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APOIOS AOS CAMPOS

Para diretor da Faespe, objetivo é melhorar os procedimentos internos e contribuir com o desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão

Capacitação sobre Fundações
mobiliza gestores da Unemat
Foto: Assessoria

A Universidade do Estado de Mato Grosso realizou o 1º Encontro
de Formação sobre Fundações de Apoio as Universidades, direcionado aos
gestores da Instituição e contou com a presença do secretário Ciro
Gonçalves, da Controladoria Geral do Estado. A reitora da Unemat,
professora Ana Di Renzo, lembrou que o objetivo dessa primeira
capacitação é propiciar que os gestores da Unemat, possam compreender o
papel das fundações de apoio às universidades no contexto brasileiro.
Página 05

ROUBO EM TANGARÁ

Policia de Cáceres encana
assaltantes de caminhonete
Foto: PM-MT

Encontro teve como objetivo, fortalecer e apoiar campus

CONGRESSO INTERSOLAR

Engenheiro participa
do 6º Shouth America
Foto: Divulgação

O engenheiro
eletricista, Luiz Félix
Conceição Álvares, exgerente regional da Cemat e
Energisa, e hoje proprietário
d a e m p r e s a L . F. S o l a r
Engenharia, especializada em
projetos de instalação e
manutenção de energia solar,
participou em São Paulo, do
evento solar mais concorrido
da América do Sul, O 6º
Congresso Intersolar South
America. Conforme ele, foi
possível fechar novas
parcerias para aquisição de
materiais com preços mais
competitivos. Página 03

Luiz Félix Conceição Álvares, busca de tecnologias

Ladrões Douglas, Vilmar, Keystoni e Lucas, em fila pro xilindró

Os autores do roubo de uma caminhonete Frontier, de cor branca,
placa QBH 1819, ocorrido na cidade de Tangará da Serra no final de
semana, chegaram ao fim da linha quando foram grampeados pela PM de
Cáceres, depois de abandonar a rés furtiva, próximo a Rua do
Sangradouro, no Bairro da Cavalhada. O veículo havia sido entregue a uma
pessoa no município de Cáceres e, posteriormente, seria levado à Bolívia.
Numa casa no bairro Cidade Alta, foram detidos Douglas, Vilmar,
Keystoni e Lucas. Página 03

PARTE DO CAPETA

Matou o pai com balaço
de espingarda na cabeça
Página 04

MULA NA RUA

STF solta traficante
de 211 kg de cocaína

ATUALIZAÇÃO

Começa hoje em Cáceres
Circuito de oftalmologia

Página 05

CADEIA NELES

Foto: Arquivo

O Iº Circuito de Atualização em Oftalmologia
do Pantanal, acontece hoje no auditório do Centro
Oftalmológico de Cáceres, situado a Rua 13 de Junho,
Centro e tem como convidado especial o renomado
médico Professor Dr. André Curi, que palestrará sobre
Uveíte, inflamação da úvea. O conceituado medico atua
nas áreas de Oftalmologia Geral, Uveítes e Cirurgia de
Catarata, no Instituto de Oftalmologia de Niterói-RJ.
Página 03

Vitimas foram amarradas
pelos ladrões de Frontier
Página 04

Oftalmologista Dr. Odenilson Silva, apoia encontro
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Moralismo Hipócrita
Esta semana a grande mídia da
Republica de Curitiba, deixou a indiarada
Pé-Vermelho exultante, passando pela Boca
Maldita e tirando selfies frente às pilhas de
dinheiro de mentirinha, pra ser mais direto,
13 pilhas, (coincidência direcionada de
algarismo) no calçadão, uma ação
promocional do filme 'Polícia Federal – A
Lei é Para Todos'e que igualmente
coincidência, estréia oficialmente nos
cinemas do patropi no dia 7 de setembro.
Assim, como a morte de Tancredo
Neves, num dia 21 de Abril, mesma data da
suposta morte de Tiradentes, tudo ufanismo
barato que mostra o quanto os poderosos
continuam usando e abusando de situações
para se projetar com seus patrióticos
projetos individualistas.
Alguns fatos similares mostram que
nada é tão enganoso nem pode ser tão
autodestrutivo como o discurso moralista,
como os que fazem a luz dos holofotes,
aqueles que deveriam estar em seus
gabinetes cumprindo a missão pela qual, a
gente paga via impostos.
Os moralistas circunstanciais, bem
mais perigosos que os natos ou imbecís, são
pelo conservadorismo político, cuja meta, é
diminuir o Estado.
Tirá-lo da economia semisustentável, se possível, fragilizar a
educação e também da saúde. Defende as
privatizações de setores essenciais à
segurança da soberania do Estado e compra
votos por uma reforma que transforme nossa
sociedade de cabelos brancos num mercado
cativo para a previdência privada, única
saída pra salvar o caixão.
O discurso do moralista é um pegaladrão permanente, quando na maioria das
vezes, o ladrão é ele e o mundo, seu espelho.
Após três derrotas nas eleições
presidenciais, o conservadorismo brasileiro
segue sem um programa para melhorar as
condições de vida da maioria população.
Por essa razão o moralismo evita

