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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços 
Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 17.08.2015, solicitando a intimação por Edital do Sr. Galdino Cezario da 
Silva Junior, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso 
referente a aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 23.09.2011, sob nº 
855551593379, registrado sob nº R-03 na matrícula 41.908 deste Cartório, referente ao imóvel 
situado à Av. Tancredo Neves esq. com Av. AE Quadra 02 Lote 12 Loteamento Residencial Jardim 
Aeroporto, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª, venho 
INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos.  Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 17.08.2015 
corresponde a R$ 3.051,75

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 
Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro de Imóveis, 
situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária 
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.

Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                       Suellen Cristine da Cruz

         Escrevente Juramentada
À Ilmo Sr.
GALDINO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
Av. Tancredo Neves esq. com Av. AE Quadra 02 Lote 12 Loteamento Residencial Jardim 
Aeroporto
Rua Santos nº 607, Cavalhada
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES
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EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços 
Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.08.2015, solicitando a intimação por Edital da Srª. Daiza Leite de 
Campos, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 17/10/2014, sob nº 155553231981, 
registrado sob nº R-05 na matrícula 44.700 deste Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Nossa 
Senhora Aparecida s/n Santa Izabel, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. 
Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 18/082015 corresponde a R$ 
17.033,20 
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  EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – 

Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.08.2015, solicitando a intimação por Edital da Srª. Daize Leite de 
Campos, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 16.03.2012, sob nº 855551880754, 
registrado sob nº R-03 na matrícula 41.903 deste Cartório, referente ao imóvel situado ao Lote 07 da 
Quadra 02 – Loteamento Residencial Jardim Aeroporto, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos.  
Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 26.01.2016 corresponde a R$ 957,20 

23/10/14 26 R$ 303,42

23/11/14 27 R$ 298,99

23/12/14 28 R$ 294,74

23/01/15 29 R$ 290,35

23/02/15 30 R$ 286,01

23/03/15 31 R$ 282,04

23/04/15 32 R$ 277,68

23/05/15 33 R$ 273,46

23/06/15 34 R$ 480,19

23/07/15 35 R$ 264,87

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro 
de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 
17:00 horas, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 
dias, contados a partir da data da terceira publicação.

Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.
                                                             Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                        Suellen Cristine da Cruz
                                                                       Escrevente Juramentada
À Ilma. Srª.
Daize Leite de Campos
Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n – Santa Izabel
Rua Ipiranga, nº 09 Quadra 28 – Jd. Monte Verde
Rua dos Professores – Jd. Marajoara
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES

17/02/15 4 R$ 2.581,29

17/03/15 5 R$ 2.502,50

17/04/15 6 R$ 2.523,83

17/05/15 7 R$ 2.375,51

17/06/15 8 R$ 2.399,05

17/07/15 9 R$ 2.377,04

17/08/15 10 R$ 2.273,98

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro 
de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 
17:00 horas, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 
dias, contados a partir da data da terceira publicação.

Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.
                                                             Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                        Suellen Cristine da Cruz
                                                                       Escrevente Juramentada
À Ilma. Srª.
KATIA REGINA NERES DE JESUS
Av. Tancredo Neves, esq. Av. AE, nº 07 da Qd 02 – Lot. Res. Jd. Aeroporto
Rua dos Ferreiros, nº 565 - Cavalhda
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES

16.11.2015 38 R$ 269,10

16.12.2015 39 R$ 263,74

16.01.2016 40 R$ 424,36

EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º 

Ofício – Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na 
forma da Lei.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi 
apresentado pela Credora, o requerimento datado de 11.05.2016, solicitando a 
intimação por Edital dos Srs. Marcos Eller da Silva e Sandra Maria Lemes Eller e 
Silva, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso 
referente a aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 07.12.2011, sob 
nº 155551821898, registrado sob nº R-05 na matrícula 15.907 deste Cartório, referente 
ao imóvel situado no Lote 18 da Quadra 8 – Loteamento Jardim Ipanema, nesta cidade 
de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.S.ª, venho INTIMAR-
LHES para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos. 

Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 11.05.2016 
corresponde a R$ 6.161,02

DATA PRESTAÇÃO VALORES

07.03.2016 39 R$ 2.096,21

07.04.2016 40 R$ 2.053,30

07.05.2016 41 R$ 2.011,51

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as 
demais cominações previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também as parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.S.ª, para que se dirijam a esta 
Serventia de Registro de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro 
– Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverão efetuar a purga do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data da 
terceira publicação.

Nesta oportunidade, ficam V.S.ª cientificados que o não cumprimento da 
referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.

                                    Cáceres-MT, 01 de Setembro de 2016.
                                                      Suellen Cristine da Cruz
                                                   Escrevente Juramentada
Aos Ilmos. Srs.
MARCOS ELLER DA SILVA
SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA
Rua dos Benzedores Quadra 18 Lote 18, Setor 03 – Jardim do Trevo
Rua dos colhereiros, nº 609 – Vila Mariana
Rua das Maravilhas, nº 497 – Cavalhada
Cáceres/MT – CEP 78.200-000.
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By Rosane Michels

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Em tempo parabenizamos a 
querida Jô Nakahara que na 
sexta-feira colheu mais uma 
rosa no jardim da vida. 
Parabéns!

Um brinde mais que especial a Carlinhos Botelho que 
esta comemorando a passagem do seu aniversario ao 
lado de amigos e familiares. 

Baby a vista. Parabenizamos o simpático casal 
Poly Teixeira e Carlos André que recentemente 
receberam a visita da cegonha. Felicidades ao 
casal e que este bebê venha com muita saúde.

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

Esotérico
Marte começa a afastar-se de 
Saturno e sua energia vital 
começa a ser retomada. 
Progressivamente, você vai 

sentir que sua capacidade de conquista e 
iniciativa fica mais forte, além do 
r e t o r n o  d e  s e u  d i n a m i s m o ,  
especialmente com relação a projetos 
que envolvem viagens e pessoas 
estrangeiras.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e você 
começa a sentir-se mais livre. 
A sensação de medo e 

sentimentos destrutivos começa a ficar, 
progressivamente, para trás. O 
momento pode envolver negociações de 
sociedades e parcerias comerciais. O 
dinheiro volta à sua vida com mais 
facilidade.

