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 Com o lema Rotary a serviço da Humanidade, o Rotary Club 
Pantanal do Distrito 4.440 empossou a sua diretoria, durante jantar 
festivo realizado na noite de sábado (16) em sua sede.  O novo presidente 
para o ano rotário 2016/2017, Victor José Santos, deu posse ao seu 
conselho diretor. Página 03

ANO ROTÁRIO

Rotary Club Pantanal empossa nova
diretoria para o ano Rotário 2016/2017

Foto: Moisés Bandeira

Presidente Vitor José empossa diretoria para ano rotário 2016/2017

ELEIÇÕES 2016

MP e Cartório Eleitoral propuseram aos partidos
um TAC com finalidade de igualar as campanhas 

 O  p r e s i d e n t e  d a  
Câmara, Marcinho Lacerda 
(PMDB) e a vice-presidente, 
Valdeníria Dutra Ferreira 
(PSDB), participaram na 
sexta-feira (15) à tarde de uma 
reunião com representantes de 
partidos políticos e pré-
candidatos  às  e le ições  
municipais deste ano em 
Cáceres. Também estavam 
presentes os vereadores 
Edmilson Campos Café no 
Bule  (PSD) ,  Edmi lson  
Tavares (PR) e Félix Alvarez 
(SD). Os demais vereadores 
foram representados por 
assessores. Página 05

Foto: JCC

Promotor Rinaldo Segundo e Yuri Faria 

IN LOCO

Governador Pedro Taques visita Base do Gefron
 O governador Pedro Taques quer 
trazer a Mato Grosso os ministros da 
Defesa, da Justiça e das Relações 
Exteriores para que conheçam de perto a 
realidade dos profissionais de segurança 
que atuam da região da fronteira com a 
Bolívia. Página 05

Foto: Assessoria

Taques visita Base do Gefron

Grupo Juba vai sortear cinco
mil reais no final de Julho

MAIS PRÊMIOS

 As lojas do Grupo Juba, Atacado Pantanal e Juba Supermercados, 
estão com uma promoção interessante e muito atrativa para os seus 
clientes nesse final de julho. Página 03

Foto: Assessoria

Sorteio será de R$ 5 mil. 
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ESPORTES
Em último lugar, Cuiabá tem pior 

campanha de sua história na Série C

Café da 
      Manhã
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By Rosane Michels

Esotérico

A lua em Capricórnio, se 
une a Plutão indicando um 
d i a  d e  m u d a n ç a s  
relacionadas a um projeto de 
médio prazo. O momento 
pode envolver uma viagem 

para o exterior e contato com estrangeiros. 
O astral pode estar um pouco mais pesado, 
mas, por essa energia ser passageira, voce 
não deve se deixar levar por ela.

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão deixando você mais 
intenso e voltado para o seu 
coração. Um relacionamento 
afetivo, ou com um filho, pode 
passar por mudanças rápidas 

ou pequenos problemas. No entanto, você 
não deve deixar-se levar pelo pessimismo ou 
nervosismo, pois essa energia é passageira. 
Procure ser racional diante de imprevistos.

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão indicando um dia de 
aprofundamento emocional e 
sentimentos à flor da pele. 
Você estará mais fechado e 
introspectivo e também 

preocupado com um projeto em sociedade. 
O momento pode pode envolver a revisão e 
reavaliação de um projeto que envolve 
grande soma de dinheiro.

A lua em Capricórnio se une 
a Plutão indicando um dia de 
aprofundamento de um 
relacionamento, que pode 
ser afetivo ou não. Uma 

sociedade pode ser reavaliada, mas 
finalmente firmada. Um namoro pode 
passar por um momento de concretização 
de projetos a dois. Procure não se deixar 
retrair pela energia deste dia.

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão indicando um dia de 
mudanças em sua rotina, que 
pode estar mais intensa. Um 
projeto de trabalho pode ser o 
r e s p o n s a v e l  p o r  e s s a  

intensidade. Algumas mudanças de 
caminho podem ser decididas pqra alcançar 
os objetivos desejados. Cuide de sua saúde, 
que está mais frágil no dia de hoje.

A lua em Capricórnio se une 
a Plutão indicando um dia 
em que você deve tomar 
muito cuidado com seus 
gas tos .  Uma s i tuação 

imprevista, relacionada a trabalho ou 
dinheiro, pode te preocupar. Não se deixe 
levar pelas energias deste dia, pois ela é 
passageira. E não se envolva em nenhum 
tipo de investimento no dia de hoje.

A lua em seu signo se une a 
Plutão deixando você mais 
fechado e interiorizado. O 
momento pede maior cuidado 
com as emoções, portanto, 
evite pessoas desagradáveis. 

Se puder, tire o dia para descansar e desligar-
se dos problemas. Um projeto, ou uma 
situação pode passar por mudanças 
repentinas. Mantenha a calma e o 
discernimento.

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão e deixa você mais 
fechado e voltado para o seu 
mundo emocional. Se puder, 
tire o dia para estar perto das 
pessoas que ama, pois sua 
sensibilidade estará à flor da 

pele. O dia segue com algumas mudanças e 
reflexões mais profundas. No entanto, você 
não deve se deixar levar pelo pessimismo e 
energias negativas do dia.

A lua em Capricórnio se une 
a Plutão indicando um dia de 
i n t e n s o  m o v i m e n t o  
relacionado a um trabalho 
em equipe. A equipe pode 
passar por uma reavaliação e 

reorganização. O momento é bom para 
rever contratos ou clientes antigos, para 
renovar os contatos. Procure ser racional 
diante dos possíveis imprevistos.

A lua em Capricórnio se une 
a Plutão deixando você mais 
fechado e introspectivo. Você 
estará mais próximo das 
pessoas íntimas, pois estará 
mais sensível e precisando de 

acolhimento e segurança. O dia é bom para 
o desenvolvimento de projetos que 
precisem de solidão e detalhes. Ou mesmo 
para estudar ou descansar.

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão deixando você mais 
calado e preocupado. A 
ansiedade diminui, mas você 
precisa estar atento à tendência 
a deprimir-se ou entristecer no 
dia de hoje. Não se deixe lavar 

pelo pessimismo, mesmo que um contato 
importante não dê os resultados esperados. 
Mantenha-se firme no seu propósito, pois essa 
energia é passageira.

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

A lua em Capricórnio se une a 
Plutão indicando um dia de 
a p r o f u n d a m e n t o  e  
movimento intenso de um 
projeto de trabalho. O 
momento pode envolver uma 
mudança de caminho e, 

consequentemente, de objetivos. O dia pode 
ser tenso, no entanto, essa tensão é 
passageira. Siga as indicações da energia 
sutil.

Beijo no coração do amigo Julio Furlaneto, que 
festejou mais uma data natalícia. Que sua caminhada 
seja repleta de conquistas, saúde e prosperidades. 
Feliz Niver querido.

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

***************************
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Profissional nota 10, que desenvolve um excelente 
trabalho na Unemat. Estamos falando de  Moises 
Bandeira, sempre registrando os momentos mais 
importantes na city.  Grande abraço.

