
Cáceres-MT, 12 e 13 de outubro de 2017

Esotérico
Sol e Mercúrio unidos em 
Libra, começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 
intenso e mudanças repentinas 

em seus relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O período pode ser marcado 
por discussões e desavenças, que devem ser 
evitadas. Uma nova maneira de se 
relacionar deve ser descoberta.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 

intenso e mudanças repentinas no 
trabalho. Uma proposta de trabalho 
pode sofrer alterações e trazer um novo 
benefício à sua vida. Cuide de sua 
saúde, especialmente da pressão 
arterial.

Sol e Mercúrio unidos em Libra 
começam a receber um tenso 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso e 

mudanças repentinas em um romance. 
Uma nova forma de se relacionar, com 
mais liberdade e autonomia para ambos, 
deve ser introduzida no relacionamento. 
Aproveite este período para estar com 
seus filhos.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 

intenso e mudanças repentinas em 
questões que envolvem sua vida 
doméstica e/ou um relacionamento em 
família. É possível que você decida 
começar uma reforma ou mesmo mudar-
se de casa.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 

e mudanças repentinas em acordos e 
negociações que envolvem um novo 
contrato. Evite assinar documentos 
importantes neste período, espere 
alguns dias. Dias de movimento social 
intenso.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 

intenso e mudanças repentinas em 
questões que envolvem sua vida material 
e financeira. Evite novos investimentos 
neste período, pelo menos por alguns 
dias. O momento pode envolver a 
chegada de um novo e desafiador projeto.

Sol e Mercúrio unidos em seu 
signo começam a receber um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 

intenso e mudanças repentinas em seus 
projetos, pessoais e profissionais. Um 
relacionamento, romance ou amizade, 
pode começar  repent inamente.  
Man tenha  a  ca lma  d ian te  de  
imprevistos.

Sol e Mercúrio unidos em Libra 
começam a receber um tenso 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso e 

mudanças repentinas em sua maneira de 
relacionar-se com suas emoções. O 
momento é ótimo para começar uma 
boa terapia ou o planejamento de um 
novo e desafiador projeto.

Sol e Mercúrio unidos em Libra 
começam a receber um tenso 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso e 

mudanças repentinas em sua vida social, 
com aproximação de amigos, novos e 
antigos. É possível que você seja 
convidado a fazer parte ou gerenciar um 
desafiador projeto em equipe.

Sol e Mercúrio unidos em Libra 
começam a receber um tenso 
aspecto de Urano indicando dias 
de  movimento  in tenso  e  

mudanças repentinas em seus projetos 
profissionais e planos de negócios. O 
momento pode envolver uma guinada em 
sua carreira. Um convite para participar de 
uma nova equipe e empresa pode chegar a 
qualquer momento.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra começam a receber um 
tenso aspecto de Urano, seu 
regente, indicando dias de 

movimento intenso e mudanças 
repentinas em projetos de médio prazo, 
pessoais e/ou profissionais. Uma 
viagem de última hora ao exterior pode 
ser marcada ou realizada.

Sol e Mercúrio unidos em Libra 
começam a receber um tenso 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso e 

mudanças repentinas em seu mundo 
emocional mais profundo. O período 
pode envolver limpeza e libertação. 
Procure não envolver-se em grandes 
empréstimos e investimentos nos 
próximos dias.

By Rosane Michels

Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias. É 
comer algodão doce 
e se lambuzar. É acreditar num mundo cor de rosa, cheio de 
pipocas.
É olhar e não ver o perigo. É sorrir e fazer sorrir.
Ser criança é chorar sem saber porquê. É pedir com os 
olhos. É derramar lágrima
para nos sensibilizar.
Ser criança é isso e muito mais. É nos ensinar que a vida, 
apesar de difícil, pode tornar
se fácil com um simples sorriso.
É nos ensinar que criança só quer carinho e afeto.
É nos ensinar que, para sermos felizes, basta apenas 
olharmos para uma criança.
Neste dia em que se comemora o Dia das Crianças, nada 
mais justo do que dedicar a High Society a elas. E viva 
todas as crianças!!!  

Ser Criança...

JULIA CAMPANA MICHELIS LEAL

ANA LUIZA AMORIM VENÂNCIO
ARTUR E CECÍLIA TAVARES BODONI

PEDRO HENRIQUE FRANÇA

MAISA E MARINA CARVALHO MENDES
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Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia. Alias, Cáceres 
estará participando do regional de 
futsal com uma equipe no 
masculino e duas no feminino. As 
três equipes disputarão com nome 
da ACICE, porque a associação 
esta totalmente legalizada em 
termos documentais, como exige 
o estatuto Liga Desportiva 
Regional.

A seleção masculina de 

Cáceres, segundo o presidente da 
LIDERSU, Edinho, desistiu de 
participar do 1º Campeonato 
Regional de Futsal. 

A decisão, foi tomada 
pe lo  despor t i s ta  Marce lo  
Santana, que seria o responsável 
por comandar a equipe. De 
acordo, com decisão tomada pela 
direção da Liga, o município de 
Indiavai, será o substituto de 
Cáceres, na competição.

 om intuito de fomentar Ctodas as modalidades 
esportivas da região 

Oeste de Mato Grosso, foi criada 
este ano, a Liga Desportiva 
Regional Sudoeste, que engloba 
praticamente todos os municípios 
dessa região. 

A diretoria da LIDERSU, 
finaliza os últimos preparativo 
para dar início ao seu primeiro 
evento esportivo. Na última 
segunda-feira (9), dirigentes e 
árbitros estiveram reunidos, no 
município de São José dos Quatro 
Marcos, quando debateram o 
regulamento do 1º Campeonato 
Regional de Futsal Masculino e 

Feminino, que segundo o 
presidente da Liga, Edson Justino 
dos Reis, terá início no dia 14 
deste mês, as 18h00, no Ginásio 
de Esportes João Maná, em 
Quatro Marcos, onde está 
centralizada a sede da LIDERSU.

"Estou acreditando que 
iremos fazer uma grande festa 
esportiva, com a abertura do 
nosso primeiro evento da liga. Ao 
todo são doze municípios que 
estão inscritos e regularizados 
para o regional de futsal, sendo 
treze no masculino e dez no 
feminino", finalizou, o presidente 
Edinho. Os municípios, que irão 
disputar o 1º Campeonato 

Regional de Futsal, são os 
seguintes: Cáceres, Mirassol 
D'Oeste, Porto Esperidião, 
Pontes e Lacerda, Conquista 
D'Oeste, Comodoro, Vila Bela da 
Santíssima Trindade, Quatro 
Marcos, Figueirópolis, Lambari 
D'Oeste, Rio Branco e Salto do 
Céu. O vice-presidente do 
LIDERSU, é o desportista, 
Cenecir dos Santos Sobrinho, de 
Mirassol D'Oeste.