Mare começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e os 
relacionamentos pessoais e/ou 
profissionais começam a 

r e tomar,  p rog re s s ivamen te ,  o  
equilíbrio. A vida social volta também a 
movimentar-se e os mal entendidos com 
sócios ou parceiros ficam para trás. 
Tome cuidados redobrados com a 
agressividade.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e, 
progressivamente, traz um 
novo equilíbrio à sua rotina, 

especialmente a de trabalho. O bom 
convívio com colegas e superiores é 
retomado. O período pode envolver 
trabalho intenso pela entrada de um novo 
projeto. Um novo emprego pode surgir 
para cancerianos desempregados.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e, 
progressivamente, o equilíbrio 
emocional é retomado. Um 

romance, que passou por alguns 
problemas e dificuldades, pode voltar a 
fazer parte de seus planos. Sua energia 
vital é também, lentamente retomada. A 
vida social ganha uma nova força e 
movimento.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e sua 
vida doméstica e o convívio 
familiar ganham um novo 

equilíbrio. O período pode envolver a 
mudança de residência ou mesmo o 
início de uma reforma. Tome cuidado 
apenas com provocações e mal 
entendidos que ainda podem acontecer.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e os mal 
entendidos ficam para trás. O 

período é ótimo para começar 
negociações e acordos, mas que devem 
ser assinados somente a partir do dia 25. 
Viagens rápidas podem surgir, além de 
início de novos cursos. A vida social 
ganha também um novo movimento.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e algumas 
dificuldades financeiras, que 

porventura podem ter surgido nas 
últimas semanas, ficam para trás. O 
período é ótimo para sair em busca de 
um novo equilíbrio material e 
financeiro. Um novo projeto pode ser 
negociado e firmado nos próximos dias.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em em seu signo e 
você percebe que o equilíbrio 

físico, emocional e mental, começa a 
ser retomado. O período pode envolver 
maior assertividade e agressividade, 
portanto, tome cuidados redobrados 
com provocações que podem envolver 
brigas e discussões. Evite.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e sua 
e n e r g i a  v i t a l  c o m e ç a ,  
lentamente, a ser retomada. O 

período é ótimo para começar o 
planejamento de projetos pessoais e/ou 
profissionais. Mantenha cuidados com 
sua saúde e não abuse de sua energia, 
pois ela ainda está mais baixa que o 
normal.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e a vida 
s o c i a l  v o l t a  a  g a n h a r  

movimento. Os mal entendidos com 
amigos ou com colegas que fazem parte 
de uma equipe de trabalho começam a 
ficar para trás. O período pode envolver 
a negociação de um novo contrato com 
uma grande empresa, clube ou 
instituição.

Marte começa a afastar-se de 
Saturno em Sagitário e os 
projetos profissionais e planos 

de carreira voltam a fazer parte de sua 
vida. Um projeto apresentado há 
algumas semanas começa a ganhar 
força e forma. O período é ótimo para 
caminhar na direção de suas metas e 
objetivos profissionais.

Domingo vai ser dia de festa na vida de Antônio 
Ramos que estará marcando mais um gol no 
placar da vida. Esta data especial esta sendo 
comemorada ao lado da esposa Glauciane 
Monteiro (Foto), filhas e amigos. Feliz 
Aniversário!

Paz, saúde, felicidades e muitos anos de vida é o que 
desejamos a Marcos Miranda que na sexta-feira 
escreveu mais um capitulo no livro de sua existência. 

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

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

ANO  53 - Nº 9.921

CÁCERES-MT, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2016

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 2,50 / REGIÃO R$ 3,00

R

Diretora Administrativa: Rosane MichelsDiretora Emérita: Orfélia Michelis

O Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, convoca os mesários que 
trabalharão nas eleições municipais, que serão realizadas no  dia de 02 de 
outubro.  De acordo com o chefe do Cartório, Iury da Costa e Faria, a 
convocação via imprensa, se deu por não conseguirem localizar os mesários 
convocados pelo endereço fornecido a Justiça Eleitoral.   Página 03

CONVOCAÇÃO

Cartório Eleitoral de Cáceres convoca 
mesários para as Eleições Municipais

SÃO LUIZ

Diocese de Cáceres realiza Festival
de Prêmios no próximo sábado dia 10

Página 03 Cartório Eleitoral em Cáceres. No detalhe o chefe do Cartório, Iury da Costa e Faria

BOLAS BRANCAS

Pela nova sede da Defensoria Pública de Cáceres, que agora está 
atendendo na Avenida Vereador Enedino Sebastião Martins, nº 
122 e 124.  O novo prédio ao lado do INSS oferece muito mais 
espaço dando um conforto maior e consequentemente uma 
melhoria na qualidade dos serviços prestados, afinal com 
instalações mais adequadas o atendimento se torna melhor. A 
mudança é parte de uma ação da Defensoria Geral. Para o 
Defensor Público-Geral, Djalma Sabo Mendes Júnior, ao 
proporcionar melhores condições de trabalho o reflexo é sentido 
diretamente pela sociedade, especialmente os mais necessitados, 
que a instituição tem a missão de atender. A população agradece.

BOLAS PRETAS

Para alguns motoristas de ônibus escolar de Cáceres, que não 
respeitam a sinalização de trânsito, desrespeitando e colocando 
em risco a vida de inúmeras crianças e adolescentes que dependem 
desse transporte.  Ontem por volta de 12h 50 min, a nossa 
reportagem flagrou um motorista cometendo esse inflação. 
Infelizmente não foi possível o registro da imagem no exato 
momento. Mas fica nossa indignação pela falta de 
responsabilidade do motorista. O flagra aconteceu no semáforo da 
Avenida Talhamares, com ônibus escolar nº 06. Lembrando 
novamente a muitos motoristas que o sinal Amarelo significa 
atenção, espere e não acelere e passe. Fica o registro.

BOLAS BRANCAS

Para o Observatório Social de Cáceres que vem desenvolvendo 
um belíssimo trabalho, de fiscalizar os serviços públicos. Agora 
com a eleição estão desenvolvendo o trabalho  com os candidatos 
importância do voto e de honrar os compromissos assumidos. 
Trabalho também executado com os eleitores que deverão 
valorizar o voto e saber o direito que cada cidadão tem de fiscalizar 
e cobrar pelos serviços.  Parabéns por mais esse trabalho realizado 
por voluntários que querem e acreditam numa Cáceres melhor.

BOLAS PRETAS

Para secretaria de obras, que depois das chuvas que caíram na 
cidade, muitos bairros que estavam sendo realizados 
terraplanagem para asfalto, estão com ruas intransitáveis por 
imensas lagoas, que se instalaram. Pois as ruas onde passará o 
asfalto está com nível mais baixo do que as asfaltadas, isso 
ocasionou imensas lagoas de água parada, causando um mal 
cheiro terrível. A exemplo no Bairro Jardim Cidade Nova (foto). 
Atenção secretário a população pede atenção especial. Recado 
dado.

Cáceres-MT, 03 e 04 de setembro de 2016
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Cinco meses após a gravação 
orquestrada por caciques políticos, pelo 
ex-presidente da TransPetro Sergio 
Machado escachando um pacto traçado 
para atrofiar a Operação Lava-Jato; três 
meses após a divulgação da gravação 
entre os caciques, tudo continua na 
Berlinda e os Salvadores da Pátria, 
buscam bodes expiatórios, caçando pelo 
em ovo, atrás de simples ilações vertidas 
em delações de oportunistas premiados. 
Dois pesos e apenas uma medida; A caça 
às bruxas retroagindo a tomada ao 
período medieval das inquisições em 
pleno século XXI. Séculos atrás, os 
tribunos medievais puniam os ditos 
hereges, que não aceitavam as 
indulgencias a peso de ouro e 
atualmente,  Calabar & Cia usam 
delações como indulgencias e suspeitas 
colhidas como argumentos seletivos, 
descar tando gravações ,  provas  
realmente materiais. 

