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RESPONSÁVEL CPF/CNPJ PROTOCOLO CDA/PROCESSO APRES/CEDENTE TABELA

ADILSON FERNANDES 19.254.116/0001-85 171687 2016/10014
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ADRIANA FERREIRA DA SILVA GONCALVES 19.094.947/0001-37 171334 2016/9803
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ADRIELE DALLETEZZE DA SILVA 024.748.011-89 172461 2016/10445
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ALBERTO GONCALVES SANTOS 892.689.971-34 171774 2016/5256
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

ALESSANDRO PRUDENCIO IVANHEZ 21.388.059/0001-79 171690 2016/10017
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ALEXANDRA MARIA DE MOURA 21.892.721/0001-23 171671 2016/10004
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ALEXANDRO DA COSTA SILVA 22.272.647/0001-05 171688 2016/10015
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ALLYSSON FERREIRA NASCIMENTO 18.934.571/0001-69 171328 2016/9799
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ANA CLAUDIA DE FARIA CABELEREIROS ME 12.443.519/0001-23 170978 2016/4836
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS 486.982.701-82 172990 2015/6485
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

ANTONIO FRANCA DA SILVA 429.381.121-49 173000 2016/10589
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

ANTONIO GONCALVES CORDEIRO 20.246.913/0001-08 171409 2016/9856
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ANA MARIA PACHECO QUIDA 140.549.061-68 172712 2015/3440
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

ANA MARIA PACHECO QUIDA 140.549.061-68 172078 2015/3441
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

AURICELMA JOSETH DE OLIVEIRA 395.784.611-00 173156 2015/4038
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

ANTONIO CLARINDO GOMES NETO 300.930.401-30 173074 2016/10514
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

AYSLAN CLAYTON MORAES 19.108.197/0001-05 171380 2016/9834
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

BENEDITO PINTO DE ARRUDA 208.009.401-72 172467 2015/4137
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

CARLOS ALBERTO RAMOS DA SILVA 570.590.801-63 172875 2016/10584
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

CARVAO PANTANAL LTDA ME 22.707.299/0001-51 171733 2016/5236
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

CELSO DA SILVA E OUTRO 383.446.531-34 172902 2015/430
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

CILITO CARGNIN STEFANELLO 142.260.571-04 172496 2015/6581
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

CLAILTON CONCEICAO DA SILVA 377.762.741-00 172927 2015/5177
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

CLAUDEMI GOMES SOARES 523.373.161-49 173001 2013/49
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

CLAUDIA REGINA SALA DE PINHO 22.683.796/0001-67 171771 2016/10059
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

DEBORA REGINA COSTA AGUES 003.078.381-02 171757 2016/3249
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

DELCI ALVES DOS SANTOS 22.083.643/0001-89 171653 2016/9995
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

DONIZIO FRANCA DE BRITO 21.565.454/0001-80 171577 2016/9945
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

EDMAR FERREIRA GOMES 496.172.301-00 173089 2016/10543
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

EDWALDO RIBEIRO 177.300.746-72 172798 2015/857
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

ELILDY DE GODOY 851.071.791-34 173267 2008/631
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

ELIAS DA ROCHA BARROS SOBRINHO 378.839.681-49 172088 2016/7825
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ELIAS DA ROCHA BARROS SOBRINHO 378.839.681-49 172055 2016/3869
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

ENECIR CORREA PICOLOMINI 629.460.211-49 172407 2015/5225
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ERNANDES VENDRAME 206.190.301-00 172911 2015/1623
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RUA GAL OSORIO 2062, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS PINHEROS 30, 

BAIRRO JUNCO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS GRALHAS 140, 

BAIRRO STA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS CARVALHO 23, 

BAIRRO COHAB NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA AFONSO PENA100, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DONA ALBERTINA 

654, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DONA ALBERTINA 

654, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ZAMORA JD IMPERIAL 

216, BAIRRO JD IMPERIAL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO

DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENDEREÇO

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:

RUA GAL. OSORIO 2574, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOSE DE SOUZA 

RIBEIRO 337, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

AV GETULIO VARGAS 0, 

BAIRRO JD DO TREVO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA VOLUNTARIOS DA 

PATRIA, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA VOLUNTARIOS DA 

PATRIA, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV GETULIO VARGAS 461, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

782000000

RUA GAL. OSORIO 1675, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

AV TALHAMARES 863, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOSE ATALA JD DO 

TREVO, CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV DEP DORMEVIL FARIA 

37, BAIRRO SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV PEDRO ALEXANDRINO 

DE LACERDA 292, BAIRRO 

VILA IRENE, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DAS BEGONIAS 500, 

BAIRRO JD VISTA ALEGRE, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ 1235, 

BAIRRO SANTA CRUZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 239, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS CEREJEIRAS 340, 

BAIRRO JD GUANABARA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS MARIANAS 201, 

BAIRRO JD DAS 

OLIVEIRAS, CÁCERES/MT 

CEP 7820000001

RUA AFONSO PENA 130, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOSE PINTO DE 

ARRUDA 142, BAIRRO JD 

CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

RUA SANTA LUCIA 425, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV DOS ESTADOS 1478, 

BAIRRO JD GUANABARA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOSE PINTO DE 

ARRUDA 215, BAIRRO JD 

CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

RUA AFONSO PENA 9, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 

6074, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS CEREJEIRAS 287, 

BAIRRO JD GUANABARA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA EURICO GASPAR 

DUTRA 170, BAIRRO JD 

CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

RUA CAMPOS SALLES 290, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RODRIGUES ALVES 

50, BAIRRO JD CIDADE 

NOVA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

ERNANDES VENDRAME 206.190.301-00 172376 2015/6392
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

EVA COUTO GARCIA ME 023.014.288/0001-41 172993 2016/10556
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA SOUZA 22.246.774/0001-30 171699 2016/10025
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO VIEGAS 207.946.221-00 172048 2016/6716
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

FRANCISCO JOAO BOTH 407.776.189-15 172855 2016/10530
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

G APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES E CIA LTDA M 21.303.402/0001-35 171565 2016/5145
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

G C MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 04.140.477/0001-23 171833 2016/5309
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

GOSLING FAUSTO E CIA LTDA ME 23.645.812/0001-90 171838 2016/5310
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

GUIOMARIO BARROS DA ROCHA 13.995.491/0001-08 171609 2016/9966
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

I L ODECIO DE MENEZES ME 21.575.332/0001-74 171599 2016/3082
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

JOAMIL LOPES DE BARROS 459.645.721-20 172864 2015/4350
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

AV GETULIO VARGAS 

2090, BAIRRO STA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 

1399, BAIRRO CAVALHADA 

III, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS GRAUNAS 1000, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS CACADORES 295, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TUIUIUS 844, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PADRE CASSEMIRO 

2381, BAIRRO JD 

MARAJOARA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA GAL. OSORIO 1675, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 527, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MAL. DEODORO 628, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

78200000

AV SÃO LUIZ 1000, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS CAJUEIROS 354, 

BAIRRO DNER, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

JOSE CARVALHO CARVALHAIS SOUZA 395.543.761-20 172865 2015/4353
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

JOSE ALCIDES GIL 318.511.181-87 172082 2016/7731
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

JOSE HELIO GONCALVES DOS SANTOS 23.178.178/0001-22 171842 2016/10079
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

JOSE WILSON CRUZ LEMES 16.726.128/0001-77 171179 2016/9707
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO 298.576.781-49 171527 2016/5114
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

JUCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA 21.579.193/0001-57 171595 2016/9959
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

JULIO APARECIDO SCACHETTI 603.963.851-68 172497 2016/10166
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

KELLY NOVAK RODRIGUES 366.833.928-70 171835 2016/10076
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

KLEBER CAPILLE E OUTRO 005.130.631-02 172924 2016/10550
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

L. CESAR DA SILVA ROCHA ME 22.068.184/0001-64 171662 2016/5187
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

LEONOR ANA DA SILVA 429.811.231-49 172999 2015/4122
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA 18.842.635/0001-00 171359 2016/9817
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

LUIS CARLOS DA CRUZ ARAUJO 537.542.807-59 172340 2016/2033
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

LUIS CARLOS DA CRUZ ARAUJO 537.542.807-59 172341 2016/2042
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

LUIZ PAULO C CAMPOS 725.152.521-68 171569 2016/5149
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

LUIZ WANDERLEI DOS SANTOS 496.234.001-87 173266 2011/361
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

M CHAVES LIRA ME 01.832.841/0001-28 170706 2016/4336
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

MARCO ANTONIO MIRANDA 536.180.841-53 173016 2015/4148
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

MARIA ZENAIDE DOS SANTOS CARVARIO 415.466.101-97 172920 2016/10578
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE FAVARE E S/M 061.131.038-46 173269 2011/198
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

MARIA CLARICE DA SILVA 20.248.525/0001-58 171424 2016/9865
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

MARIA DE FATIMA VIEIRA 21.681.578/0001-20 171592 2016/9957
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON 028.636.851-04 171965 2015/2609
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