C á c e r e s ,  t e m  t r ê s  
representantes na diretoria da 
Liga. O secretário de Esportes, 
Marcos Antonio do Nascimento; 
o jornalista, Luiz Garcia e Odir de 
Souza França, coordenador do 

 técnico Marcos Birigui Oconfirmou no final de 
semana que aceitou a 

proposta para comandar o Real 
Desportivo Ariquemes Futebol 
Clube, em Rondônia. 
 E l e  d e i x a  a s s i m  o  
Cacerense, que foi rebaixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva para segunda divisão 
do Campeonato Mato-grossense 
do próximo ano, após escalar um 
jogar irregular.

“Nós acertamos contrato 
com o Real Ariquemes, que 
venceu o campeonato estadual e 
está na Copa Verde, Copa do 
Brasil e na Série D do próximo 
ano. Iríamos ficar pelo menos 
dois anos no Cacerense, mas o 
time não vai disputar a primeira 
divisão.

D e v i d o  a  i s s o ,  o  
presidente me deixou livre para 
seguir  novos rumos.  Nós 
tínhamos algumas equipes 
interessadas aqui em Mato 
Grosso, mas resolvemos tomar 
novos rumos. Lá será um projeto 
novo. 

O contrato será de um ano 
e poderá se renovado por mais 

um,” esclareceu.
Entretanto, por uma 

q u e s t ã o  d e  c o n t r a t o  e  
compromisso com o alviceleste 
da fronteira, Birigui explicou que 
só deve deixar o Cacerense após o 
término da Copa Federação 
Mato-grossense de Futebol. 

“Depois, vamos começar a 
trabalhar no Real Desportivo 
Ariquemes, porém, assim que 
derem baixa no meu contrato. 

O torcedor pode ficar 
tranqüilo, que a gente só vai para 
Rondônia assim que terminar a 
Copa FMF,”finalizou.

BOLA PESADA

Abertura do 1º Regional de Futsal 
será no dia 14 em Quatro Marcos

Cáceres participará do regional com uma equipe no masculino e duas no feminino com nome da ACICE, legalizada conforme estatuto Liga Desportiva Regional

Assessoria

Esporte da bola pesada é atração na região de Cáceres    

Foto: Ilustrativa

VÔO PRÁ RONDÔNIA

Birigui deixa o Cacerense
no término da Copa FMF

Da Redação

Marcos Birigui cumpre contrato até o final da Copinha 

 Foto: Arquivo
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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. 
#189212 DEVEDOR:  BENEDITA MARLI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF.: 345.259.631-15  - AV SAO LUIZ, 0 -
JARDIM CIDADE NOVA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul 
Item L   da tabela D de custas
#189399 DEVEDOR:  ELIZIA SURUBI DA SILVA  - CPF.: 356.000.471-34  - RUA DOS CRISTAIS, 273 -VILA 
MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item K   da tabela D 
de custas
#189343 DEVEDOR:  EVANDRO ESTEVAO VIEIRA   - CPF.: 016.663.771-80  - RUA CORONEL PONCE, 230  -
CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item J   da tabela D 
de custas
#189215 DEVEDOR:  HELVIO PINHEIRO DE PAULA   - CPF.: 081.119.011-00  - RUA 6 DE OUTUBRO, 756  -CENTRO  
-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item L   da tabela D de custas
#189515 DEVEDOR:  LILIA DA COSTA FREIRE FERNANDES   - CPF.: 079.899.201-82  - AV 7 DE SETEMBRO, 408  -
CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item K   da tabela D 
de custas
#189350 DEVEDOR:  MANOEL LAURENTINO SILVA  - CPF.: 146.891.201-10  - RUA PADRE CASSEMIRO, 606  -
JARDIM SAO LUIZ   -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item 
K   da tabela D de custas
#189351 DEVEDOR:  MANOEL LAURENTINO SILVA   - CPF.: 146.891.201-10  - RUA PADRE CASSEMIRO, 606 -
JARDIM SAO LUIZ  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item 
K   da tabela D de custas
#189201 DEVEDOR:  MANOEL LAURENTINO SILVA  - CPF.: 146.891.201-10  - RUA PADRE CASSEMIRO, 606  -
JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido:   PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul 
Item L   da tabela D de custas
#189429 DEVEDOR:  MARCOS VINICIUS CORREA DA COSTA  - CPF.: 482.593.651-20  - RUA DOS PAZ, 9  -JARDIM 
CELESTE -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul Item J   da tabela D 
de custas
#189230 DEVEDOR:  SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO - CPF.: 207.647.231-20  - RUA GENERAL OSORIO, 
902   -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item N   da tabela D 
de custas
#189213  DEVEDOR:  SEBASTIAO LUCIO MOREIRA - CPF.: 130.782.088-34  - AV SAO LUIZ, 0   -JARDIM SAO 
LUIZ   -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul Item L   da tabela D 
de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 
767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO 
OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 11 de outubro 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. 
#189271 DEVEDOR:  CARLOS ROBERTO BATISTA JUNIOR - CPF.: 699.291.902-44  - DOS 
OPERARIOS, N 5  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: 
ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#189268 DEVEDOR:  CLEONICE DOS SANTOS OLIVEIRA   - CPF.: 349.713.272-15  - AV 
TALHAMARES, N 295   -SANTA IZABEL    -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#189277  DEVEDOR:  EDILSON SANTOS DINIZ   - CPF.: 014.538.283-46    - LATOEIROS, 
N 203-RODEIO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE 
MATO GROSSO   Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#189195 DEVEDOR:  LAZARO DE FREITAS CAVALCANTE   - CPF.: 209.225.401-44  - 
TAPAGWEM, N 02  -CENTRO    -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: 
ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#189272 DEVEDOR:  MARCOS AVELINO DA SILVA  - CPF.: 513.151.571-87  - 
PERIMETRAL, N 5 -JD PARAISO -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
- Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#189181 DEVEDOR:  PEDRO DE JESUS GUIMARAES - CPF.: 223.363.198-61  - RUA 
PADRE CASSIMIRO S/N.-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item B   da tabela D de 
custas
#189167 DEVEDOR:  THAIS LEMES ARAUJO - CPF.: 956.224.111-49  - RICARDO 
FRANCO, SN  -JD PARAISO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: 
ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#189190 DEVEDOR:  VALDEMIR DE ARRUDA MARTINS  - CPF.: 020.841.761-31  - 
MELOS, N 0-NOVA ERA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE 
MATO GROSSO    Valor do titul Item E   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A 
RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 11 de outubro 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. 
#189580 DEVEDOR:  ADILAURA OLIVEIRA DA SILVA MOURA - CPF.: 012.240.871-35  - RUA 
RADIAL 1 NR 256  -RODEIO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- Sacador: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD - Favorecido:OLIVEIRA 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD      Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#189560 DEVEDOR:  CLODOALDO LUIZ DA SILVA - CPF.: 341.321.802-63    - RUA DA PAZ, 
189 -JARDIM CELESTE   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: ENIO DALALIO JUNIOR  - Sacador: 
DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA - Favorecido:  DYNAMYCA 
PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA    Valor do titul Item M   da tabela D de custas
#189574 DEVEDOR:  FERNANDA DE LIRA   - CPF.: 026.252.392-20   - RUA SANTA IZABEL 222 
-STA IZABEL  -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
#188615  DEVEDOR:  JOSE MARIO DE OLIVEIRA  - CPF.: 796.200.941-15  - RUA B, 500   -
DNER  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: CACERES 
DISTRIBUIDORA DE EQUIP LTDA-ME - Favorecido: CACERES DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA ME Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#189300 DEVEDOR:  MARIA DAS DORES SOUZA MEIRA - CPF.: 429.884.031-04  - RUA DAS 
CAMELIAS PERTO CHICO P 00-CAVALHADA II    -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO 
DO BRASIL SA - Sacador: MACIEL DO PRADO E SANTOS JUNIOR LTDA-ME   - Favorecido: 
MACIEL DO PRADO E SANTOS JUNIOR LTDA-ME       Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#189302 DEVEDOR:  RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHAR- CPF.: 001.214.877-68    
- AV. TANNERY, S/N - QD. INDUSTRIAL-DIST. INDUST -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA   - Sacador: AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME  - Favorecido: 
AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME     Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#189296 DEVEDOR:  SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA - CPF.: 460.413.111-20    - R. 13 
DE JUNHO, 199 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: 
CLEBER KOJI DE SA - Favorecido: CLEBER KOJI DE SA    Valor do titul Item F   da tabela D de 
custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA 
PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 
HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO 
DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 11 de outubro de 2017.
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 Polícia Rodoviária AFederal (PRF) iniciou 
ontem, (11) a Operação 