Concluindo, a prostituta das 
provas, as testemunhais, tem sido mais 
valoradas que as confessas, as veras 
materiais, robustas em gravações reais, 
c o m o  d o c u m e n t o s  d e  p r o v a s .  
Convenhamos, não ser tão difícil assim, 
vislumbrar à sombra dos fatos, quem 
realmente está interessado em melar a 
Lava-Jato, como a Zelotes e demais, 
tolhidas pelos inimigos da justiça, que se 
cobrem pelo manto da desordem, 
desafeta do progresso. 

Quem teve acesso às gravações 
dos bacanas do poder confessando golpe 
contra a Lava-Jato, expressas nas 
gravações de Machado da TransPetro, 
(diálogos gravados no primeiro trimestre 
deste ano) sabe bem do que estamos 
falando, aliás, temos a transcrição de tais 
gravações. 

E temos também a plena 
convicção de quem tentou tumultuar os 
processos e ações contra a corrupção. 
Não é nenhum segredo que assim como 

as investigações acerca das gravações, os 
implicados, confessos no golpe contra a 
Lava-Jato, continuam livres, leves e 
soltos, enquanto se caçam agulhas num 
palheiro. Esta inércia sobre tal 
escândalo, mostra que dente de ouro em 
bocas de Matildes, valem mais que 
confissões expressas em gravações 
espontâneas ou não, porém, retratando a 
tentativa de golpe. Comprovam também 
um descrédito o vademecum jurídico. 

Nada a estranhar quando provado 
está que clausulas pétreas são letras 
mortas na Carta Magna da nação. Melhor 
explicando, presunção de inocência, 
transito em julgado de sentença e ato 
jurídico perfeito ao lado da ampla defesa, 
são clausulas pétreas, contra as quais, 
não se discute exceto em caso de 
revogação constitucional. Qualquer 
acadêmico e direito sabe disso e o 
Ministro Joaquim Barbosa, as prezou no 
Mensalão. Infelizmente o que se vê na 
atualidade, são politizações decisórias, 
dando lugar às decisões jurídicas.

Nada a estranhar igualmente, 
num ordenamento democrático falho 
como o tupiniquim, o voto de um 
parlamentar semi-analfabeto, ter força e 
poder legal para neutralizar e anular uma 
ordem de prisão expedida pelo colegiado 
supremo da nação contra um deputado 
federal ou senador da república.

N e n h u m a  c e n s u r a  a o  
parlamentar semi-analfabeto e o valor de 
seu voto  derrubando decisão de mestres 
da egrégia magna corte de justiça, faz 
parte da falha democracia que precisa de 
mudanças radicais já, a fim de extirpar as 
aberrações legais que permitem o 
parlamento atropelar o bem jurídico. 
Comecemos pelos vereadores nestas 
eleições, exercitando o raciocínio lógico, 
para daqui há dois anos, eleger 
representantes limpos, quiçá, já com 
uma legislação que os privem de brincar 
com a justiça e o direito, Bom Dia.

Rosane Michels - Editora
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Às vezes, cansamo-nos no caminho, na 
caminhada; encontramo-nos, muitas vezes, 
desanimados, mas não é hora nem tempo 
para o desânimo
 
“Avança para águas mais profundas, e 
lançai vossas redes para a pesca” (Lucas 5, 
4).
 

Jesus está dando essa ordem a Simão 
Pedro. Os pescadores passaram a noite 
in te i ra  sem pescar,  es tavam a té  
desanimados, mas Ele estava ensinando às 
multidões, estava levantando-as e 
motivando-as com o poder de Sua Palavra.

O Senhor queria que a barca 
seguisse mais adiante, queria que Pedro 
lançasse suas redes para o mar, a fim de que 
pudesse pescar peixes. O discípulo até 
desacreditou, porque estava muito 
desanimado, tentou tantas vezes pescar e 
não conseguiu. Mas ele mesmo respondeu: 
“Em atenção à tua palavra, vou lançar as 
redes”.

Sabe, meus irmãos, muitas vezes 
temos vontade de desanimar, de voltar, 
regredir, de ficarmos estacionados onde 
estamos, porque o mar “não está para 
peixe”. Estamos tentando fazer as coisas em 
nossa vida e, muitas vezes, não dão certo, 
não conseguimos tocar em progressos em 
nossa própria vida; as situações não se 
resolvem, os problemas até crescem e 
ficamos desanimados.

Há alguém que quer nos dizer: “Faça 
isso! Faça aquilo!”. Então, respondemos: 
“Eu já tentei de tudo! Já fiz isso e aquilo, 
mas as coisas estão do jeito em que estão!”.

Deixe-me dizer a você, não é em 
atenção a mim ou àquele outro, mas em 
atenção às Palavras do Mestre: “Lançai 
vossas redes, e ide para as águas mais 
profundas!”. Não podemos ficar na 
superficialidade da vida, do coração nem 
das relações. Por mais que possamos nos 
machucar, passar por situações difíceis, o 
Mestre quer que avancemos para as águas 
mais profundas. Se você der atenção à 
Palavra do Mestre, por mais obscuro que 
pareça o caminho, por mais difícil que 
pareça a situação, por mais que não tenha 
um jeito, a mão de Deus há de nos conduzir, 
de  nos  levar  mais  ad ian te  para  
experimentarmos os melhores frutos!

Sei que, às vezes, cansamo-nos no 
caminho, na caminhada; encontramo-nos, 
muitas vezes, desanimados, mas não é hora 
nem tempo para o desânimo. Não podemos 
entregar o nosso coração e nossa alma para o 
desânimo. O mal está aí, porque o desânimo 
tira o ânimo, a força da alma e do coração. 
Viver a vida sem alento, sem ânimo, sem 
sabor? Não é isso que Deus quer de nós!

Avance para o fundo do seu coração, 
lá há coisas lindas e maravilhosas que Deus 
quer resgatar de dentro de você. Avance para 
as águas mais profundas na relação com  
Ele, no amor ao próximo, na doação à sua 
família, no cuidado, na caridade e na 
vivência do mandamento do amor.

Não nos entreguemos a uma vida 
superficial, porque Deus não nos quer 
superficiais. Ele nos quer tendo uma vida 
profunda, autêntica e real, por isso não 
podemos ficar parados no meio do caminho. 
Precisamos dar passos mais adiante, porque 
Deus têm muito para nós!

É hora  de  avançarmos,  de  
progredirmos, não é tempo de regredirmos 
nem ficarmos estacionados.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.