Aproveitando merecidas férias a nossa querida 
secretária Janaína Sedlacek Sousa, que curte os dias 
ao lado do maridão Vander. Bom descanso!

Apagando mais uma velinha hoje a querida 
Suziene do Carmo Egues, colaboradora do SSPM 
que neste dia recebe o carinho especial dos 
colegas, amigos e do maridão Zenildo (foto). 
Receba nosso abraço com os mais sinceros votos 
de felicidades e muitos anos de vida. 

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

O parabéns de hoje é 
e n d e r e ç a d o  a o  
radialista e vereador 
Edmilson Tavares que 
marca mais um gol no 
placar da existência. 
Hoje o dia é especial 
portanto aproveite e 
festeje por mais um 
ano. Felicidades mil.

***********

***********

CONVENÇÕES
As agremiações part idár ias  que 
pretendem lançar candidatos a prefeito, a 
vice-prefeito e a vereador nas eleições 
municipais de 2016 podem realizar 
convenções partidárias para a definição 
dos concorrentes a partir desta quarta-feira 
(20). A data mudou com a Reforma 
Eleitoral 2015. A lei antecessora 
determinava que as  convenções 
partidárias deveriam ocorrer de 10 a 30 de 
junho do ano da eleição. Os partidos terão 
até o dia 05 de agosto para a realização das 
convenções. O caso das convenções não 
indicarem o número máximo de políticos, 
as vagas que sobrarem devem ser 
preenchidas em até 30 dias antes do pleito, 
não mais 60 dias, como era na legislação 
anterior.

SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA
A Prefeitura de Cáceres, por problemas 
técnicos substituiu temporariamente o 
número do telefone. O atendimento agora 
está sendo realizado através do número 
(65) 3223-1939.  O número (65) 3223-
1500 encontra-se com problemas e por 
isso está desativado. Portanto usuários que 
desejam falar via telefone com os setores 
da prefeitura, fiquem atentos.

INADIMPLÊNCIA
A inadimplência das empresas em todo o 
país aumentou 6,8% no primeiro semestre 
do ano na comparação contra o mesmo 
período do ano anterior, de acordo com os 
dados da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito). O 
indicador é um somatório dos principais 
mecanismos de apontamento de 
inadimplência empresarial, isto é, cheques 
devolvidos, títulos protestados e registros 
realizados na base da Boa Vista SCPC. A 
inadimplência das empresas ainda segue 
em patamares elevados na avaliação dos 
últimos 4 trimestres, próximos de 8%, 
valor consideravelmente elevado quando 
comparados aos últimos 3 anos. Mesmo 
com a melhoria da situação futura da 
economia, ainda prevalece um quadro de 
forte incerteza econômica com atividade 
econômica em queda, forte restrição ao 
crédito orientado para o caixa das 
empresas, inflação elevada, entre outros 
fatores. Para os próximos meses, a 
expectativa para inadimplência continua 
elevada, devendo ceder somente a partir 
de 2017.

ALERTA
O Procon Estadual alerta os consumidores 
que a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) fixou em até 13,57% 
o índice de reajuste máximo para os planos 
de saúde médico-hospitalares, no período 
compreendido entre maio de 2016 e abril 
de 2017. A decisão foi publicada em junho 
e deve atingir cerca de 8,3 milhões de 
beneficiários no país. Conforme a ANS, o 
reajuste é válido para planos individuais e 
familiares contratados a partir de janeiro 
de 1999 ou adaptados à Lei 9.656/98 e 
deve ser aplicado somente a partir da data 
de aniversário de contratação do plano.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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 Nunca mais havia voltado ao banco. 
Faz dois anos que voltei. Para nunca mais, ou 
melhor, para sempre. O gerente disse que, se eu 
não renovasse a senha, perderia a conta. Não 
podia perde-la, era a única que tinha. Cheguei lá 
e uma mulher foi designada para tratar disso 
comigo. Bom dia. Bom dia, senhor. Foi logo me 
dizendo: sua senha deve ter, no mínimo, seis 
dígitos. Não tive dúvida: sapequei o meu 
aniversário. Apertei o botão de confirmar. 
Nada. 
 De novo. Nada. Outra vez. Nada. A 
atendente virou-se com aquela cara de sonsa: 
não pode ser a data do seu aniversário. Ok. 
Nova tentativa. Digitei a data de aniversário dos 
meus filhos. Agora vai. Nada. 
 De novo. Nada. Mais uma vez. Nada. 
No canto da boca daquela mulher uma ponta 
afiada sorria da minha ignorância. Negativo, 
senhor. É preciso que não tenha apenas 
números, coloque letras também. Ah sim. 
Letras. Fiquei pensando. A operação já estava 
ficando difícil. As três iniciais das letras dos 
meus filhos e mais a data de nascimento deles. 
Por ordem de nascimento, claro. Isso. 
 Deve servir. Com a fé de que iria sair 
dali logo, apertei o botão verde para confirmar. 
Digite de novo. Ok, digitei. Nada. Repetir a 
operação. Repeti. Nada. Inferno! Novamente, a 
atendente que estava de costas virou-se e me 
informou: o senhor digitou minúsculas e 
maiúsculas? Não. Mas tem que digitar. Quantas 
maiúsculas e quantas minúsculas? O senhor 
pode escolher livremente. Ok. Deixa ver se 
entendi: números, letras, sendo minúsculas e 
maiúsculas, em qualquer ordem? Isso mesmo. 
Tá bom. As letras dos nomes dos meninos, 
pequenas e grandes, mais a data de nascimento. 
Mandei bala. Não tem erro. Confirmei. 
 Depois, confirmei de novo. Apareceu 
outra tela me mostrando doze cenários. Em qual 
deles eu via uma árvore. Perguntavam para 
saber se eu não era um robô. Fiquei irritado. 
Como a porra de um robô estaria na agência 
trocando a senha? Ok. Respirei. Contei até dez. 
No sete, já tinha me acalmado. Escolhi as 
imagens com as árvores. Confirmei. Não sou 
um robô, afinal de contas. 
 O computador confirmou que eu não 
era. Apareceu uma ampulheta. Espere um 
instante, senhor. Bom, isso eu presumi com a 
ampulheta, respondi. Então, espere com ou sem 
presunção. Senti que ela estava ficando nervosa 
comigo. Um minuto depois, a mulher virou-se: 
acabou? Acabei. Conseguiu? Consegui. 
Quando ela viu a tela, abriu um sorriso 
sarcástico: ainda não, senhor - estão 
transmitindo os seus dados para a central. Ok. 
Trinta segundos depois, veio a mensagem de 
erro. Moça, deu alguma coisa errada. O que foi? 
Não completou a transação. 
 O senhor vai ter que tentar de novo. 
Não é possível! Desculpe, senhor, mas é o 
procedimento. Estou aqui há duas horas! 
Nervoso, digitei as primeiras letras do nome dos 
meninos, entre maiúsculas e minúsculas, a data 
de nascimento, e apertei logo o botão. Veio a 
tela me mostrando nove cenários para escolher 
em quais deles havia uma casa. Escolhi. 
Confirmei. Reconfirmei. Me pediram para 
digitar a senha que eu estava lendo na tela. 
Obedeci. Ampulheta. Sessenta segundos. Erro. 
Mais um erro. Puta que pariu! Senhor, 
mantenha a calma. Ok, desculpe. O senhor deve 
estar fazendo alguma coisa errada. 
 Não estou. Está sim. Não estou! A 
senha, então, já deve existir. Como assim? 
Acontece muito. Mas alguém tem os filhos 
chamados José, João e Eduardo, nessa ordem, 