MAXWEL SOFIA ME 12.692.390/0001-97 171558 2016/5142
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

MICHELE BARBOSA DE CAMPOS 24.101.625/0001-08 171854 2016/3123
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

NILZA NEGRINI DE SOUZA 18.476.673/0001-88 171377 2016/9832
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

PEDRO DE OLIVERA 20.188.409/0001-90 171363 2016/9820
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

PERSI OLIVARES RAMOS 17.388.568/0001-24 171219 2016/9730
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

RAFAEL FERREIRA SFOGIA 21.324.796/0001-08 171514 2016/9927
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

RICARDO GRACIANO DE PAIVA 17.683.894/0001-64 171253 2016/9751
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

RODOLFO MACEDO DE SOUZA 13.654.514/0001-02 171052 2016/9633
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

RODRIGO ALIRIO DA SILVA 013.086.721-79 172387 2015/4672
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RONIVON BARROS DA SILVA 15.211.559/0001-38 171590 2016/9955
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ROSANGELA APARECIDA GODINHO DE SOUZA 877.063.501-34 170743 2016/4363
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ROSELY ALVES DE MELO 12.296.627/0001-10 171495 2016/5092
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

ROSENIL RODRIGUES DA SILVA 21.989.002/0001-25 171621 2016/9976
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

ROSANA APARECIDA DIAS 901.777.031-72 173179 2016/10685
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

SEVERINO CAMPOS DE OLIVEIRA 303.716.781-53 172899 2013/26
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

SILVIA MARA SILVA DE LIMA 531.512.831-87 172004 2016/6199
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

SIMONE ALVES DE SANTANA 019.642.031-80 172437 2016/10396
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

SUELI MARIA DA SILVA 536.197.811-68 172416 2016/10417
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA 138.938.661-91 171800 2016/5276
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA 138.938.661-91 171801 2016/5277
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO 17.442.182/0001-53 171211 2016/9725
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

UBIRACI PRATES GARCIA 21.246.799/0001-70 171503 2016/9917
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

VALDEMAR BERZUINI 20.956.577/0001-89 171474 2016/9899
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

VALDIRENE DE SOUZA MORAES 811.554.761-15 172452 2015/4063
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

VILMAR RODRIGUES DA COSTA 202.674.441-68 172266 2015/6159
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

WALNICE GOMES CARDOSO 790.400.711-87 173168 2016/10706
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

WALDEMIR MACHADO DA COSTA 590.708.388-34 171888 2016/5363
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

WESLEY FERREIRA VALE 21.048.356/0001-75 171557 2016/9935
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

WILIAN EVANGELISTA 21.468.529/0001-04 171571 2016/9941
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

RUA DO MEMBECA 448, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS BEGONIAS 363, 

BAIRRO JD PADRE PAULO, 
CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GAL OSORIO 431, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS DESENHISTAS 

517, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 875, 
BAIRRO MASSA BARRO, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000

RUA GAL OSORIO 431, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS OPERARIOS 

1324, BAIRRO COHAB 

VELHA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA FILINTO MULLER 49, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua Cel. José 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, 11 DE JANEIRO DE 2017 . BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

AV SÃO LUIZ 420, BAIRRO 
JD PARAISO, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA RIACHUELO 561 
BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000

RUA DONA ALBERTINA, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 1172, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS CANARIOS 80, 

BAIRRO CIDADE ALTA, 

CIDADE ALTA, 

CÁCERES/MT CEP 

AV GETULIO VARGAS 215, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS CARPINTEIROS 

260, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA NILO PECANHA 38, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 
CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA STA IZABEL 39, 

BAIRRO STA IZABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO JOAO 238, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DO MEMBECA 591, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 
CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ROSAURO ARAUJO 

SUZANO 132, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA ROSAURO ARAUJO 

SUZANO 132, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

AV GETULIO VARGAS 

1475, BAIRRO MONTE 

VERDE, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA D J VITORIA REGIA 
20, BAIRRO VITORIA 

REGIA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS SERRALHEIROS 

17, BAIRRO CAVALHADA 

III, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS ENGENHEIROS 

60, BAIRRO JUNCO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 777, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 434, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TUIUIUS 478, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000

RUA AIRTON PINHEIRO 

LEITE 266, BAIRRO JD SÃO 

LUIZ, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CEL. FARIA 183, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA IZOLINA ATALA 289, 

BAIRRO JD DO TREVO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS PALMARES 28, 

BAIRRO JD DAS OLIVEIRA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA FREI AMBROSIO 26, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA BARAO DO RIO 

BRANCO 198, BAIRRO 

CENTRO, CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 24, 

BAIRRO COHAB NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS MACUCOS 298, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RADIAL 1 146, 

BAIRRO JD IMPERIAL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PRINCESA IZABEL 

156, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

AV TALHAMARES 1248, 

BAIRRO JD MARAJOARA, 
CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOAO PESSOA 34, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 434, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DO CABACAL 215, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS SARACURAS 350, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO JOAO 270, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS GARCAS 400, 

BAIRRO CIDADE ALTA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV JOSE PINTO DE 

ARRUDA 56, BAIRRO JD 

VILA REAL, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

AV SÃO LUIZ 1900, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV DEP DORMEVIL M C 

FARIA 525, BAIRRO JD 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS JACARANDAS 

250, BAIRRO JD 

GUANABARA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA SÃO BENEDITO 115, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 

1875, BAIRRO BOM 

SAMARITANO, 

CÁCERES/MT CEP 

RUA DO MEMBECA 292, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000
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 Na última semana, o Prefeito de Cáceres, Francis Maris 
Cruz, e o Secretário da SICMATUR, Júnior Trindade, reuniram-se 
com o Senador José Medeiros (PSD/MT) para firmar parceria para a 
36ª edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva – 
FIPE/2017. O encontro aconteceu na Associação Mato-Grossense 
dos Municípios (AMM). Satisfeito com o resultado, o Secretário 
Júnior Trindade mostrou-se otimista, uma vez que o FIPE/2017 
promete continuar sendo um dos melhores eventos da região e, 
quiçá, do país. Página 03

 A Justiça de Mato Grosso 
determinou, nesta terça-feira (9), o 
bloqueio de até R$ 4 milhões em bens 
do ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, e de outras oito pessoas 
acusadas de usar dinheiro público 
para  comprar  uma vaga de  
conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT) para beneficiar o 
ex-deputado estadual  Sérgio 
Ricardo, que também é reu na ação. A 
decisão tem caráter liminar e é 
cabível de recurso. Página 05

 Prestar contas é um fundamento da Democracia e o exercício da 
cidadania, ao qual os Poderes Públicos tem por obrigação, expor, com 
transparência e responsabilidade seus atos e ações. Mostrar ao cidadão, 
com sinceridade, os trabalhos realizados, é uma forma de trazer a 
sociedade para dentro das discussões de seus interesses. Desta forma, o 
deputado Dr. Leonardo (PSD) fará a prestação de contas nesta quinta-feira 
(12/01), às 19h, na Câmara Municipal de Cáceres.  Página 03

 A Prefeitura de Cáceres, através da 
Secretária Municipal de Ação Social é parceira 
da Energiza no programa “Nossa Energia 
Presente do Bem”. O Programa consiste na 
troca de geladeira com um consumo alto de 
energia  devido às  condições  f ís ica  
desfavoráveis do aparelho, por um novo com 
baixo custo de energia, independente do nível 
social da pessoa.  Página 03

Deputados assinam acordos de parceria com a 
prefeitura de Cáceres para A 36ª Edição Do Fipe

Deputado Dr. Leonardo fará 
prestação de contas de seu mandato

Tem início  a entrega das geladeiras nos 
bairros Betel, Cavalhada e Cidade Nova

Justiça bloqueia até R$ 4 milhões 
do ministro Blairo Maggi e mais 8

Defesa Civil de 
Cáceres recebe 

título de destaque 
do ano
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rodovia, não constrói escolas ou 
hospitais. O que um deputado faz é 
reivindicar, cobrar e fiscalizar o 
Governo, para que execute as obras 
que são da competência do Estado. 
É função de um deputado destinar 
emendas para ajudar na construção 
das obras, articular recursos nas 
secretarias estaduais para reforma 
de escolas, hospitais, compra de 
equipamentos e materiais, veículos 
para estruturar o trabalho da polícia, 
bombeiros, lama asfáltica para 
serviços de rua, além de diversas 
outras ações políticas. E é isso que 
estamos fazendo, já conseguimos 
articular e destinar diversos 
recursos para a saúde, educação, 
infraestrutura, agricultura familiar e 
vamos apresentar tudo isso em 
nossa reunião”, ressaltou.
 O parlamentar reforçou o 
convite, destacando a importância 
da presença de todos, tendo em vista 
que haverá um espaço para interagir 
com a sociedade, aonde as pessoas 
poderão fazer perguntas, sugestões 
ou críticas. “Vamos juntos, de mãos 
dadas, construir uma cidade 
melhor”, destacou.

