabam gerando 
medo na população, então 
essa atitude da Secretaria de 
Saúde é muito importante 
p a r a  m a n t e r  n o s s a  
população informada sobre 
essa doença”, explicou o 
Prefeito Francis Maris Cruz.
                Página 03

 A Policia Militar apreendeu na madrugada 
desta quarta-feira (17) em Cáceres, a adolescente 
K.C.M.M, de 14 anos, com cerca de 5KG de 
substancia de pasta base de cocaína. Página 03

EMPOSSADOS

Prefeitura deu posse nesta semana
aos 137 aprovados no concurso 2017

 Na terça-feira, 16,  a prefeitura de Cáceres deu posse aos 137 
servidores aprovados no concurso público de 2017.  A vice-prefeita 
Eliene Liberato em cerimônia realizada no Centro Municipal de 
Cultura empossou 75 professores, 29 assistentes administrativos e 
33 motoristas de ônibus. Página 03

Vice-prefeita Eliene Liberato Dias conferiu possa aos 137 servidores aprovados
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PREVENÇÃO E INFORMAÇÃO

Secretaria de Saúde lança cartilha com
informações sobre a Febre Amarela

Prefeito Francis Maris enaltece atitude da Secretaria de Saúde em informar a população

Foto: Arquivo

ILÍCITO

Adolescente é apreendida com drogas
e PM procura traficante que fugiu

Droga apreendida com adolescente

Foto: 6ºCR/PMMT

INDÚSTRIA TECNOLÓGICA

Chineses visitam 10 cidades de MT
para implantar linha de montagem

 Uma comitiva chinesa liderada pelo diretor executivo da 
empresa Zhurai Yuren Agricultural Aviation Co.,Ltd, percorre 10 
cidades de Mato Grosso para definir qual sediará uma linha de 
montagem de drones. As visitas começaram em Cuiabá na quarta-
feira (17.01) e seguem para o interior até o dia 24 deste mês, onde 
farão apresentação do equipamento.Página 05
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Demonstração de drone no Palácio Paiaguás  
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EM CANA

Homem correndo pelado pela ruas
de Jauru é detido pela Polícia Civil

NO FLAGRA

PRF identifica camionete produto de
furto em cima de caminhão cegonha

ESPORTE

Arena Pantanal mudará de nome e ex-governador 
de MT voltará a ser homenageado

SIMPLES NACIONAL I
A Secretaria de Fazenda alerta os contribuintes que 
ainda não apresentaram a declaração mensal do 
Simples Nacional referente ao faturamento do mês 
de dezembro de 2017 e não recolherem os tributos 
devidos até segunda-feira, 22, estarão sujeitos a 
suspensão da inscrição estadual, pagamento de 
multas e até a exclusão do regime tributário 
simplificado. O procedimento também deve ser 
realizado pelos contribuintes que não tiveram 
faturamento no período. Atualmente, Mato Grosso 
possui 46.906 contribuintes obrigados a entregar a 
declaração por meio do Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
(PGDAS-D). Desse total, apenas 25,6% 
calcularam a tributação no PGDAS-D e estão em 
dia com a obrigação acessória, o que corresponde a 
12.011 micro e pequenas empresas.

SIMPLES NACIONAL II
Em relação às penalidades, a suspensão da 
inscrição estadual é imediata ao não cumprimento 
da obrigação e os contribuintes ficam impedidos 
de comercializar dentro do território mato-
grossense. Já a exclusão do Simples Nacional só é 
feita nos casos em que a empresa deixe de prestar 
as informações no PGDAS-D reiteradamente. As 
multas são aplicadas conforme o artigo 38-A da Lei 
Complementar nº 123/2006, que prevê a multa 
mínima de R$ 50,00 para cada mês de referência. A 
declaração é transmitida por meio do PGDAS-D, 
disponibilizado pela Receita Federal no Portal do 
Simples Nacional. A ferramenta permite que o 
contribuinte realize o cálculo dos tributos que deve 
por mês, na forma do Simples Nacional, e imprima 
o documento de arrecadação (DAS).
COLETES BALÍSTICOS/MAGISTRADOS

Visando aumentar o nível de segurança dos 
membros do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT), por meio da 
Coordenadoria Militar, adquiriu 15 coletes à prova 
de balas que serão utilizados por magistrados em 
situação de risco e em situações ostensivas. Por 
serem materiais de uso restrito do Exército, os 
coletes foram adquiridos por meio de um Termo de 
Cooperação entre o TJMT e a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp – MT). De acordo com 
o assessor militar de contratos do Tribunal, major 
Gabriel Leal, os coletes balísticos são de grande 
qualidade e possibilitam mobilidade ao usuário. 
Os  coletes adquiridos são o que há de mais 
avançado em termos de tecnologia para esse perfil 
de usuário. São modeláveis, leves, flexíveis, se 
ajustam ao corpo e podem ser utilizados sem 
problema ou desconforto por baixo do paletó ou 
camisa, além de serem extremamente resistente e 
suporta calibres superiores ao 38.

RESPEITO AS DIFERENÇAS
A resolução que autoriza o uso do nome social de 
travestis e transexuais nos registros escolares da 
educação básica foi homologada nesta quarta-
feira, 17, pelo ministro da Educação, Mendonça 
Filho. Com o documento, maiores de 18 anos 
podem solicitar que a matrícula nas instituições de 
ensino seja feita usando o nome social. No caso de 
estudantes menores de idade, a solicitação deve ser 
apresentada pelos seus representantes legais. Essa 
era uma reivindicação do movimento LGBTI e 
que, na verdade, representa um princípio 
elementar do respeito as diferenças, do respeito à 
pessoa humana e ao mesmo tempo de um combate 
permanente contra o preconceito.