que fazem aniversário no dia seis de maio? 
Deve ter. Mundo pequeno esse... Tentei de 
novo. Agora com as iniciais do nome da minha 
mulher, depois das crianças, maiúsculas e 
minúsculas, os seis números, a prova de que não 
sou robô, a senha de confirmação: confirma, 
confirma, confirma. Trinta segundos depois, o 
computador disse que a operação foi um 
sucesso e que mandou a nova senha de 
segurança para o meu telefone celular. Mas não 
estava com o meu celular. Voltei pro carro. A 
atendente ficou me esperando, reservando o 
lugar defronte à máquina. Tirei o celular de 
dentro da pasta e vi que, realmente, há um 
torpedo com uma senha. Digitei os números. 
Nada. Erro. Comecei a transpirar. 
 Apareceu uma mensagem: tempo 
esgotado. Favor tentar novamente. A mulher 
olhou para cima, impaciente. O senhor vai ter 
que repetir a operação. Já é quase hora do 
almoço. Tudo bem, repeti. Iniciais da mulher, 
dos filhos, maiúsculas e minúsculas, escolhi 
três sobremesas de chocolate para provar que 
não sou um robô, digitei a senha que apareceu 
na tela, recebi a nova mensagem no torpedo, 
digitei os números recebidos e voilà!, agora foi. 
Mas não tinha ido. 
 Na tela, vi a mensagem: a confirmação 
está no seu e-mail. Moça, mandaram para o meu 
e-mail, está tudo certo? Ainda não. O senhor 
precisa validar a operação. Sádica!, murmurei 
baixinho. Peguei o celular e cliquei sobre o 
navegador. Sem sinal. No banco, instalaram um 
dispositivo que impedia o acesso à internet. São 
as normas de segurança, senhor – me informou 
a mulher de uniforme. Por que? Porque os 
funcionários estavam perdendo tempo no bate-
papo da internet. Ok. Saí da agência. O sinal 
voltou. Fazia um calor desgraçado. 
 Na camisa, já se formava uma poça de 
suor sob as axilas. Acessei direto o correio 
eletrônico. Baixando. Baixando. Baixando. Um 
corretor de imóveis havia me mandado quinze 
fotos do apartamento que ele estava vendendo. 
Um cliente me mandou cópia digitalizada de 
um processo no qual eu trabalhava. O e-mail 
estava pesado demais. Não consegui abrir tudo. 
Deletei aquela merda toda. Inferno! Inferno! 
Inferno! Cinco minutos depois, chegou a 
mensagem. Abri o mail. Ali estava o código de 
confirmação. Voltei correndo para a agência. 
Apitou o detector de metais. Pu-ta-que-pa-riu!, 
separei sílabas babando de raiva. Fui obrigado a 
me separar do celular. Apitou de novo. Dessa 
vez, me desfiz do cinto. 
 Apitou de novo. Tirei os sapatos. 
Apitou mais uma vez. Caralho! Fui submetido à 
revista magnética. Estendi os braços, afastei as 
pernas e tudo o mais. Dois seguranças para me 
checar. Está limpo. Claro que estou, respondi. 
Coloquei o cinto, o sapato, peguei o celular. 
Cadê a mulher?, perguntei a um rapaz de 
uniforme. Cadê aquela merda de atendente?, 
acabei gritando. Procurei na fila. Ela não estava 
mais lá. Tinha saído para o almoço. Voltei ao 
gerente. Também foi almoçar. O substituto me 
disse que voltaria em duas horas. Me indicou 
outra pessoa. O tempo foi passando. Os dias, 
semanas, anos. Percebi que não adianta me 
descontrolar. 
 Estou calmo agora. Pelo menos, estou 
no ar condicionado. Da minha casa, recebo uma 
muda de roupa todos os dias e vejo os meus 
filhos uma vez por semana pelo vidro blindado 
da agência. Desde então, moro aqui. Nunca 
mais saí do banco. Já me conformei.

Eduardo Mahon é advogado, escritor, titular 
da Cadeira 11 da AML.

Rosane Michels - Editora

CORREIO CACERENSE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

 Atenção, Senhoras e Senhores! 
Que rufem os mochos e toquem as violas 
de cocho. Abram as cortinas. Vai começar 
a descortina da vida de Liu Arruda, em "A 
Travessia de Um Bufão". O maior de todos 
os espetáculos. Algo jamais visto e, , claro
esquecido. Uma das melhores histórias da 
cultura cuiabana, contada por ninguém 
mais, ninguém menos, do que Ivan Belém 
- figura que dividiu os palcos da vida com 
nosso maior expoente da comédia local.
 Assim, na última semana fui 
plateia. E em plena Assembleia, no teatro 
do Cerrado Zulmira Canavarros, vi o 
teatrólogo lançar uma verdadeira epopeia. 
Nas 184 páginas saborosas de uma 
pesquisa minuciosa, nosso talentoso Ivan 
– nascido, crescido e criado na Lixeira, um 
dos redutos da 'cuiabania' – prestou um 
grande serviço à cultura mato-grossense, 
ao revelar a saga do grupo Gambiarra e a 
trajetória do nosso inesquecível “Chico 
Anísio pantaneiro”. Eram os idos de 80, 
quando a irreverência e o deboche 
tomaram conta de bares, ruas e avenidas 
da cidade. Difícil era segurar o riso, que 
corria frouxo na face.
 Tendo como base da expressão 
artística o teatro, Liu Arruda (1957-1999) 
transformou o seu tempo, com base na 
reflexão causada pelas diversas 
linguagens que abraçava, libertando-nos 
dos paradigmas sociais daquele tempo. 
Logo, como todo gênio, foi um ser 
iluminado. Passou rápido como um 
lampejo. Homem além do tempo. 
Transcendental. Especialmente regional. 
Um propagador do linguajar cuiabano. 
Ah, que saudades de vê-los livres ao ar.
 E o bom do teatro é que ele é assim, 
sem limites. Ultrapassa os muros e 
derruba as barreiras sociais. Como um 
grande arquiteto que constrói a urbe, Liu 
edificou multidões com seu “djeito” 
engraçado e provocativo. Nas mil faces, 
um mesmo homem. Integro. E por 
momentos, mulher. Na vida real, o 
também multifacetado Elonil de Arruda 
que, além de comediante, foi jornalista, 
professor, ator, cantor e diretor.
 De sua cartola surgiu personagens 
como Comadre Nhara, sua mais 
conhecida retratação de uma mulher 
cuiabana que vivia espiando as pessoas 
pela janela de casa e fazendo fofoca. Juca 
era um homem cuiabano inspirado no 
próprio pai. Sinhá Dedê era uma 
empregada doméstica. Com peruca loira, 
Liu se travestia de Ramona, uma garota 
cuiabana que queria fazer tudo para estar 
na moda. E Gladstone, um hippie hilário 
criado pelo artista. 
 A cada um desses 'Lius', páginas de 
um novo capitulo de sua história escritas 
pelo amigo Ivan Belém, que mantém as 
cortinas sempre abertas. Aplausos!
Emanuel Pinheiro: é deputado estadual 
pelo PMDB em Mato Grosso