r e s t a r  c o n t a s  é  u m  Pfundamento da Democracia 
e o exercício da cidadania, ao 

qual os Poderes Públicos tem por 
o b r i g a ç ã o ,  e x p o r ,  c o m  
transparência e responsabilidade 
seus atos e ações. Mostrar ao 
cidadão, com sinceridade, os 
trabalhos realizados, é uma forma 
de trazer a sociedade para dentro das 
discussões de seus interesses. Desta 
forma, o deputado Dr. Leonardo 
(PSD) fará a prestação de contas 
nesta quinta-feira (12/01), às 19h, 
na Câmara Municipal de Cáceres. 
 O  p a r l a m e n t a r  v a i  
apresentar o balanço de seus dois 
anos de mandatos (2015/2016), 
referente às emendas, recursos, 
projetos de Lei, indicações e ações 
políticas, voltadas a Cáceres e 
região. 
 Na oportunidade, Dr. 
Leonardo apresentará os trabalhos 
para os próximos anos, aonde, junto 
com a sociedade quer discutir 
propostas ,  ouvir  cr í t icas  e  

suges tões ,  como forma de  
i d e n t i f i c a r  a s  p r i n c i p a i s  
necessidades.
 O deputado destacou que a 
reunião será para se aproximar 
ainda mais da população, sentindo 
os seus anseios e as dificuldades que 
eles enfrentam no dia a dia. “Sinto 
que existem muitas dúvidas e 
questionamentos por parte da 
população do está acontecendo ou o 
que virá de melhorias para Cáceres. 
Queremos preencher esse vazio, 
sanar as dúvidas e levar as 
necessidades para a Assembleia 
Legislativa e ao Governo do Estado, 
como forma de  d i scu t i r  e  
reivindicar, buscando soluções”, 
disse.
 D r .  L e o n a r d o  q u e r  
esclarecer à população sobre a sua 
atuação e o que, dentro de suas 
funções como deputado, ele fez e 
poderá fazer para Cáceres.  
“Queremos explicar à sociedade 
que deputado estadual não faz 
obras, não asfalta cidade ou 

dos parlamentares, aumentam-se 
as possibilidades de criação e 
execução de novos projetos que 
fortaleçam, ainda mais, o tripé de 
sustentação da Secretaria de 
Indústria e Comércio, Meio 
Ambiente e Turismo.

também reforçou o interesse em 
cooperar com Cáceres na 
r e a l i z a ç ã o  d o  F e s t i v a l  
Internacional de Pesca Esportiva, 
p o r  m e i o  d e  E m e n d a s  
Parlamentares.
 Com certeza, é um ano 
bastante promissor! Com o apoio 

a última semana, o NPrefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, e o 

Secretário da SICMATUR, 
Júnior Trindade, reuniram-se 
com o Senador José Medeiros 
(PSD/MT) para firmar parceria 
para a 36ª edição do Festival 
Internacional de Pesca Esportiva 
– FIPE/2017. 
 O encontro aconteceu na 
Associação Mato-Grossense dos 
Municípios (AMM). Satisfeito 
com o resultado, o Secretário 
Júnior Trindade mostrou-se 
otimista,  uma vez que o 
FIPE/2017 promete continuar 
sendo um dos melhores eventos 
da região e, quiçá, do país. 
 E para alavancar ainda 
mais os projetos para este ano, a 
SICMATUR, na oportunidade da 
inauguração do Centro de 
Eventos “Maria Sophia Leite”, no 
Dia de Reis (06/01), recepcionou 

(09/01),  o secretário da pasta 
recebeu a ilustre presença do 
Deputado Federal Ezequial 
Fonseca (PP/MT), acompanhado 
de sua esposa, e no encontro este 

o Deputado Estadual Leonardo  
Albuquerque (PSD/MT), que se 
prontificou a somar esforços para 
o sucesso do FIPE. 
 Ainda, na segunda-feira 

M u l t i p l o  U s o  p a r a  o  
armazenamento das geladeiras.”
 A entrega das geladeiras 
começou ontem (11), quarta-
fe i ra ,  nos  ba i r ros  Bete l ,  
Cavalhada e Cidade Nova, o 
caminhão da energiza vai até a 
casa para realizar a entrega e o 
beneficiário precisa estar com a 
cópia do RG e CPF, do dono da 
unidade consumidora.
 Eliane ainda afirmou que, 
“Cáceres tinha sido contemplada 
com 400 geladeiras, mas nós 
vimos que t ínhamos uma 
demanda muito maior e fizemos 
gestão e conseguimos mais 100, 
totalizando 500 geladeiras. 
 As famílias além de 
ganharem uma geladeira nova 
ganham muito mais em economia 
na conta de energia, além da 
preservação dos  recursos  
ambientais onde todos ganham. ” 

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da Secretária 
Municipal de Ação Social 

é parceira da Energiza no 
programa “Nossa Energia 
Presente do Bem”.
 O Programa consiste na 
troca de geladeira com um 
consumo alto de energia devido 
às condições física desfavoráveis 
do aparelho, por um novo com 
b a i x o  c u s t o  d e  e n e rg i a ,  
independente do nível social da 
pessoa.
 A Secretária Municipal de 
Ação Social Eliane Batista disse 
que, “A Equipe da Ação Social 
deu todo suporte para a equipe da 
Energiza fazer essa triagem, 
d isponibi l izando o  nosso  
cadastro das famílias atendidas 
pela Secretaria, onde o técnico foi 
em loco fazer a verificação e 
a p o i a m o s  c o m  e s t r u t u r a  
disponibilizando o Centro de 

Deputados assinam acordos de parceria com a 
prefeitura de Cáceres para A 36ª Edição Do Fipe

Satisfeito com o resultado, o Secretário Júnior Trindade mostrou-se otimista, uma vez que 
o FIPE/2017 promete continuar sendo um dos melhores eventos da região e, quiçá, do país
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Dr. Leonardo quer esclarecer à população sobre a sua atuação e o que, dentro de suas funções como deputado, ele fez e poderá fazer para Cáceres
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Tem início  a entrega das geladeiras nos 
bairros Betel, Cavalhada e Cidade Nova

“NOSSA ENERGIA PRESENTE DO BEM”

Foto: Ilustração

As famílias além de ganharem uma geladeira nova ganham muito mais em economia na conta de energia
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 coordenação Municipal Ade Proteção da Defesa 
Civil de Cáceres, da 

Secre tar ia  de  Governo é  

contemplada com o diploma de 
destaque do ano de 2016.
 A  c o o r d e n a d o r a  
Marineide Weber conta como foi 

p o s s í v e l  c o n s e g u i r  e s s e  
reconhecimento, “A Defesa Civil 
de MT, presta essa homenagem 
aos que prestam trabalhos com 
maior dedicação, à coordenação 
em Cáceres tem apenas um ano, 
mas conseguimos realizar várias 
ações com qualidade, fizemos a 
formação de 70 voluntários que 
ajudam em todas as nossas ações 
e vamos realizar uma nova 
formação para recrutar novos 
v o l u n t a r i o ,  s e m p r e  q u e  
solicitados estamos prontos para 
servir, ajudamos a equipe da 
vigilância sanitária de realizando 
pit stop contra o mosquito aeds 
egipte, demos suporte no passeio 
ciclístico entre Brasil e Bolivia, 
na limpeza do Rio Paraguai, com 
a retirada do lixo, estamos sempre 
em Cuiabá ajudando nas ações 
deles, fizemos treinamento com 

  reze magistrados na ativa de TMato Grosso receberam 
salários acima de R$ 100 mil 

em dezembro de 2016. Conforme 
levantamento do G1, nesse mês 
todos os juízes e desembargadores 
do estado tiveram rendimento bruto 
acima do teto constitucional para o 
funcionalismo público, que é de R$ 
33.763, salário pago aos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF).
 Os dados constam do Portal 
da Transparência do Tribunal de 
Justiça (TJMT). Em novembro, 
nenhum salário ficou acima dos R$ 
100 mil, mas dos quase 300 
magistrados, somente um recebeu 
abaixo do limite estabelecido pela 
Constituição Federal.
 Ao G1, o Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso informou que "as 
folhas salariais disponíveis no Portal 
Transparência, atualmente, referem-
se ,  a lém dos  sa lá r ios ,  aos  
pagamentos de indenização de férias 
e 13º salários". Alegou que está 
seguindo rigorosamente as normas 
vigentes no Brasil e em Mato 
Grosso. A remuneração paradigma 
de todos os magistrados do estado 
em dezembro ficou abaixo do teto 
constitucional. Mas, adicionais 
como vantagens pessoais (adicional 
por tempo de serviço, décimos etc), 
vantagens eventuais (indenização de 
férias, gratificação natalina, 
pagamentos retroativos etc),  
indenizações (como auxílio-
alimentação, auxílio-transporte e 
auxílio-moradia) e gratificações 
burlam a lei e fazem com que os 
salários fiquem bem acima dos R$ 
33,7 mil.
 Em Mato Grosso,  os  
rendimentos que mais chamaram a 
atenção no mês de dezembro foram 
pagos aos desembargadores do 
TJMT Maria Erotides Kneip 
Barankaj, Rubens de Oliveira Santos 
Filho e Maria Helena Gargaglione 