BOIOU, CHAPADA!
Os moradores de Chapada dos Guimarães
fizeram protesto na MT-251, que dá acesso ao
município, contra a ex-deputada federal e
atual prefeita, a tucana Thelma de Oliveira
que teria recebido propina do ex-governador
Silval Barbosa para liberação de emendas
parlamentares, informação constada na
delação do ex-governador homologada pelo
STF. Com faixas, os manifestantes colocaram
fogo em pneus e objetos para impedir a
passagem de veículos pela rodovia. Além de
protestarem contra corrupção, os moradores
cobram os compromissos assumidos por
Thelma durante a campanha política.
MANÉ BALANÇA
Manifestantes fazem um protesto na Câmara
de Vereadores de Cuiabá na terça-feira (29)
pedindo o afastamento do prefeito da capital,
Emanuel Pinheiro (PMDB), e a abertura de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar a conduta do prefeito, após ele
aparecer recebendo dinheiro vivo
supostamente a título de propina, em um
vídeo divulgado na semana passada. O
prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse
que não fez nada ilícito e que vai comprovar
isso na Justiça, mas o requerimento para a
instauração da CPI já foi apresentado na
semana passada, infelizmente, pelo
corporativismo político brasileiro, até agora
só tem a assinatura do próprio autor, o
vereador Marcelo Bussiki. Infelizmente
também, é a memória curta do povo, pois
muitos políticos atolados até o pescoço em
corrupção, se reelegerão no próximo ano.
Culpa, do eleitor, claro!
VAZOU, FEDEU.
O Governo de Mato Grosso lamentou, por
meio de nota, o 'vazamento' de procedimentos
judiciais e do Ministério Público para a
imprensa, depois do nome do atual secretáriochefe da Casa Civil, José Adolpho, ser citado
em matéria da TV Centro América, como
investigado por suposta participação na
fraude do protocolo de ofício que denunciou o
esquema de grampos clandestinos. Fosse da
oposição, ninguém estaria reclamando, pois
na atual política tupiniquim, o pau que bate
em Chico, se relar em Francisco, dá Beó.
LEI DO SILÊNCIO
Os parlamentares da Assembléia Legislativa
esvaziaram novamente a sessão ordinária que
aconteceu na manhã de ontem. A divulgação
da delação premiada do ex-governador Silval
Barbosa com o nome de vários deputados
estaduais fez com que o plenário ficasse
vazio. Apenas oito parlamentares registraram
presença, mas a sessão foi cancelada após não
ter mais que três deputados em plenário. O
vice-presidente da Casa, deputado estadual
Gilmar Fabris compareceu à sessão por
alguns minutos, mas não permaneceu. Os
deputados Zeca Viana, Sebastião Rezende e
Leonardo Albuquerque também estiveram no
plenário, mas evitaram comentar as denúncias
e vídeos que mostram alguns colegas
parlamentares sido citados na delação do exgovernador.
PEIXE PEQUENO
Prá não dizer que a gente só fala de peixe
grande, o Batalhão da Polícia Militar de
Proteção Ambiental apreendeu 48 quilos de
pescado irregular na MT-246, em Barra do
Bugres no último domingo (27). Os peixes
estavam escondidos no porta-malas de um
carro e o condutor do veículo, segundo a PM,
não possuía a documentação necessária para
transportar os animais. Entre as espécies
apreendidas, pintados, cacharas, jaús, e piaus.
O condutor do veículo não portava a
Declaração de Pesca Individual nem a Guia de
Transporte de Pescado e agora vai responder a
um auto de infração no valor de R$ 8,900,00.

discutir, concretamente, medidas que
possam contribuir para diminuir os abusos,
desvios e irregularidades que marcam o
cotidiano do Estado brasileiro.
Seu segredo é despolitizar a
política, esconder o debate por trás de muita
histeria, um exemplo claro, a tal reforma
política, em cujo bojo, vislumbra-se um
passa-moleque no eleitor, tentando manter a
campanha eleitoral numa corrida por verbas
privadas, (já que o fundo parece ter furado) e
o ato de governar numa prestação de contas
pelos favores recebidos.
São estes sujeitos, em sua maioria,
parlamentares que se vendem ao executivo e
manipulam o judiciário com suas leis,
comprovando-se, amigos, que pouco ou
quase nada mudou no reino tupiniquim, de
Cabral à Cabral, ou já se esqueceram do
Brasil-Ame ou Deixe!, do Ouro para o Bem
do Brasil, aquela sórdida campanha na qual
os brasileiros doavam suas jóias de ouro
recebendo em troca uma aliança de latão e

um diploma com os dizeres: “ Dei ouro para
o Brasil”.
A experiência nos ensina que o
moralismo é um texto falso, porque tem
como base uma visão fantasiosa das
sociedades humanas. E ele continua vivo,
presente, marcante, impondo suas normas
ao povo, mesmo que cedo ou tarde sejam
desmentidos pelos fatos e desmascarados
pelas próprias atitudes.
A trupe moralista conservadora,
particularmente nos países menos
desenvolvidos, ou emergentes, ou Brics, ou
dependentes, ou semi-atrasados, como o
Brasil, não tem uma perspectiva de melhoria
de vida dos mais pobres e menos protegidos,
isto já provaram e comprovaram, motivo
que nos leva a ficar no contrapé com mais
uma jogada dos tais moralistas
conservadores do suor dos pobres, com o
falso discurso de combate a corrupção,
embolsando os dividendos, em propinas ou
dos nossos impostos.

Nutrição & Vida
Agosto é o mês dos
nutricionistas e também da
conscientização alimentar. Por isso, a
importância desse profissional em
nossas vidas se torna fundamental para
orientar novos hábitos saudáveis e, até
mesmo, reeducar a alimentação, caso
seja necessário.Agosto é o mês dos
nutricionistas e (por isso) também da
conscientização alimentar. Justamente
em seu último dia, 31/08, é celebrada a
importância desse profissional em nossa
vida, principalmente em relação aos
cuidados com a saúde. Para comemorar
a data, nada melhor que aprender sobre
as principais razões de consultar um
especialista do assunto para nos orientar
novos hábitos e, até mesmo, reeducar a
alimentação, se for preciso.
Com toda a gama de informações
disponíveis sobre diversos assuntos,
aplicativos e sites destinados à saúde e
alimentação, qualquer um pode ler e
descobrir diferentes conteúdos sobre o

tema. Contudo, muitas vezes essas
descobertas não são tão corretas assim.
Por causa disso, quando o assunto é
nutrição, devemos tomar alguns
cuidados. As informações, se não vierem
de fontes seguras, podem causar mais
danos do que benefícios ao corpo.
"O nutricionista é o profissional
adequado para ajudar as pessoas a terem
uma alimentação saudável em todas as
fases da vida, desde a gestação,
amamentação, na infância,
adolescência, fase adulta e na terceira
idade" comentou a nutricionista Adriana
Lúcia van-Erven Ávila. "O especialista
em nutrição também pode ajudar
pessoas em situações especiais como
quem pratica atividades físicas, quem é
vegetariano, quem tem intolerância a
algum alimento ou substância, como o
glúten e a lactose, e muitos outros",
destacou a profissional.
"O importante, independente do
ser humano que o nutricionista atenda, é