A senha (E.M)A travessia de dois bufões
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diferentes, o cliente tem direito a 
um cupom para concorrer o 
prêmio. 
 Está esperando o quê, 
corra pras lojas do Grupo Juba, e 
volte das férias com dinheiro no 
bolso”, conclamou Edil. Esta é a 
mais uma promoção em parceira 
com a SC Jonshon.
 Para o gerente do Jubão, 
Alexandre Vieira, esta é mais 
uma oportunidade que as lojas 
têm de fidelizar seus clientes, ao 
t e m p o  q u e  r e t r i b u i  c o m  
promoções interessantes. 
 “ Tudo que é atrativo 
incentiva a participação, e numa 
crise econômica, o nosso cliente 
poder ganhar R$ 5 mil reais, 
comprando produtos necessários 
ao seu cotidiano, é uma forma de 
prestigiá-los”, avalia Vieira.

 om o slogan, “Saia de Cférias despreocupado, que 
na volta pagamos suas 

contas”, o Juba proporciona aos 
seus clientes a oportunidade de 
receberem R$ 5 mil reais em 
dinheiro, através de sorteio, que 
será realizado dia 30 de julho, às 
17 horas, no Atacado Pantanal, 
Avenida São Luiz.
 Para participarem da 
promoção, os clientes devem 
comprar em qualquer loja do 
Grupo Juba dois produtos da 
linha SC Johnson , composta 
pelas marcas, Pato, Off, Bravo, 
Glade, Raid e Mr. Músculo. 
 A gerente Edil Garcia, 
explica que quanto mais o 
consumidor adquirir estes 
p r o d u t o s ,  s u a s  c h a n c e s  
aumentam. “A cada dois produtos 
dessas marcas,  iguais  ou 

Samaritano.
 Destacou também em sua 
fala o lema do seu ano rotário 
"Seja um presente para o 
Mundo", dizendo que ele recebeu 
o presente sendo gestor por um 
ano de atividades voltadas ao 
social, podendo servir com 
humildade ao próximo. Finalizou 
agradecendo cada companheiro 
que não mediram esforços para a 
concretização de todos os 
projetos desenvolvidos. 
 Assim deu posse ao 
presidente 2016/2017 Victor José 
Santos, que agradeceu em 
primeiro lugar a Deus por estar 
assumindo essa missão, pediu 
sabedoria para conduzir os 
trabalhos e enfatizou que dará 
continuidade aos trabalhos e 
projetos do Rotary. Agradeceu 
p e l a  s u a  f a m í l i a  e  a o s  
companheiros, tendo a certeza 
que juntos ampliarão  as metas  
honrando sempre  o lema do 
Rotary. 

 cerimônia de transmissão Ade cargo,  foi prestigiada 
p o r  v á r i o s  o u t r o s  

presidentes dos clubes de serviço, 
c o m p a n h e i r o s  r o t á r i o s ,  
Comandante do Corpo de 
Bombeiros Capitão Castro, 
familiares, imprensa e amigos. 
 Após a solenidade de 
c o m p o s i ç ã o  d a  m e s a  d e  
autoridades, foi executado o Hino 
Nacional, a oração foi realizada 
pelo  companheiro rotário Cezare 
Pastorello e logo após empossada 
a nova diretoria do Rotaract, onde 
o presidente em exercício passou 
o cargo a nova presidente Bruna 
Carolina Santos da Silva, que 
empossou sua diretoria. 
 Durante a solenidade 

aconteceu também a entrega de 
comendas Paul Harris para 
alguns membros rotários, a 
comenda é o reconhecimento que 
homenage i a  pe s soas  que  
contribuíram com  mais de 
US$1.000 à Fundação Rotária, ou 
que tiveram doações neste valor 
feitas em seu nome. 
 O presidente rotariano 
15/16 Renê Mantel, em seu 
discurso ressaltou algumas das 
atividades desenvolvidas durante 
sua gestão, como o Banco de 
Cadeiras de rodas que atendeu 
não somente Cáceres, mas 
também cidades da região. 
 Várias doações foram 
realizadas a APAE, ao Lar Servas 
de Maria, ao Hospital O Bom 

 prefeitura de Cáceres Aatravés da Autarquia 
Águas do Pantanal ,  

Ministério Publico, representante 
da Câmara Municipal e demais 
parceiros do programa  Cáceres 
Recicla, se reuniram na manhã de 
sexta-feira, no auditório do Site 
Contabilidade, com responsáveis 
de empresas privadas e publicas.
 O objetivo do encontro 
foi para expor o plano de 
gerenciamento do lixo, como vai 
ser operado a coleta, a cobrança 
das taxas e a destinação dos 
valores arrecadados. Cáceres 
hoje com a implantação do aterro 
sanitário vive nova fase e se faz 
importante o esclarecimento das 
leis federal, estadual e municipal 
em relação ao assunto. 
 A promotora  L iane  
Amélia Chaves, Dr. Clóvis 
Vailante e o advogado Bruno 
Córdova  esclareceram todas as 
dúvidas que surgiam durante o 
encontro e ficou acordado que 
será encaminhado cópia do 

de todos e sendo assim cabe a 
cada um fazer a sua parte para 
evitar que o aterro sanitário volte 
a ser um lixão, por isso é 
importante a separação do lixo 

decreto para cada empresa. O 
Ministério Público e a Águas do 
Pantanal estão a disposição para 
sanar qualquer dúvida. 
 O lixo é responsabilidade 

mais informações na autarquia 
Águas do Pantanal é 3223 6900.

reciclável do lixo orgânico. 
 O telefone para obter 

CÁCERES RECICLA

Plano de gerenciamento do lixo foi 
exposto aos  empresários em Cáceres
Redação c/ Assessoria

O objetivo do encontro foi para expor o plano de gerenciamento do lixo, como vai 
ser operado a coleta, a cobrança das taxas e a destinação dos valores arrecadados

Foto: Assessoria

Encontro expôs sobre o plano de gerenciamento do lixo, como será a operacionalização

ANO ROTÁRIO

Rotary Club Pantanal empossa nova
diretoria para o ano rotário 2016/2017
Da Redação

Foto: Moisés Bandeira

Rotaract empossou nova diretoria

MAIS PRÊMIOS

Grupo Juba vai sortear cinco
mil reais no final de Julho

Esdras Crepaldi/Assessoria

Foto: JCC

Alexandre Vieira – Gerente do Jubão
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Avenida Getúlio Vargas, 