Póvoas. Maria Erotides, ex-
corregedora de Justiça, foi a que 
recebeu o salário mais alto entre os 
magistrados do estado no mês 
passado: R$ 338 mil. Desse total, R$ 
30,4 mil foram de remuneração 
paradigma, R$ 243,9 mil foram 
somente de vantagens pessoais, 
enquanto R$ 45,7 mil foram 
adicionados como vantagens 
eventuais. Outros R$ 7,6 mil foram 
pagos como gratificações e R$ 10,2 
mil de indenizações. Com os 
descontos, o salário líquido foi de R$ 
233,5 mil.
 A desembargadora Maria 
Helena Gargaglione Póvoas, atual 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MT), também teve 
rendimentos muito acima do teto 
constitucional em dezembro, 
recebendo R$ 287,7 mil. Somados à 
remuneração paradigma de R$ 
30.471, foram pagos R$ 186,7 mil de 
vantagens pessoais, R$ 52,6 de 
vantagens eventuais, R$ 7,6 mil de 
gratificações e R$ 10,2 mil de 
indenizações. Totalizando R$ 71, 7 

mil de descontos, o salário líquido 
foi de R$ 215,9 mil.
 O ex-presidente do TJMT, 
desembargador Rubens de Oliveira, 
recebeu R$ 256.522 no mês de 
d e z e m b r o .  A r e m u n e r a ç ã o  
paradigma dele também foi de R$ 
30,4 mil. O magistrado teve pagos 
ainda R$ 177,7 mil de vantagens 
p e s s o a i s ,  R $  1 0 , 2  m i l  d e  
indenizações, R$ 30,4 mil de 
vantagens eventuais e R$ 7,6 mil de 
gratificações. O total de descontos 
foram de R$ 67,2 mil, fazendo com 
que o salário líquido fosse de R$ 
189,2 mil.
 A i n d a  c o n f o r m e  o  
levantamento do G1, em outubro 
somente dois magistrados tiveram 
rendimentos abaixo do teto 
constitucional. Eles receberam R$ 
25,5 mil. Mas, no mês de novembro 
o salário deles já foi para R$ 45,2 
mil. Ainda em novembro, apenas um 
juiz teve salário inferior ao que diz a 
lei, recebendo R$ 20 mil. O nome 
dele não consta da folha de 
pagamento do mês seguinte. 

assistente de criação. De alguns 
anos pra cá o que era apenas um 
hobby foi também se tornando algo 
sério e profissional na vida de 
Micos Brown. 
 O rap, ou hip hop, tem sido 
o cartão de visita dele. O rapper é 
natural de Barra do Garças (509 
Km a leste da Capital) e veio para 
Cuiabá no final de 2015 a convite 
do Vinera.
 Atualmente, as rimas têm 
ficado cada dia mais conhecidas no 
Estado de Mato Grosso e até 
mesmo no Brasil, com indicação, 
pelo canal Rap Box, de um clip 
intitulado 'Instinto Maloqueiro' do 
grupo Saudosa Maloca. O Rap Box 
é considerado o maior canal de rap 
nacional no youtube.
 O rapper ainda não tem CD 
gravado, aproveitou para dar um 
tempo na agenda de shows, e, com 
isso, está mais focado na produção 
de clips. Em 2016, Micos Brown 
dedicou grande parte do tempo ao 
grupo de hip hop do qual faz parte e 
diz se orgulhar disso, o Saudosa 
Maloca, formado por mais dois 
mc´s e um dj. Ainda no ano passado 
fez diversas participações em 
shows de artistas renomados na 
região, entre os quais Ana Rafaela, 
Lorena Ly, Linha Dura, Billy 
Spindola e banda Diholex..
 Durante a entrevista, Micos 
Brown avaliou o cenário do hip hop 
em Mato Grosso e enfatizou que 
entre os planos futuros está o de 
levar o rap mato-grossense para 
outras regiões do país.

 rapper Micos Brown abriu Oo primeiro programa do 
ano no quadro Estação da 

Arte, da Rádio Web do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, Estação 
TJ, nesta quarta-feira, 11 de 
janeiro. 
 O rapaz, de 28 anos, que 
t a m b é m  é  p u b l i c i t á r i o  e  
empreendedor, junto do músico 
Vinícius Ribeiro, conhecido como 
Vinera (Voz e violão), levou aos 
ouvintes rimas cantadas.
 E l e  b a t e u  u m  p a p o  
descontraído e animado com a 
radialista Maíra Matos e a 
jornalista Cristina Azevedo, que 
apresentam o programa que vai ao 
ar, ao vivo, todas as quartas-feiras, 
às 10 da manhã.
 Entre uma música e outra, o 
artista falou sobre o início da 
carreira, como surgiu o interesse 
pelo Rap, destacou algumas 
parcerias e elogiou o espaço da 
Estação TJ para divulgar os 
talentos regionais. “Acho muito 
importante esse espaço de 
divulgação da arte de Mato Grosso, 
que, além de valorizar a cultura 
r e g i o n a l ,  d e m o n s t r a  o  
reconhecimento pelo trabalho 
realizado”, avalia.
 Ao longo dos 28 anos, 
Marcos Aurélio, ou Micos Brown 
como é conhecido, apresentou 
programas de TV e rádio, entre 
outros trabalhos, e hoje compõe a 
equipe de marketing da Associação 
dos Produtores de Soja de Mato 
Grosso (Aprosoja), na função de 

m, essa pessoa vai ser preparada 
para agir, diante de alagamento, 
incêndio, vendaval, primeiro 
socorro e tantas outras situações, 
logo que assumi a Secretaria de 
Governo, solicitei a implantação 
da coordenação para que 
pudéssemos trabalhar com a 
prevenção em Cáceres, esse no 
Estado só Cáceres e Vila Rica 
t i v e r a m  e s s e  t i t u l o  d e  
reconhecimento, a Marineide e 
todos os voluntários estão de 
parabéns.” Finaliza Kishi.

todos os voluntários de Mato 
grosso, para identificar quando o 
incêndio é criminoso ou não e em 
2017 vamos trabalhar  na 
caravana da transformação com 
atendimentos para pessoas com 
catarata.”
 O Secretário de Governo 
Wilson Massahiro Kishi disse 
que, ”Qualquer pessoa pode ser 
voluntário é só entrar em contato 
comigo aqui na Prefeitura, ou 
p e l o  e m a i l :  
defesacivilcaceres@hotmail.co

Defesa Civil de Cáceres recebe 
título de destaque do ano

Secretário de Governo Wilson Massahiro Kishi disse que, qualquer pessoa pode ser voluntário 
é só entrar em contato com ele na Prefeitura, ou pelo email: defesacivilcaceres@hotmail.com

RECONHECIMENTO

Assessoria

A coordenadora Marineide Weber

Foto: Assessoria

Em MT, 13 magistrados receberam 
acima de R$ 100 mil em dezembro

BERERÉ

G1/MT

Em Mato Grosso, os rendimentos que mais chamaram a atenção 
no mês de dezembro foram pagos aos desembargadores do TJMT 

Foto: Arquivo

Estação da Arte recebe 
rapper Micos Brown

NO TJ

TJMT
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dinheiro desviado dos cofres estaduais. 
Mendonça firmou acordo de delação 
premiada com a Justiça e, em um dos 
depoimentos prestados durante as 
investigações, disse que a negociação da 
vaga entre Maggi e Soares teria ocorrido 
durante uma viagem dos dois à África do 
Sul, em 2009.
 Além de Blairo Maggi, o 
bloqueio atinge Sérgio Ricardo, Alencar 
Soares, o ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB), que está preso desde 2015, o 
ex-conselheiro do TCE-MT e ex-
deputado, Humberto Bosaipo, o ex-
presidente da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), José Geraldo 
Riva, o empresário Gércio Marcelino 
Mendonça, o Júnior Mendonça, 
Leandro Valoes Soares, filho de Alencar 
Soares, e o ex-secretário de estado, Eder 
Moraes. Os nove são réus nessa ação.
 A defesa de Eder Moraes 
informou que o cliente ainda não foi 
notificado da decisão e que irá 
apresentar defesa no prazo legal. Já o 
advogado de Júnior Mendonça alegou 
que ainda não tomou ciência da decisão 
e alegou que, como colaborador 
premiado,  e le  vem cumprindo 
integralmente todas as condições 
impostas pela Justiça. 
 Por sua vez, a defesa de Silval 
Barbosa informou que só se manifestará 
sobre o caso após ter conhecimento da 
decisão. O G1 não conseguiu manter 
contato com José Riva, Humberto 
Bosaipo, Alencar Soares e Leandro 
Soares até a publicação desta 
reportagem.
Inicialmente, conforme o magistrado, a 
vaga, que estava reservada para alguém 
indicado pela Assembleia Legislativa, 
teria sido negociada por R$ 12 milhões. 
No entanto, houve comprovação do 
pagamento de R$ 4 milhões, segundo a 
decisão.
 Para o magistrado, Sérgio 
Ricardo lesou o erário público ao 
colaborar e causar a perda do patrimônio 
público com desvio e apropriação 
indevida de dinheiro público. "[Sérgio 
Ricardo] comprou a vaga (cadeira) do 
TCE-MT (lugar ocupado por Alencar 
Soares), com o pagamento de propina, 
estando comprovada a transferência 
para ele, (...) tudo para forçar a 
aposentadoria antecipada de Alencar 
Soares, atendendo a seus interesses e em 
cumprimento a decisão espúria tomada 
em reunião com autoridades do alto 
escalão de governo", diz trecho da 
sentença.
Negociações - No começo de 2009, 
segundo a decisão, houve uma reunião 
com autoridades do alto escalão do 
governo para tratar do preenchimento de 
duas vagas no TCE, sendo definido que 
uma seria de Sérgio Ricardo e outra de 
Eder Moraes. Teriam participado da 
reunião Maggi, Riva, Silval, Sério 
Ricardo, Humberto Bosaipo e Éder 
Moraes, conforme o magistrado.
 O u t r a s  r e u n i õ e s  f o r a m  
realizadas com o conselheiro do TCE, 
Alencar Soares, e o filho dele, Leandro 
Soares. A pedido de Blairo Maggi, Eder 