O desânimo tira a força do nosso coração Provas e Políticos

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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ressalta que as cartelas adquiridas 
continuam concorrendo aos 
prêmios, sem prejuízo algum e 
aproveita a reportagem para 
agradecer a toda a população, os 
patrocinadores e colaboradores 
que todos os anos estão a frente 
dos trabalhos realizados em 
ocasião a Festa do Padroeiro São 
Luiz e convida a população para 
prestigiar mais uma vez o evento 
adquirindo uma cartela.

 or motivo da intensa Pchuva que caiu sobre a 
cidade no domingo 28, dia 

marcado para acontecer o 
tradicional Festival de Prêmios 
da Festa do Padroeiro da cidade.
 A paróquia de São Luiz, 
através do Padre Rogério 

Gonçalves informa que o Festival 
será realizado no sábado dia 10 de 
setembro.

O evento acontece as 22 
horas na Praça Barão do Rio 
B r a n c o  e  s e g u e  t o d a  a  
programação da festa.  

Padre Rogério também 

da 6ª Zona Eleitoral, situado a 
Rua Marechal Deodoro, 720 - 
Centro,  próximo ao Juba 
Supermercados, para retirar a sua 
carta de convocação como 
mesário para atuar nas eleições.
Confira os nomes abaixo:

 egundo Iury, a convocação Sse faz necessária uma vez 
que os mesários  receberão 

treinamento onde aprenderão a 
importância de suas funções, as 
ações que devem desempenhar, 
qua i s  a s  pos tu ras  é t i cas  

esperadas, como agir em casos de 
conflitos no interior da seção 
eleitoral e como garantir a 
acessibilidade visual, auditiva, 
física e de votação a todos os 
eleitores. Os 23 convocados, 
deverão comparecer ao Cartório 

disponíveis.
Os  t r e inamen tos  pa r a  a  

olericultura vêm gerando bons modelos de 
desenvolvimento  da  cadeia .  Na 
comunidade rural Nova Floresta, no 
município de Porto Alegre do Norte, neste 
ano  j á  fo ram rea l i zados  c inco  
treinamentos. “Foi criada uma horta 
comunitária na Escola Estadual José 
Gonçalves, e as hortaliças produzidas são 
destinadas para a merenda escolar e para 
toda a comunidade”, explica o supervisor 
da regional de Confresa do SENAR-MT, 
Bruno Nascimento.

Outro exemplo vem de Chapada 
dos Guimarães. A horta comunitária da 
cidade existe há 27 anos e começou como 
um projeto da Igreja Católica. Há cerca de 
quatro anos foi criada uma associação 
entre as 16 famílias que trabalham na 
horta. Os produtos são comercializados 
direto no local, para supermercados e 
restaurantes e também na feira da cidade.

A presidente do Sindicato Rural 
de Chapada dos Guimarães, Deusimar 
Muniz Lima, explica que em parceria com 
o SENAR-MT já foram realizados três 
treinamentos sobre olearicultura e uma 
palestra sobre associativismo. Além disso, 
a associação conta com a assistência 
técnica da Empaer. "Estes treinamentos 
mudaram a visão dos produtores, que estão 
conseguindo aumentar a produtividade e a 
renda". O Senar-MT faz parte de um 
conjunto de entidades que formam o 
Sistema Famato. Essas entidades dão 
suporte para o desenvolvimento 
sustentável do agronegócio. É formado 
ainda pela Famato, Imea e pelos 89 
sindicatos rurais do Estado. O Senar está 
no Facebook e no Instagram. Curta a Fan 
Page  e a www.facebook.com/SenarMt
conta @senar_mt.

 interesse pela olericultura vem Ocrescendo em Mato Grosso. A 
cadeia produtiva abrange culturas 

folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e 
f r u t o s  d i v e r s o s .  O  S e r v i ç o  d e  
Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(SENAR-MT) oferece em seu portfólio 
oito treinamentos voltados para a 
olericultura. Para o mês de setembro serão 
realizadas 16 turmas em diversos 
municípios do Estado.

Os treinamentos do SENAR-MT 
para esta cadeia abordam olericultura 
básica; olericultura orgânica; cultivo 
protegido para olerícolas; hidroponia; 
produção de hortaliças folhosas; produção 
de quiabo e cucurbitáceas; produção de 
raízes, tubérculos e bulbos e produção de 
tomate, pimentão, pimenta, berinjela e 
jiló.

Os 16 treinamentos que serão 
ofertados no mês de setembro acontecerão 
nos municípios de Juscimeira, Arenápolis, 
Araputanga, Rosário Oeste, Denise, Nossa 
Senhora do Livramento, Primavera do 
Leste, Vila Bela da Santíssima Trindade, 
Santo Antônio do Leverger, Tangará da 
Serra, Cáceres, Santa Cruz do Xingu, Alto 
Araguaia, São José dos Quatro Marcos, 
Tabaporã e Dom Aquino.

A carga horária é de 40 horas e o 
conteúdo engloba mercado: pesquisas 
diversas, instalação da horta; produção de 
mudas; estabelecimento das hortaliças no 
campo; tratos/práticas culturais; adubação 
verde: espécies, plantio e manejo; 
compostagem / adubos e adubações e 
noções de gestão, entre outros.

Para participar basta ter idade 
mínima de 18 anos e ser alfabetizado com 
noções básicas de matemática. Para 
participar o interessado deve procurar o 
Sindicato Rural para saber se há vagas 

Cartório Eleitoral de Cáceres convoca 
mesários para as Eleições Municipais

CONVOCAÇÃO

Da Redação

Diocese de Cáceres realiza Festival
de Prêmios no próximo sábado dia 10

SÃO LUIZ

Da Redação

 
Foto: Arquivo

Padre Rogério - Pároco da Catedral São Luiz
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ANTONIO JORGE DA SILVA 000765751899 1º MESÁRIO 275 E.E. SENADOR MARIO MOTA RUA DR.AMBROSIO FILHO   S/N SÃO LUIZ

JULIANA MACEDO DA SILVA 023933341880 1º SECRETÁRIO 87 E.E. DR. JOSÉ RODRIGUES FONTES RUA SÃO PEDRO, S/N CAVALHADA

NOEMI VARJÃO DE MORAES 121522100558 1º MESÁRIO 369 UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MATO GROSSO - UNEMAT

AVENIDA SÃO JOÃO, S/N CAVALHADA

EDAIR ARRUDA MORAES RODRIGUES 001716401899 1º SECRETÁRIO 153 E. M. PAULO FREIRE ASSENTAMENTO NOVA 
CONQUISTA (ANTIGA PAIOL)

ZONA RURAL

ROBERTO VASCONCELOS PINHEIRO 274923070167 1º SECRETÁRIO 74 ESCOLA PARTICULAR 
INSTITUTO SANTA MARIA

RUA DOS CAÇADORES, 260 CAVALHADA

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES 028399321830 2º MESÁRIO 305 E.M. RAQUEL RAMAO DA SILVA AV. RADIAL I RODEIO

JAQUELINE APARECIDA DE NOVAES ZUCHINI 026722551805 1º SECRETÁRIO 288 E.M. UNIÃO RUA SÃO JOÃO, S/N, 
DISTRITO DE HORIZONTE D'OESTE