MOBILIDADE URBANA/NOVO PRAZO
Os municípios brasileiros que ainda não possuem  
planos de mobilidade urbana terão até abril de 
2019 para elaborar. O novo prazo estipulado para a 
elaboração dos planos municipais está previsto na 
Medida Provisória 818/2018. Caso os municípios 
não cumpram tal obrigatoriedade legal, ficarão 
impedidos de contratar recursos federais. O 
objetivo da medida é oferecer prazo aos 
municípios que queiram pleitear a elaboração dos 
planos por meio do programa Avançar Cidades – 
Mobilidade Urbana, que disponibiliza recursos 
para financiamento de planos em municípios com 
mais de 100 mil habitantes, pois, até então, não 
havia programa específico para este fim. A nova 
proposta deve atender municípios acima de 100 
mil habitantes em todo o País, melhorando a 
circulação das pessoas nas cidades e as condições 
de saúde e da qualidade de vida da população 
urbana. O cadastramento das propostas é feito por 
meio do site do Ministério das Cidades, 
www.cidades.gov.br.
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 A Assembleia Legislativa 
criou a CPI do Fethab e do Fundeb. 
Será que vai atingir o Governo? Sei 
não.
 Na CPI do Fethab, o objetivo 
maior talvez seja saber se está 
havendo sonegação de produtores 
rurais. Fizeram a seguinte conta: o 
Estado produz 30 milhões de 
toneladas de soja, equivalente a 508 
milhões de sacas de 60 quilos da 
leguminosa.
 O produtor paga 1.58 por saca 
ao Fethab. Dando 800 milhões de 
reais, somente da soja.
 Essa quantia não estaria 
caindo na conta do Fethab, daí a 
sonegação. Sem falar das contas que 
serão feitas sobre outros itens que 
compõem o Fethab.  A CPI vai querer 
saber se houve desvio de finalidade 
do Fethab como, por exemplo, pagar 
salários.
 E se o Governo responder que 
a Assembleia aprovou esta semana 
uma medida para que dinheiro do 
Fethab caísse numa conta específica, 
não mais na conta 100, para ser usado 
somente em estrada e habitação?
 Se o Governo usou para pagar 
salário, está na cara que argumentaria 
que outros governos também fizeram 
e que ninguém falou nada. A AMM 
acredita que o Governo desviou 

recurso do Fundeb para outras 
finalidades.
 A lei é clara: não pode. A 
AMM diz também que as prefeituras, 
no final do ano, receberam o que 
tinham direito do Fundeb. Você quer 
ver escuta que a Assembleia vai 
apenas recomendar ao Governo, se a 
CPI for até o fim, que não faça mais 
isso.
Barulho sobre o Fundeb pode vir de 
ações na Justiça, não da CPI.
 Fala-se ainda que as CPIs 
seriam para pressionar o Governo a 
liberar emendas parlamentares e 
duodécimos atrasados. Essa CPI será 
até pedagógica para saber se o 
Governo está escondendo dinheiro. 
Será que, se tivesse dinheiro, estaria 
atrasando pagamentos? E com 
problemas com salários e no setor de 
Saúde? Só se for um bando de loucos.
 Por falar em salários, saiu um 
estudo do economista Raul Veloso 
que mostra que, até três anos atrás, os 
estados no Brasil tiveram 16 bilhões 
de reais de superávit. Que, devido à 
recessão, passaram para um déficit de 
60 bilhões, motivado por menos 
arrecadação e repasses federais e 
aumento da folha salarial e da 
Previdência.
 C h a m o u  d e  “ m a n d a t o  
maldito” o dos atuais governadores. 

Por falar em folha salarial, a de Mato 
Grosso começou inchar mesmo a 
partir de 2007.
Um estudo mostra como, entre 2007 e 
2015, com aprovações na Assembleia 
Legislativa e sancionados pelo 
Executivo, os planos de cargos e 
carreiras das muitas categorias, 
tirando a inflação daqueles anos, 
57.55%, tiveram ganhos reais 
incríveis.
 P a r a  n ã o  e n c o m p r i d a r  
conversa, quinze categorias de 
funcionários tiveram ganhos reais 
entre 118% e 218%, já descontada a 
inflação do período. Outras nove 
tiveram ganhos entre 57% e 98%. 
Categorias continuam a receber 
aumentos, algumas receberão até 
2023.
 Dizem que as categorias 
ganhavam o apoio de um deputado 
que patrocinava junto aos outros os 
aumentos.
 Encabula como ninguém 
percebeu o tamanho do buraco à 
frente. Ou percebeu e deixou o barco 
correr? 
 

ALFREDO DA MOTA MENEZES 
é historiador e analista político em 
Cuiabá.     -    pox@terra.com.br
www: alfredomenezes.com

 Foi divulgado recentemente 
que a inflação oficial do Brasil fechou 
2017 em 2,95%, segundo informou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a primeira vista a 
notícia é bastante positiva, contudo, 
especialista em educação financeira 
alertam que esse número pode 
esconder um aumento muito maior 
para as famílias.
 "A pergunta que faço é, será 
que essa é a real inflação para uma 
família que se observou nesse ano? 
Digo isso por ter claro que o impacto 
da alta dos preços para população é 
muito maior do que os números 
oficiais apontam. E para que uma 
família tenha essa certeza disso é 
muito simples, basta fazer uma 
comparação de seus gastos cotidianos 
desse mês de janeiro com o do mês de 
janeiro de 2017", alerta o educador 
financeiro Reinaldo Domingos, do 
canal .Dinheiro à Vista
 Em uma análise simples se 
observa que foram muitos os produtos 
de consumo básico que subiram acima 
de 2,95%: gasolina (10,32%), botijão 
de gás (16%), gás encanado (11,04%), 