12 de Outubro nas rodovias 
federais brasileiras, que seguirá 
até o dia 15 de outubro. Durante o 
período, a PRF reforçará o 
p o l i c i a m e n t o  o s t e n s i v o  
preventivo em locais e horários 
que, segundo sua base de dados, 
são de maior incidência de 
a c i d e n t e s  f a t a i s  e  d e  
criminalidade. Uma das medidas 

de maior relevância para priorizar 
a fluidez do trânsito nos horários 
de maior movimentação é a 
proibição do tráfego de veículos 
de carga pesada em pistas simples 
– as de apenas uma faixa – nos 
períodos compreendidos entre as 
6h e 12h do dia 12 (quinta-feira); 
e das 16h às 22h do dia 15 
(domingo).

Por meio de nota a PRF 
informou que dará prioridade a 
ações preventivas de fiscalização 

ao excesso de velocidade, 
alcoolemia, ultrapassagens 
proibidas e ao trânsito de 
motocicletas ou ciclomotores. Os 
policiais rodoviários alertam que, 
em geral, os acidentes graves 
costumam estar associados à 
imprudência do motorista, e que 
nesses casos é comum a 
ocorrência de múltiplas vítimas.

Segundo a entidade, no 
último feriado de 7 de setembro, 
período de feriado semelhante ao 

do 12 de outubro, foram 
registrados 1.162 acidentes que 
resultaram em 1.211 pessoas 
feridas e 108 óbitos. No mesmo 
período a PRF registrou mais de 
45 mil infrações de trânsito nas 
rodovias federais. Desse total, 
cerca de 6 mil foram de 
ultrapassagens irregulares, 3.068 
condutores  sem cinto  de  
segurança e 977 motoristas 
dirigindo após ingerir bebida 

alcoólica.
Ainda no feriado de 7 de 

setembro, a PRF atuando no 
combate ao crime, contabilizou 
594 pessoas detidas em todo o 
Brasil. 

T a m b é m  f o r a m  
apreendidos mais de 3 toneladas 
de maconha, 47.883 mil pacotes 
de cigarros contrabandeados, 32 
armas de fogo, 2.278 munições e 
69 veículos recuperados.

 comarca de São José de AQuatro Marcos levou o 
p r o g r a m a  P o d e r  

Judiciário nas Escolas à duas 
unidades de ensino da cidade em 

comemoração ao Dia das 
Crianças. Na última sexta-feira, a 
juíza diretora do Fórum Lílian 
Bartolazzi Laurindo e servidores 
da Central de Apoio Profissional 

visitaram a Escola Municipal 
Vereador Evilasio Vasconcelos, 
pela manhã, e na segunda-feira 
(9) esteve no Centro de Educação 
Infantil São Francisco de Assis, à 
tarde.

N a s  v i s i t a s  f o r a m  
promovidas diversas atividades 
com as crianças, e abordados 
temas como o medo de denunciar 
abusos sofridos. A agente da 
infância e juventude Sandra Lima 
Longhi trabalhou os assuntos por 
meio de uma dinâmica infantil 
sobre a história da 'Chapeuzinho 
Vermelho', contada de forma 
adaptada.

A iniciativa do Poder 
Judiciário conta com apoio do 
Ministério Público, Defensoria 
Pública, Polícia Judiciária Civil e 
Polícia Militar. Ainda dentro da 
programação, foi realizada uma 
campanha para arrecadação de 
brinquedos, que encerrou-se 
ontem.

