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FÉRIAS NA TRANCA
Ladrões Fábio da Costa Mendes, Jeferson Roseno de Oliveira, Janderson da Silva Carvalho, e Darlan de Souza, devem passar boa temporada atrás das grades

Presa quadrilha que roubou
camioneta de ex-vereadora
Foto: PM-MT

Os ladrões renderam a filha da empresária ex-vereadora Filomena
Maria de Alcântara Silva, popular Filó em um supermercado no DNER, na
manhã de anteontem e tentaram seqüestrá-la na camioneta Toro que ela
estacionara no local. Não conseguindo os 4 assaltantes roubaram o veículo
e na fuga caíram no Córrego Lavapés, evadindo-se a pé. Todos eles foram
presos pela Força Tática da PM. Página 03

EM CÁCERES

Liminar do tribunal
libera Ganha Tempo
Foto: Arquivo

Página 03

Toro caiu no córrego e os bandidos na cana da PM
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Reverso da Luta
Para seguir Jesus é preciso saber arriscar, sem
receio de «parecer ridículos» e sem ser «demasiado
educados»; e nisto «as mulheres são mais capazes que
os homens». O convite «a não ficar sentados na vida,
parados a ver», foi relançado pelo Papa na missa
celebrada na sexta-feira, 13 de janeiro, na capela da
Casa Santa Marta. Para a sua reflexão, Francisco partiu
do trecho evangélico de Marcos (2, 1-12) proposto pela
liturgia, que narra a chegada de Jesus a Cafarnaum:
«Reuniu-se uma tal multidão, que não podiam
encontrar lugar nem junto da porta». Mas pode-se
pensar que «aquela gente segue Jesus por interesse
próprio, para obter algo; talvez: a saúde, uma palavra
de conforto».
Por conseguinte, o Evangelho conta-nos
acerca «desta gente» que «ia atrás de Jesus, caminhava,
procurava-o porquê havia n'Ele algo que a atraía:
aquela autoridade com a qual ele falava, as coisas que
dizia e como as dizia, fazia-se compreender». E além
disso, Jesus «curava e muitas pessoas seguiam-no para
que ele as curasse».
Houve ocasiões, afirmou o Papa, nas quais «o
povo o queria fazer rei, porque pensava: “Este é o
político perfeito e com ele as coisas correrão bem, não
haverá problemas”». Mas «o povo errava» ao pensar
assim. E, com efeito, «Jesus foi embora, escondeu-se».
Mas também é verdade que «Jesus deixava sempre que
o povo o seguisse com esta pureza de intenção não
total, imperfeita, porque sabia que todos somos
pecadores».
Na realidade «o problema maior – insistiu
Francisco – não eram aqueles que seguiam Jesus, mas
os que ficavam parados», os homens «parados, que
estavam, na margem do caminho, olhavam, sentados».
Marcos, no seu Evangelho, narra que ao verem a
multidão em volta de Jesus «pensavam consigo
mesmos: “Que gente ignorante, que gente
supersticiosa!”». Mas «quantas vezes – reconheceu o
Papa – também a nós, quando vemos a piedade das
pessoas simples, nos vem em mente aquele
clericalismo que tanto mal faz à Igreja e julgamos as
pessoas simples» pensando que são «supersticiosas».
Sem dúvida, «o povo é pecador, como eu sou
pecador, todos o somos». Mas o povo «procura Jesus,
procura algo, procura a salvação». Ao contrário, aquele
«grupo» de homens «parados estavam ali, na varanda, a
olhar e a julgar». E «há outros “parados” na vida:
pensemos naquele que desde há trinta e oito anos estava
à beira do tanque, parado, amargurado pela vida, sem
esperança – “nada a fazer, assim não se pode” – e
digeria a própria amargura» afirmou o Papa referindose à cura do paralítico no tanque Betesda em Jerusalém,
narrada por João no seu Evangelho (5, 1-9). Também
aquele homem «era outro parado que não seguia Jesus
nem tinha esperança».
E ainda, prosseguiu, «pensemos na pecadora
na casa de Simão: entrou ali, desesperada, chorou, os
cabelos desleixados, com o perfume na mão. E Simão
olhou para ela e disse: “Desenvergonhada, se ele fosse
um profeta e soubesse quem ela é!”». Também aquela
mulher «arriscou ser julgada». Assim como «a
samaritana arriscou quando começou a discutir com
Jesus: sendo ela adúltera, arriscou e encontrou a
salvação».
Em síntese, são todas histórias de
mulheres. Será porque «as mulheres arriscam mais que
os homens: é verdade, são mais corajosas e devemos
reconhecer isto». «Seguir Jesus não é fácil – prosseguiu
o Pontífice – mas é bom e arrisca-se sempre, e muitas
vezes tornamo-nos ridículos».
Mas «encontra-se uma coisa importante: sãote perdoados os pecados». Porque «por detrás daquela
graça que pedimos – a saúde ou a solução para um
problema ou para o que for – há vontade de sermos
curados na alma, de sermos perdoados».
***___ news.va/pt/news/