taxa de água e esgoto (10,52%), 
planos de saúde (13,53%), creche 
(13,23%) e energia elétrica residencial 
(10,35%).
 Por isso, o especialista alerta 
que antes de tomar qualquer decisão 
com base nesse índice oficial é preciso 
uma análise aprofundada dos gastos. 
"Ocorre que as pessoas não possuem o 
costume de anotar os valores que 
utilizam. Por isso, recomendo que a 
partir de agora passe a fazer esse 
exercício, utilizando um apontamento 
de despesas. Faça isso por apenas um 
mês durante o ano se tiver renda fixa e 
até três vezes se for variável".
 Segundo Domingos, esse 
cuidado é importante para que perceba 
aonde vão todos os valores e também o 
que está apresentando um efetivo 
aumento no decorrer dos anos. Por 
fim, haverá o benefício de eliminar 
gastos desnecessários que minimizam 
a capacidade de poupar e realizar 
sonhos.
 Ao perceber o real impacto da 
inflação em sua vida, o consumidor 
poderá também observar que o 
aumento recente do salário mínimo 

não arcará com o aumento do custo de 
vida, sendo que esse passou a ser de 
R$ 937 para R$ 954, um aumento de 
R$ 17 (1,81%), não repondo nem 
mesmo as perdas inflacionárias 
oficiais.
 "Diante desse cenário minha 
orientação é que as pessoas, antes de 
sair pagando as contas mensais, façam 
um diagnóstico da sua situação 
financeira. Relacione todas as 
despesas fixas e variáveis para 
descobrir o comprometimento dos 
seus ganhos. Investigue para onde está 
indo cada centavo dos seus ganhos. 
 Só assim conseguirá saber 
quais são os gastos supérfluos que 
podem ser eliminados. Isso fará com 
que tenha um maior controle da real 
inflação de sua vida e possibilitará 
ajustar as contas e realizar sonhos", 
finaliza Reinaldo Domingos.
Reinaldo Domingos, educador 
financeiro do Canal de Youtube 
Dinheiro à Vista, presidente da 
Associação Brasileira de Educação 
Financeira (Abefin), autor dos livros 
Terapia Financeira, Mesada não é só 
dinheiro, dentre outros.
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o Aedes aegypti, o mesmo que 
transmite a dengue. 
 “É muito importante que 
as pessoas conheçam a doença e 
os seus riscos, principalmente 

do nosso município, esse é o 
nosso compromisso.”
 Após as assinaturas dos 
termos de posse, os novos 
professores da rede municipal de 
ensino fizeram a escolha das 
escolas em que vão atuar. Para a 
secretár ia  de educação a  
contratação dos professores via 
concurso é muito importante. 
 “A contratação desses 
educadores por meio de concurso 
é imprescindível, pois assim 
diminuímos a rotatividade dos 
professores nas salas das escolas 
municipais e melhorando nossa 
qualidade de ensino.”
 A previsão da volta às 
aulas da rede municipal de 
educação de Cáceres é 15 de 
fevereiro.

 maioria dos servidores Aempossados  foi para a 
área de educação do 

município. A posse contou com a 
presença da Vice-Prefeita Eliene 
Liberato Dias, representando o 
Prefeito Francis Maris Cruz, que 
precisou cumprir uma agenda 
fora da cidade. 
 Est iveram presentes  
também os secretários de 
Administração, Maicon Oliveira, 
de Assuntos Estratégicos, Wilson 
Kishi, de Educação, Cristiane 
Barbosa, de Esporte e Lazer, 
M a r c o s  N a s c i m e n t o ,  d a  
SICMATUR, Júnior Trindade, de 

fazenda, Júlio Borges, e da 
diretora da PreviCáceres, Luana 
Piovesan. O vereador Claudio 
Henrique representou a Câmara 
na solenidade.
 A Vice-Prefeita, Eliene 
Liberato, fez um discurso de boas 
vindas aos novos servidores da 
prefeitura. Na sua fala Eliene 
pontuou a importância do 
trabalho que será realizado pelos 
novos empossados. 
 “O trabalho que vocês 
realizarão na prefeitura, nas 
escolas, deve ser um trabalho 
pautado na melhor ia  das  
condições de vida da população 

 Policia Militar apreendeu Ana madrugada desta 
quarta-feira (17) em 

Cáceres, a adolescente K.C.M.M, 
de 14 anos, com cerca de 5KG de 
substancia de pasta base de 
cocaína.
 A guarnição estava em 
rondas na Avenida São Luiz 
quando avistou uma motocicleta 
Honda Broz 150, de cor preta, que 
trafegava sobre a Ponte Marechal 
Rondon, em atitude suspeita. A 
partir daquele local iniciou-se o 
acompanhamento da motocicleta 
sem que o piloto respeitasse a 
ordem de parada.

 O s  o c u p a n t e s  d a  
motocicleta empreenderam fuga 
até que o piloto perdeu o controle 
da direção. O condutor, que já 
está identificado, conseguiu 
fugir. Já a pessoa que estava na 
garupa, uma adolescente de 
1 4 a n o s ,  a c a b o u  s e n d o  
apreendida. Na mochila que ficou 
na moto havia cinco tabletes de 
substância análoga a cocaína.   
 A adolescente foi levada 
para a 1° DP de Cáceres 
juntamente com a droga e a 
motocicleta. A PM segue fazendo 
buscas na região na tentativa de 
capturar o traficante. 