saber harmonizar todos os
conhecimentos da ciência da nutrição
com uma alimentação saudável, gostosa,
colorida, palatável, que remeta às
lembranças prazerosas da infância, mas
que seja também atualizada" continuou
Adriana. É por isso que é tão importante
consultar um nutricionista, que será o
tradutor da nutrição em uma
alimentação mais adequada.
Uma alimentação adequada,
principalmente quando está aliada com a
prática de atividades físicas regulares,
ajuda muito mais do que a saúde dos
órgãos vitais. O corpo fica mais ativo, a
sensação de estresse diminui – algo que,
nos dias de hoje, é muito importante – e
você fica com uma sensação de bemestar por muito mais tempo. Por isso,
consultar um profissional é essencial
para chegar ao objetivo final: um estilo
de vida mais saudável!
***___www.conquistesuavida.com.b
r/
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PROTEGE

Encontro em Cáceres visou dentre outros itens, orientar e atualizar empresários, profissionais da área e estudantes sobre temas relevantes para a indústria

Seminário focou minimizar
a ausências dos empregados
Assessoria c/ Redação

Foto: Facebook

C

áceres recebeu ontem, (30) o
Protege – Seminário de Saúde e
Segurança no Trabalho que foi
realizado na unidade do Serviço Social
da Indústria (Sesi-Cáceres). 'O eSocial e
seus impactos na gestão de SST' e 'a
g e s t ã o d o FA P / N T E P : C o m o
transformar em receita e lucratividade
os investimentos em SST da sua
empresa' foram os temas abordados,
para empresários, profissionais da área e
estudantes.
Um tema que ainda gera
dúvidas, o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)
foi debatido no seminário. Conforme os
palestrantes, por meio desse sistema, os
empregadores passarão a comunicar ao
Governo, de forma unificada, as
informações relativas aos trabalhadores,
como contribuições previdenciárias,
folha de pagamento, comunicações de

Palestrante Gabriela D'ÁvilaLaurito, da UFMT

SOUTH AMÉRICA

acidente de trabalho, aviso prévio e
informações sobre o FGTS. Adiada
desde 2014, a obrigatoriedade de
utilização do eSocial para os
empregadores deverá entrar em vigor a
partir de 2018. Atualmente, a ferramenta
está em fase de testes.
Também foi alvo de discussões
no evento, a gestão da informação para a
tomada de decisões que resultem em
aumento de lucratividade, redução do
absenteísmo e do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), faz parte das ações
estratégicas necessárias no dia a dia de
toda indústria e empresa. Por isso,
explica o engenheiro de Segurança do
Sesi-MT, é importante manter-se
atualizado.
O objetivo do Protege,
conforme explícito pelos organizadores
e palestrantes, foi de oferecer todas as
informações relevantes para as
indústrias sobre o FAP/NTEP e também
sobre o eSocial, que terá impactos
financeiros significativos nas indústrias

Engenheiro de Cáceres presente no Congresso Intersolar em S.P
Esdras Crepaldi

O

engenheiro eletricista, Luiz
Félix Conceição Álvares, exgerente regional da Cemat e
Energisa, e hoje proprietário da
empresa L.F. Solar Engenharia,
especializada em projetos de instalação
e manutenção de energia solar,
participou nesta semana, em São Paulo,

do evento solar mais concorrido da
América do Sul, O 6º Congresso
Intersolar South America.
O 6º Congresso Intersolar
South America traz informações em
primeira mão sobre o desenvolvimento
previsto do setor solar brasileiro. Com
três temas interessantes, energia solar,
Foto: Divulgação

Eng. eletricista, Luiz Félix, da L.F. Solar Engenharia

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

energia termossolar e armazenagem de
energia, o acontecimento se tornou a
maior feira e congresso do gênero em
todo continente.
No congresso, foram passadas
informações em primeira mão sobre o
desenvolvimento previsto do setor
solar brasileiro.
Segundo Luiz Félix, o
segmento de geração distribuída, em
especial, está extremamente promissor
após as revisões no marco regulatório,
que sanaram problemas relativos a
sistemas de compensação de energia,
tributação e procedimentos de conexão
à rede, entre outros.
“ Aqui estão questões centrais
do mercado brasileiro de energia solar,
inclusive sua provável evolução a curto
prazo”, destaca Luiz Félix. Para ele, as
altas bandeiras tarifárias que estão
pesando no bolso dos consumidores e
as estiagens em todo Brasil, acendem o
alerta sobre a necessidade de se investir
em outros tipos de geração alternativa
de energia.
“Por isso a L.F. Solar está aqui
neste evento tão importante, queremos
ser, cada vez mais, uma grande parceira
da energia sustentável na região
sudoeste de Mato Grosso. Estamos nos
qualificando para a excelência”,
destaca Alvarez.
A feira enfoca toda a cadeia
produtiva solar, dos avanços na
tecnologia de células aos componentes
de equilíbrio de sistemas, passando por
aplicações práticas e novas
tecnologias.
O engenheiro conta ainda, que
com a sua participação no evento, foi
possível fechar novas parcerias para
aquisição de novos materiais e com
preços mais competitivos.

que não estiverem aptas a operar o
sistema.
A palestra: A gestão do
FAP/NTEP: Como transformar em
receita e lucratividade os investimentos
em SST da sua empresa' foi ministrada
por Kengiro Suezawa Camargo,
bacharel em Engenharia de Produção
pela Universidade do Estado de Mato
Grosso (UFMT), especialista em
Engenharia de Segurança no Trabalho
pela Universidade de Cuiabá (UNIC) e
professor universitário de Graduação e
Pós-graduação nas Instituições UFMT e
UNIC.
Por sua vez, a palestra 'O
eSocial e seus impactos na gestão de
SST' ficou sob responsabilidade de
Gabriela D'ávila Laurito, bacharel em
enfermagem pela Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), especialista
em Saúde Ocupacional pela
Universidade Católica de Goiás,
consultora e assessora na área de Saúde
Ocupacional do Sesi-MT.