O Dia Internacional Contra a
Corrupção foi instituído pela ONU com a
assinatura da Convenção das Nações
Unidas, no dia 9 de dezembro de 2003, 14
anos passados, portanto, com o objetivo de
conscientizar sobre a corrupção a nível
mundial e enaltecer o papel do combate à
corrupção. Em nome deste combate se
organizam workshops, reuniões, encontros,
audiências públicas, seminários e os
cambaus, tudo com chavões, jargões,
palavras de efeito, dados e roubadas, uma
miscelânea mais para parafernália dos
infernos, salvo raras exceções.
Não que a gente seja contra a guerra
contra a corrupção, os corruptos e
corruptores, longe disso, apenas vimos no
dia a dia, uma falsa política geral neste
contexto. Já dizia Rafael Franzini, que a
corrupção é um crime que
atinge a todos por
representar o maior
o b s t á c u l o a o
desenvolvimento
econômico e social no
mundo, contribuindo para a
instabilidade e a pobreza,
desencorajando
investidores, além de
corromper as instituições
democráticas e ameaçar o
Estado de Direito.
O
g r a n d e
problema no combate a corrupção no Brasil,
é a judicialização da política e vice-versa e
para dar efetividade à repressão, vem-se
adotando afastar as garantias processuais,
vistas como obstáculos à efetivação do 3º
poder. Neste viés, incorporam uma postura
que enxerga o investigado ou réu como
inimigo, afastando-se, assim, da necessária
isenção a que se vinculam como órgãos do
Estado e integrantes do poder público,
convertendo-se em ídolos nacionais e
adentrando, cada dia mais, à esfera da
política, interferindo em debates e buscas de
soluções que seriam próprios dos
representantes eleitos pelo povo.
Entendemos corretíssima a
referencia de Franzini a este respeito, pois

acompanhamos desde 1964 os tais combates
a corrupção, não sendo este Vírus maligno,
privilégio de políticos atuais e seus
conchavistas. A corrupção tem raízes
embrionárias e está presente nas relações de
poder que engendram o sistema político,
sendo preciso percebê-la como rede que
integra diversos agentes e interesses
político-econômicos relacionados e
divididos em distintos momentos e esferas
de atuação, ultrapassando, inclusive, as
fronteiras nacionais.
Um dos chamarizes a fomentar a
corrupção no mundo se chama petróleo, os
grandes, criam títeres em países como
Brasil, Venezuela, Oriente Médio, exumamse casos, aliciam-se mídias, derrubam
governos, atropelam-se leis, pouco importa.
O que importa nesta falsa cruzada contra a
corrupção sem
transparência, é o capital, o
vil metal, seja liquido ou
sólido e que se dane a
injustiça, a desigualdade, a
falta de recursos essenciais
em benefício da sociedade
e a legitimidade
democrática.
No frigir da
omeleta, operações
excessivas, reais corruptos
ficam a deriva e simples
suspeitos e ou delatados
sem provas vão pro cárcere, destoando o
combate a corrupção, formulado pelo
populismo, que pode representar um perigo
para a cultura jurídica, que deve ficar atenta
de maneira alarmante para proteger a própria
jurisdição e a credibilidade do direito.
Concluindo, combater a corrupção
sim, sempre, mas respeitando os limites
legais, morais e constitucionais, para Chico e
Francisco e não de forma seletiva. Nesse
passo, não só, não terá êxito em extirpar a
corrupção, como pode levar a sociedade a
um nível de autoritarismo intolerável, já que
atos de abuso de autoridade com o intuito de
legitimar os desvios de cumprimento da lei,
não são sustentáculos do combate à
corrupção.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o setor de obras da prefeitura que nos intervalos
das chuvas não brinca em serviço e depois da labuta
na confecção dos arranjos de decoração de Natal na
Sicmatur, está providenciando o cercamento da
quadra frente a Escola União e Força. Tudo no
capricho, soldas, pinturas e logo, logo, a rapaziada
vai poder curtir o local em ampla segurança.