ZONA RURAL

MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA 006013821813 2º MESÁRIO 334 E.E. CRIANÇA CIDADÃ - CAIC RUA HERMES DA FONSECA, S/N JARDIM CIDADE
NOVA

ANDRÉIA APARECIDA DE ANDRADE ARAÚJO 030907211872 2º MESÁRIO 174 E.M.P.G. PONTA DO MORRO PONTA DO MORRO ZONA RURAL

CAMILA TELES DOS SANTOS 035297541899 1º SECRETÁRIO 376 E.M.P.G. VITÓRIA RÉGIA RUA C, S/N VITÓRIA RÉGIA

JOHNY LÓPEZ RAMOS 027935591805 2º MESÁRIO 222 CENTRO SOCIAL URBANO 
SÃO LUIZ - PROSOL

RUA MEMBECA, S/N MARACANÃZINHO

ANDREIA DA SILVA RODRIGUES 017803801821 2º MESÁRIO 300 E.M. RAQUEL RAMAO DA SILVA AV. RADIAL I RODEIO

NEIRELUCE NEUZA YOSIKO TAKEKAWA 017220571821 2º MESÁRIO 308 E. M. IZABEL CAMPOS TRAVESSA DOS ATLETAS   S/N MARAJOARA

CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO 032760301821 1º SECRETÁRIO 271 E.E. SENADOR MARIO MOTA RUA DR.AMBROSIO FILHO   S/N SÃO LUIZ

WENDER CURVELHO DAS FLORES 022334231880 PRESIDENTE DE 
MESA RECEPTORA

303 E.M. RAQUEL RAMAO DA SILVA AV. RADIAL I RODEIO

DANILO DIAS FERREIRA DE ARAUJO 031673191880 1º SECRETÁRIO 269 E.E. SENADOR MARIO MOTA RUA DR.AMBROSIO FILHO   S/N SÃO LUIZ

WILMA SEBASTIANA RODRIGUES SOUZA 020710241805 1º SECRETÁRIO 299 E.M. RAQUEL RAMAO DA SILVA AV. RADIAL I RODEIO

RENATA BATISTA DE MEDEIROS 033202601856 1º SECRETÁRIO 212 E.E. DR. LEOPOLDO AMBRÓSIO 
FILHO

RUA DOS CAJUEIROS, SN DNER

CATARINA JUSTINIANO DE ARRUDA 020699331864 1º MESÁRIO 316 E.M. MARECHAL RONDON BR 070 (FRONTEIRA COM A BOLÍVIA),
JUNTO AO DESTACAMENTO DA CORIXA

ZONA RURAL

LETICIA VILLALBA PEREIRA 030581321805 2º MESÁRIO 212 E.E. DR. LEOPOLDO AMBRÓSIO 
FILHO

RUA DOS CAJUEIROS, SN DNER

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO 032042921821 1º SECRETÁRIO 248 UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MATO GROSSO - UNEMAT

AVENIDA SÃO JOÃO, S/N CAVALHADA

KELLY ALESSANDRA NEVES RAMOS 029886701880 2º MESÁRIO 72 ESCOLA PARTICULAR 
INSTITUTO SANTA MARIA

RUA DOS CAÇADORES, 260 CAVALHADA

MONICIA PEREIRA DE ARAUJO 023953811805 1º SECRETÁRIO 72 ESCOLA PARTICULAR 
INSTITUTO SANTA MARIA

RUA DOS CAÇADORES, 260 CAVALHADA

RELAÇÃO DE ELEITORES NOMEADOS COMO MESÁRIOS ELEIÇÕES 2016 –

MUNICÍPIO DE CÁCERES – ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO

OLERICULTUA

SENAR oferece em setembro treinamentos
sobre produção de hortaliças em Cáceres

Gecom/Senar MT Fonte: Gcom/Senar MT

Para o mês de setembro serão realizadas 16 turmas em diversos municípios do Estado

COTIDIANO
Cáceres-MT, 03 e 04 de setembro de 2016

Avenida Getúlio Vargas, 

1189 - Monte Verde Promoções e Eventos

3223-3200

O  e d i t a l  d e  a m p l a  
concorrência oferece 21 vagas para 
candidatos com nível superior, 
divididas em duas linhas de 
pesquisa, uma intitulada Educação e 
Diversidade que oferta oito vagas, e 
a outra Formação de Professores, 
Políticas e Práticas Pedagógicas com 
13 vagas.

Já o outro edital reserva duas 
v a g a s  p a r a  e s t u d a n t e s  d e  
nacionalidade colombiana que 
tenham concluído o curso superior 
na Universidade Nacional de 
Colômbia, em decorrência de Termo 
d e  C o o p e r a ç ã o  A c a d ê m i c a  
Internacional. As vagas também 
serão divididas entre as duas 
mesmas linhas de pesquisa.

O processo seletivo será 
composto de três etapas, sendo a 
primeira a elaboração e entrega pelo 
candidato de um projeto de pesquisa, 

s trabalhos da Frente OParlamentar em Defesa dos 
Direitos dos Agentes de 

Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias 
estão gerando resultados. Graças as 
atividades realizadas junto aos 
profissionais, será criado o Conselho 
Regional Técnico em Agentes 
Comunitários de Saúde (Cortacs-
MT).  A solenidade está marcada 
para esta sexta-feira (02), às 16h, no 
auditório Milton Figueiredo, na 
A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i v a .  O  
coordenador-geral da Frente, 
deputado Dr. Leonardo (PSD) se diz 
contente em saber que esta ação vai 
legitimar a categoria.

“ É  i m p o r t a n t e  p a r a  
fortalecer a classe, pois os nossos 
agentes vêm procurando aperfeiçoar 
o seu perfil profissional cada vez 
mais, para melhor atender a saúde 
pública. A criação do conselho dará a 
eles a autoestima, pois zelará pelos 
princípios da ética e da disciplina da 
classe. Com o conselho eles serão 
mais valorizados, lutarão mais 
unidos pela causa e também é uma 
forma deles adquirirem a sua 
identidade”, destacou.
Frente Parlamentar - Segundo Dr. 
Leonardo, a Frente busca medidas 
efetivas que atendam de fato as 
necessidades da categoria – que hoje 
sofre com o baixo salário e as más 
condições de trabalho. A Frente 

no campus de Cáceres. O período de 
inscrições vai de 5 de setembro a 7 de 
outubro, para início das aulas no 
primeiro semestre de 2017.

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) 
oferece 23 vagas para 

mestrado em Educação (PPGEDU), 

pretende estimular a discussão e o 
aprimoramento da legislação para 
assegurar de forma isonômica um 
piso salarial em âmbito estadual, 
debater as diretrizes do plano de 
carreira da categoria e buscar o 
reconhecimento da atividade como 
sendo exercida sob condições 
especiais, que prejudicam a saúde e a 
integridade física, assegurando a 
esses profissionais o direito ao 
adicional de insalubridade.