1189 - Monte Verde 

A mais de 19 anos com você

 or volta das 14 horas de Psábado (16), Policiais 
Rodoviários Federais 

s a í r am pa ra  ave r igua r  a  
informação que próximo ao 
Trevo da Bolívia, as margens da 
BR 174 t inha um corpo. 
Chegando ao local os policiais 
constataram a veracidade dos 
fatos. O corpo encontrado foi 
identificado como sendo do 
senhor Adjalma Francisco da 
Silva, de 62 anos, natural de 
Poxoréu - MT.A PRF acionou a 
Polícia Civil e a Politec para os 
trabalhos de praxe. De acordo 
com os peritos, aparentemente a 
vítima veio a óbito a cerca de 2 a 3 
dias. Ainda foi encontrado 
próximo ao corpo um radinho de 
pilha.Foto:PedroMiguel/RipaNo
sMalandros)

realizava o patrulhamento na MT 
388,quando abordaram os 
ocupantes de um veículo Fiat 
Palio NCF 2764. Foi então 
realizada revista veicular e 
localizado uma bolsa de mão 
contendo no interior um revólver 
calibre 38, com 05 munições 
intactas do mesmo calibre, R $ 
81.920,00 em dinheiro. Em 
entrevista com o suspeito M.S.C 
o mesmo informou que a bolsa 
pertencia a ele, que estaria indo 
juntamente com Raimundo do 
Nascimento buscar drogas na 
Bolívia. Que havia contratado o 
motorista do Fiat Palio para levá-
los até a Bolívia, que retornariam 
a pé com a droga e entregariam 
para outro suspeito qual não 
informou o nome na cidade de 
Porto Esperidião. Foi realizada 
checagem aos suspeitos e 
constatado em desfavor do 
suspeito R.N.Fum mandado de 
prisão preventiva em aberto, já o 
suspeito R.G.C se encontrava em 
liberdade condicional. Diante dos 
fatos todos foram detidos e 
encaminhados para Delegacia de 

35anos , por evasão de divisas, 
porte ilegal de arma de fogo e 
assoc iação  ao  t rá f ico .  A 
abordagem ocorreu na rodovia 
MT 388, Porto Esperidião. A 
equipe volante do Gefron 

 oliciais militares do PG r u p o  E s p e c i a l  d e  
Segurança de Fronteira, 

neste domingo (17) realizaram a 
prisão de R. G.C de 52 anos, 
M.S.Cde 27anos e R. N.F de 

Promoções e Eventos

painel. Em entrevista o suspeito 
informou que carregou o veículo 
com a droga em um assentamento no 
município de Quatro Marcos. Diante 
das informações as equipes do 
Gefron é PF deslocaram até ao sítio, 
mas no local estava somente o 
caseiro. Em buscas no local foram 
localizados e apreendidos vários 
materiais como ferramentas, 
panelas, embalagens utilizados para 
preparo e armazenamento da droga. 
Também foi apreendido uma 
espingarda de pressão, R$3 mil 
Reais em dinheiro, um veículo Ford 
Ranger, um veículo Saveiro Cross 
era utilizado para tranportar a droga. 
O proprietário do sítio foi detido 
posteriormente em uma oficina 
mecânica na cidade de Mirassol D' 
Oeste. Foram detidos o motorista do 
Fiat Idéia R.V.P de 20 anos e o 
proprietário do sítio E.M.S de 39 
anos.Todos foram detidos e 
encaminhados para Policia Federal 
em Cáceres. (Fonte e Foto: Carla 
Duarte Gefron)

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira em mais uma ação 

integrada entre Policia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
militar de comodoro e Mirrassol D' 
Oeste, na noite da última quinta -
feira ( 14.07) , resulta na apreensão 
de 13 tabletes de pasta base de 
cocaína. As equipes do Gefron 
receberam informações de que o 
condutor de um veículo Fiat Idea de 
cor prata, estaria saindo da cidade de 
Mirrassol com drogas para levar 
para Cuiabá. 
 Diante das informações 
foram acionadas equipes da PM de 
comodoro e Mirassol que de 
imediato começaram a intensificar 
as barreiras e bloqueios com 
objetivo de abordar o veículo. Já por 
volta da 20:00 horas em uma das 
barreiras da PM o veículo foi 
abordado e em buscas veicular 
foram localizados e apreendidos 
cerca de 13 tabletes de pasta base de 
cocaína escondidos no interior do 

Gefron apreende mais de 81 mil reais e
arma de fogo em abordagem na fronteira

PRF encontra corpo as margens da
rodovia próximo ao trevo da Bolívia

ao proprietário de iniciais J.L.S. de 
47 anos que devolvesse o violão. 
Enquanto que os policiais realizaram 
uma revista na residência onde 
encontraram escondidos em um dos 
quartos uma porção de maconha e 
R$ 157,00 em espécie. 

Com o achado a 
GU não teve 
dúvidas que o 
local funcionava 
como boca de 
f u m o ,  a s s i m  
e n c a m i n h o u  
todos para o 
CISC para as 
p r o v i d ê n c i a s  
q u e  o  c a s o  
requer. Já na 

delegacia após interrogatório, 
ficaram detidos Bactéria e o dono da 
residências, os outros indivíduos que 
estavam no local foram liberados. 
( F o t o :  P e d r o  
Miguel/RipaNosMalandros)

F im da tarde de sábado, uma 
mulher de iniciais M.C.R.S. 
acionou a Polícia Militar 

dando conta que seu irmão entregou 
seu violão numa boca de fumo. A GU 
chegando ao local a Rua Pompeu de 
Barros, Bairro Jardim Solução, 
conversou com a vítima, onde ela 
relatou que seu 
irmão conhecido 
como Bactéria, 
ent regou seu 
violão pra boca 
de fumo, ainda 
disse que uma 
outra vez seu 
irmão vendeu 
seu capacete. 
Em conversa  
com o irmão da vítima o mesmo 
confirmou e disse que trocou o 
violão por  trouxinhas de pasta base. 
Diante dos fatos, os policiais 
solicitaram que Bactéria e a sua mãe 
acompanhassem a equipe até a boca 
de fumo. Já na casa a mãe solicitou 

Ação conjunta resulta na apreensão
de 13 tabletes de pasta base de cocaína

Troca de violão por droga leva dois
para a cadeia no sábado em Cáceres
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vinda destes ministros para mostrar a 
realidade. Mostrar que o Brasil não é 
só Brasília e a Avenida Paulista", 
afirmou.
 Integrante da comitiva, o 
general Luiz Fernando Baganha 

destacou a atuação do grupamento. 
"São 14 anos de história, de aumento 
da efetividade do trabalho, e de 
garantia da segurança do nosso 
Estado e do Brasil. É um trabalho 
muito bem feito."

 meta foi apresentada nesta Aquinta-feira, durante visita 
do governador à base do 

Grupamento Especial de Fronteira 
(Gefron), no município de Porto 
Esperidião.  "O trabalho do Gefron 
salva vidas em São Paulo, protege 
um pai de família no Rio de Janeiro. 
Isso mostra que Mato Grosso está 
ajudando o Brasil não apenas na 
produção da soja. Então, o Brasil 
precisa ajudar mais o nosso Estado 
neste trabalho", afirmou.
 O governador chegou à base 
no final da manhã, acompanhado 
pelo secretário de Segurança 
P ú b l i c a ,  R o g e r s  J a r b a s ,  o  
comandante geral da PM, Gley 
Alves e o comandante da 13º 
Brigada de Infantaria Motorizada, 
Luiz Fernando Baganha, além de 
representantes das polícias civis e 
federais.
 "Para nós é uma honra ter o 
governador conosco", avaliou o 
tenente-coronel Jonildo José de 