teria supostamente providenciado o 
pagamento de R$ 4 milhões ao 
conselheiro Alencar para que este 
devolvesse ao deputado Sérgio Ricardo 
o valor por ele pago, servindo o restante 
para complementar o pagamento de uma 
das vagas que seriam abertas.
 Tanto que, certa vez, conforme 
a ação, Eder Moraes e Júnior Mendonça 
foram até o gabinete do conselheiro 
Alencar Soares para honrar  o 
c o m p r o m i s s o  d o  g o v e r n a d o r ,  
entregando-lhe um cheque de R$ 2,5 
milhões, da Amazônia Petróleo, uma das 
empresas de Júnior Mendonça.
 Além disso, a pedido de 
Alencar Soares, o cheque foi substituído 
por três transferências bancárias e 
depósito de vários cheques em favor de 
uma empresa indicada pelo então 
conselheiro do TCE-MT, o que, segundo 
o magistrado, pode ser constatado por 
meio de comprovantes de transferências 
e extratos bancários.
 O acordo foi selado, no entanto, 
no início de 2010, quando foi repassado 
mais R$ 1,5 milhão a Alencar Soares, 
totalizando R$ 4 milhões. Numa reunião 
para pôr fim à questão, ficou esclarecido 
que a vaga destinada a Sérgio Ricardo 
seria a do conselheiro Alencar Soares.
Operação Ararath - A nomeação de 
Sérgio Ricardo no cargo foi investigada 
no âmbito da Operação Ararath, na qual 
a Polícia Federal investigou um suposto 
esquema de lavagem de dinheiro 
oriundo de crimes financeiros e 
corrupção, que teria movimentado cerca 
de R$ 500 milhões nas contas de 
factorings e empresas de fachada de 
integrantes da quadrilha. O dinheiro 
ilícito teria sido usado para financiar 
campanhas eleitorais e comprar a vaga 
no TCE.
 Após o cumprimento de 
diversos mandados de busca e 
apreensão, segundo  a decisão, foi 
identificado o envolvimento do ex-
secretário Eder Moraes, de várias 
empreiteiras e empresas prestadoras de 
serviço ao estado de Mato Grosso, tanto 
durante o governo de Blairo Maggi 
quanto no de Silval Barbosa, como 
consta da decisão.
 Conforme o Ministério Público 
Estadual, Blairo Maggi estimulou e 
permitiu a utilização de factoring como 
forma de levantar recursos para fazer 
frente às despesas públicas, o que, 
segundo o órgão, teve continuidade no 
governo de Silval Barbosa (PMDB), que 
era vice de Blairo e assumiu o cargo em 
2010 após a renúncia de Maggi para 
concorrer a uma vaga no Senado.
 Até agora já foram realizadas 
mais de 10 fases da operação e presos 
políticos e empresários do estado. A 
primeira delas foi em 2013. Mais de 50 
pessoas foram e ainda são investigadas.
 Blairo Maggi foi um dos 
investigados, mas o processo contra ele 
foi arquivado em maio do ano passado 
pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O pedido de 
arquivamento foi feito pelo procurador-
geral da República, Rodrigo Janot.

 Justiça de Mato Grosso Adeterminou, nesta terça-feira 
(9), o bloqueio de até R$ 4 

milhões em bens do ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, e de outras 
oito pessoas acusadas de usar dinheiro 
público para comprar uma vaga de 
conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT) para beneficiar o ex-
deputado estadual Sérgio Ricardo, que 
também é reu na ação. A decisão tem 
caráter liminar e é cabível de recurso.
 O ministro disse, em nota, ter 
ficado surpreso com a decisão, pois não 
houve nenhum fato novo no processo 
que tramita na esfera federal, no qual era 
investigado pela mesma nomeação, e 
alegou consciência tranquila. "Estou 

p ron to  pa ra  p res t a r  t odos  os  
esclarecimentos à Justiça e, recorrer da 
medida, por entender não ter sido justa a 
d e c i s ã o  p r o f e r i d a ,  a i n d a  q u e  
liminarmente", declarou.
 Na mesma decisão, o juiz da 
Vara Especializada em Ação Civil 
Pública e Ação Popular, Luiz Aparecido 
Bortolussi Júnior, determinou o 
afastamento de Sérgio Ricardo do cargo 
de conselheiro do TCE-MT. Sérgio 
Ricardo e o TCE-MT informaram, por 
meio de assessoria, que ainda não foram 
notificados da decisão.
 Acusado de improbidade 
administrativa e dano ao erário, Blairo 
Maggi teria participado das negociações 
com o então conselheiro Alencar Soares 

para que ele se aposentasse e abrisse 
espaço para que Sérgio Ricardo pudesse 
assumir o cargo que é vitalício, em maio 
de 2012, de acordo com o Ministério 
Público Estadual (MPE-MT). Alencar 
Soares também é réu no processo, sob 
acusação de ter recebido R$ 4 milhões 
para se aposentar antes do prazo.
 Na sentença, o juiz cita trechos 
da ação sobre a participação de Blairo 
Maggi no esquema. "[Ele] concordou 
com a pretensão espúria de Éder Moraes 
e Sérgio Ricardo, participou de reuniões 
e ordenou devolução de dinheiro, tendo 
também ordenado pagamentos,  
retardando e depois concretizando 
compra de vaga do TCE, inicialmente 
segurando e depois forçando a 
aposentadoria antecipada de Alencar 
Soares, com o firme propósito de abrir a 
oportunidade de ingresso de protegidos, 
em negociata realizada na surdina", 
destacou. O então secretário de estado, 
Eder Moraes, também teria a pretensão 
de ocupar uma vaga no órgão.
 Segundo o magistrado, quando 
governador, Maggi também teria 
supostamente ordenado o então 
secretário de estado, Eder Moraes, a 
fazer um acerto imoral, "através de 
repasses extraídos da 'conta corrente', ou 
seja, de conta alimentada e mantida com 
recursos públicos desviados, oriundos 
de esquema montado e alimentado com 
dinheiro público", alvo da Operação 
Ararath, deflagrada em 2013 pela 
Polícia Federal.
 O pagamento da vaga teria sido 
feito por meio de uma factoring do 
empresário Júnior Mendonça, tido como 
operador de um esquema de lavagem de 

nvestigações feitas pela Polícia IFederal, durante buscas e 
apreensões  da Operação 

Ararath, indicaram que os filhos do 
ex-conselheiro Alencar Soares, do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-
MT), teriam recebido parte do 
dinheiro destinado à suposta 
“venda” de sua vaga ao então 
deputado estadual Sérgio Ricardo, 
atual conselheiro que foi afastado do 
cargo por decisão judicial.
 S e g u n d o  a  P F ,  o s  
d o c u m e n t o s  e  a n o t a ç õ e s  
apreendidos mostram que pelo 
menos R$ 4 milhões foram pagos. A 
vaga teria sido negociada por R$ 12 
milhões. Agentes da Polícia Federal 
encontraram e-mails de Leonardo 
Valoes Soares, filho de Alencar, ao 

empresário Júnior Mendonça.
 U m  d o s  e - m a i l s  d e  
Leonardo, datado de 16 de março de 
2010, indica três contas correntes 
para depósitos: uma em nome dele 
próprio, com a indicação de R$ 
38.000,00, e outra em nome de seu 
irmão, Leandro Valoes Soares, com a 
indicação de valor de R$ 12.000,00 a 
ser depositado". De acordo com 
documentos apreendidos, no dia 01 
de abril de 2010, o Mendonça 
recebeu outro email de Leandro 
Soares.  Desta vez, a mensagem 
indicava os dados bancários do ex-
conselheiro, para outro depósito.
 A transferência foi realizada 
n o  m e s m o  d i a ,  c o n f o r m e  
comprovante de transferência 
apreendido. Segundo o inquérito da 

Polícia Federal, Júnior Mendonça, 
sob orientação do então secretário de 
Estado Eder Moraes, usou outras 
contas para “ocultar a origem e 
natureza dos recursos”.
 Uma delas teria sido a da 
empresa Paz Administradora de 
Ativos Ltda, cujos comprovantes 
indicam o recebimento de R$ 2,5 
milhões. 
 De acordo com as cópias de 
comprovantes obtidos pela Policia 
Federal, foram realizados vários 
depósitos em cheques, em 2009: R$ 
300 mil, no dia 02; R$ 200 mil no dia 
03; R$ 250 mil no dia 08; e R$ 1,75 
milhão no dia 11. Um outro depósito, 
no valor de R$ 250 mil, teria sido 
realizado no dia 08 de dezembro de 
2009.