FERIADÃO

Operação da PRF coibirá
o tráfego de carga pesada

Será proibido o tráfego de veículos de carga pesada em pistas simples entre as 6h00 e meio dia desta quinta feira e das 16h00 às 22h00 do próximo domingo

Ag. Brasil c/ Redação

Operação da PRF será de tolerância zero neste novo feriadão  

QUATRO MARCOS

Poder judiciário vai à escola
comemorar dia das crianças
CGJ-MT c/ Redação

Nas visitas foram promovidas diversas atividades  

Foto: CGJ-MT

Foto: Divulgação

JUBILEU DA PADROEIRA

Romeiros de Araputanga
chegam hoje em Indiavaí
Paroquiara c/ Redação

ezenas de peregrinos, Dd e v o t o s  d e  N o s s a  
Senhora Aparecida,  

saíram de Araputanga, na região 
de Cáceres, em romaria na noite 
de ontem, para Indiavaí. A saída 
dos romeiros, aconteceu logo 
após a Santa Missa celebrada pelo 
Padre Celso Ferreira de Jesus, na 
Igreja Matriz da cidade, onde 
aconteceu a benção do envio, as 
19 horas.

Todos os anos, no mês de 
outubro, vários fiéis fazem esta 
peregrinação a pé com destino a 
capela de Nossa Senhora 
Aparecida no município de 
Indiavaí e este ano, de um modo 
especial, eles celebram os 300 
anos da aparição da Imagem de 
Nossa Senhora no rio Paraíba do 
Sul em São Paulo.

Os romeiros participam 
desta penitência/caminhada, com 

a maior felicidade e transpirando 
fé e amor à Padroeira do Brasil, 
agradecendo por  bênçãos  
a lcançadas  e  levando na  
bagagem, pedidos de proteção, 
que são “combustíveis” para eles, 
que passam a noite caminhando e 
louvando a Deus e Nossa 
Senhora.

O s  o r g a n i z a d o r e s  
lembram ainda aos católicos de 
Araputanga e região, que em 
virtude do jubileu dos 300 anos 
do surgimento da imagem da 
santa padroeira N. Senhora 
Aparecida, a Secretaria paroquial 
está disponibilizando camisetas 
personal izadas  ao  evento  
máximo da família católica 
brasileira, que podem ser 
adquiridas na livraria São Rafael 
enfrente a Casa Paroquial, ao lado 
da Matriz. Reservas, pelo 
telefone: 3261 1167.

Padre Celso Ferreira de Jesus, pároco de Araputanga  

Foto: facebook
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 comarca  de  Mirasso l AD'Oeste lançou o projeto 
'Resgatando Vidas', no início 

deste mês, com objetivo de auxiliar 
na ressocialização de detentos que 
cumprem pena nos regimes semi-
abe r to ,  abe r to  e  l i v r amen to 
condicional. A iniciativa é do juiz 
Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 3ª 
Vara, em parceria com a Prefeitura 
Municipal. “O projeto faz parte da 
reestruturação da execução penal de 
Mirassol, no que tange às condições 
para o cumprimento da pena”, 
explica o magistrado.

Conforme Jean Bezerra, 
a t u a l m e n t e  e x i s t e m  1 3 0 
reeducandos em condições de serem 
atendidos pelo 'Resgatando Vidas', 
nos regimes semiaberto, aberto e 
condicional “No mês de setembro 
realizamos audiências admonitórias 
com todos que já cumpriam pena nos 
referidos regimes, para estipular 
novas condições a serem atendidas, 
como o uso de tornozeleiras 
eletrônicas para os do semiaberto e a 
assinatura diária na Cadeia Pública 
para os do regime aberto. Além 
disso, foi fixada como condição 
especial de cumprimento de pena a 
participação obrigatória no projeto 
da execução penal”, acrescenta o 
juiz.

P a r a  o  i d e a l i z a d o r,  a 
participação imperativa faz parte de 

uma verdadeira reforma do sistema 
de cumprimento de pena até então 
vigente em Mirassol D'Oeste. 
“Considerando o caráter retributivo, 
preventivo e ressocializador da 
pena, este juízo entendeu como 
necessária a alteração das condições 
do cumprimento de pena dos 
recuperandos, uma vez que as 
a n t e r i o r m e n t e  f i x a d a s  n ã o 
cumpriam os fins propostos, por 
serem de difícil fiscalização e não 
ensejarem qualquer espécie de 
ressocialização,” argumenta.
  A atividade consiste em 
ciclos de palestras destinadas à 
reinserção social dos recuperandos 
da comarca. 
 A  p r o g r a m a ç ã o  s e r á 
semanal, com duas palestras por dia, 
todas as quartas-feiras, até o fim de 
2017. Contudo, há possibilidade de 
prorrogação para o próximo ano. 
 “É preciso destacar que a 
finalidade precípua do projeto é 
proporcionar aos recuperandos 
situações de ressocialização que 
articulem capacidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas que 
possam influenciar suas posturas 
perante a sociedade. 
 Considerando o caráter 
ressocializador da iniciativa, 
cônjuges e familiares também foram 
convidados para participar”, salienta 
o magistrado.

a noite da última segunda-Nfeira, o Grupo Juba, inovou 
mais uma vez, ao oferecer 

para clientes e convidados, uma 
noite regada com alguns dos 
melhores vinhos da Argentina. O 
evento aconteceu no restaurante do 
Juba Supermercados (Jubão) da 
Rua Padre  Cassimiro,  e  foi 
conduzido pelo enólogo Marcelo 
Squi l la r io ,  da  Vinícola  Los 
Haroldos , de Mendoza, Argentina. 
O argentino Squillario está no 
Brasil a convite da importadora 
Obra Prima.

Marcelo explicou que o 
e n ó l o g o  é  o  p r o f i s s i o n a l 
responsável pelo processo de 
elaboração do vinho desde a 
colheita até o engarrafamento da 

convidados puderam degustar oito 
t i p o s  d e  v i n h o s ,  t u d o  i s s o 
acompanhado de uma farta mesa de 
frios e pães. Vinhos tintos, brancos, 
rosés e espumantes. A forma 
descontraída do enólogo Marcelo 
Squillario se comunicar com o 
público, se transformou em um bate 
papo e muita interação. “Nesta 
noite vocês vão poder apreciar e 
degustar bons rótulos de vinho. O 
Vinho tem que ser refrescante e 
n a s c e u  p a r a  h a r m o n i z a r 
principalmente a culinária”, 
destacou Marcelo.