FORASTEIROS

Ladrões de Tangará são
engaiolados em Cáceres
Redação c/ PJC
s autores do roubo de uma
caminhonete Frontier, de cor branca,
placa QBH 1819, ocorrido na cidade
de Tangará da Serra no final de semana,
chegaram ao fim da linha na tarde de
anteontem, quando foram grampeados pela
PM de Cáceres, depois de abandonar a rés
furtiva, próximo a Rua do Sangradouro, no
Bairro da Cavalhada.
As diligências iniciaram após
policiais civis e militares receberem
informações do roubo de outra caminhonete
S10, cor prata, ocorrido também em Tangará
da Serra, no mesmo domingo (27).
O veículo havia sido entregue a
uma pessoa no município de Cáceres e,
posteriormente, seria levado à Bolívia. Na
apuração, as equipes identificaram uma casa
no bairro Cidade Alta. No local foram
detidos Douglas, Vilmar, Keystoni e Lucas.
Os quatro envolvidos foram reconhecidos
pelas vítimas como os autores do roubo da
caminhonete.
Na seqüência foi realizada a prisão
do suspeito Jonisson, responsável por
receber a caminhonete S10. Ele também era
o responsável por atravessar com o veículo,
que seria entregue na cidade de San Mathias,

O

Bolívia.
Conforme a delegada Cinthia
Gomes da Rocha Cupido, as investigações
continuam para localizar a caminhonete S10,
além do Grupo Especial de Fronteira
(GEFRON), bem como a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), que estão acionados para
possível deslocamento do veículo na região
de fronteira.
“O trabalho é resultado do
comprometimento dos servidores que atuam
na área de fronteira, engajados na proteção
da sociedade, assegurando a ordem pública,
mediante investigação, para apurar e
reprimir ilícitos penais, em defesa da paz
social”, destacou a regional.
Participaram da ação as equipes de
policiais da 1ª Delegacia de Polícia de
Cáceres, da Delegacia Especial de Fronteira
(DEFRON) e da Agência Regional de
Inteligência (ARI PM). Quanto a dona da
cachanga onde os gauturamas estavam
homiziados, ela disse apenas que seu marido
é filho do dono de um hotel e que pela, manhã
os 4 rapazes chegaram querendo se hospedar,
alegando que tinham vindo a Cáceres
trabalhar, mas que não conhecia nenhum
deles, apenas alugou a casa.
Foto: PM-MT

Douglas, Vilmar, Keystoni e Lucas: cana prá todos

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

Evento que já está em seu segundo encontro, vai até sábado e tem como ﬁnalidade
a capacitação dos alunos que cursam residência médica e proﬁssionais aﬁns

Encontro do circuito de oftalmologia
do Pantanal começa hoje em Cáceres
Da Redação

Gerais (UFMG), Membro da
Sociedade Brasielira de Uveítes,
Membro do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, Especialista em
Oftalmologia pela Universidade
Federal Fluminense (UFF), entre
outros.
O Circuito de Atualização
que já está em seu segundo
encontro tem como finalidade a
capacitação dos alunos que
cursam o Programa de
Residência Médica, bem como
profissionais de áreas afins e se
estende até sábado, 2 de
setembro.
O primeiro encontro com
o médico Professor Dr. Galton
Vasconcelos de Belo Horizonte MG, aconteceu no início do mês e
reuniu 15 participantes.

Para Dr. Odenilson Silva,
médico oftalmologista de
Cáceres, o circuito é uma
oportunidade ímpar para
atualização, uma vez que oferece
crescimento profissional com
profissionais renomados
internacionalmente.
O circuito de Atualização
prevê ainda mais 2 encontros que
estão marcados para o mês de
outubro com os médicos
Professor Dr. Andre Borba, de
São Paulo, e o Professor Dr. Jair
Giampani Junior, de Cuiabá, que
discorrerão sobre Cirurgia
plástica ocular e vias lacrimais e
Glaucoma, respectivamente.
Maiores informações
pelo telefone (65) 32237100/1533/9199.

CAMINHÃO TANQUE
Professor Dr. André Curi palestrará sobre Uveíte

O

Iº Circuito de
Atualização em
Oftalmologia do
Pantanal, acontece no auditório
do Centro Oftalmológico de
Cáceres, situado a Rua 13 de
Junho, Centro e tem como
convidado especial o renomado
médico Professor Dr. André Curi,
que palestrará sobre Uveíte,
inflamação da úvea.

O conceituado medico
atua nas áreas de Oftalmologia
Geral, Uveítes e Cirurgia de
Catarata, no Instituto de
Oftalmologia de Niterói-RJ.
Em seu vasto currículo,
destacam-se: Membro do
International Uveitis Study
Group – IUSG, Membro da
Society of Ophthalmo –
Immunoinfectology um Europe –

SOIE, Membro da International
Ocular Inflammatiion Society –
IOIS, Chefe do Laboratório de
Pesquisa em Oftalmologia
Infecciosa do Instituto Nacional
de Infectologia – INI / Fiocruz.
Vice – Diretor de Pesquisa
Clínica do Instituto Nacional de
Infectologia – INI / Fiocruz,
Doutor em Oftalmologia pela
Universidade Federal de Minas

Assaltantes grampeados e policia
recupera bruto roubado em Cuia
Da Redação

Foto: PM-MT

MARDITA CACHAÇA

Executou o pai com tiro
de espingarda na cabeça
Nayro e Orlando iam trocar bruto tanque por tanque de pó