Justiça bloqueia até R$ 4 milhões 
do ministro Blairo Maggi e mais 8

Foto: Ilustração
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Maggi e outros são acusados de comprar vaga no TCE-MT para deputado. 
Juiz ainda determinou o afastamento de conselheiro do cargo

SOB SUSPEITA

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi

PF obteve cópia de emails e 
recibo de depósito a Alencar
MIDIAJUR

OPERAÇÃO ARARATH

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
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A lua  em Câncer, recebe um 
ótimo aspecto de Vênus, 
Marte e Netuno em Peixes 
deixando suas emoções à 
flor da pele. Emoção, não é 
um campo fácil de elaborar 

para você, portanto, o melhor que você tem 
a fazer é aproximar-se dos seus. A vida 
doméstica e familiar trará algumas 
compensações.

Esotérico

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Vênus, 
Marte e Netuno em Peixes 
movimentando sua vida 
social e trazendo empatia 
nos relacionamentos. O 

momento é bom para acordos, reuniões de 
negócios e assuntos relacionados à 
comunicação. Se puder, tire uns dias para 
ficar perto do mar.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Vênus, 
Marte e Netuno em Peixes 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
dificuldades em lidar com 
suas finanças. Procure entrar 

em contato com seu lado intuitivo, pois as 
respostas que precisa não estarão no plano 
lógico. Se estiver envolvido com a 
criatividade e arte, pode ter boas novidades.

A lua  em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de 
Marte, Vênus e Netuno 
indicando um dia de 
abertura emocional e 

espiritual, em que sua sensibilidade 
estará à flor da pele. Procure estar perto 
de quem ama e não se deixar levar por 
emoções negativas. O momento é bom 
para a criação artística.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus indicando um 
dia de maior contato com seu 
m u n d o  e m o c i o n a l  e  
espiritual. O dia pode ser um 

pouco confuso, com acontecimentos 
difíceis de compreender. Procure acessar 
seu mundo sensível e deixar de lado a 
racionalidade. Medite e pratique yoga.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus deixando 
você mais voltado para o seu 
mundo emocional mais 

profundo. O momento pode envolver uma 
conscientização de suas verdadeiras 
necessidades emocionais. Pode ser um 
momento de maior envolvimento com 
pessoas de sua intimidade.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus indicando um 
dia de maior empatia nos 
seus relacionamentos. Você 
estará mais sensível e mais 

preocupado com os outros do que consigo 
mesmo. O momento é bom para estar 
perto de quem ama. Mas não é muito 
positivo para as questões práticas da vida.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Vênus e Marte indicando um 
dia de maior envolvimento e 
empatia com seus colegas de 
trabalho e superiores. O dia 

pode seguir um pouco confuso e 
desorganizado, pois a vida prática fica 
c o m p r o m e t i d a  p e l o  e x c e s s o  d e  
sensibilidade.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus em seu signo 
indicando um dia  de  
sensibilidade à flor da pele. 

Se puder, procure estar perto de quem 
ama. Procure respeitar seu estado de 
espírito e, se for possível, dedique este dia 
a si mesmo, com massagens e banhos de 
limpeza.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus indicando um 
dia de maior envolvimento 
e m o c i o n a l  c o m  s e u s  
projetos profissionais e 

planos de carreira. Procure não tomar 
nenhuma decisão definitiva, pois suas 
emoções superam sua capacidade 
racional. Procure separar o joio do trigo.

A lua  em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Netuno, 
Marte e Vênus indicando um 
dia de maior envolvimento 
com sua vida religiosa e 
espiritual. O momento é ótimo 
para começar a dedicar-se a 

uma nova filosofia de vida, que envolva seu 
crescimento psico espiritual. Medite e 
pratique alguma atividade que o coloque em 
contato com o Sagrado.

A lua  em Câncer recebe 
um ótimo aspecto de 
Netuno, Marte e Vênus 
indicando um dia de maior 
movimento social e a 

presença de amigos queridos. Sua 
simpatia aumenta consideravelmente e 
cria empatia entre todos. Você estará 
mais aberto e sensível, mais voltados 
para os outros.

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

Uma quinta-
feira regada de 
boas energias é 
o que desejamos 
a competente 
vendedora do 
Grupo Cometa 
Elaine Brumati.

Com ligeiro atraso queremos parabenizar a 
nossa querida amiga Daici Forgiarini Bastos, 
que completou mais uma primavera, e 
comemorou ao lado de seus filhos Alexandre, 
Barbara e Byanca. Felicidades amiga!!

*************************
O nosso alô especial 
d e s s e  d i a ,  é  
dedicado ao jovem 
Dênis Cavalcanti, 
ele que desempenha 
u m  b r i l h a n t e  
trabalho no SSPM 
em Cáceres.

Casal simpático que 
contagia a todos com 
seu jeito de ser, Thais 
Sabino e Leudson 
Melo Naco, a quem 
desejamos um ótimo 
dia!!

Sempre alegre e 
de bem com a 
v i d a  a  
s i m p á t i c a ,  
Rosana Mendes 
que acompanha 
todos os dias o 
nosso trabalho.

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

***********
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masculina, mas ele também tem o 
desejo de coordenar um trabalho 
técnico com a base. Vocês conhecem 
o estilo do Bernardinho. Ele não está 
preocupado com nomenclatura de 
cargo. Ele quer é trabalhar. Podem 
falar que será coordenador,  
consultor, ele quer colaborar - disse 
Radamés.
 O diretor afirmou que 
Renan foi a escolha do presidente 
Toroca desde o princípio. A primeira 
competição oficial do novo técnico 
será a Liga Mundial, que terá início 
em junho. Ele, no entanto, espera 
fazer alguns amistosos antes da 

disputa. Disse que ainda não 
planejou sua primeira convocação, 
mas que já passou as últimas noites 
pensando em como montar o time.
 - Quanto a convocação, 
atletas, não parei para pensar ainda. 
Faz dois dias que não durmo, porque 
a gente estava sempre pensando em 
mudar a ideia do Bernardo. 
Realmente há sete anos não estou na 
beira da quadra. Se o presidente 
Toroca tivesse me convidado um ano 
antes dos Jogos, eu não seria 
irresponsável de aceitar porque sei 
que preciso de tempo para me 
readaptar.

Globo Esporte

ernardinho está fora da Bseleção brasileira. Depois de 
meses de espera, o treinador 

teve seu futuro anunciado nesta 
quarta-feira, em uma coletiva de 
imprensa na sede da Confederação 
Brasileira de Vôlei, à qual não esteve 
presente. Nas últimas semanas, o 
técnico teve uma série de reuniões 
com a direção da entidade e, na noite 
de terça-feira, definiu seu futuro. 
 Bernardinho ocupou o cargo 
por quase 16 anos. Bicampeão 
olímpico, um dos maiores técnicos 
da história do vôlei mundial 
conquistou o histórico ouro nos 
Jogos do Rio, no ano passado. 
Agora, se despede antes do início do 
ciclo rumo aos Jogos de Tóquio, em 
2020. Renan Dal Zotto, diretor de 
seleções até os Jogos do Rio, será o 
novo técnico da equipe.
 - Infelizmente as certezas 
que a gente estava aguardando só 

passaram a acontecer de ontem à 
noite para hoje. O presidente Toroca 
convidou antes mesmo dos Jogos 
t a n t o  Z é  R o b e r t o  q u a n t o  
Bernardinho para continuar. Zé 
confirmou que gostaria de continuar. 
Bernardinho pediu um tempo maior. 
Ele tinha uma enorme dificuldade de 
definir sua situação até que entre 
Natal e Ano novo começou a decidir. 
Até que ele anunciou que não 
continuaria - disse Radamés Lattari, 
diretor de vôlei de quadra da CBV.
 Renan, anunciado como o 
comandante do time masculino, deu 
suas primeiras palavras no novo 
cargo. A história do novo treinador 
com a seleção brasileira de vôlei é 
longa. 
 Ele fez parte da chamada 
"geração de prata" de 1984, dirigiu 
clubes italianos e do Brasil no início 
de sua trajetória como treinador e 
tem um perfil exigente na gestão de 