“Creia nos que
procuram a
verdade; duvide
daqueles que a
encontram!”
André Gide

PRETAS

Para alguns motoristas que ainda não aprenderam o
limite permitido para estacionar caminhões nas vias
públicas, ou então fazem de propósito, numa
infração ao disposto nas leis de transito. Os
flagrantes são vários, inclusive no centro da cidade,
atrapalhando as conversões nas esquinas, além de
representar causas iminentes de acidentes.
BRANCAS

Para os alunos das escolas da rede púbica de ensino
de Cáceres que participaram da Gincana das
Garrafas Pets promovida pela prefeitura, recolhendo
milhares de vasilhames recicláveis utilizados na
decoração natalina da Sicmatur. Lançado no início
do mês passado, a gincana premiou com 4 tablets, os
estudantes que conseguiram a maior pontuação e a
premiação foi entregue ontem às 16 horas na
Sicmatur.
PRETAS

Foto da Semana

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Ainda o sucatão secular de cimento Clube
Humaitá, tombado pelo Iphan, debulhado pela
imprensa e jogado as traças e ruínas pelos
responsáveis do patrimônio histórico. Depois de
escachado e com razão pela mídia, na mira do
MPE, resolveram colocar um falso tapume de lata
velha, dizem, pra evitar que vândalos entrem no
muquifo, interno que continua na mesma. Além da
sujeira, duas piscinas criando dengue, arre - égua!

Mais uma vez para o Iphan/MT no tocante ao
tombamento de imóveis centenários em Cáceres,
tombados por intempéries e não pela restauração,
com quintais transformados em matagais, como o da
foto na esquina da General Osório com Seis de
Outubro. O mato cresceu tanto na antiga Casa do
Pinho, que não seria nenhuma surpresa sair dali uma
onça.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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VIOLÊNCIA URBANA

A violência em Cáceres é uma ameaça constante, prova disso, o assalto em plena luz do sol quando 4 bandidos atacaram uma jovem para roubar a camioneta

Força Tática prende ladrões
que assaltaram ex-vereadora
Da Redação
Fotos: PM/MT

algo da cintura. Foi então necessário
que os policiais realizassem um
disparo intimidando o assaltante que
foi atingido numas das pernas.
Enfim imobilizado e preso,
ele foi encaminhado pelo Corpo de
Bombeiros ao Hospital Regional de
Cáceres, onde segundo o tenente dos
bombeiros, não corre risco de morte.
Os suspeitos Janderson e
Fábio foram presos logo em seguida

após invadir uma casa e tentar roubar
outro carro, um Prisma e com apoio
da Força Tática, o suspeito Darlan
foi preso em sua residência, já de
banho tomado e roupas trocadas.
Conforme relato policial,
Darlan figura bastante conhecida e
que já teria realizado diversos furtos
e assaltos na cidade, teria saído a
poucos dias da Cadeia Pública de
Cáceres.

SÉTIMA ARTE
Ladrões Fábio, Janderson, Jeferson e Darlan, no xilindró

N

a manhã de anteontem, (7),
em uma ação rápida que
mobilizou equipes do 6º
Batalhão e Força Tática da Polícia
Militar de Cáceres, quatro suspeitos
acabaram presos pelo roubo de um
veículo e tentativa de um segundo
assalto.
Fábio da Costa Mendes, 28,
Jeferson Roseno de Oliveira, 31,
Janderson da Silva Carvalho, 27, e
Darlan de Souza, 28, são apontados
como autores do roubo do veículo
Fiat Toro, cor branca, ocorrido
minutos antes no bairro DNER.
Conforme apurado, o crime

começou quando dois assaltantes
fingindo estarem armados tomaram
de assalto um veículo pertencente a
ex-vereadora Filomena Maria de
Alcântara Silva, popular Filó, em
frente de um mercado, em Cáceres.
A filha de Filó, disse que ao
ser rendida pelos dois ladrões ainda
no interior do mercado e ser
obrigada a entrar na camioneta,
piscou para um segurança do
estabelecimento, que encarando os
bandidos puxou-a da Toro, evitando
que ela fosse levada pela dupla
facínora.
Assustada com a

interferência do segurança, a dupla
se evadiu com o veículo roubado e
perdeu o controle da direção, caindo
no Córrego Lavapés, onde a Toro foi
abandonada. Ato seguinte, os
ladrões empreenderam fuga a pé,
pelos bairros Cristo Rei e Poupex.
Nas imediações da Avenida
dos Estados, o suspeito Jeferson
vulgo Cará foi avistado e ao notar a
presença das viaturas escalou muros
das residências do local, sendo
acompanhados pelos PMS. Acuado,
foi alertado pelos policiais para que
se entregasse, mas se negou e a todo
instante esboçava menção de tirar