O palestrante ao apresentar 
cada rótulo de diversas uvas e tipos, 
sugeria a degustação e debatia 
sobre o paladar de cada vinho. 
Depois o enólogo percorreu mesa 
por mesa para responder as 
perguntas a ele dirigidas. Suave ou 
seco? Tinto ou Rosé? Abri o vinho, 
posso guardar ele depois de aberto e 
não consumido totalmente? Qual 
tipo de Rolha ideal? Todas essas e 
muitas outras perguntas foram 
respondidas criteriosamente por 
ele.

O Diretor Administrativo 
do Grupo Juba Mirko Ribeiro, 
comemorou o sucesso do evento e a 
qualidade do conteúdo e das 
bebidas apresentadas. “Foi o 
primeiro evento desse gênero no 
J u b a  S u p e r mer cad o s ,  e  f o i 
surpreendente a participação de 
clientes e amigos. Ter um enólogo 
do nível do Marcelo Squillario, a 
disposição para apresentar e 
orientar sobre os vinhos ideais para 
cada  ocas ião  e  pa ladar,  fo i 

bebida já pronta. É dele as decisões 
da produção de todas as etapas da 
bebida.

Ele brindou os presentes 
c o m  d e t a l h e s  m a r c a n t e s  e 
c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  v i n h o s 
argentinos, em especial várias 
fabricações, que ele mesmo ajuda a 
produzir, desde a análise do terreno, 
as mudas, técnicas de manejo, até o 
momento ideal da colheita das uvas 
para a elaboração de cada estilo de 
vinho.

Os presentes tiveram a 
oportunidade única de conhecer 
ainda a origem dos vinhos Los 
Haroldos, suas plantações de 
diferentes uvas, a colheita, o 
manuseio até a produção final. 
Durante sua apresentação, os 

faz com que o município fique 
impossibilitado de receber verbas 
dos governos estadual e federal.

 Prefeitura Municipal de ACáceres foi notificada 
pelo Tribunal de Contas 

do Estado sobre a falta de 
atualização da planta genérica de 
valores ligada ao IPTU.  Há anos 
que o valor do IPTU não é 
reajustado de acordo com o valor 
atual dos imóveis, o que faz com 
que a cidade deixe de arrecadar. 
Além de Cáceres outras 12 
cidades receberam a mesma 
notificação.

O TCE deu o prazo de até 
31/12/2017 para que a situação 
esteja regularizada e o IPTU de 
2018 já esteja com o valor 
atualizado. Assim que o estudo 
para essa atualização da planta 
genérica de valores fique pronto, 
a prefeitura deve enviar um 
projeto de lei para a câmara de 
vereadores para que seja votado o 
rea jus te  do  IPTU.  Caso  a 

Prefeitura não cumpra o prazo 
pode sofrer  penal idades  e 
inclusive ficar negativada, o que 

gratificante”, reconheceu Mirko.
Já o Diretor Financeiro, 

Marcelo Ribeiro, avaliou como 
muito positiva essa relação social. 
“Recebemos pessoas que são 
a p r e c i a d o r e s  d e  v i n h o s  e 
espumantes. Foi uma atração 
especial para os amantes do vinho”, 
enalteceu Ribeiro.

O Prefeito Francis Maris 
Cruz e a Vice-Prefeita Eliene 
Liberato, fizeram questão de 
prestigiar o evento, que ainda 
contou com a participação de 
diversas autoridades e da sociedade 
cacerense. “O Grupo Juba está de 
parabéns por essa iniciativa e pela 

belíssima organização desta noite”, 
brindou Francis Maris.
M á r i o  S é r g i o  M i r a n d o l a , 
representante da Obra Prima, 
importadora que comercializa os 
vinhos Los Haroldos no Brasil, 
observou que o objetivo principal 
da realização, foi o de difundir a 
cultura do vinho no Brasil e 
desmistificar muitos mitos sobre a 
bebida. “Esta noite foi um sucesso” 
vibrou Mirandola.

No final o Gerente do Jubão 
Alexandre Vieira, deu um desconto 
especial de 15% em cada um dos 
rótulos apresentados, para quem 
quisesse adquirir os produtos.

NOITE DE BACO

Enólogo argentino conduz brinde
vinícola do Grupo Juba à clientes

Os presentes tiveram oportunidade de conhecer a origem dos vinhos Los Haroldos, suas plantações de diferentes uvas, a colheita, o manuseio até a produção final

Esdras Crepaldi

Diretor Financeiro, Marcelo Ribeiro avaliou positiva a relação social   

Foto: Esdras Crepaldi

IPTU/CÁCERES

Prefeitura é noticada pelo
TCE para fazer o reajuste

Assessoria

TCE deu o prazo para que a situação esteja regularizada  

Foto: Arquivo

RESGATANDO VIDAS

Mirassol D'Oeste lança projeto
de ressocialização de detentos

TJ-MT c/ Redação

Evento contou com ciclos de palestras sobre reinserção social  

Foto: TJ-MT
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12 de outubro, numa viagem ao ano de 
1717, quando deu-se a aparição da 
imagem de Nossa Senhora de 
Aparecida, 300 anos passados da 
epopéia dos três pescadores,  
Domingos Garcia, João Alves e Filipe 
Pedroso,  cujas redes buscavam 
alimento para a festa de boas-vindas 
ao Conde de Assumar,  governante das 
capitanias de São Paulo e Minas de 
Ouro, que estava de passagem pelo 
Vale do Paraíba, mais precisamente 
por Guaratinguetá.

Relata o vigário, que depois 
de inúmeras tentativas sem sucesso, 

tratar-se de um ho9micidio, pois a 
vitima apresentava sete perfurações, 
sendo uma na cabeça e seis no tórax 
provocadas por disparos de arma de 
fogo. Posteriormente, ficou apurado 
que Antonio era morador da vizinha 
cidade de Pontes e Lacerda e que 
certamente estaria em Cáceres a 
passeio ou trabalho, quando foi 
assassinado. Como o cadáver 
a p r e s e n t a v a  s e m i - e s t a d o  d e  
decomposição, acredita-se que a 
vitima tenha sido morta há mais de três 
dias e seu corpo desovado naquela 
quiçaça sob. a ponte. 