Sul e Central, além de em alguns 
países da África e é transmitida 
por mosquitos em áreas urbanas 
ou silvestres. Nas áreas urbanas o 
mosquito transmissor da doença é 

 Cartilha traz informações Asobre  os  s in tomas ,  
transmissão e prevenção 

da Febre Amarela.  A febre 
amarela ocorre nas Américas do 

quem fará viagens para regiões 
em que existem casos de febre 
amarela.
 A secretaria de saúde já 
tem um esquema com doses da 
vacina em algumas unidades de 
saúde, desta forma a população 
s e r á  i m u n i z a d a  s e m  a  
necessidade de pânico, como está 
acontecendo em São Paulo”, 
alertou Roger Alessandro, 
Secretário de Saúde de Cáceres.
 Para Antônio Carlos 
Mendes ,  Coordenador  da  
Vigilância em Saúde de Cáceres, 
a informação da população é a 
melhor forma de prevenção.
 “Conhecer os sintomas, 
forma de transmissão e como 

fazer a prevenção é a melhor 
forma de se proteger de doenças 
como a febre amarela. 
 Além de disponibilizar 
essa cartilha com as informações 
básicas sobre a doença, também 
estamos divulgando os locais de 
vacinação e os dias em que as 
pessoas podem se vacinar. Além 
disso, estamos montando uma 
equipe para realizar palestras não 
só sobre a Febre Amarela, mas 
também sobre dengue e outras 
doenças que trazem risco a saúde 
da população de Cáceres”.
Confira na tabela os locais e os 
dias em que a vacina de febre 
amarela estará disponível:

Unidade de Saúde DIA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA

PSF Rodeio Não definido

PSF Jardim Paraíso Quarta-feira no período da manhã

PSF Vila Real Quarta-feira no período da manhã

PSF Jardim Guanabara Não definido

PSF Vitória Regia Quinta-feira no período da manhã

PSF Cohab Nova Quinta-feira no período da tarde

Ambulatório da Criança Todos os dias no período da manhã

PSF Caramujo Quarta-feira

PSF CAIC Quarta-feira no período da manhã

PSF Vista Alegre Quinta-feira

UB Vila Irene Quarta-feira

Centro Referencial de Saúde Todos os dias no período da manhã

PS Vila Aparecida Livre Demanda

PS Horizonte D`Oeste Livre Demanda

PS Santa Izabel Terça-feira no período da manhã

DIA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA

Secretaria de Saúde lança cartilha com
informações sobre a Febre Amarela

PREVENÇÃO E INFORMAÇÃO

A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres
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Cerimônia de Posse comandada pela vice-prefeita

EMPOSSADOS

Prefeitura deu posse nesta semana
aos 137 aprovados no concurso 2017
Assessoria

ILÍCITO

Adolescente é apreendida com drogas
e PM procura traficante que fugiu

Assessoria

Foto: Ilustrativa

A apreensão aconteceu durante rondas na Avenida São Luiz
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m homem foi detido pela UPolícia Judiciária Civil 
na cidade de Jauru, 

quando corria pelado pelas ruas 
do Centro da cidade.
 O fato aconteceu essa 
semana na pequena cidade de 
Jauru, segundo informações o 
homem identificado como B. G. 
S, teria discutido com a esposa e 
saído pelas ruas completamente 
pelado. Quem passou pelo local 
já registrou o fato e postou nas 
r e d e s  s o c i a i s .
 Um investigador que 
passava pelo local deteve o 
suspeito e encaminhou para a 
delegacia para as providencias 
cabíveis. Os investigadores 
foram até a casa do suspeito, e a 
esposa relatou que ele estava indo 
tomar banho depois de chegar da 
rua, ao pedir a toalha ela não teve 
como levar,  porque estava 
ocupada fazendo janta, com isso, 
ele saiu do banheiro pelado, 
ameaçando estuprar a enteada 
menor de idade.  
 A criança com medo se 

escondeu, e o padrasto fazendo 
gestos com os órgãos genitais 
falava em voz alta que queria 
“pegar uma novinha, porque a 
mãe já havia pegado”, e com isso 
saiu para a rua gritando para todos 
ouvirem.
 O suspeito na hora que foi 
abordado pelo investigador 
falava apenas frases sem sentido e 
deixou os moradores em pânico. 
De acordo com a polícia ele 
estava muito agitado e alterado, e 

teve que ser contido para se 
acalmar. Segundo informações 
do boletim de ocorrências a 
esposa afirmou que perguntou 
para o marido se ele havia 
ingerido bebida alcoólica ou 
substancia análoga a drogas, o 
suspeito afirmou que não.
 E l e  f o i  o u v i d o  n a 
d e l e g a c i a  d e  J a u r u  e 
posteriormente já conduzido para 
o presídio de Araputanga, onde 
vai esperar o julgamento.

serviço caracterizou inexecução 
do  con t ra to .  Nós  es tamos 
realizando uma força tarefa para a 
coleta desse material que se 
acumulou durante o fim de 
semana”, Finalizou o assessor 
jurídico. A autarquia possuí dois 
caminhões para a coleta do lixo, 
até que novos caminhões sejam 
adquiridos, 3 outro veículos 
deverão ser  alugados para 
regularizar o recolhimentos dos 
resíduos. “O trabalho agora é de 
es t ru tu ração ,  a  gen te  não 
esperava essa interrupção no 
serviço. 
 Nós estamos com dois 
caminhões basculantes cedidos 

pela secretaria de obras, mais os 
dois caminhões da Águas do 
Pantanal trabalhando em dois 
turnos para regularizar a coleta.” 
Explicou o Diretor Executivo da 
Autarquia, Paulo Donizete. 
 Além dos veículos a 
a u t a r q u i a  t a m b é m  f a r á  a 
contratação de funcionários para 
o serviço de coleta,  Paulo 
Donizete afirma que em até dez 
dias as equipes devem estar 
montadas.  “As equipes já estão 
sendo formadas, com motoristas 
e garis, vamos tentar reaproveitar 
funcionários da empresa que 
faziam a coleta, para que eles não 
fiquem desempregados".