O deputado que é medico 
por profissão, trabalhou durante seis 
anos no Programa de Saúde da 

Família (PSF), e destacou a 
importância desses profissionais 
junto ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). “É uma categoria de extrema 
relevância na saúde pública, mas, 
infelizmente, não são valorizados 
como deveriam. São eles que fazem 
a saúde com assistência, são eles que 
cuidam dos pacientes na ponta. 
Quando atuei no PSF, 88% dos 
problemas se resolviam somente 
com a atuação desses profissionais 
que vão às casas, fazem o 
assistencialismo e prestam o 
trabalho corpo a corpo”, ressaltou.

O exercício é indicado para quem tem asma e promove a melhora
do sistema cardiorrespiratória e maior tolerância ao esforço

Para quem tem falta de ar e asma não controlada, praticar esportes pode 
parecer impossível, mas especialistas e atletas alertam que atividades físicas 
podem e devem ser realizadas para melhorar o condicionamento físico e a 
capacidade respiratória.

A asma é uma doença caracterizada por uma inflamação crônica dos 
brônquios e que pode afetar pessoas de todas as idades, culturas e localizações 
geográficas. Porém, na maioria das vezes, os sintomas se manifestam a na 
infância, podem melhorar na puberdade, e, em alguns casos, voltam a se 
manifestar após a segunda década da vida, assim como aconteceu com o 
medalhista olímpico Fernando Scherer, o Xuxa: “Eu sofri muito com asma. 
Tinha todos os sintomas da asma mal controlada, como a falta de ar e chiado no 
peito e apenas tratava as crises com medicamentos de resgate, o que não era 
certo. Foi quando fui ao pneumologista, que além de me passar um tratamento 
contínuo, me indicou a prática de esporte ”, disse ele.

Segundo o Dr. Mauro Gomes, diretor da Comissão de Infecções 
Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, a prática de 
esportes só tem a agregar ao tratamento da asma. “Quando o paciente tem asma 
não controlada, existe o risco de crises induzidas pelos exercícios físicos. Mas 
em combinação com tratamento medicamentoso que mantém a asma 
controlada, a atividade física melhora o condicionamento cardiorrespiratório do 
asmático e, consequentemente, a tolerância ao esforço. ”, afirmou o especialista.

Assim como o Fernando Scherer, há inúmeros atletas de modalidades 
variadas do esporte que têm asma, como a jogadora Marta e o David Beckham 
(futebol), os nadadores Etiene Medeiros e Henrique Rodrigues, que 
desenvolvem as suas atividades sociais e profissionais normalmente sob o 
tratamento regular. “O que no início era algo complementar ao tratamento, o 
esporte se tornou a minha paixão e fez a minha carreira. Hoje me medico de 
forma correta durante o ano inteiro. Além de ter conquistado muitas medalhas, 
ganhei qualidade de vida! ”, disse Xuxa.

Dentre os esportes, recomenda-se a prática de atividades aeróbicas 
quando o paciente está com a sua asma controlada. A natação é um dos esportes 
aeróbicos sempre recomendados. Outras modalidades esportivas também são 
indicadas, dentre elas: corrida, ciclismo, remo, futebol, basquete e vôlei. “O 
ideal é que se inicie com intensidade leve e vá aumentando aos poucos, mas 
sempre com acompanhamento médico e sob o uso da medicação regular para a 
asma. O asmático que não está com a doença bem controlada não será capaz de 
acompanhar e nem de obter os benefícios da atividade física.”, afirmou.

O que não é recomendado é levar uma vida sedentária. Ter asma não 
significa que os exercícios estão proibidos. “A palavra-chave para uma boa 
qualidade de vida é controle: “Não podemos deixar que a asma seja justificativa 
para o sedentarismo. Se mantiver o tratamento regular ao longo de todo o ano e a 
doença sob controle, é possível ter uma vida normal como a pessoa que não tem 
asma, sem qualquer limitação”, constata o pneumologista.

 A prática de atividades físicas pode ser uma
 forte aliada ao tratamento medicamentoso

ESPORTES E ASMA

Unemat divulga edital de Mestrado
em Educação com oferta de 23 vagas

PÓS-GRADUAÇÃO

A prova escrita será realizada no dia 21 de novembro e a entrevista entre os dias 21 a 23 do mesmo mês

Danielle Tavares  
Foto: Divulgação

Inscrições de 5 de setembro a 7 de outubro

entrevista conforme endereço e 
h o r á r i o  e s t a b e l e c i d o s  p e l a  
U n i v e r s i d a d e  N a c i o n a l  d e  
Colômbia. O resultado final será 
divulgado no dia 12 de dezembro. 

Outras informações podem 
ser obtidas no Edital nº 002/2016 – 
PPGEDU e o Edital nº 003/2016 – 
PPGEDU, na . página do PPGEdu

a segunda será a realização de prova 
escrita e, por último, entrevista com 
o candidato por uma banca 
constituída de professores.

A prova  escr i ta  se rá  
realizada no dia 21 de novembro e a 
entrevista entre os dias 21 a 23 do 
mesmo mês.  Os candidatos  
colombianos farão a prova escrita e a 

POLÍTICA

Ação da Frente Parlamentar resulta na
criação de Conselho aos Agentes de Saúde
Lis Ramalho

O coordenador-geral da Frente, deputado Dr. Leonardo (PSD) 
se diz contente em saber que esta ação vai legitimar a categoria

Foto: JL Siqueira/ALMT
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3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a 
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para 
protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa 
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém 
se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
ALEXANDRA DE FREITAS PUGLIA SATO (CPF Nº 218.212.718-66) RUA A QUADRA A N 85 B RES:BANDEIRANTE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165823 – 01/09/2016 – Nº TIT 023 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: R A MARQUES DE ARRUDA ME – ITEM C DA TABELA D 
CUSTAS; AUREA BATISTA PINHEIRO (CPF Nº 009.320.801-46) RUA DA CAIXA D AGUA - BAIRRO CARAMUJO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165828 – 01/09/2016 – Nº TIT 4367352189 – APRES BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA – CEDENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA – ITEM O 
DA TABELA D CUSTAS; DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTINS (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA RIACHUELO 1089 CAVALHADA CACERES - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165812 – 01/09/2016 – Nº TIT 50933 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: MENDES MOREIRA E MOREIRA 
ASSUNCAO LTDA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ELAINE APARECIDA DE ARRUDA (CPF Nº 025.239.021-09) RUA JOAQUIM MURTINHO 252 CAVALHADA - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165775 – 31/08/2016 – Nº TIT 053949001 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA 
ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; HUDSON FERREIRA VILELA (CPF Nº 453.202.681-49) RUA R C SN - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165821 – 01/09/2016 – Nº TIT 1329030303 – APRES HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; I VIEIRA ROSA ME (CNPJ Nº 22.487.404/0001-94) RUA MARECHAL RONDON SN - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165810 – 01/09/2016 – Nº TIT 6170443 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: NORTE SUL REAL – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JUVANILDE 
ALMEIDA (CPF Nº 602.795.873-17) RUA CORONEL FARIA 70 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165676 – 29/08/2016 – Nº TIT 6599 – APRES BANCO 
BRADESCO SA – CEDENTE: EDER SABINO DE MOURA ME – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; LATICINIOS SAO LUIZ LTDA ME (CNPJ Nº 06.337.376/0001-72) VIA 
DAS SAMAMBAIAS SN - BAIRRO OLHOS D AGUA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165808 – 01/09/2016 – Nº TIT 7309800 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: GLOBALFOOD SIST INFREDIENTES TECNOLOGIA PARA – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; OLINDA NOVAES LIMA (CPF Nº 
876.979.981-49) AV AIRTON SENNA 836 - BAIRRO SAO JOSE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163465 – 01/08/2016 – Nº TIT 310892155 – APRES 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA – CEDENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA – ITEM O DA TABELA D 
CUSTAS; ROCHA AGUIAR E ARRUDA LTDA ME (CNPJ Nº 13.514.551/0001-15) AV SAO JOAO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165809 – 01/09/2016 – 
Nº TIT 088585417 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: BANCO SAFRA SA – FAVORECIDO: D M M LOPES FILHOS LTDA EPP - ITEM D DA TABELA D 
CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no 
primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 02 DE SETEMBRO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – 
TABELIÃO INTERINO.