seus projetos.
 - É um motivo de muito 
orgulho estar aqui hoje pela 
confiança depositava pelo Toroca e 
pela CBV no meu nome. Estou há 
mais de 40 anos no vôlei e algumas 
vezes fui convocado pela CBV. 
Durante 13 anos como atleta, aquele 
frio na barriga. Depois em 2001 para 
ajudar na transição do Bernardo do 
feminino para o masculino. Isso me 
entusiasma muito. 
 Apesar de deixar o comando 
direto da equipe, CBV e Renan ainda 
vão contar com o auxílio de 
Bernardinho. Segundo Radamés, ele 
terá um cargo de gestão na entidade. 
Ainda não foram definidos, porém, o 
nome exato da função e os detalhes 
dela. Mas a ideia é que ele colabore 
com o time adulto e também com as 
categorias de base.
 -  O  B e r n a r d o  s e r á  
coordenador técnico da seleção 

confirmaram o fato, mas ainda 
não sabem precisar quando as 
obras terão início e nem quando o 
montante estará na caixa. 
 Quando questionados 
sobre os motivos para não usar o 
dinheiro, tanto o governo quanto 
a  p re fe i tu ra  cu lpavam a  
burocracia pela demora no 
repasse. 
No fim do ano passado, uma 
emenda para a reforma foi negada 
pelos vereadores em votação da 
Lei Orçamentária Anual de 2017. 
 A expectativa é grande já 
que em Cuiabá os t imes 
profissionais tem apenas a Arena 
Pantanal para mandar os jogos. 
Na Baixada Cuiabana, cinco 
equipes precisam de uma casa 
para jogar: Cuiabá, Mixto, Dom 
Bosco, Operário VG e Operário 
FC. 
 O estádio Presidente 
Eurico Gaspar Dutra é um dos 
mais tradicionais de Cuiabá e já 
s e d i o u  d i v e r s a s  p a r t i d a s  
importantes. 
 Desde 2011, ele pertence 
a prefeitura da capital após a 
compra definitiva junto a 
Federação Mato-grossense de 
Futebol. 

 Governo de Mato OGrosso reafirmou que vai 
liberar R$ 500 mil para a 

sonhada e prometida reforma do 
estádio Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, o Dutrinha, que está 
interditado desde 2015 por falta 
de segurança. O problema é que 
essa promessa já foi realizada 
a n t e r i o r m e n t e ,  m a i s  
precisamente em março de 2016.
 À época, governo e 

A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i v a  
a f i rmaram que  o  mesmo 
montante seria liberado para as 
intervenções. 
 Quase um ano depois, e a 
promessa voltou à tona, após 
reunião entre o secretário de 
Cidades, Wilson Santos, e o 
prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, realizada nesta semana.

A s  a s s e s s o r i a s  d o s  d o i s  

Globo Esporte

Agora vai? Governo reafirma que vai 
liberar R$ 500 mil para o Dutrinha

NOVELA

Dutrinha  

Foto: Divulgação/Rio Branco AC

FIM DE UMA ERA

Bernardinho deixa seleção, e Renan 
Dal Zotto assume time rumo a Tóquio

Após meses de espera, vitorioso técnico não seguirá no comando da equipe masculina

Bernardinho festeja vitória do Brasil nos Jogos do Rio  

Foto: Reuters

THE VOICE KIDS
A jovem Franciele Fernanda da Silva 
Cruz, de 14 anos, esteve na Delegacia de 
Repressão a Crimes de Informática 
(DRCI) do Rio, na Zona Norte, na tarde 
desta terça-feira (10) para registrar uma 
queixa contra um homem que a atacou 
com comentários racistas em redes 
sociais. A menina foi agredida depois de 
sua estreia no programa The Voice Kids, 
quando cantou uma música de Milton 
Nascimento e atraiu a atenção do próprio 
compositor, que a elogiou em sua conta 
no Facebook. A cantora foi ofendida em 
vários comentários feitos num post de 
Milton Nascimento, que havia elogiado 
sua performance cantando 'Maria Maria'. 
Franciele disse ter ficado muito triste e 
indignada ao ler as postagens racistas, 
feitas por um mesmo usuário.

SPC
Inadimplência cresce menos em 2016, 
mas Brasil fecha o ano com mais de 58 
milhões de pessoas com o nome 
negativado. Levantamento do SPC Brasil 
aponta que no ano passado cerca de 700 
mil pessoas entraram na lista de 
devedores em todo o País.No ano de 
2015, o total de inadimplentes teve um 
crescimento de 2,5 milhões de 
consumidores.Segundo a entidade, 39% 
da população adulta do Brasil está com o 
nome negativado. No entanto, dentro 
deste contingente, quase 50% dos 
brasileiros entre 30 e 39 anos aparece na 
lista de inadimplentes.

PLACA INFORMATIVA
Uma placa colocada na saída de Mirassol 
D`Oeste que trás alerta com seguintes 
dizeres:Rodovia da Morte, Motivos: 
Embriagues, imprudência, desatenção, 
irresponsabilidade, alta velocidade, 
buracos na pista, falta de acostamento, 
alta de sinalização. Fique vivo, faça sua 
parte”.O que a população espera é que os 
prefeitos e vereador eleitos possam se 
sensibilizar e cobrar das autoridades 
estaduais que faça recuperação 
emergencial, afinal várias foram às vidas 
que foram ceifadas nesta rodovia.