Assis, comandante da unidade, que 
fez uma apresentação do trabalho 
dos policiais que atuam na fronteira, 
b e m  c o m o  d o  c o n t e x t o  
socioeconômico de uma região que é 
rota do tráfico de drogas.
 O secretário Rogers Jarbas, 
que já exerceu as funções de 
d e l e g a d o  d o  G e f r o n  e  d e  
coordenador do Cisc-Cáceres, 
descreveu a visita como um 
"momento histórico" para todos os 
profissionais que atuam na fronteira.
 "Eu vivo a fronteira até hoje. 
Vibro com cada apreensão de armas, 
cada apreensão de drogas. Hoje 
v i e m o s  p r e s t i g i a r  o  m a i o r  
patrimônio que nós temos na 
segurança pública na fronteira, que 
são os nossos profissionais", 
afirmou. O secretário elogiou os 
resultados obtidos nos últimos anos, 
com sucessivos recordes de 
apreensões de drogas e recuperação 
de veículos roubados. O segredo, 
segundo ele, está nas ações 

integradas, envolvendo forças 
estaduais e federais.
"Nós  acompanhamos  mui to  
orgulhosos e admirados o trabalho 
integrado que vem sendo realizado 
pelo Gefron, em conjunto com a 
polícias Federal,  Rodoviária 
Federal, Civil e Militar", avaliou.
Defesa - Em sua fala aos policiais do 
Gefron, o governador lembrou que a 
defesa da região de fronteiras é uma 
preocupação que remonta ao período 
colonial. "Estamos aqui a proteger a 
nossa terra, a nossa pátria, mas, mais 
do que isso, protegemos pessoas, 
defendemos o nosso povo. Daí a 
importância deste grupamento e da 
ação integrada de todas as forças."
 Taques disse que convidou o 
ministro da Justiça, Alexandre de 
Moraes, a visitar o grupamento ainda 
este ano. E que pretende que, nesta 
oportunidade, estejam presentes os 
ministros José Serra (Itamaraty) e 
Raul Jungmann (Defesa).
 "Nós estamos preparando a 

 prefeito Francis Maris Cruz O(PSDB) também participou do 
encontro que contou com a 

maioria dos interessados diretamente 
no pleito e foi coordenado pelo 
promotor de Justiça Eleitoral da 
Comarca, Rinaldo Segundo e pelo 
chefe do Cartório Eleitoral, Yuri da 
Costa e Faria.
 A reunião foi convocada pelo 
Ministério Público Eleitoral e pelo 
Cartório da 6ª Zona Eleitoral, com o 
objetivo de repassar materiais 
informativos aos partidos e candidatos, 
orientar para que todos observem a Lei 

Eleitoral “ao pé da letra” e propor um 
TAC, Termo de Ajuste de Conduta, 
onde os partidos e candidatos se 
comprometem, se assinarem, a cumprir 
um acordo firmado coletivamente. 
Neste caso, abrindo mão de direitos 
adquiridos por lei, com a finalidade de 
igualar as campanhas e evitar abusos 
nos gastos, segundo o promotor.
Sem carro de som, sem barulho - A 
TAC inic ia  propondo que as  
“ C o l i g a ç õ e s  e  p a r t i d o s  s e  
comprometam que seus candidatos nas 
eleições majoritárias e proporcionais 
não contratarão carros de som durante 

todo o período da campanha. O 
objetivo é evitar gastos excessivos e o 
endividamento dos candidatos; evitar a 
poluição sonora e o desrespeito ao 
sossego público; evitar 'caixa dois'; 
baixar o custo das campanhas eleitorais 
em um momento de crise”.
Sem porta-bandeiras nas ruas - A 
segunda proposta é que os candidatos a 
prefeito se comprometam a “não 
contratar cabos eleitorais para segurar 
bandeiras nas vias públicas. A razão é 
evitar, segundo o documento, gastos 
desnecessários dos candidatos; evitar a 
poluição visual; assegurar a dignidade 
da pessoa humana; baixar o custo das 
campanhas eleitorais”. Segundo o 
promotor, balançar bandeiras de 
candidatos nas ruas e esquinas é 
“degradante” para o ser humano.
Apenas 10 cabos eleitorais - A 
proposta de número três sugere que os 
p a r t i d o s  e  c a n d i d a t o s  “ s e  
c o m p r o m e t a m  n a s  e l e i ç õ e s  
majoritárias (prefeito) a contratar 
cabos eleitorais no percentual de 50% 
do permitido pela legislação; as 
coligações se comprometem que seus 
candidatos das eleições proporcionais 
(vereadores) contratarão no máximo 10 
cabos eleitorais cada um. O TAC 
explica que a medida quer evitar gastos 
excessivos e o endividamento dos 
candidatos; evitar o 'caixa dois' e baixar 
custos de campanhas.
Somente 'um' fiscal - A última 
proposta, de número 04, quer que as 

IN LOCO
O secretário Rogers Jarbas descreveu a visita como um "momento

histórico" para todos os profissionais que atuam na fronteira

Governador Pedro Taques
visita Base do Gefron

Rodrigo Vargas/Sesp-MT
Foto: Assessoria

Taques disse que convidou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a visitar o grupamento ainda este ano

coligações e partidos se comprometam 
a contratar apenas um fiscal por 
coligação, sendo que apenas por 
candidato a prefeito. Os candidatos a 
vereador não terão fiscais. Segundo o 
TAC, o objetivo é evitar gastos 
excessivos e o endividamento dos 
candidatos; evitar 'caixa dois'; baixar o 
custo da campanha e “evitar boca de 
urna disfarçada”.
Mais mulheres - Rinaldo e Yuri ainda 
colocaram vários itens da campanha 
que precisam ser observados pelos 
partidos. Um deles é a obrigatoriedade 
de se cumprir à risca a proporção de 
mulheres na lista de candidatos a 
vereador. Os partidos e coligações que 
não respeitaram o percentual mínimo 
de 30% de mulheres entre seus 
candidatos à câmara serão intimados 
pelo Tribunal Regional Eleitoral a 
regularizarem a situação. Há duas 
opções para quem não atingir a meta: 
registrar mais mulheres ou cortar 
registros de homens.
Mural eletrônico - Dentre os 
comunicados do Cartório Eleitoral, o 
de que os comunicados serão feitos 
apenas por meio eletrônico. Yuri Faria 
explicou que tudo será comunicado 
pela internet, inclusive as informações 
antes postas em murais e em paredes.
Dinheiro contado - Os partidos e 
candidatos deverão prestar atenção nos 
gastos das campanhas. Yuri lembrou 
que só será permitido gastar 70% do 
maior gasto da campanha passada, que 

foi de R$ 668.459. Portanto, cada 
candidato a prefeito neste ano poderá 
gastar no máximo R$ 467,900. Já os 
candidatos a uma vaga na Câmara 
Municipal só poderão investir R$ 
57.000, cada um.
P r o p a g a n d a  P o l í t i c a  -  O s  
coordenadores da reunião lembraram 
que, a partir deste ano, os candidatos a 
vereador não terão mais programas no 
rádio e na televisão. Apenas as 
inserções diárias, “spots”, com o tempo 
de direito partidário. O candidato 
poderá fazer campanha na internet, 
redes sociais e sites, mas não poderão 
pedir votos, apenas falarem de si, 
enaltecendo suas qualidades e 
propondo soluções.
 Outro ponto evidente foi 
quanto às gráficas que irão imprimir os 
materiais de campanha, como os 
santinhos, banners e cartazes. "Vamos 
intimar as gráficas suspeitas de 
negarem informações verídicas sobre o 
total de material impresso”, assegurou 
Rinaldo.
Tempo para pensar - Todos os 
representantes de partidos receberam o 
TAC para levar aos colegiados, a fim de 
darem uma resposta, se assinam ou não 
a proposta do Ministério Público.
 O promotor lembrou que o 
documento de compromisso só terá 
validade se todos os envolvidos 
diretamente na campanha assinarem. 
“Se um só não assinar, não terá 
validade”, destacou.