Dieese em valores de junho último).
·         Vales alimentação, refeição, 
13ª cesta e auxílio-creche/babá no 
valor de R$ 880,00 ao mês para cada 
(salário mínimo nacional).
·         Melhores condições de 
trabalho, com o fim das metas 
abusivas e do assédio moral que 
adoecem os bancários.
·         Emprego: fim das demissões, 
mais contratações, fim da rotatividade 
e combate às terceirizações diante dos 
riscos de aprovação do PLC 30/15 no 
Senado Federal, além da ratificação 
da Convenção 158 da OIT, que coíbe 
dispensas imotivadas.
·         Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) para todos os 
bancários.

·         Auxílio-educação: pagamento 
para graduação e pós.
·         Prevenção contra assaltos e 
sequestros: permanência de dois 
vigilantes por andar nas agências e 
pontos de serviços bancários, como 
determina a legislação. Instalação de 
portas giratórias com detector de 
metais na entrada das áreas de 
autoatendimento e biombos nos 
caixas. Abertura e fechamento remoto 
das agências, fim da guarda das 
chaves por funcionários.
·         Igualdade de oportunidades: 
fim às discriminações nos salários e 
na ascensão profissional de mulheres, 
negros, gays, lésbicas, transexuais e 
pessoas com deficiência (PCDs).

m  A s s e m b l e i a  G e r a l  EExtraordinária, os bancários 
de Mato Grosso aprovaram, 

por unanimidade, greve por tempo 
indeterminado a partir da próxima 
terça-feira, 06 de setembro.

A assembleia de deflagração 
de greve foi realizada na noite desta 
quinta-feira, 01 de setembro, no 
auditório dos Bancários. A proposta 
apresentada pela a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) de 
reajuste de 6,5%, abaixo da inflação 
do período e abono salarial de R$ 3 
mil, foi rejeitada.

Pa ra  o  p res iden te  do  
Sindicato dos Bancários de Mato 
Grosso, Clodoaldo Barbosa,  os 

banqueiros  apresentaram um 
proposta que impõe prejuízos e perdas 
salariais à categoria. “Essa proposta 
representa perda real de 2,8% (de 
acordo com a inflação de 9,57%). 
Além disso, o índice de reajuste 
rebaixado significa, em um ano, uma 
perda de R$ 436,39 nos vales-
alimentação e refeição, se levada em 
conta essa inflação projetada”, 
explica.

"Portanto, como não houve 
avanços na mesa de negociação, 
agora só a greve aprovada pela 
categoria e em assembleia e muita 
mobilização para pressionar os 
banqueiros apresentarem uma nova 
proposta", Agora é greve!

A greve nacional da categoria 
por tempo indeterminado será a partir 
de 06 de setembro. Os bancários 
voltam a se reunir em assembleia 
organizativa no dia 05 de setembro. 
Contudo, a greve só poderá ser 
suspensa caso a Fenaban apresente 
nova proposta para ser colocada em 
votação. 
AS REIVINDICAÇÕES DOS 
BANCÁRIOS
·         Reajuste salarial de 14,78%, o 
que significa 5% de aumento real 
acima da inflação.
·         PLR de três salários mais R$ 
8.317,90 fixos para todos.
·         Piso salarial de R$ 3.940,24 
(equivalente ao salário mínimo do 

 Justiça Federal em Brasília Asuspendeu, nesta sexta-feira (2), 
a cobrança de multa para 

motoristas que andarem nas rodovias de 
todo o país com farol desligado. A 
sentença é provisória e determina que a 
punição só pode ser aplicada quando as 
estradas tiverem sido sinalizadas. A 
União pode recorrer da decisão.

A decisão não altera as multas 
que já foram aplicadas. O G1 entrou em 
contato com o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) para saber como 
a decisão será cumprida e se haverá 
recurso, mas não recebeu retorno até a 
publicação desta reportagem.

A lei federal entrou em vigor 
em 8 de julho e determina que o farol 
baixo seja usado em todas as rodovias, 
mesmo durante o dia. escumprimento é 
considerado infração média, com 4 
pontos na carteira de habilitação e multa 
de R$ 85,13. Em novembro, o valor deve 
subir para para R$ 130,16.

No primeiro mês de validade da 
regra, entre 8 de julho e 8 de agosto, a 
Polícia Rodoviária Federal registrou 
124.180 infrações nas rodovias federais. 
Nas estradas estaduais de São Paulo, 
outras 17.165 multas foram aplicadas. 
No Distrito Federal, as multas 
superaram em 35% o número de 
autuações por estacionamento irregular.
Regra em debate - O farol baixo é o que 
as pessoas chamam de farol, até então 
exigido para todos os veículos somente 
durante a noite e dentro de túneis. O uso 
das luzes já era obrigatório para as motos 
durante o dia e a noite, em todos os 
lugares.

A ação foi proposta pela 
Associação Nacional de Proteção Mútua 
aos  Propr ie tá r ios  de  Veículos  
Automotores (Adpvat), e a decisão 
favorável é do juiz Renato Borelli, da 20ª 
Vara Federal do DF. A decisão começa a 
valer quando a União for notificada, 
segundo a Justiça.

No pedido, a associação afirma 
que a regra nova teria sido instituída com 
a "finalidade precípua de arrecadação", 
o que representaria desvio de finalidade. 
A ação também se baseia no artigo 90 do 
Código Brasileiro de Trânsito, que diz 
que "as sanções previstas no código não 
serão aplicadas nas localidades 
deficientes de sinalização".

"Em cidades como Brasília, 
exemplif icat ivamente,  as  ruas ,  
avenidas, vias, estradas, rodovias, etc. 
penetram o perímetro urbano e se 
entrelaçam. Absolutamente impossível, 
mesmo para os que bem conhecem a 
Capital da República, identificar quando 
começa uma via e termina uma rodovia 
estadual, de modo a se ter certeza 
quando exigível o farol acesso e quando 
dispensável. 