Autoria e motivos de mais 
este crime de morte na cidade estão 
sendo investigados pela Divisão de 
Homicídios da 1ª Delegacia de Polícia 
de Cáceres.

eles pescaram o corpo de uma 
imagem.  Cur iosos ,  l ançaram 
novamente as redes e pescaram uma 
cabeça que se encaixou perfeitamente 
ao corpo e depois deste encontro, o 
barco se encheu tanto de peixes que 
quase virou e a partir daí, a devoção da 
Santa foi se espalhando. Primeiro nas 
casas, depois se construiu uma capela, 
depois uma basílica, até chegar ao 
quarto maior santuário do mundo, o 
Santuário Nacional de Aparecida 
localizado na cidade de Aparecida, 

interior do Estado de São Paulo.
O fenômeno san to  de  

Aparecida ganhou o Brasil e o mundo, 
inclusive o Papa Francisco concedeu 
uma Rosa de Ouro ao Santuário 
Nacional de Aparecida por ocasião 
dos 300 anos do encontro da imagem 
no Rio Paraíba do Sul. E hoje, festeja o 
Padre William, “estamos aqui, com a 
graça de Deus e as bênçãos da Senhora 
Aparecida, reverenciando o jubileu 
dos 300 anos da nossa Rainha,” 
concluiu. 

 a cidade de Cáceres continua Eviolenta com um aumento 
relativo de crimes contra o 

patrimônio e a vida, meliantes 
circulando armados pelas ruas 
ameaçando transeuntes e roubando 
celulares e outros objetos, que são 
trocados por droga nas bocas de fumo 
da periferia. 
 P rova  da  esca lada  da  
violência é o registro de seis 
homicídios nas últimas duas semanas 
e o 3º caso neste mês de outubro, com o 
encontro anteontem de um corpo, na 

comunidade Boa Esperança, embaixo 
da ponte do Córrego do Periquito, na 
zona rural.

O cadáver foi encontrado por 
populares que acionaram a Policia 
Militar do 6º Batalhão do Comando 
Regional da PM, cuja viatura presente 
no local, identificou a pessoa morta 
como sendo Antônio Alves de Moraes, 
41, e ao lado do corpo, um celular e 
uma carteira de cor preta contendo 
apenas 4 reais e o CPF da vítima.

N u m  l e v a n t a m e n t o  
preliminar, os policiais constataram 

oje é um dia especial para a Hfamília Cristã católica do 
Brasil, de Mato Grosso e de 

Cáceres, cuja comunidade a exemplo 
de milhares espalhadas pelo imenso 
país, comemora, reverencia e se 
irmana para saudar o 3º centenário da 
Rainha do Brasil, a imaculada Nossa 
Senhora Aparecida, presente na Igreja 
do bairro, na São Luiz, na Rua 
Deputado Manoel Pinheiro, 231, em 
nossa cidade.

Após quase 12 meses do 
inicio do Ano Mariano de muita fé e 
devoção, encerrado ontem com missa 

solene celebrada pelo Padre William 
Oliveira Rosa, às 19h30, na Igreja de 
N. Sra. Aparecida de Cáceres e 
lançamento do selo dos 300 anos da 
Santa padroeira, os festejos do jubileu 
abrem-se hoje com alvorada às 6h00.

As 8h00, será a vez da missa 
especial, também ministrada pelo 
Padre William, com batizados e ao 
meio dia, o Cenáculo Mariano. Ás 
16h00, será realizada a monumental 
Procissão Fluvial /  Procissão 
Terrestre, encerrando com a Missa 
Solene. Ainda sobre os festejos, Padre 
William, lembrou a importância deste 

 presidente do Lar Servas de OMaria, Dr. Antônio Dan, 
convida toda a população 

cacerense para participar do almoço 
dançante em prol do abrigo, que 
acontecerá no dia 12 de Novembro, na 
sede do Lar, sito a Rua Senador 
Azevedo, 200, a partir das 11h00.

Durante entrevista exclusiva 
ao Jornal Correio Cacerense, Antônio 
Dan, lembrou que neste dia a 
população tem a opção de passar uma 
tarde agradável ao som de boa música 
saboreando um suculento churrasco, 
além de contribuir com o Lar. O 
cardápio será churrasco acompanhado 
de arroz branco, farofa, mandioca, 
vinagrete e salada. De acordo com 
Antônio Dan, o Lar Servas de Maria 
enfrenta inúmeros desafios. "Hoje o 
abrigo cuida de 31 idosos e além dos 
c u i d a d o s  e  d a  a l i m e n t a ç ã o ,  
trabalhamos pela melhoria da parte 
física, com  atendimento qualificado e 
qualidade de vida aos idosos, assim 
precisamos realizar vários eventos 
para poder conquistar tudo o que 

precisamos,” pontuou.
D a n  a i n d a  d e s t a c o u  

prioridade da relação humana e 
convidou a população para visitar a 
entidade. “Sempre falo com os 
funcionários, para dedicar um tempo a 
eles, se possível, pare o que está 
fazendo e ouça o que eles têm para 
falar. Aproveito essa oportunidade, 
para convidar todos para visitar o Lar, 
venha fazer amizades, conversar, 
porque eles têm muitas histórias para 
contar, porque no dia a dia, damos 
atenção, mas este contato é essencial, 
eles gostam muito das visitas,” 
enfatizou.

Ao final da entrevista, Dr. 
Dan fez questão de reforçar o convite a 
população para participar do almoço 
beneficente, lembrando que as mesas e 
ingressos podem ser adquiridos pelos 
telefones (65) 99642-4293 (Antônio 
Dan), 99968-1080 (Paula Dan), 
99912-9142 (Valdomiro Belotte), 
99634-6489 (Mauricio Carvalho), 
99912-9152 (Antonio Henrique) e 
99676-1389 (Nivaldo).

RAINHA DO BRASIL

Família católica reverencia hoje
os 300 anos de N. Sra. Aparecida

Missas, lançamento do selo alusivo ao jubileu da padroeira, batizados, procissões (fluvial e terrestre), marcam as festividades do tri-centenário da Rainha do Brasil

Da Redação

Igreja cheia comemora com Pe. William, a missa da padroeira 

 Foto: facebook

DESOVA NA PONTE

Forasteiro executado a
tiros no Boa Esperança
Da Redação

Vitima teria sido desovada pelo assassino sob. a ponte  

Foto: PM-MT

EVENTO SOLIDÁRIO

Lar Servas de Maria promove
almoço dançante em novembro
Da Redação

Dr. Antônio Dan, presidente do Lar Servas de Maria   

Foto: JCC

FECHANDO AS PORTAS
A política neoliberal de Temer e compadres 
diz que o mercado está numa boa, dando a 
volta por cima, só se for no engana trouxa, 
senão veja: as falências e recuperações 
judiciais voltaram a crescer em Mato 
Grosso e de janeiro a setembro deste ano, o 
aumento foi 52% nas falências decretadas 
pela Justiça, indicando que 32 empresas já 
fecharam as portas este ano, por meio deste 
tipo de ação. O total representa mais da 
metade do registrado no mesmo período do 
ano passado, que somou 21 empresas e 
numa controvérsia pra boi dormir, dizem 
que o numero de empregos está bombando, 
Égua, que fechar empresas não aumenta 
empregos!