ELEIÇÕES 2016

MP e Cartório Eleitoral propuseram aos partidos
 um TAC com finalidade de igualar as campanhas 
Clóvis de Almeida/Assessoria

Foto: JCC

Lideranças políticas marcaram presença na reunião

06
Cáceres-MT, terça-feira 19 de julho de 2016

GERAL
www.jornalcorreiocacerense.com.br

LICENÇA AMBIENTAL
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, CNPJ 
22.794.608/0001-78, localizado na Rua Voluntários da Pátria n° 
548, Centro, torna público que requereu a SECRETARIA DO 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO- SEMA, 
Licença Prévia e Instalação (LP e LI) para atividade de ampliação do 
sistema de abastecimento de água, instalada em Cáceres-MT.

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos 
de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta 
de pagamento 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. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  

RESPONSÁVEIS:
ALBA REGINA MORAES LIMA (CNPJ Nº 24.009.038/0001-93) RUA 13 JUNHO - BAIRRO CENTRO – CACERES MT 
- CEP 78200000 – PROTOCOLO 162787 – 14/07/2016 – Nº TIT 003003 – VENC 06/07/2016 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: MARC MAQ EQUIPAMENTOS LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; COOPERATIVA 
DE CRIADORES DE JACARE DO (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AVN TANNERY SN – BAIRRO QUADRA INDUS - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162795 – 14/07/2016 – Nº TIT 2975 – VENC 06/07/2016 – APRES 
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: KALT REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJ – ITEM K DA 
TABELA D CUSTAS; FABIANA MACIEL DOS SANTOS (CPF Nº 020.425.141-95) AV GETULIO VARGAS CASA 2210 
STA IZABEL – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162809 – 14/07/2016 – Nº TIT 8582 – VENC 05/06/2016 
– APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M – 
ITEM F DA TABELA D CUSTAS; GIOVANA APARECIDA OSORIO VILERA RIBEIRO (CPF Nº 008.621.381-40) RUA 
SABINO VIEIRA CASA 04 CENTRO – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162810 – 14/07/2016 – Nº TIT 
9500 – VENC 25/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE 
FRANCA MANGUEIRA M – ITEM M DA TABELA D CUSTAS; L GOMES BARBOSA ME/CASA DE CARNE PRINCE 
(CNPJ Nº 12.083.800/0001-00) RUA DAS SAIRAS – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162811 – 
14/07/2016 – Nº TIT 411913 – VENC 06/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: 
VITORIA TRANSPORTE – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA (CPF Nº 
035.553.881-42) RUA 13 DE JUNHO 27 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162789 
– 14/07/2016 – Nº TIT 207603 – VENC 10/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: OZENIL MARTINS 
PASTOR ME – ITEM G DA TABELA D CUSTAS; LURDES MARIA VARGAS (CNPJ Nº 20.098.016/0001-96) RUAS DA 
CAMELIAS 10 VILA NOVA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162812 – 14/07/2016 – Nº TIT 6180714 – 
VENC 30/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: ASTRAL ASSESSORIA 
EMPRESARIAL – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; NILZA OTA CORREA (CPF Nº 513.263.531-87) RUA DAS 
NEVES 286 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162792 – 14/07/2016 – Nº TIT 831904 – VENC 14/07/2016 
– APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME – ITEM I DA TABELA 
D CUSTAS; NILZA OTA (CPF Nº 513.263.531-87) R DOS NEVES 866 – BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 162785 – 14/07/2016 – Nº TIT 17368702 – VENC 06/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL 
SA – CEDENTE: AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima 
relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento 
ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
CÁCERES/MT, 18 DE JULHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

os primeiros seis meses Nd e  2 0 1 6 ,  o  G r u p o  
Especial de Segurança na 

Fronteira (Gefron) apreendeu 
mais de duas toneladas de drogas 
na região fronteiriça do Brasil com 
a Bolívia. 
 Os dados são de janeiro a 
30 de junho e apontam que o 
montante supera em 30% o total 
de entorpecentes (cloridato de 
cocaína, pasta-base, maconha e 
haxixe) apreendido em todo o ano 
passado, que foi de pouco mais de 
1.770 quilos. 
 E se for comparado apenas 
aos resultados do primeiro 
semestre de 2015, os números 
deste ano são ainda mais 
expressivos: um salto de 284%. 
Outros números deste primeiro 
semes t re  também ganham 
destaque, se comparado com o 
mesmo período do ano passado.
 Ao todo, 182 pessoas 
foram presas na fronteira, mais de 
10 mil quilos de produtos foram 
apreendidos por contrabando e 

descaminho, quando a mercadoria 
não tem nota fiscal.
 “A maioria dos produtos 
que passam pela fronteira como 
contrabando é cigarro, vestuário e 
e l e t r ô n i c o s ” ,  p o n t u o u  o  
coordenador administrativo do 
Gefron, Major PM Fábio Ricas.
 O Grupamento ainda 
apreendeu 108 veículos, 31 armas 
de fogo, 510 munições e realizou 
24 prisões por mandados. 
Também na fronteira, o Gefron 
apreendeu mais de R$ 83 mil e U$ 
387 mil, ambos os numerários sem 
comprovação de origem.
 Para o major, os resultados 
obtidos pelo Grupamento se 
devem a quatro importantes 
fatores: integração entre as 
instituições, suporte ao setor de 
I n t e l i g ê n c i a  d o  G e f r o n ,  
investimento da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e 
gestão.
 “ C a m i n h a m o s  p a r a  
melhorar ainda mais. O trabalho 
do Gefron não ajuda só Mato 