Para se evitar infringir a lei, não 
há outra forma senão os faróis ligados 
em todos os momentos", diz trecho da 
ação.

GREVE A VISTA

Bancários de Mato Grosso rejeitam
proposta dos Bancos e vão à Greve

Assessoria  
Foto: Assessoria

ÚLTIMA FORMA

Justiça suspende multa por farol
desligado nas rodovias do país

Mateus Rodrigues - G1

Como não houve avanços na mesa de negociação, agora só greve
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 áceres recebe em 24 de Csetembro a Copa Pantanal 
de Fisiculturismo. 

 O evento é realizado pela 
Federação Mato-grossense de 
Culturismo, Musculação e Fitness 
(IFBB-MT) e faz parte das ações de 
interiorização do esporte em Mato 
Grosso. Dez modalidades subirão 
ao palco, e a expectativa é reunir 50 
atletas e um público estimado em 
1.000 pessoas.

“Neste ano, já tivemos o 
Campeonato de Estreantes e o 
Campeonato Mato-grossense de 
Fisiculturismo, ambos em Cuiabá. 

Neste segundo semestre, 
chegamos a Cáceres pela primeira 
vez, e a Rondonópolis, que receberá 
a Copa Rondon pelo segundo ano 
consecutivo”, observa o presidente 
da IFBB-MT, Kinssiger Alencastro.

Na categoria Fisiculturismo 
Sênior, os atletas são classificados 
pelo peso: até e incluindo 70 kg, até 
e incluindo 80 kg, até e incluindo 90 
kg e acima de 90 kg. A categoria 
Men's Physique, em que os 
competidores se apresentam em 

bermudas, a divisão é feita por 
altura, entre aqueles com até 1,74 
metro e acima de 1,74 m.

J á  a  c a t e g o r i a  
Fisiculturismo Clássico terá apenas 
uma modalidade de competição. As 
mulheres também terão espaço no 
c a m p e o n a t o .  S e r ã o  t r ê s  
modalidades: Bikini Fitness, 
Wellness Fitness e Bodyfitness, 
todas com categoria única.

O evento será realizado no 
Iate Clube de Cáceres, a partir das 
14h. A pesagem dos atletas – quando 
ocorre a classificação de suas 
respectivas categorias – ocorre no 
mesmo dia, na Academia Sport 
Fitness, das 8h às 11h. 

Para participar, os atletas 
precisam ser federados à IFBB-MT 
e se inscrever. O ingresso para o 
público custará R$ 20,00.

A Copa Pantanal tem 
chancela da IFBB Brasil. Entre os 
apoiadores estão Probiótica, GTX, 
A t a c a d ã o  d o  S u p l e m e n t o ,  
Academia Sport Fitness, New 
Force, Santa Proteína, Droga Feira e 
Vitafor.

Camila Bini/Assessoria

Líderes - Os líderes do ranking 
estadual são: Rivaldo Barbosa (1ª 
Classe), Teófilo Barros Jr (1ª Classe 
para tenistas acima de 34 anos), Igor 
Gabriel Lima (2ª Classe), Cláudio 
Márcio Uemura (2ª Classe acima de 
34 anos), Joilson Borges (3ª Classe), 
Evandro Merizio (4ª Classe), Luiz 
Henrique Santos (5ª Classe) e Maria 
do Carmo Mendes (1ª Classe 
feminina). Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone de contato 
da federação: 65-9-8402-5446 (em 
horário comercial).

 Circuito Estadual de Tênis Oterá três etapas realizadas no 
mês de setembro, duas em 

Cuiabá e uma em Sinop. A primeira 
ocorrerá de 08 a 11 de setembro, no 
Sinop Tênis Clube, em Sinop (480 
km da capital). A segunda será de 14 
a 18.09, no Círculo Militar, em 
Cuiabá. E a terceira será de 20 a 
25 .09 ,  na  academia  Tennis  
Company,  em Cuiabá .  Nas  
categorias Classes e Infanto-juvenil, 
nos naipes masculino e feminino. E o 
período de inscrições segue aberto 
para os interessados.

De acordo com o presidente 
da Federação Mato-grossense de 
Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, o 
Circuito Estadual de Tênis 2016 foi 
organizado no total de 17 etapas. No 
mês de setembro ocorrem as etapas 
11, 12 e 13. E, segundo ele, já no 
início de outubro terá a 14ª etapa, de 
04 a 09.10, no Clube Monte Líbano, 
em Cuiabá. E o período de inscrições 
está aberto para duas delas, a do 
Sinop Tênis Clube e a do Círculo 
M i l i t a r ,  p e l o  s i t e  d a  
federaçãowww.tenisintegrado.com.
br.

“Nossos tenistas estão com 
uma agenda recheada para os 
próximos 40 dias. Qualquer pessoa 
pode se inscrever e participar. Temos 
categorias de diferentes níveis 
técnicos para os atletas escolherem 
em qual jogar. E o público está 
convidado para comparecer nos 
clubes e academias para prestigiar as 
partidas. Podem vir, farão novas 
amizades e assistirão um belo 
espetáculo esportivo. Não haverá 
cobrança de entrada”, conta o 
presidente, Rivaldo Barbosa. 

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Jornal

Junior Martins

Cáceres recebe Copa 
Pantanal de Fisiculturismo

O evento será realizado no Iate Clube de Cáceres, a partir das 14h

RECHEADO

Estadual de tênis terá três etapas em setembro

Foto: Junior Martins

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços Notariais e 
Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.04.2015, solicitando a intimação por Edital dos Srs. Frank Henrique de Souza e Thais 
Cristina Batista do Couto, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 04.09.2014, sob nº 844440645084, registrado sob nº R-04 
na matrícula 44.003 deste Cartório, referente ao imóvel situado no Lote 05 da Quadra 07 – Loteamento Brianza, nesta 
cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHES para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. 

Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 18.04.2016 corresponde a R$ 6.150,37

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações previstas no art. 
26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as parcelas que vencerem no prazo 
desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para  que se dirijam a esta Serventia de Registro de Imóveis, 
situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverão 
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data da terceira 
publicação.

Nesta oportunidade, ficam V.Sª cientificados que o  não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.                                 

                                    Cáceres-MT, 05 de Junho de 2016.
                                                      Suellen Cristine da Cruz
                                                   Escrevente Juramentada
Aos Ilmos Srs.
FRANK HENRIQUE DE SOUZA
THAIS CRISTINA BATISTA DO COUTO
Rua Veneza Lote 05 Quadra 07 – Loteamento Brianza
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  

DATA PRESTAÇÃO VALORES
04/10/2015 4 R$ 903,67
04/11/2015 5 R$ 930,45
04/12/2015 6 R$ 917,30
04/01/2016 7 R$ 902,60
04/02/2016 8 R$ 845,94
04/03/2016 9 R$ 832,40
04/04/2016 10 R$ 818,01
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