SORVETE DE NINHO TRUFADO
Um sorvete de leite ninho trufado e 
recheado com 'bolinhas' de ninho que 
estouram na boca é a sensação da cidade 
de Mirassol D'Oeste (283km de Cuiabá). 
Criado pela doceira Célia Regina Paula 
de Farias, 55, o sorvete pode ser 
encontrado em Cuiabá no restaurante 
AKA, a R$5 a bola. Se quiser comprar 
um pote de dois litros, o preço vai para 
R$160.
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 Não tenho ainda uma opinião formada e 
pronta sobre o tema. A princípio, tendo a ser 
favorável à descriminalização – abaixo exponho 
minhas razões – embora reconheça que se trata de 
um tema muito polêmico e que enseja discussões de 
natureza religiosa, moral, sociológica, jurídica e de 
saúde pública. É preciso, contudo, enfrentá-lo. 
Estamos todos, os brasileiros e o mundo, estupefatos 
com as últimas notícias sobre as carnificinas em 
unidades prisionais nos estados da região norte 
(Amazonas e Roraima), com possibilidade de 
alastrar-se pelo sistema prisional brasileiro de modo 
generalizado, em que se digladiam facções 
criminosas organizadas, administradas de dentro dos 
presídios e que comandam o crime organizado no 
que diz respeito ao cometimento dos crimes de 
tráfico de drogas, tráfico de armas e tantos outros, 
extramuros.
 Tendo em vista que a grande maioria dos 
presos e presas do sistema estão encarcerados em 
razão do crime de tráfico de drogas, penso que é 
chegada a hora de a sociedade brasileira começar a 
debater outras soluções para a problemática das 
drogas, incluindo na discussão a questão da 
descriminalização da venda dessas substâncias, pois 
essas facções criminosas que na atualidade 
aterrorizam a sociedade nada mais são, afinal de 
contas, do que “empresas” informais, máfias 
alimentadas e mantidas pelo comércio clandestino 
de drogas, cuja demanda local e mundial para 
consumo não para de aumentar.
 Trata-se, a meu ver, de uma guerra perdida, 
pois é lei inderrogável do mercado o axioma 
segundo o qual onde houver demanda haverá quem 
produza e comercialize o produto demandado, ou 
seja, vige, neste tema, a lei da oferta e procura. Se as 
pessoas querem consumir drogas, sempre haverá 
quem se disponha a comercializá-las. Por outro lado, 
de que adianta o Estado brasileiro criminalizar esse 
comércio se não tem condição alguma de reprimi-lo? 
É como se ouve nos corredores dos fóruns criminais: 
“estamos enxugando gelo”.
 O comércio de drogas já está liberado. 
Apenas não tem regulamentação estatal. Hoje em dia 
é mais fácil comprar maconha e cocaína do que uma 
cartela de cigarros. Basta acessar os grupos no 
whatsapp. Daqui a pouco vão criar até um aplicativo 
próprio, do tipo Ifood, para a aquisição de drogas, se 
é que já não existe e eu esteja desatualizado. Nossos 
filhos estão tão expostos às drogas como o estão às 
bebidas alcoólicas e cigarros (ditas drogas lícitas) e o 
fato de ser crime traficar drogas não muda em 
absolutamente nada isso, muito ao contrário, pois 
aquilo que é “proibido” seduz muito mais o público-
alvo do tráfico, a saber pessoas jovens, com a 
personalidade em formação.
Vejam bem: ninguém conhece o presidente da Souza 
Cruz ou o presidente da AMBEV (holding que 
fabrica e comercializa a droga lícita mais apreciada 
pelo brasileiro: a cerveja), mas o traficante do bairro 
de periferia, que desfila de motocicleta importada, 
que anda armado de fuzil e está sempre 
acompanhado de mulheres bonitas é visto e 
admirado pela juventude.
 São esses sujeitos os heróis de nossa 
mocidade. Os jovens, tanto os da favela quanto os 
dos bairros das altas burguesias, empregam a 
linguagem deles e imitam as suas atitudes. Pare um 
minuto para ouvir dois adolescentes conversando. 
Você observará que os termos e gírias por eles usados 
são os mesmos empregados pelos presos do sistema 
prisional. Assim, parece que o único resultado eficaz 
da criminalização do tráfico de drogas é dar cartaz e 
fama para traficantes, vistos como os heróis da 
comunidade. Precisávamos de leis mais severas para 
puni-los, mas esqueçam…
 Notem senhores e senhoras: mobilizamos 
recursos financeiros astronômicos com as forças 
públicas de segurança (imaginem qual o custo 
financeiro do trabalho da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Judiciário só para lidar com traficantes), enchemos 
os presídios com rapagões fortes e jovens (e suas 
mulheres), gente plena de saúde e força física, que 
nos custam, cada um, muito mais de R$2.000,00 por 
mês, para que, de dentro destes mesmos presídios, 
eles continuem comandando o crime pelas redes e 
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 As penitenciárias nacionais não têm 
mais qualquer eficiência e eficácia há duas 
décadas. Tudo já corre ao largo. Nem 
ferramentas para tratarem a superlotação, 
insalubridade e violência. Tem realidade 
ilíquida com 622 mil presos e 371 mil vagas.
 E gastos de mais de R$ 5 bilhões 
anuais, segundo o anuário brasileiro de 
segurança pública. Ano após ano mantêm 
resultados insatisfatórios. Aqui são mais 3 
mil novos presos por mês. Tiveram dobra 
perigosa na população carcerária nos últimos 
15 anos, segundo o próprio Ministério da 
Justiça.
 E m  s e  t r a t a n d o  d e  e f e i t o s  
prejudiciais, desvios e transtornos o Brasil 
tem relevância mundial ou maior grau. 
Enquanto isto, os discursos nacionais e 
políticos apelam para endurecer as penas. 
Não ignoram que se trata de política 
fracassada, mas que pode ganhar votos.
 Nos países escandinavos e mais 
resolutos, alguns inclusive, já fechando 
presídios por falta de presos, adotam política 
c o n t r á r i a  c o m  m e n o s  a n o s  d e  
encarce ramentos .  P re fe rem penas  
alternativas e financeiras para os delitos de 
menor gravidade.
 Na Noruega o homicídio tem 
condenação máxima de 21 anos, mas com 
avaliação de reabilitação e comportamental, 
que permite estender a pena por igual período 
- indefinidamente. Não se surpreenda, que no 
Brasil se tem hoje menos de 500 presos de 
alta periculosidade e patologia de difícil 
tratamento e que por eles traçam o perfil dos 
outros 622 mil. O que distorce a realidade e 
solução de alguns problemas prisionais 
fáceis.
 Na República Dominicana, desde 
2003, muitas prisões vêm paulatinamente 
interrompendo suas ineficiências, impondo a 
alfabetização compulsória de presos. E 
reduziram em 10 vezes (de 50% para 5%) a 
r e inc idênc i a  pena l  d iminu indo  a  
superlotação carcerária. Na Alemanha e na 
Holanda os presos são forçados aos 
trabalhos.
 Eles entendem como prioridade a 
recuperação e reinserção social por programa 
socioeducativo e profissionalizante. Não têm 
a famigerada superlotação. O Texas com seu 
programa de  para empreendedorismo
presidiário diminui para 7% a reincidência 
criminal contra os 76% da média norte-
americana.
 Há muitos outros exemplos, mas já 
bastam. O que importa foi a quebra 
inovadora e corajosa da política de 
encarceramento sem finalidade, que na 
verdade se revelou responsável por grandes 
problemas carcerários em todas nações onde 
foi aplicada. O Brasil, justiça seja feita, 
ganha no ranking de motins e rebeliões com 
altos taxas de mortes - tal como o ocorrido 
recente no Amazonas e outras unidades 
federadas. O controle e reabilitação parece se 
trancar as portas e liberar a cocaína e bebidas 
alcoólicas. Triste fato, que paga a sociedade 
com impostos (desperdiçados) para receber 
insegurança.
 Tudo indica que para melhorar o 
sistema tem que ter estudo e trabalho 
compulsório e recuperação profissional e 
familiar dos presidiários, mas no Brasil tal 
atitude que tem dado certo no mundo fica 
como ponto fora da curva. Minado pela 
mentalidade tradicional para justificar sua 
inoperância.
 Embora o cenário ruim não seja 
exclusivo, aparece agravado no Brasil por ser 
a quarta população prisional mundial. Aqui 
se revigora apenas o inútil. Um quadro 
caótico constituído por vácuo institucional 
(injustificado), que fabrica monstros e maior 
insegurança social.
Hélcio Corrêa Gomes é advogado

mídias sociais, a exemplo do facebook, whatsapp 
etc. Seria isso cômico se não fosse trágico para a 
sociedade. É mesmo um tapa em nossa cara. Como 
romper com esse círculo vicioso, indagarão alguns? 
Não tem como romper. Simples assim. Isso aqui é 
uma bagunçacia, desculpe, democracia. Ao menos 
no que diz respeito ao tráfico de drogas, a cada dia 
mais e mais pessoas entram para o negócio das 
drogas.
 Pouco importa a elas o risco de serem 
presas e passarem alguns meses ou anos na cadeia. 
Primeiro que via de regra a prisão só vem depois da 
segunda vez em diante. Segundo que a sedução do 
ganho fácil supera em muito o risco de uns poucos 
anos encarcerado, inclusive porque na cadeia estão 
os parças do crime, tem drogas à vontade, baralho, 
televisão, comida de graça, internet, celular e por aí 
afora.
 É sério, o crime compensa demais neste 
país. Se não compensasse e cadeia fosse assim tão 
ruim como alguns apregoam, a reincidência seria 
muito menor e muito menos pessoas escolheriam 
este caminho e viveriam honestamente. Mas ser 
honesto implica em trabalhar e, quase sempre, 
ganhar pouco, coisa que traficante diz que é para 
otário.
 Traficantes, assim como furtadores, 
roubadores, estelionatários, sequestradores e outros 
não gostam de trabalhar, gostam de ganhar dinheiro 
fácil, ainda que isso implique em comercializar 
substâncias que destroem vidas alheias, como 
acontece no famigerado crime de tráfico de 
entorpecentes. Nesse caótico quadro retratado, é fato 
que quanto mais traficantes a Polícia prende, mais 
traficantes surgem no lugar dos que são presos.
 Multiplicam-se aos milhares. Não tem 
verba orçamentária que dê conta de criar vagas no 
sistema prisional. Resultado: superpopulação 
carcerária, perda do controle dos presídios para os 
narcotraficantes, carnificinas etc. Solução a curto 
prazo: mutirões carcerários para botar nas ruas 
milhares de criminosos.
 É o que acontecerá nos próximos dias. O 
governo vai nos dizer que eles não deveriam estar 
presos, que são presos provisórios blá, blá, blá. 
Conversa! Salvo um ou outro caso concreto de 
injustiça, a verdade é que o Estado vai soltar a 
bandidagem porque sabe que se não fizer isso haverá 
muitos outros massacres e isso pegará muito mal 
para o Brasil perante a comunidade internacional e 
seus organismos ditos de Direitos Humanos.
Concluindo: já que perdemos a guerra, porque não 
co locar  em pauta  o  deba te  acerca  da  
descriminalização do comércio de drogas e saber o 
que a sociedade pensa sobre o assunto, ouvindo 
especialistas das mais diversas áreas em audiências 
públicas e no futuro, quem sabe, até mesmo 
submeter o tema a um plebiscito.
 Se ficar provado tecnicamente que haverá 
uma explosão no consumo de drogas, criando-se um 
grave problema de saúde pública, no que, 
pessoalmente, não acredito, que não se faça a 
experiência.
 Porém, de outro lado, se ficar demonstrado 
que os níveis de consumo manterse-ão estáveis, 
porque não tentar outras alternativas para lidar com a 
problemática das drogas, mobilizando os 
astronômicos recursos financeiros que hoje são 
utilizados na repressão ao tráfico para campanhas 
publicitárias de massa para a prevenção ao uso de 
drogas e também para o tratamento médico de 
viciados e dependentes químicos, assim como 
trazendo para a formalidade as empresas que 
venham a se dedicar ao negócio, aumentando a 
arrecadação do Estado com tributos e impostos a 
serem criados na regulamentação da atividade, de 
maneira que o traficante não seja mais o herói da 
juventude, mas sim um anônimo, como anônimo é o 
presidente da companhia Souza Cruz e anônimo é o 
presidente da Ambev, empresas estas que, a despeito 
de fabricarem e comercializarem produtos 
extremamente nocivos à saúde humana, estão na 
formalidade.
 Transformar traficante em empresário? 
Acho que nos vão custar menos!!!
Jorge Paulo Damante Pereira é promotor de 
Justiça em Rondonópolis
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Sistema prisional inutilizado Descriminalização das drogas
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