GRANA CHEGANDO
Conforme dados do convênio: 715979 
extraídos do SIAFI, e divulgados pelo 
Portal da Transparência, Cáceres recebeu 
R$ 88.488,96 no dia 11 de setembro deste 
ano, 09/2017, recursos financeiros 
oriundos de convênio, para as obras de 
drenagem subterrânea e pavimentação 
asfáltica tipo Tratamento Superficial 
Duplo no Bairro Maracanãzinho. O 
convenio de um total de R$ 957.600,00 foi 
firmado com o Ministério das Cidades.

PAGANDO A CONTA
Matéria do jornal Valor Econômico mostra 
como os pobres estão pagando a conta da 
crise e dos cortes do governo Michel 
Temer; programas como o Luz para Todos, 
Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e Minha Casa, Minha Vida estão 
tendo suas verbas reduzidas drasticamente; 
somente no Minha Casa, Minha Vida, os 
pagamentos que foram de R$ 20,7 bilhões 
em 2015, recuaram para R$ 7,9 bilhões em 
2016 e para R$ 1,8 bilhão de janeiro a 
agosto deste ano; E a culpa é sempre da 
previdência, este nababesco valor de um 
salário mínimo pago à imensa maioria.

TONS DE CINZA
Ao celebrar missa em homenagem ao reitor 
Luiz Carlos Cancellier, alvo da Operação 
Ouvidos Moucos da PF e que se matou na 
semana passada, o padre William Barbosa 
Vianna fez uma denúncia espantosa: ele e 
outro religioso foram impedidos ao menos 
quatro vezes de oferecer apoio ao reitor, 
que foi preso, algemado nu, submetido a 
exame interno vexatório e encarcerado sem 
processo judicial. Segundo o padre, 
proibiram também a Pastoral Carcerária de 
visitá-lo no dia da prisão, em 14 de 
setembro. Sem nenhum exagero, estamos 
voltando aos anos de chumbo que 
mergulharam o país num abismo por mais 
de duas décadas.

INFLA$$ÃOZONA!
O Grupo Executivo de Mercado e Preços 
da Petrobras definiu novo reajuste do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) para uso 
residencial, vendido em botijões de até 13 
quilos (GLP P-13), conhecido como gás de 
cozinha. O aumento será, em média, de 
12,9% e começou a vigorar ontem, (11). A 
Petrobras informou, por meio de sua 
assessoria de imprensa, que o aumento, 
calculado de acordo com a política de 
preços divulgada em junho deste ano, 
reflete principalmente, a variação das 
cotações do produto no mercado 
internacional. E a inflação do governo 
continua caindo, Égua, que mentira mais 
deslavada! Haja gás pra tanta conversa 
fiada.
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Semana passada o atual ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, (quando citamos atual, 
é porque muda tanto que se faz necessário o 
aparte) defendeu durante audiência pública da 
comissão especial da Câmara dos Deputados que 
analisa a reforma do Código de Processo Penal, o 
PL 8045/10, alterações na legislação que pune os 
crimes, em especial aqueles ligados à corrupção. 
A tonica da reforma, e aqui, ele bateu naquela 
tecla que a gente vem batendo faz tempo, a 
esdrúxula   legislação que trata da delação 
premiada, para que o fato narrado ou a pessoa 
citada por criminoso confesso seja mera 
oportunidade de investigação. 

E vai adiante lendo nossa cartilha, sobre 
a importância do sigilo e a caracterização como 
crime, qualquer vazamento dessas informações. 
Conclui, que como garantia de liberdade do 
delator e de credibilidade da delação, sua revisão 
ou recall só será válida se o delator estiver em 
l i b e r d a d e .  A s s i m ,  a  c o n v i c ç ã o  d e  
espontaneidade e da liberdade de falar do delator 
devem ser exigências indispensáveis na validade 
da delação, segundo Jardim. 

Até parece que ele andou lendo nossos 
editoriais, pois a gente sempre bateu nisso, ora, 
um preso para ganhar a liberdade, dedura meio 
mundo, faz media com juiz, promotor, como se 
palavras fossem provas, prende-se fulano, 
sicrano e beltrano; meses atrás das grades sem 
sentença; se condenação, apenas monocrática, se 
confirmada, sem transito em julgado; se 
absolvido, ninguém se responsabiliza pelo 
tempo de sua constrição; quer dizer, masmorras 
medievais em pleno século XXI. 

O ministro cota também a questão de 
prazo máximo para que o réu ou investigado, se 
preso, inicie a delação. Nada de ficar preso 76 
dias pedindo para depor e a autoridade que o 
mantém preso não permite que ele deponha, 
violando  princípios do Direito Constitucional. 
Finalizando, Jardim abordou a medida 
excepcional das prisões preventiva e provisória, 
que carecem sim, de aperfeiçoamento nas 
instruções fundamentadas, a fim de não se deixar 

ao livre dispor da autoridade judicial a extensão 
dos prazos. 

No nosso contexto e o ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa deu ao mundo uma lição 
de direito e justiça respeitando o trânsito em 
julgado das sentenças, (clausula pétrea 
constitucional jogada no lixo ultimamente),  a 
questão da prisão, somente em casos extremos 
ou sentenças in-fine, absolutas, mesmo as 
conduções coercitivas, devem ser uma medida 
excepcional e não a primeira opção! Hoje no 
Brasil, se prende por qualquer coisa, fulano 
acusou, cadeia! 

Precisa mesmo acabar com as medidas 
extremadas. Como bem disse o colega advogado 
e professor da Universidade de São Paulo 

Pierpaolo Cruz Bottini, não se pode fazer busca e 
apreensão, prisão preventiva e outras medidas 
apenas com base nas delações, que precisa sim, 
ser confirmada por outras investigações. Passou 
da hora, do nosso legislativo, impor aos demais 
agentes estatais um caminho pragmático de 
garantias materiais eficazes à proteção da 
liberdade individual. 