pós a paralisação dos Aserviços de coleta de lixo 
pela empresa terceirizada 

em Cáceres, a Autarquia Águas 
do Pantanal assumiu a coleta dos 
resíduos. O assessor Jurídico da 
Águas do Pantanal ,  Bruno 
Cordova França, explicou que ao 
fazer o contrato com a empresa  o 
pagamento era feito baseado em 
uma estimativa da quantidade de 
lixo recolhido, porém com a 
instalação de uma balança no 
aterro sanitário de Cáceres, o 

material recolhido começou a ser 
pesado e o pagamento começou a 
ser feito com base nessa pesagem 
e a  quantidade de resíduo 
recolhido era menor que a 
estimativa inicial.
 “Esse pagamento por 
peso foi feito durante 4 meses, 
setembro a dezembro de 2017. A 
empresa nos notificou com 
apenas uma alternativa, que era 
v o l t a r  o  p a g a m e n t o  p o r 
estimativa. Nós fizemos um 
investimento em equipamentos  

para fazer a pesagem, além de que 
o tribunal de contas não autoriza 
essa forma de pagamento tendo a 
balança instalada.” 
 A notificação da empresa 
foi de que o resíduo não seria 
mais recolhido a partir  da 
segunda-feira, 15 de Janeiro, 
porém em alguns bairros o lixo já 
teria deixado de ser apanhado 
desde sexta-feira. “Não foi 
planejado, mas nós assumimos a 
coleta de forma emergencial, 
porque a empresa paralisando o 

m mais uma abordagem Ede rotina, por volta do 
meio dia, de quarta-feira, 

a Polícia Rodoviária Federal de 
Cáceres, parou  o veículo do tipo 
cegonha e em fiscalização aos 
veículos transportados localizou 
e identificou o veículo PICK-UP 
MMC/L200 TRITON HPE que 
o s t en t ava  a s  p l aca s  QHO 
2918/SC e após uma verificação 

mais minuciosa constatou-se que 
na realidade o mesmo se trata do 
veículo MMC/L200 TRITON 
HPE com ocorrência de FURTO   
na cidade de Itapema/SC no dia 
29/12/2017, sendo sua placa 
original  QHM 8260/SC.
 Após a constatação, a 
ocorrência foi encaminhada a 
Depol Civil de Cáceres.

MÃOS A OBRA

Águas do Pantanal assume
coleta de lixo em Cáceres

Assessoria

Autarquia possuí dois caminhões para a coleta do lixo, até que novos caminhões sejam adquiridos, 
3 outro veículos deverão ser alugados para regularizar o recolhimentos dos resíduos

 
Foto: Arquivo

Força tarefa será realizada para por em dia a coleta de lixo em Cáceres

EM CANA

Homem correndo pelado pela ruas
de Jauru é detido pela Polícia Civil
Ricardo Augusto/TVCO
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Homem pelado pelas ruas de Jauru deixou moradores em pânico

NO FLAGRA

PRF identica camionete produto de
furto em cima de caminhão cegonha

Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

Camionete foi roubada em Itapema/SC
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que abra espaço para outras 
empresas chinesas virem para o 
Estado.
Pequenos produtores - “Não dá 
para produzir com qualidade usando 
enxadões, enxadas, ou seja, com 
t e c n o l o g i a  r u d i m e n t a r .  J á  
entregamos 500 resfriadores de leite, 
173 tratores, apoiando a agricultura 
familiar. E agora porque não pensar 
que no futuro o Estado pode adquirir 
drones para facilitar a produção e o 
uso de agroquímicos em pequenas 
p ropr iedades?” ,  des tacou  o  
secretário de Agricultura Familiar, 
Suelme Evangelista.
 O uso do equipamento para 
produtores de banana ou de arroz, 
por exemplo, é considerado de 
g r a n d e  e f i c i ê n c i a  p a r a  a  
produtividade final. “Então para 
quem acha que é uma viagem, um 
delírio, pensar em drone para a 
agricultura familiar, nós achamos 

que isso está atrasado em Mato 
Grosso, nós podíamos estar testando 
essas tecnologias há muito tempo. 
 Tudo o que se pensa para de 
modernização para as grandes 
cadeias também as pequenas tem 
direito de poder acessar e sonhar  
com isso”, defendeu Suelme, ao 
dizer que o drone poderá chegar ao 
mercado por R$ 19 mil, vendido em 
Mato Grosso, com indústria daqui.
 Além da aplicabilidade de 
agroquímicos, o uso de drones 
possibilitará o planejamento mais 
eficiente da atividade no campo, 
tanto para a assistência técnica como 
para o pequeno produtor, que poderá 
olhar por cima (vista aérea) e 
organizar sua pastagem, as reservas 
legais, as Áreas de Preservação 
Permanentes (APP's). Até a análise 
de solo, segundo o secretário da 
Seaf, será possível fazer a partir das 
imagens de drones.