Grosso, mas o Brasil inteiro, pois 
esta droga iria para outros 
estados”, destacou. 
Tráfico de drogas - O crime nos 
mais de 900 km da faixa de 
fronteira entre o Brasil e a Bolívia 
é geralmente realizado por 
“mulas”, pessoas contratadas 
pelos traficantes para o transporte 
de drogas.  O transporte do 
entorpecente utiliza os meios 
fluvial, terrestre e aéreo, sendo 
e s t e  ú l t i m o  e m  r á p i d o s  
descarregamentos em pistas de 
pouso improvisadas ou zonas 
rurais, por meio de arremessos. 
Automóveis, ônibus de linha 
regular, veículos de cargas, 
motocicletas, bicicletas são outras 
modalidades utilizadas pelos 
traficantes para fazer o transporte 
da droga. 
 Os tipos de drogas mais 
apreendidas entre o Brasil e a 
Bolívia, em Mato Grosso, são 
pasta base, cocaína e maconha.
I n v e s t i m e n t o s  -  O  
reaparelhamento das instituições 
da Segurança Pública do Estado 
com armamento, munições e 
viaturas é uma das prioridades da 
atuação gestão. Desde 2015, o 
Gefron recebeu 30 pistolas calibre 
.40, modelo 840 P e 157. 
 Foram adquiridas também 
600 munições calibre .40 e 556. O 
grupamento recebeu ainda duas 
c a m i n h o n e t e s  L 2 0 0 ,  c o m  
i d e n t i d a d e  v i s u a l  p a d r ã o  
internacional. 
 O fardamento foi outro 
invest imento real izado na 
unidade. A nova farda do 
grupamento é leve, resistente ao 
fogo, com grande durabilidade e 
c a m u f l a g e m  c o m  a s  
características da vegetação da 
fronteira Brasil-Bolívia.

COMBATE AO TRÁFICO

Gefron bate recorde de apreensão 
de drogas na fronteira

Hérica Teixeira/Sesp-MT
Foto: Assessoria

Mais de duas toneladas de drogas na região fronteiriça foi apreendida pelo Gefron
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citado o "aprendizado adquirido 
com a disputa da competição". 
Ele tem contrato até maio de 2017 
e sua ideia é comandar o time no 
Mato-Grossense, Copa do Brasil 
e Copa Verde. Ele frisou da 
importância de se manter a base 
do time, que tem vários atletas 
com menos de 21 anos. 
 - Temos que tentar manter 
até 60% desse grupo. Foram os 
m e s m o s  j o g a d o r e s  q u e  
começaram desacreditados no 
início do ano e chegaram na final 
do Mato-Grossense. Tivemos 
nossos erros, mas não podemos 
jogar tudo fora. Vamos chegar 
mais maduros no ano que vem. O 
elenco é jovem, foram 12 
jogadores sub-21 - disse Birigui. 
 Sem mais  nenhuma 
competição profissional para 
disputar em 2016, o Sinop só 
deve voltar às atividades em 
janeiro do ano que vem. Dois 
jogadores do clube tem contrato 
até a próxima temporada: o 
goleiro Zé Carlos e o zagueiro 
Mateus Lima.

 diretoria do Sinop se Areúne nesta semana para 
definir o planejamento da 

próxima temporada.  Com 
calendário cheio em 2017, a ideia 
é manter boa parte do elenco que 
naufragou na Série D do 
Brasileiro. Neste domingo, o 

Galo do Norte se despediu da 
competição com a derrota para o 
Anápolis-GO, por 2 a 0, em casa. 
Em seis jogos, não conquistou 
nenhuma vitória (foram três 
empates e três derrotas).  
 Na semana passada, o 
treinador Marcos Birigui havia 

Cuiabá 0 x 0 Salgueiro
Botafogo-PB 1 x 4 Cuiabá
Cuiabá 3 x 2 Paysandu
Águia de Marabá 2 x 1 Cuiabá
Cuiabá 1 x 0 CRB
2015
No ano passado, o time somou 
10 pontos
Vila Nova-GO 1 x 0 Cuiabá

Cuiabá 1 x 0 Confiança
Cuiabá 1 x 3 Fortaleza
Botafogo-PB 0 x 0 Cuiabá
ASA 1 x 0 Cuiabá
Cuiabá 0 x 1 Salgueiro
América-RN 2 x 1 Cuiabá
Cuiabá 2 x 1 Águia de Marabá
Icasa 1 x 4 CuiabáGlobo Esporte

Paysandu 2 x 1 Cuiabá
Guarany 3 x 4 Cuiabá
Cuiabá 1 x 1 Salgueiro
2013
Em 2013, o grupo A tinha 11 
times. Em 10 jogos, O Cuiabá 
somou 17 pontos. 
Cuiabá 4 x 0 Treze
Luverdense 1 x 1 Cuiabá
Santa Cruz 1 x 0 Cuiabá
Cuiabá 3 x 0 Águia de Marabá
Baraúnas 2 x 6 Cuiabá
Cuiabá 1 x 0 Sampaio Corrêa
Cuiabá 1 x 1 CRB-AL
Fortaleza 3 x 0 Cuiabá
Cuiabá 1 x 2 Brasiliense
Rio Branco 0 x 2 Cuiabá
2014
No ano da Copa do Mundo, o 
Dourado somou 14 pontos. 
Cuiabá 3 x 1 Crac-GO
Fortaleza 2 x 1 Cuiabá
Cuiabá 0 x 0 Treze
ASA 1 x 0 Cuiabá

 derrota do Cuiabá para o ARiver-PI por 1 a 0, na 
A r e n a  P a n t a n a l ,  

empurrou o Dourado para a 
lanterna do grupo A e deixou o 
clube com números para serem 
esquecidos na primeira fase da 
Série C do Brasileiro. Em 9 jogos, 
são apenas 6 pontos e uma vitória. 
A campanha é a pior da história 
do clube desde que disputa a 
c o m p e t i ç ã o  n a c i o n a l  n a  
temporada 2012.  Desde aquele 
ano quando somou 8 pontos na 
primeira fase, o time mato-
grossense não fechava o turno de 
forma tão ruim na tabela. Além 
disso, diversas lesões e novas 
contratações acontecem quase 
todos os dias no clube o que 
demonstra o momento vivido. 
 Um deles, por exemplo, 
teve a chance de garantir a vitória 
contra o até então lanterna River-

PI. Aos 13 minutos do primeiro 
tempo, Tiago Amaral cobrou 
pênalti fraco nas mãos do goleiro 
Naylson. Pouco depois, o time 
piauiense abriu o placar e segurou 
o resultado até o fim. Tiago 
Amaral chegou há duas semanas, 
com a moral de ter sido o 
artilheiro do Carioca pelo Volta 
Redonda.  O Cuiabá inicia o 
segundo turno na segunda-feira, 
contra o Remo, no Mangueirão, 
às 18h15 (de MT). Por ora, o time 
tem sido comandado pelo 
interino Eduardo Henrique.
2012
No ano de estreia foram 8 
pontos. 
Cuiabá 0 x 0 Icasa
Águia de Marabá 2 x 1 Cuiabá
Cuiabá 0 x 2 Luverdense
Treze 0 x 0 Cuiabá
Cuiabá 0 x 0 Santa Cruz
Cuiabá 0 x 0 Fortaleza

Globo Esporte

Sinop discute futuro, mas ideia é 
manter parte do grupo para 2017

JUNTANDO OS CACOS

Birigui, técnico do Sinop 

Foto: Reprodução/TVCA

EM BAIXA

Em último lugar, Cuiabá tem pior 
campanha de sua história na Série C

Dourado amarga lanterna do grupo A com apenas um vitória na primeira fase

Cuiabá ainda não se encontrou na Série C 2016  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube
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