Da Redação

U

m bárbaro crime foi
registrado na tarde da
última segunda feira, 28,
em Vila Bela da Santíssima
Tr i n d a d e , o c a s i ã o e m q u e
Feliciano Roca Filho, 36,
assassinou seu pai Feliciano, 71,
com um tiro de espingarda na
cabeça.
O crime aconteceu na
Comunidade Palmarito, distante
70 km do centro da cidade, e o
parricida foi preso anteontem
pela manhã.
Segundo as Polícias
Militar e Civil, o suspeito foi
preso ainda na região do
Palmarito, e encaminhado para a
cadeia, após procedimento
flagrancial na delegacia de Vila
Bela
O homicídio ocorreu por
volta das 14h30 de segunda-feira
e a policia foi informada pelo
irmão do homicida que havia-lhe
confessou ao ter cometido o
crime e em seguida fugido.
De acordo com
informações o suspeito estava

alcoolizado e a tempos já vinha
ameaçando a vitima, só não se
sabe o motivo das ameaças.
“As desavenças entre meu
pai e mei irmão eram antigas,
inclusive o Feliciano já teria
ameaçado o nosso pai diversas
vezes, e agora, parece que o
capeta se apossou dele e cometeu

esta barbaridade,” disse o irmão
do assassino aos policiais.
Localizado no dia
seguinte ao crime, o parricida já
está atrás das grades e a
espingarda arma do crime,
relacionada junto ao flagrante,
como uma das provas do
assassinato.
Foto: PM-MT

Feliciano Roca Filho despachou o velho com balaço na cuca
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U

m caminhão tanque
roubado na cidade de
Cuiabá por volta das
21h00 da terça feira, recuperado
pela policia na madrugada de
ontem, na Avenida São Luiz, em
Cáceres.
O caminhão tanque de cor
vermelha, placa EFW-0802
segundo policiais do 6º Batalhão,
estava a caminho de Cáceres e sua
rota seguinte, seria cidade
fronteiriça de San Matias na
Bolívia, para troca por cocaína e
ou armas.
N o r a s t r o d a s
informações, os PMS, por volta
das 3h da madrugada avistaram o
veículo nas proximidades de um
posto de combustível na Avenida
São Luiz, perímetro urbano de
Cáceres.
Ordem de parada, mão na
cabeça, os ocupantes do bruto
identificados como Nayro Felipe
Nascimento de Camargo (19) e
Orlando da Silva Rondon Junior
(20), abriram o bico sem caô.
O suspeito Nayro disse

que morado em Cáceres, e que
tinha combinado de pegar o
caminhão e levar até San-Matias,
que tinha combinado de receber
R$ 7 mil pelo trampo e que o
caminhão ia ser entregue a um tal
de Bolívia.
O outro individuo,
Orlando trouxe o veículo até a
cidade de Cáceres, disse que
também ia recebei sete mil pilas
pelo transporte e tinha pego
caminhão no Auto Posto Pedro
Brás, próximo a Prainha, com a
pessoa conhecida como Nego
João, e que a grana só ia piar em
suas mãos, quando voltasse pra
Cuia.
Segundo as informações
policiais, o dono do caminhão
tinha sido vitima de assalto em
Cuiabá e ficado amarrado, até o
ladrão sair para Cáceres, só sendo
libertado por volta das 2h00,
quando pediu socorro e acionou a
polícia cuiabana que deu um qth
pra de Cáceres e o bruto com os
dois bandidos foram rebocados
até a Del Pol de Cáceres.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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CRIME COMUM

Para ministro, inexiste a custódia automática tendo em conta o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime

Supremo manda soltar mula
preso com 211 kg de cocaína
D

Redação c/ Globo

Foto: Arquivo

ecisão liminar deferida pelo
ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Marco Aurélio Mello concedeu
liberdade a um motorista de 53 anos
que havia sido preso em flagrante, na
cidade de Rosana (SP), com 211,5
quilos de cocaína em um caminhão.
O homem passou 34 dias
encarcerado.
Na primeira instância, a
juíza da Vara do Plantão da Comarca
de Presidente Venceslau, Daiane
Thaís Souto Oliva de Souza,
converteu a prisão em flagrante do
motorista, decretada pela Polícia
Civil, em prisão preventiva,
lembrando que a Constituição
Federal equiparou o tráfico de droga
aos crimes hediondos.
Na segunda e na terceira
instâncias do Poder Judiciário, o
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP) e o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) indeferiram a
concessão da liminar requerida para
a libertação do preso, ao analisarem
habeas corpus impetrados pela
defesa.
Ao impetrar outro habeas
corpus no STF, a defesa do motorista
sustentou a inidoneidade dos
fundamentos da prisão, tendo-os
como genéricos, e apontou a
ausência dos requisitos para a
preventiva.
A defesa também destacou o
caráter excepcional da constrição
cautelar e as condições pessoais
favoráveis do envolvido –
primariedade e bons antecedentes.

indicada à Justiça, atendendo aos
chamamentos judiciais, de informar
eventual transferência e de adotar a
postura que se aguarda do cidadão

integrado à sociedade.
A ordem foi cumprida
exatos 34 dias após a prisão do
acusado de tráfico.

CREDIBILIDADE

Gestores da Unemat participam de
capacitação com fundações de apoio
Assessoria
Universidade do Estado de Mato
Grosso realizou anteontem, (29) o 1º
Encontro de Formação sobre
Fundações de Apoio as Universidades
(Enffau), direcionado aos gestores da
Instituição e contou com a presença do
secretário Ciro Gonçalves, da Controladoria
Geral do Estado. O evento promovido pela
Reitoria da Unemat teve como palestrantes o
presidente do Conselho Nacional das
Fundações de Apoio às Instituições de
Ensino Superior (Confies) e diretor
executivo da Fundação Coopetec
(Coordenação de Projetos, Pesquisas e
Estudos Tecnológicos), Fernando Otávio de
Freitas Pelegrino e o assessor jurídico da
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp
(Fundunesp), João Batista Tavares.
A reitora da Unemat, professora
Ana Di Renzo, lembrou que o objetivo dessa
primeira capacitação é propiciar que os
gestores da Unemat, em cada um dos seus
campus, possam compreender o papel das
fundações de apoio às universidades no
contexto brasileiro. “A partir dessa
compreensão será possível aos gestores
usufruir dos benefícios em prol da melhoria
dos procedimentos, dando maior celeridade
nas ações, e vencendo aos poucos, a
burocracia que nos emperra”, afirmou.
O secretário de estado, Ciro
Gonçalves, parabenizou a iniciativa da
Universidade em estudar e aprimorar os
procedimentos. “Nossa presença nesse