Grosso, passa pelo Brasil. Então, 
essa é uma decisão já tomada por 
eles e que nos deixa muito 
s a t i s f e i t o ” ,  d i s s e  Av a l o n e ,  
informando ainda, que a empresa 
poderá ser beneficiada pelo Prodeic, 
pois se enquadra dentro da 
legislação. No caso, o assunto já vem 
sendo tratado, uma vez que a 
empresa provavelmente apresentará 
uma carta consulta a Sedec assim 
que escolher a cidade.
 O governo do Estado não 
direcionará a escolha. A ideia é 
mostrar as cidades, mas os 
empreendedores, pelo potencial e 
necessidade deles, vão escolher o 
município.  Segundo o secretário 
Avalone, seria muito ruim para o 
Estado escolher uma ou outra 
cidade. “Todos tem o direito a sonhar 
com estes investimentos e dependerá 
muito do trabalho de cada prefeito, 
não só do Estado. O governo tem 
possibilitado as oportunidades, mas 
o importante é a participação dos 
prefeitos, como eles têm feito”, 
pontuou. Na missão a China, 10 
gestores municipais acompanharam 
a comitiva governamental e, 
conforme a ação, os prefeitos que 
estão correndo atrás terão uma 
oportunidade maior.  Com a 
implantação da fábrica de drones em 
Mato Grosso há uma expectativa de 

e acordo com o diretor Dexecutivo da empresa, Jeff 
Yi, o investimento inicial 

será de US$ 22 milhões de dólares 
c o m  p r e v i s ã o  d e  g e r a r  
aproximadamente 200 empregos. 
“Estou bastante animado. Há 10 
anos quando estive na China, a 
decisão deles era demorada, hoje 
não, são muito rápidos. Desde que 
estivemos lá em novembro do ano 
passado  j á  recebemos  se te  
delegações. Agora com decisões 
imediatas. A programação deles é 

sair daqui com a programação do 
local da fábrica de montagem já 
definida”, explicou o secretário de  
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), Carlos Avalone.
 Além das 10 cidades que 
vão conhecer, a equipe visitará uma 
feira agro técnica em Canarana. A 
ideia é reunir informações para 
escolha do local, e a partir da 
instalação da linha de montagem, 
trazer a sede da empresa para Mato 
Grosso. “Eles entendem que o futuro 
da empresa deles passa por Mato 

 noite de quarta-feira (17/01) Afoi de terror para três 
moradores da região de 

Jauru e Vale de São Domingos. Dois 
Honda Civic e uma moto CRF 250 
foram levados por bandidos 
armados. 
 O  p r i m e i r o  a s s a l t o  
a c o n t e c e u  n a  B R  1 7 4 ,  n o  
entroncamento que dá acesso a 
cidade de São Domingos. 
 Segundo informações, a 
vítima teria saído de Pontes e 
Lacerda e retornaria para casa, 
quando foi abordada por quatro 
pessoas armadas que estava em duas 
motocicletas. 
 Sem muito o que fazer, a 
vitima ficou de cabeça baixa a 
mando dos bandidos, sendo assim 
não conseguiu identificar os 
suspeitos nem características dos 
veículos utilizados no crime.
 O carro um Honda Civic, 
Preto, Placas DSP-8575, foi levado 
junto com roupas, peças do próprio 
veículo – que foram compradas em 
Pontes e Lacerda –  e talões de 

cheque.
 A segunda ocorrência foi 
registrada na cidade de Jauru. 
 As vitimas relataram que 
acabavam de chegar em casa, uma 
delas desceu para abrir o portão 
quando foi abordada por um dos 
suspeitos, em seguida o outro 
chegou e anunciou o assalto. 
 Desta vez, os bandidos 
estavam a pé. Eles entraram e 
começaram a vasculhar a residência 
até encontrar objetos de valor.
 Duas TV's de 40 polegadas, 
02 celulares, 01 moto CRF placa 
OAY-2314 e um Honda Civic placas 
QBF-2842, foram levados. 
 As vitimas foram reféns dos 
bandidos e foram levadas para uma 
região conhecida como Primavera, 
próximo a BR 174 e após ficarem 03 
horas amarradas e sob a supervisão 
de um dos suspeitos, foram libertas. 
Eles tiveram que andar 05km a pé até 
encontrarem uma carona.
 Os casos foram registrados 
na Delegacia de Policia de Jauru e 
agora serão investigados. 

INDÚSTRIA TECNOLÓGICA

Chineses visitam 10 cidades de MT
para implantar linha de montagem
Eliana Bess/Gcom-MT 

O uso do equipamento para produtores de banana ou de arroz, por exemplo, é considerado de grande eficiência para a produtividade final
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O uso de drones possibilitará o planejamento mais eficiente da atividade no campo
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Ladrões levaram dois Honda Civic e uma Moto CRF 250

MÃO ARMADA

Ladrões levam três veículos na mesma
noite na região de Jauru e São Domingos
Mônica Martins/TVCO
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 Secretaria de Estado de AMeio Ambiente (Sema) 
realiza no dia 30 deste mês, 

às 14h, na Câmara Municipal de 
Vila Bela da Santíssima Trindade, 
uma reunião para tratar da 
regulamentação do uso público do 
Parque Estadual Serra de Ricardo 
Franco, localizado no município. 

Podem participar do encontro a 
popu lação  loca l  e  s e to res  
interessados, como guias de 
turismo, donos de pousadas, 
proprietários de áreas no entorno do 
p a r q u e ,  r e s t a u r a n t e s  e  
Organizações não-Governamentais 
(ONGs).
 Conforme o coordenador 

de Unidades de Conservação da 
Sema, o capitão da PM Jean Holz, a 
regulamentação do uso público visa 
discipl inar  a  vis i tação das 
cachoeiras e demais pontos 
tu r í s t i cos  t r ad ic iona lmente  
frequentados. O objetivo é oferecer 
melhor estrutura de segurança às 
pessoas, além de permitir a 
conservação da biodiversidade do 
parque.
 " É  i m p o r t a n t e  o s  
moradores da cidade participarem 
dessa discussão porque se trata de 
um parque de grande potencial 
turístico do Estado. Além disso, eles 
poderão contribuir para construção 
de um planejamento de acordo com 
seus anseios e necessidades, 
respeitando os limites da natureza", 
avalia Holz.
 A regulamentação do uso 
público faz parte do plano de ação 
para implantar de forma efetiva a 
unidade e atende a Cláusula sétima 
do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) n° 005/2017, 
firmado entre o Estado de Mato 