TUDO JUNTO

Liminar do TJ anula suspensão
do “Ganha Tempo” em Cáceres
TJ/MT c/ Redação

A

licitação para a expansão do
projeto Ganha Tempo em
sete municípios do estado,
incluindo-se Cáceres, que havia sido
suspensa pelo governo em fevereiro
deste ano, atendendo pedido da
Justiça, teve decisão revertida
anteontem, nove meses após, através
de liminar concedida pelo presidente
do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso desembargador Rui Ramos
Ribeiro. Na decisão, ele permite a
continuidade das obras de
implantação de sete unidades
orçadas em R$ 533 milhões.
A decisão suspende a
decisão da 5ª Vara da Fazenda
Pública de Cuiabá, que impedia a
continuidade das obras, atendendo a
uma ação da Procuradoria Geral do

Estado e agora, com a liminar, o
certame deve escolher uma empresa
para administrar as novas unidades.
"Entendo devidamente
delineada a possibilidade da decisão
liminar que se pretende suspender
causar grave lesão à ordem
administrativa do Requerente",
afirmou Rui Ramos em sua decisão.
As obras serão executadas
pela Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social
(Setas), por meio de uma Parceria
Público-Privada (PPP), na
modalidade concessão
administrativa por 15 anos.
“ A d e c i s ã o d o
desembargador Rui Ramos Ribeiro,
permitindo que as obras tenham
continuidade, restaura e coloca a
Foto: Arquivo

ordem pública no seu devido lugar,
entendendo que milhares de
cidadãos mato-grossenses sejam
beneficiados com os serviços do
Ganha Tempo, quando estiver em
pleno funcionamento nessas
localidades”, comentou o
procurador geral do Estado, Rogério
Gallo.
Para o procurador Mateus
Molina, o desembargador Rui
Ramos levou em conta dois fatores
para sua decisão. Primeiro a
relevância dos serviços que serão
prestados pelo Estado de Mato
Grosso através dessa parceria
público-privada.
Do outro lado o prejuízo que
vem sendo causado pela decisão do
Juízo de Primeira Instância, já que
nenhuma obra poderia prosseguir
em relação ao Ganha Tempo e os
cidadãos, principalmente os do
interior do Estado, deixariam de
receber o atendimento.

Cineasta Peska retorna com
Atores do Mundo em Cáceres
Da Redação

A

manhã, das 15h00 às 18h00,
acontece no Centro Municipal
de Cultural de Cáceres, o evento
"Atores do Mundo" ministrado pelo
cineasta Leandro Peska, constituindo-se
em uma oportunidade para os
interessados em atuação de aprender
algo mais sobre esse universo fascinante
da sétima arte.
O foco do evento busca
aproximar a atuação do cotidiano de
cada participante, trazendo conceitos,
técnicas e exercícios práticos que
acrescentem no dia a dia e na vida
profissional de cada participante.
Conforme o cineasta Peska,
todos somos atores desde o nascimento e
é com isso em mente que ele
desenvolveu a proposta do curso em
livre formação em atuação Atores do
Mundo. O objetivo, evidenciar que é
possível agregar os valores da atuação
de teatro, cinema e televisão nas
necessidades específicas de cada um.
Sobre o cineasta Leandro
Peska, em 2014, ele foi selecionado com
sua produção Vida em Cores, um retrato
biográfico, um exercício de
experimentação de formas, imagem
interpretando imagem, voltado para a

arte visual de Sebastião Mendes. Neste
curta-metragem de 12 minutos ele se
propôs a esquadrinhar o processo
criativo do artista plástico Sebastião
Mendes, o primeiro finalizado pelo
cineasta e apresentado no 2º Festival de
Cinema de Cáceres.
O evento de domingo
funcionará como uma aula experimental
em que serão apresentados alguns
exercícios e técnicas práticas, quando
será feito um panorama do mundo da
atuação. O curso "Atores do Mundo"
será realizado em 2018 em cronograma
a ser divulgado. Durante o evento
haverá sorteio de filme em DVD e
brindes da loja Big Bang.
Atores do Mundo é uma
iniciativa do Cubo Mágico Produções e
tem apoio da Big Bang, Rangel Gomes
Design Gráfico e Prefeitura Municipal
de Cáceres. As inscrições custam R$ 25
(pagamento apenas em dinheiro no dia
do evento) e menores de 18 anos têm de
comparecer acompanhados do
responsável legal para assinar
autorização. Mais informações pelos
telefones (65) 9 9931-3577/ 9 98034301/ 9 9927-2356 ou no e-mai:l
leandropeska@gmail.com
Foto: Divulgação