A

Ministro Marco Aurélio Mello defende rito processual

Ainda argumentou que o caso
ofendia a Constituição Federal e o
Código de Processo Penal.
Ao deferir a liminar no
habeas corpus, o ministro Marco
Aurélio Mello apontou que “os
fundamentos da preventiva não
resistem a exame”.
“Inexiste a custódia
automática tendo em conta o delito
supostamente cometido, levando à
inversão da ordem do processocrime, que direciona, presente o
princípio da não culpabilidade, a
apurar para, selada a culpa, prender,
em verdadeira execução da pena”,
argumentou Mello.
Segundo Mello, os
malefícios do tráfico surgem como

elemento neutro, insuficiente a
respaldar o argumento alusivo à
preservação da ordem pública. Esta
fica vinculada à observância da
legislação em vigor. Aludiu ao risco
de reiteração delituosa sem revelar
dado concreto, individualizado, a
demonstrar a indispensabilidade da
cautelar.
Partiu da capacidade
intuitiva, olvidando que a presunção
seria de postura digna, ante o fato de
o paciente estar submetido aos
holofotes da Justiça.
Ao deferir a liminar, Marco
Aurélio Mello mandou expedir o
alvará de soltura do preso,
advertindo a necessidade do liberto
de permanecer com a residência

evento não é meramente protocolar, estamos
aqui nos solidarizando com a Universidade.
Esse é o momento de fazer do limão uma
limonada, pois é importante ter planos de
trocas, de aprendizado”, afirmou. A reitora
afirmou ainda que esse é somente o primeiro
de outros encontros de formação que serão
realizados. “Profissionalizar é condição para
resguardar nosso trabalho e com isso
possamos oferecer uma fundação com muito
mais credibilidade”, diz Ana Di Renzo.
O vice-reitor Ariel Lopes Torres,
destacou o papel social que as fundações
tem. “Hoje a Unemat está presente em 42
municípios e em muitas dessas cidades a
Unemat só pode oferecer cursos porque
temos convênios com as prefeituras e esses
convênios são operacionalizados por meio
da nossa fundação. Então as fundações tem
um papel de transformação social”, avalia.
O atual diretor da Faespe
(Fundação de Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual), Valter Gustavo Danzer
lembrou os desafios de gerir a Fundação com
transparência. “Nosso objetivo é melhorar os
procedimentos internos e contribuir com o
desenvolvimento das ações de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito da
Universidade”.
O encontro de formação abordou
temas como: “Gestão de Fundações e
Arcabouço Jurídico”, “Gestão de projetos,
controle e acompanhamento” e “Captação de
recursos – possibilidades e desafios”.
Foto: Assessoria

COVARDES NA JAULA

Amarraram as vitimas
para furtar camioneta
F.A c/ Redação

P

oliciais militares do 18º
BPM localizaram a
caminhonete de placas OBE
2035 de Araputanga, em um Posto de
Combustível em Pontes e Lacerda,
veículo este, que teria sido tomado
de assalto em uma residência por
volta das 2h00 horas da madrugada
de ontem.
Nas diligencias, os policiais
apuraram que durante a fuga, os

bandidos deixaram a família
vitimada amarrada dentro de um dos
cômodos da casa, mas os ladrões
Sérgio Conceição Portilho, 25, e
Everson Conceição Carvalho, 20,
não foram muito longe e horas
depois foram presos.
Segundo as informações do
tenente Alexandre da Polícia Militar,
os dois acusados detidos afirmaram
que ganhariam R$1.500,00 pelo
Foto: AkitáFácil

Ladrões Sérgio Conceição e Everson, já estão no xilindró

transporte do veículo até à Bolívia e,
que o roubo foi efetuado por outras
pessoas, já que eles dois ganhariam
apenas pelo transporte.
Sobre o crime e a prisão da
dupla, os policiais afirmaram terem
avistado a caminhonete S-10 branca
abastecendo no posto Verdão e na
abordagem, embora não constasse
roubo/furto pelo sistema CIOSP, na
conversa com os suspeitos, eles
caíram em contradição. Um dizia
que era de um primo, mas não
portavam o documento.
Com as contradições, um
dos suspeitos informou que tinha
pego o veículo no município de
Adrianópolis e que iria levá-lo para a
Bolívia por R$ 1.500,00. Diante da
situação e com alguns documentos
que estavam no veículo foi
solicitado a GUPM de Araputanga
para que fizessem diligências no
endereço que constava nos
documentos.
Quando a PM de
Araputanga chegou no local
encontrou a família e a vítima
(Senhor Dalmo) trancadas e
amarradas em um dos cômodos da
residência, confirmando ai que o
veículo era produto de roubo .

Evento destacou o papel social das fundações, nos campus

Cáceres-MT, quinta-feira 31 de agosto de 2017
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NOVO ROUND
Para ministro do STF, alegações exteriorizadas pela defesa não permitem a
conclusão da existência de relação de inimizade capital entre Temer e Janot
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MACABRO

Fachin indefere pedido de Cadáver de Pelé encontrado
Temer para afastar Janot dentro de uma churrasqueira
Redação c/ AkitáFácil

G1 c/ Redação

Foto: Gil Ferreira

Janot e Temer, relações abaladas juridicamente

O

ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Luiz Edson Fachin
rejeitou nesta quarta-feira (30)
um pedido da defesa do
presidente Michel Temer para
afastar o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, de
investigações relacionadas a
Temer. No pedido de "suspeição",
o advogado do presidente,
Antonio Cláudio Mariz de
O l i v e i r a , a rg u m e n t o u s e r
"público e notório" que Janot
"vem extrapolando em muito os
seus limites constitucionais".
Mariz disse, também, que
a atuação de Janot é motivada, ao

que "tudo indica", por questão
"pessoal". O advogado
acrescentou, ainda, que o
procurador-geral tem "idéia fixa"
de acusar o presidente, se deixou
"tomar por uma questão única,
obstinada" e, "teimosamente",
tenta destituir Temer.
Responsável pela análise
do pedido da defesa de Temer, o
ministro Fachin considerou não
haver indicação de parcialidade.
"As alegações exteriorizadas pela
defesa não permitem a conclusão
da existência de relação de
inimizade capital entre o
presidente da República e o
procurador-geral da República,