Grosso e o Ministério Público do 
Estado (MPE).
Plano de ação - A demora de 20 
anos para a implantação efetiva do 
Parque Estadual Serra de Ricardo 
Franco gerou várias reuniões 
envolvendo MPE, Governo do 
Estado, Assembleia Legislativa e 
p r o d u t o r e s  q u e  p o s s u e m  
propriedades na área, mas agora 
unifica esforços para a garantia da 
preservação ambiental e também da 
exploração sustentável dos recursos 
naturais da região.
 Esses debates resultaram no 
TAC que prevê a elaboração de um 
plano de manejo florestal em 21 
meses; realização de diagnóstico 
fundiário num prazo de 14 meses, 
com a apresentação posterior de um 
cronograma para regularização 
f u n d i á r i a  d o s  i m ó v e i s  e  
desocupação das áreas ocupadas 
i r r e g u l a r m e n t e ;  
georreferenciamento e sinalização 
do entorno do parque, realização de 
atividades de fiscalização, criação 
de um conselho consultivo e a 

normatização do uso público do 
local, entre outras.
Sobre o parque - O Parque Serra de 
Ricardo Franco é uma unidade de 
conservação que pertence ao grupo 
de proteção integral, ou seja, no 
espaço pode ser feito apenas o uso 
indireto com ações de turismo 
ecológico, com passeios, trilhas e 
educação ambiental.
 Foi criada pelo decreto nº 
1.796, de 4 de novembro de 1997. 
Possui 158,6 mil hectares de 
extensão, contendo em seu interior 
centenas de cachoeiras, piscinas 
cristalinas, vales e uma vegetação 
que reúne floresta Amazônica, 
Cerrado e Pantanal, com espécies 
únicas de fauna e flora, algumas 
ainda desconhecidas da ciência. 
Também fica nele a cachoeira do 
Jatobá, a maior do Estado, com 248 
metros de queda. 
 Faz divisa com o Parque 
Nacional de Noel Kempff, em Santa 
Cruz, Bolívia, que é umas das 
referências mundiais em trilhas de 
longo percurso e de aventura.
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CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL 

CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C 
da tabela D de custas
#201555 DEVEDOR: MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO - CPF.: 304.571.491-91 - 
RUA DAS AGUAS MARINHAS, 63 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B 
da tabela D de custas
#201593 DEVEDOR: MARIA VIEIRA DO CARMO ROSA  - CPF.: 828.390.261-04 - RUA 
PADRE CASSEMIRO, 2611 -JARDIM MARAJOARA -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B 
da tabela D de custas
#201770 DEVEDOR: MARLENE DE ARRUDA TIRELLI - CPF.: 142.223.451-72 - RUA 
BARAO DO RIO BRANCO, 27 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item M 
da tabela D de custas
#201701 DEVEDOR: NELSON RITELA - CPF.: 326.133.939-04 - RUA DAS 
BOCAIUVAS, 14 -DNER -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D 
de custas
#201681 DEVEDOR: SAMIR MAHMUD KARIN  - CPF.: 304.664.741-72 - RUA DO 
BARREIRO, 100  -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item M da tabela D 
de custas
#201682 DEVEDOR: SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO - CPF.: 207.647.231-20 
- RUA GENERAL OSORIO, 902 -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
#201579 DEVEDOR: SEBASTIAO ROMERO  - CPF.: 303.792.371-72 - RUA DO 
LAVAPES, 419 -CIDADE ALTA  -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D 
de custas
#201425 DEVEDOR: TIAGO LUIS DE ANDRADE - CPF.: 747.034.042-49 - RUA 13 DE 
JUNHO, 34 -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
#201659 DEVEDOR: WAGNER DE PINHO SILVA - CPF.: 459.645.561-91 - RUA DOS 
PADEIROS, 2 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D 
de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER 
A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR 
PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL 
SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 
17 HORAS. Cáceres-MT, 18 de janeiro de 2018.

DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#201733 DEVEDOR: DEILSON MOREIRA ASSUNCAO - CPF.: 033.458.341-11 - RUA 
VOLUNTARIOS DA PATRIA, 334 -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
#201691 DEVEDOR: DORACY SILVA DE CAMPOS  - CPF.: 178.936.401-97 - RUA 15 
DE NOVEMBRO, 394 -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
#201707 DEVEDOR: ELSON VIEGAS DE SOUZA - CPF.: 536.072.011-53 - AV 7 DE 
SETEMBRO, 760 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D 
de custas
#201589 DEVEDOR: FLAVIO SILVARES ESPINDULA E OUTROS - CPF.: 567.605.231-
72 - AV DOS ESTADOS, 2000  -JARDIM CELESTE -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B 
da tabela D de custas
#201718 DEVEDOR: FRANK HENRIQUE DE SOUZA - CPF.: 027.492.911-27 - AV DOS 
ESTADOS, 5 -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
#201779 DEVEDOR: GILMAR JOSE GERONIMO - CPF.: 323.249.799-34 - RUA 
GENERAL OSORIO, 0 -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
#201660 DEVEDOR: HELVIO PINHEIRO DE PAULA - CPF.: 081.119.011-00 - RUA 6 
DE OUTUBRO, 756 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D 
de custas
#201729 DEVEDOR: JOSE ERNANDE RIBEIRO GARCIA - CPF.: 975.673.371-34 - 
RUA PORTO CARRERO, 434 -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
#201586 DEVEDOR: LAIR DE SOUZA CAMPOS - CPF.: 453.137.331-68 - RUA COSTA 
MARQUES, 580 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D 
de custas
#201548 DEVEDOR: LUIZ FELIPE DELUQUE VIEIRA  - CPF.: 040.495.421-96 - RUA 
DAS BORBOLETAS, 104 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C 
da tabela D de custas
#201547 DEVEDOR: MARCUS SANTOS CURVO DE LIMA - CPF.: 908.878.671-20 - 
RUA PADRE CASSEMIRO, 378  -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

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

Titulo:        - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: ASSUNCAO & 
MOREIRA ASSUNCAO LT   - Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI SA      
Valor do titul Item B   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, 
A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, 
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 18 de janeiro de 2018.