Como bem disse o ministro Jardim, a 
legitimidade do Judiciário é secundária, a 
representativa é do congresso. E já que no caso 
da Ficha Limpa, impôs-se a retroatividade, que 
tal aprovando-se esta reforma do CPP, retroagir-
se também os efeitos das delações atuais?, o pau 
que bate em Chico, deve bater em Francisco, não 
é?

Nossa Senhora Aparecida, é a forma 
como Nossa Senhora (mãe de Jesus) é 
carinhosamente chamada no Brasil, país do 
qual é padroeira e reverenciada numa estátua 
de Nossa Senhora da Conceição, vestida com 
um manto azul todo enfeitado. A imagem 
apareceu em outubro de 1717, num dia 
daquele ano em que a população organizou 
uma festa para receber Dom Pedro de 
Almeida, governador da capitania de São 
Paulo e Minas de Ouro, o nobre Conde de 
Assumar, que viajava para Vila Rica em Minas 
Gerais. Para prepararem a comida, pescadores 
foram para o rio Paraíba com a difícil missão 
de conseguirem muitos peixes para a comitiva 
do governador, mesmo não sendo tempo de 
pesca. Domingos Garcia, Filipe Pedroso e 
João Alves, sentindo o peso de sua 
responsabilidade, fizeram uma oração 
pedindo a ajuda da Mãe de Deus. 

Depois de tentar várias vezes sem 
sucesso, na altura do Porto Itaguaçu, já 
desistindo da pescaria, João Alves lançou a 
rede novamente. Não pegou nenhum peixe, 
mas apanhou a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição. Porém, faltando a cabeça. 
Emocionado, lançou de novo a rede e, desta 
vez, pegou a cabeça que se encaixou 
perfeitamente na pequena imagem. Só este 
fato, já foi um grande milagre. Mas, após esse 
achado, eles apanharam tamanha quantidade 
de peixes que tiveram que retornar ao porto 
com medo da canoa virar. Os pescadores 
chegaram a Guaratinguetá eufóricos e 

emocionados com o que presenciaram e toda a 
população entendeu o fato como intervenção 
divina. Assim aconteceu o primeiro de muitos 
milagres pela ação de Nossa Senhora 
Aparecida. A imagem ficou na casa de Filipe 
Pedroso por 15 anos. Ali, os amigos e vizinhos 
se encontravam para rezar à Nossa Senhora da 
Conceição e graças e mais graças começaram 
a acontecer e a história se espalhava Brasil 
afora. Por várias vezes, à noite, ao rezarem 
junto à imagem, as pessoas viam que as luzes 
s e  a p a g a v a m  e  d e p o i s  a c e n d i a m  
misteriosamente. Então, todo o povo da 
vizinhança passou a rezar aos pés da imagem.

Construíram um pequeno oratório em 
Itaguaçu, que em pouco tempo já não 
comportava o grande número de fieis que para 
lá acorria. O vigário da cidade de 
Guaratinguetá resolveu construir uma capela 
no morro dos Coqueiros. As obras terminaram 
em julho de 1745. O filho de Filipe Pedroso 
ajudou a construir essa capela.

No dia 20 de abril de 1822, o 
imperador Dom Pedro I, juntamente com uma 
grande comitiva, fizeram uma visita à capela 
para homenagear a imagem milagrosa da 
Senhora de Aparecida, como também é 
conhecida. Em sua segunda visita à basílica, 
feita no dia 6 de novembro de 1888, a Princesa 
Isabel ofereceu à santa uma bela coroa feita de 
ouro, enfeitada com rubis e diamantes. Era o 
cumprimento da promessa feita 20 anos antes, 
na primeira visita feita à imagem.

A imagem foi solenemente coroada – 

com a coroa que a Princesa Isabel doou – em 8 
de setembro de 1904. A imagem passou a ser 
apresentada, então, com o manto azul anil, 
bordado com ouro e pedras preciosas. A 
celebração foi presidida por Dom José 
Camargo Barros. O Papa Pio XI decretou 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida como 
Rainha e Padroeira do Brasil no dia 16 de julho 
de 1930. A Lei Federal nº 6.802 (30/06/1980) 
decretou oficialmente o dia 12 de outubro 
como feriado nacional, dia de devoção à santa. 
Esta Lei Federal também reconhece Maria 
como sendo a protetora do Brasil.

O fenômeno de Aparecida é 
impressionante. O número de romeiros cresce, 
cresce, cresce. Milhares de graças e milagres 
são relatados ano após ano. Por isso, uma nova 
basílica, bem maior, começou a ser construída 
em 1955 para acolher o numeroso fluxo de 
romeiros vindos de todo o país. Benedito 
Calixto, o arquiteto responsável pela obra, 
idealizou um edifício no formato da cruz 
grega. A igreja tem 168m de largura por 173 m 
de comprimento. Suas naves chegam a 40 m 
de altura e a cúpula central alcança 70m de pé 
direito. 

É uma obra impressionante. No dia 4 
de julho de 1980, numa celebração eucarística 
solenemente conduzida pelo Papa João Paulo 
II, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi 
finalmente consagrada. O santuário de 
Aparecida é a maior basílica do mundo 
dedicada à Maria Mãe de Deus. *** 
http://www.cruzterrasanta.com.br/
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Já dizia Robert Louis Stevenson, que um bom vinho é poesia 
engarrafada e neste clima, o Grupo Juba em distinta soirée, reuniu sua 
clientela vip, para um evoé Baco na última segunda feira, conduzida pelo 
enólogo Squillario, da Vinícola Los Haroldos , de Mendoza, Argentina. 
Diretor Administrativo do Juba Mirko Ribeiro, comemorou o sucesso do 
evento e a qualidade do conteúdo e das bebidas apresentadas. Página 04

Soirée Vip no Juba
brinda “Evoé Baco”

Mirko e convidados com enólogo argentino Squillario  

Foto: Esdras Crepaldi

Assassinos desovam
forasteiro sob a ponte

Página 03

Jubilosa a família católica de Cáceres se irmana aos milhões de devotos de N. Sra. 
Aparecida neste 12 de outubro, tri-centenário da Padroeira do Brasil, reverenciando-a na 
Igreja do bairro São Luiz. Pela manhã, a alvorada, seguida de missa especial, batizados, 
Cenáculo Mariano e procissões fluvial e terrestre, dentre outras atividades. Padre William 
convida a todos para a festa da Rainha. Página 03

Salve Rainha do Brasil