tampouco que o chefe
do Ministério Público
da União tenha
aconselhado qualquer
das partes", escreveu
Fachin.
Janot havia
pedido, na semana
passada, que o STF
rejeitasse o pedido da
defesa de Temer, que
passou a ser
investigado pela PGR
a partir das delações
de executivos da JBS.
Em junho, o
presidente foi
formalmente
denunciado por Janot
ao Supremo pelo crime de
corrupção passiva. Mas o STF só
poderia analisar o caso se a
Câmara autorizasse.
No último dia 2, a maioria
dos deputados rejeitou o
prosseguimento da denúncia para
o STF. Com isso, o caso só será
analisado quando terminar o
mandato de Temer, em 31 de
dezembro de 2018. A PGR, no
entanto, já prepara uma nova
denúncia contra o presidente, por
supostamente integrar
organização criminosa e obstruir
a Justiça. Essa acusação também
é formulada com base nas
delações da JBS.

O

corpo do cinqüentenário
Iolando Domingos
aparentando, de cerca de
55 anos de idade foi encontrado
na noite da terça feira (29), por
populares dentro de uma
churrasqueira na Escola Rural
Boca Rica, localizada na
comunidade Primavera distante a
cerca de 30 quilometro do centro
da cidade de Pontes e Lacerda.
A vitima era conhecido na
comunidade como Pelé, não tinha
inimizades com ninguém e os
moradores suspeitam que o
motivo da morte possa ter sido

causado por mal súbito, porem a
Politec localizou manchas de
sangues longe de onde foi
encontrado a vitima. Além de
marcas na região do rosto, o corpo
já estava em estado de
decomposição, segundo as
informações dos peritos
criminais pelo estado encontrado
o corpo já havia mais de 48 horas
da morte. As Policiais Civis e
Militares estiveram no local
colhendo pistas e informações a
fim de iniciarem as investigações
para apurar de fato a real morte da
vitima.
Foto: Reprodução
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES
PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE
EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS
AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185674 DEVEDOR: ANA PAULA MENACHO GONCALVES - CPF.: 047.667.381-01 - RUA DOS MACLOUDS -JD DO TREVO
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185669 DEVEDOR: CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF.: 496.157.691-34 - AV GETULIO VARGAS Q03 C10 VITORIA REGIA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO
SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185718 DEVEDOR: DROGARIA RITA LTDA- ME DROGARIA POP- CPF.: 07.025.811/0001-96- AV DAS CAMELIAS 430 CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: MONACO IMPORTS COMERCIAL LTDA - Favorecido:
MONACO IMPORTS COMERCIAL LTDA Valor do titul Item G da tabela D de custas
#185665 DEVEDOR: GRAZIELLY MELLO CABRAL - CPF.: 052.307.371-23 - RUA ERMES DA FONCECA 40 -JD CIDADE
NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185683 DEVEDOR: RAFAEL ALVES DE MENEZES - CPF.: 009.471.781-80 - RUA DOS RUBIS, 556-VILA MARIANA CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DAYCOVAL SA - Sacador: BANCO DAYCOVAL SA - Favorecido: BANCO
DAYCOVAL SA Valor do titul Item H da tabela D de custas
#185723 DEVEDOR: SARAFIN GONÇALVES NETO - CPF.: 409.265.912-15 - RUA 13 DE JUNHO, Nº 90 -CENTRO CÁCERES -MT - Titulo:- Apres: BANCO VOLKSWAGEN SA - Sacador: BANCO VOLKSWAGEN SA - Favorecido: BANCO
VOLKSWAGEN SA Valor do titul Item K da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 CENTRO-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, 30 de agosto de 2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES
PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE
EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS
AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185722 DEVEDOR: ALZELINA DE SOUZA LIMA - CPF.: 345.343.691-15 - RUA BERTOLDO FERREIRA MENDES S/N -JD.
PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item E
da tabela D de custas
#185721 DEVEDOR: ALZELINA DE SOUZA LIMA - CPF.: 345.343.691-15 - RUA BERTOLDO FERREIRA MENDES S/N -JD.
PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS 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, 30 de agosto de 2017.

Cáceres-MT, quinta-feira 31 de agosto de 2017

CARREGANDO PEDRAS

Alvinegro deveria estrear na Copa FMF no dia 17 de setembro diante do seu arquirrival Clube Esportivo Operário Várzea-grandense, que pediu o boné

Mixtão ganha mais tempo em
treinos com o pulo do Chicote
Redação c/ Mixto-Net
Foto: Mixto-Net

O

Mixto Esporte Clube
tem concentrado todos
seus esforços visando a
Copa FMF. Os treinamentos com
bola ocorrem diariamente, de
segunda a sexta-feira, no estádio
Eurico Gaspar Dutra, o
“Dutrinha”, no bairro do Porto,
em Cuiabá.
Já no Complexo
Esportivo do Ginásio Dom
Aquino, localizado no bairro do
Dom Aquino, é realizado o
treinamento físico com o
preparador físico Jamba.
Neste primeiro momento,
Jamba está focado em
condicionar os atletas e, para isso,
está melhorando o preparo e a
resistência física do grupo com
atividades e exercícios aeróbicos,

que visam o fortalecimento da
musculatura destes atletas,
evitando assim o aparecimento de
lesões ao longo da temporada.
Na última semana, o
Mixto Esporte Clube anunciou a
contratação de Cleverson dos
Santos Oliveira, mais conhecido
pela torcida como Kiko, para
comandar a equipe na Copa FMF
edição 2017.Kiko tem uma
trajetória no futebol
estreitamente ligada ao Mixto.
A parte de musculação
dos jogadores é realizada em uma
academia e está sendo feita em
dias intercalados aos treinos
físicos, geralmente aplicando
exercícios de musculação
visando melhorar a performance
e o condicionamento físico dos

atletas do sub-21.
O Mixto deveria estrear
na Copa FMF no dia 17 de
setembro e o seu primeiro
adversário seria o arquirrival
Clube Esportivo Operário
Várzea-grandense (CEOV), que
desistiu do certame.
A Copa FMF tem início
marcado para o dia 17 de
setembro e com a desistência do
Chicote de VG, o certame será um
octogonal sub-21, mas com cinco
atletas sub-23, valendo vaga na
Copa do Brasil.
Estará em disputa a última
vaga mato-grossense para a
disputa nacional que mais
distribui dinheiro para os
participantes - R$ 500 mil
somente para quem participar da