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. 
#202113  DEVEDOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE - CPF.: 
567.630.421-91    - JD DAS OLIVEIRAS EMPA PROX BAR IV  -CACERES  -MT - 

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. 
#201856  DEVEDOR:  A A GOMES & CIA LTDA  - CPF.: 01.226.420/0001-53- RUA 
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N -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 O   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, 
A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, 
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 18 de janeiro de 2018.

A regulamentação do uso público faz parte do plano de ação para implantar de forma efetiva a unidade e atende a Cláusula sétima do 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n° 005/2017, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado (MPE)

VILA BELA

Regulamentação do uso público do Parque Estadual
Serra de Ricardo Franco será discutido em reunião

Assessoria
Foto: Trilhando Montanhas

Cascata dos Namorados, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco
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A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento 
intenso e novidades em projetos em 
equipe. Se você for responsável por 
uma equipe de trabalho, os projetos 
tendem a caminhar mais livremente e 
com bons resultados. A vida social 
ganha um novo movimento.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento livre e 
agradável em sua vida profissional e 
projetos de trabalho. Sua carreira pode 
dar um passo à frente nos próximos 
dias. Um novo contrato pode ser 
firmado ou um antigo renovado.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento em 
projetos que envolvem viagens e 
contato com pessoas estrangeiras. O 
momento envolve renovação da fé e 
otimismo. Você estará mais voltado 
para o mundo espiritual, portanto, 
procure meditar e praticar orações.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de interiorização e 
necessidade de aprofundar-se em suas 
emoções. Pode representar um tempo 
de limpeza emocional, onde algumas 
pessoas e situações começam a ser 

deixadas para trás. O período pode indicar também uma 
negociação financeira.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento livre e 
agradável em sua vida social com a 
aproximação de amigos. O momento 
pode envolver um convite para a 
formação de uma nova parceria ou 
sociedade financeira. Um namoro pode 

começar.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia agradável e livre de 
problemas, especialmente no trabalho. 
O dia pode envolver a chegada de um 
novo projeto de trabalho ou mesmo a 
decisão de começar a cuidar com mais 
carinho de seu corpo e saúde.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento 
agradável em sua vida social e 
aproximação de amigos. O período 
pode envolver viagens rápidas e 
contatos comerciais interessantes. 
Um novo acordo de negócio pode 

levar a um novo contrato.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento 
agradável em sua vida social e 
a p r o x i m a ç ã o  d e  p e s s o a s  
interessantes. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo 
Universo nos próximos dias. Se for 

comprometido, aproveite a boa fase junto de seu amor.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em seu signo, 
indicando um dia agradável e com 
boas novidades para a vida social e/ou 
profissional. O momento pode 
envolver a chegada de um novo 
projeto ou mesmo o contato com uma 
pessoa que vai mexer com seu 
coração. Um namoro pode começar.

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida doméstica 
e os relacionamentos familiares. Sua 
casa passa a ser ponto de encontro entre 
amigos e parentes queridos. Você estará 
mais caseiro e introspectivo, mais 
voltado para os seus.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de interiorização e 
reflexão. Você estará mais voltado 
para sua vida emocional e um amor do 
passado, que volta a fazer parte de sua 
vida, pode ser o principal motivo de 
seu estado de espírito. Não tome, 

ainda, nenhuma decisão definitiva.

By Rosane Michels

A Lua continua na fase Nova, mas 
agora, livre de pressão em Aquário, 
indicando um dia de movimento livre 
e agradável em sua vida material e 
financeira. O momento pode envolver 
a negociação de um novo contrato que 
envolve o aumento de seus lucros e 
rendimentos. Dia ótimo para um novo 

investimento.

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

Destaque VIP ao jovem Renato Michels Carvalho que colou 
grau em odontologia na capital. Que essa nova etapa de sua 
vida venha plena de sucessos, realizações e vitórias, afinal o 
mérito é todo seu. Parabéns!!!

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

Hoje peço licença para dizer que admiro e gosto muito de vocês, porque uma amizade como a nossa merece mais, 
merece ser descrita no infinito para que todos pudessem entender o que realmente ela representa na vida de cada 
uma de nós. Com certeza amigos são tesouros em nossa vida, por isso agradeço a Deus pela nossa amizade, vocês 
são presentes em minha vida. Momentos como esses são eternizados em nosso coração. Um brinde a amizade!!!

Parabenizamos a educadora física Kassia 
Auxiliadora Filiagi Gregory, aprovada no 
concurso da Seduc. Que Deus ilumine essa 
nova caminhada profissional.

Uma sexta-feira regada de energias positivas 
aos membros do Observatório Social de 
Cáceres que já iniciaram os trabalhos de 
2018. Sucessos!

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

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

Passeando na city a linda 
Ana Paula, que veio rever 
os familiares e amigos. 
Que sua estada seja plena 
de alegrias. Muito bom 
revê-la. Que Deus a 
a c o m p a n h e  e m  s u a  
viagem de volta. Grande 
Beijo!
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