Leandro Peska produziu curta com o pintor Sebastião Mendes

Agencia engloba vários setores e serviços à comunidade
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O FUTURO É AGORA

Coordenador lembrou que Cáceres tem um Plano Diretor, mas reconheceu a necessidade de atualização, pois o diagnóstico técnico que o embasou tem 10 anos

Prefeitura e Unemat querem ouvir
o povo para elaborar Plano Diretor
Assessoria

Foto: Arquivo

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres e a Universidade do
Estado de Mato Grosso
deram inicio a fase de apresentação
do diagnóstico técnico do município
para a população a fim de ouvir
sugestões que venham a subsidiar a
construção coletiva do Plano Diretor
do município. A primeira audiência
pública foi realizada na noite da
quinta-feira (7) no Centro Cultural.
A elaboração do Plano
Diretor de Cáceres é um dos quatro
grandes eixos do convênio firmado
entre a Prefeitura de Cáceres e a
Unemat intermediado pela
Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual (Faespe).
Além desse projeto, os outros são:
Plano de Mobilidade Urbana,
Cadastro Multifinalitário e
Reestruturação Fiscal e Tributária.
O professor da Unemat,
doutor em urbanismo, João Sanches,
que coordena o trabalho do Plano
Diretor explicou que serão
realizadas diversas audiências
públicas em pontos distintos do
município e também oficinas em
algumas escolas do município a fim
de que a população conheça a
realidade e a partir disso possa
opinar e dizer como deseja ver a
cidade daqui alguns anos.
Ele explicou que Cáceres
tem um Plano Diretor que ainda está
vigente, mas reconheceu a
necessidade de atualização visto que
o diagnóstico técnico que embasou a
atual legislação já tem 10 anos. “A
cidade mudou muito nos últimos
anos, o clima, a umidade e os ventos,
por exemplo, sofreram alterações.

construído, serão iniciados os
processos para elaboração das

diferentes leis que darão sustentação
ao planejamento da cidade.

COLETA SELETIVA

Araputanga festeja terceiro
carregamento de Recicláveis
Assessoria

A

Além de festar, prefeitura quer o povo no plano de gestão

Temos que estar atentos a diversos
fatores e entender o que é o Plano
Diretor para planejarmos a cidade
que queremos”, explicou.
A secretária de
Planejamento do município, Nelci
Long, agradeceu a parceria da
Unemat e da Faespe com a Prefeitura
e destacou a importância de se fazer
esse planejamento de forma
responsável e compromissada para
garantir que Cáceres possa ser
pensada e planejada para mais 25
anos.
A vice-prefeita Eliene
Liberato destacou a importância da
participação popular nesse projeto
que visa um planejamento da cidade
e agradeceu a Unemat por aceitar o
desafio. Ela lembrou que a Unemat
vem cumprindo à risca todo o

cronograma estabelecido. Já o
diretor da Faespe, o servidor da
universidade Valter Gustavo Danzer,
lembrou que esse convênio entre a
Unemat e a Prefeitura é pioneiro no
país e vem trazendo frutos positivos
tanto para os munícipes como para a
comunidade acadêmica.
Entre os participantes da
audiência pública, o engenheiro e
inspetor do CREA, Adilson Reis,
ressaltou a qualidade do diagnóstico
técnico apresentado pela
Universidade e lembrou o quanto é
fundamental a participação popular
nessa construção. O professor
universitário e jurista Expedito
Figueiredo lembrou que é necessário
cuidar do arcabouço jurídico. Os
professores da Unemat explicaram
que após o Plano Diretor ser

Prefeitura Municipal de
Araputanga termina o ano de
2.017, comemorando o 3°
Carregamento de Materiais
Recicláveis coletados e separados no
município, trabalho que vem sendo
realizado pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e a Associação de
Catadores "Reciclar para Viver
Melhor", em parceria com várias
entidades e órgãos da Administração
Pública. Entre estes, estão o
Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico
"Nascentes do Pantanal", o
Ministério Público de Araputanga, a
C â m a r a d e Ve r e a d o r e s e a s
Secretarias Municipais de Obras,
Saúde, Educação e Vigilância
Sanitária. Na oportunidade, o
presidente da Associação de
Catadores, Claudemir Vanzella,
disse que foram carregados cerca de
16 mil quilos de papelão e plástico