OCTOGONAL

Chicote (VG) pula fora
do barco da Copa FMF
O.E c/ Redação

O

tradicional Operário
Várzea-grandense
desistiu oficialmente
nesta terça-feira de disputar a
Copa FMF 2017. Competição
que garante ao campeão vaga na
Copa do Brasil do próximo ano. O
presidente do clube, César
Gaúcho, já havia sinalizado pela
retirada do time e enviou a carta
para a Federação Matogrossense
de Futebol (FMF). O clube
alegou falta de recursos
financeiros para disputar a Copa
FMF. Com isso, a competição só
deverá ter a participação de oito
equipes, Cuiabá, Luverdense,
Sinop, Mixto, Dom Bosco,
União, Operário FC e Cacerense,
sendo que as três primeiras já tem
vaga na Copa do Brasil.
O Operário VG já havia
desistido do Mato-grossense
Sub-17, que começa em outubro.
O presidente César Gaúcho, que
reassumiu o clube após o estadual
deste ano, alugou o CT do Brasil
Central para treinos, mas só
colocou o clube para disputar o
Campeonato Mato-grossense

Sub-19, que o time ficou em
último lugar em seu grupo, que
tinha Cuiabá, Dom Bosco e Ação.
No arbitral ficou definido
que o clube que desistisse depois
de confirmar presença ficaria
impossibilitado de disputar a
Copa FMF por dois anos e ainda
pagaria uma multa de R$ 30 mil.

Porém, em anos anteriores essa
também seria a pena, mas
nenhum clube cumpriu.
O Operário VG tinha
estréia marcada para o dia 17 de
setembro diante do Mixto, mas
diante da desistência a FMF deve
divulgar em breve uma nova
tabela.

Atletas realizam treinos táticos pra fazer bonito na Copa

primeira fase.
Nosso estado tem direito a
quatro vagas, mas três já estão
preenchidas: Luverdense por ser
o campeão da Copa Verde,
Cuiabá e Sinop por serem
respectivamente campeão e vice

do campeonato estadual.
Ou seja, a disputa da
última vaga ficará apenas entre
Mixto, União, Operário
(CEOV*), Dom Bosco,
Cacerense e Operário (Ltda).

Foto: Globo-Esporte

Operário de VG estrearia na Copa contra o Mixto
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Uma quinta-feira regada de energias
positivas ao simpático casal Ronaldo
Alves e Maria Emília Janella Alves.

By Rosane Michels

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

Comemorando mais um ano de vida a elegante Célia
Miura Terra, que recebe o carinho dos familiares e
amigos. Nossos parabéns recheados de felicidades e
conquistas.

***************************
Áries

Leão

ser concretizado.

Virgem

Gêmeos

Parabenizamos Jardes Felix Macedo pela
passagem de mais um natalício. Que essa data
se reproduza por muitos anos. Feliz Niver!!!

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de movimento
estável e agradável na vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode
envolver a concretização de uma
sociedade ou parceria comercial. Um
namoro pode tornar-se mais sério.

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de maior
envolvimento com sua vida doméstica
e os relacionamentos em família. Você
estará mais voltado e até mesmo
preocupado com um de seus pais, que
pode estar passando por um momento

Libra

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social. Se puder,
tire este dia para cuidar de si mesmo,
com massagens, prática de meditação
e exercícios que unam mente e corpo.

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
Aquário recebe
um ótimo aspecto de Marte e

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de movimento
estável em seus negócios,
especialmente se estiver envolvido com
a possibilidade de firmar um novo
contrato. Reuniões de negócios tendem
a ser mais eficientes e produtivas.

Câncer

Urano indicando um dia de movimento
estável na vida social. O dia é ótimo
para fazer contatos comerciais, pois a
possibilidade de firmar um novo
contrato é muito grande. Os trabalhos
em equipe tendem a obter ótimos
resultados.

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de
concretização de projetos no trabalho.
Um projeto que já vem sendo
negociado pode ser firmado e
aprovado a partir de hoje. O momento
é bom para começar um programa de

saúde.
A Lua em Sagitário se une a Saturno e
Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de movimento
estável em sua vida material e
financeira. O momento pode envolver a
concretização de um novo contrato de
trabalho, que envolva um aumento
significativo de suas finanças e
rendimentos.

de fragilidade.

Lua em seu signo se une a Saturno
Capricórnio
Sagitário eArecebe
um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de
estabilidade e maior seriedade, na
vida pessoal e profissional. Um novo
projeto pode ser negociado e
aprovado rapidamente. O momento
pode envolver a tomada de uma
importante decisão.

***************************
A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de
concretização de negócios e acordos
envolvendo uma sociedade ou parceria
comercial. O dia pode ser bastante
positivo, com uma grande soma de
dinheiro sendo negociada. Fique atento
a novas oportunidades de parcerias.

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de soluções e
concretização de projetos que vêm
sendo negociados há algumas semanas
ou meses e que envolvem publicações
e/ou contato com pessoas e empresas
estrangeiras. Viagens continuam
favorecidas.
A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de maior
seriedade e estabilidade no mundo
emocional. Seus sentimentos passam
por um momento de equilíbrio e
consciência. Um namoro, que vem
sendo desenhado pelo Universo, pode

Beijo no coração das gêmeas Júlia e Lívia que festejaram o primeiro
aninho de vida envolto ao carinho dos papais Julio Cesar e Julianny.
Rogamos ao Criador bênçãos de saúde e felicidades. Parabéns
gatinhas!

Peixes

A Lua em Sagitário se une a Saturno e
recebe um ótimo aspecto de Marte e
Urano indicando um dia de movimento
estável e concretização de projetos
profissionais e planos de negócios. Sua
carreira dá um passo à frente, seja
através da aprovação de um novo
contrato, ou por uma promoção.