(prensados) que vinham sendo
depositados de forma totalmente
desordenada no lixão nas
proximidades da cidade.
O técnico ambiental e
gerente da Secretaria de Meio
Ambiente, Willie Douglas Martes
Ferreira frisou sobre a importância
socioambiental do trabalho que vem
sendo realizado, ressaltando que,
antes, esses materiais eram
simplesmente queimados
clandestinamente no lixão,
contribuindo para a poluição
ambiental e a propagação de muitas
doenças respiratórias,
principalmente nos períodos de seca.
Finalizando, ele pontuou
que o objetivo para 2.018 é expandir
esse trabalho de coleta seletiva para
todos os bairros da cidade e
agradeceu ao Prefeito e aos demais
parceiros pelo apoio nos trabalhos da
Secretaria.
Foto: Popular On Line

REGIME DE PLANTÕES

Portaria estabelece horário
do recesso forense em MT
Assessoria

O

horário do expediente
forense no Tribunal de
Justiça de Mato Grosso e nas
comarcas do interior do Estado
durante o recesso forense foi
estabelecido e consta da Portaria nº.
709/2017 da Presidência, publicada
no Diário da Justiça Eletrônico
(DJE) de 28 de novembro, edição

10147.
O recesso será de 20 de
dezembro a 6 de janeiro, das 13h00
às 18h00, conforme Resolução nº.
244/2016, editada pelo Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe
sobre a regulamentação dos
trabalhos no âmbito forense no
período natalino e dos prazos
Foto: Ilustrativa

Nos plantões a-quo, os feitos serão protocolados na forma física

processuais.
Conforme o documento, o
horário de expediente das unidades
administrativas do TJMT poderá ser
ampliado por necessidade
justificada do serviço. No dia 19 de
dezembro (terça-feira) o expediente
em todas as unidades do Judiciário
ocorrerá, excepcionalmente, das
8h00 às 15h00.
De acordo com a Portaria, as
medidas judiciais protocoladas até
as 15h00 do dia 19/12 serão
analisadas pelo magistrado sorteado
e após, deverão ser encaminhadas à
apreciação do magistrado
plantonista. Durante todo o recesso
forense, em regime de plantão, serão
apreciados apenas os feitos que
demandem medidas urgentes ou que
haja risco iminente do perecimento
de direito, ou de dano irreparável ou
de difícil reparação.
Durante o plantão
judiciário, em Primeira Instância, os
processos serão protocolados na
forma física e em Segunda Instância
por meio do Processo Judicial
Eletrônico (PJe).

Cáceres-MT, 08 e 09 de dezembro de 2017

Materiais eram queimados clandestinamente no lixão
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SEM RECESSÃO

Para executivos da empresa, por mais que hoje se tenha um sistema online muito
rápido, as plataformas da CVC conseguem acompanhar e competir no setor

Agências se mantêm intactas
no páreo competitivo online
Assessoria

Foto: JCC

Geane de Moraes, gerente Executiva da CVC em Cáceres

O

número cada vez maior de
viajantes pelo mundo vem
garantido ao setor do turismo
estabilidade invejável durante o
período de recessão enfrentado pelo
país. Uma pesquisa divulgada em 2016
pelo Ministério do Turismo (MTUR)
confirma a tendência: 49,4% da
população brasileira viaja pelo menos
uma vez por ano. Com a bonança,
mesmo diante da popularização dos
buscadores de passagens online, a
expansão das agências de viagem

manteve o ritmo, apostando no contato
com o cliente para manter os
empreendimentos no páreo. É o caso da
CVC, que em 2017 inaugurou duas
unidades em Mato Grosso.
Ao mencionar as
implantações nas cidades de Juína e
Campo Novo do Parecis, o empresário
e representante máster da franquia no
Estado, Oiran Gutierrez, explica que o
setor foi pouco afetado pela crise.
Desde 2001, quando assumiu a marca,
foram abertas pelo menos 25 novas

lojas pelo Estado. Quase todas elas são
administradas por seus exfuncionários, chamados pela matriz de
“empresários quarteirizados”. De lá
para cá, foi também foi registrado
crescimento de dois dígitos anuais,
segundo o proprietário.
Em sua avaliação, hoje, as
grandes empresas online passam a
fazer o caminho considerado inverso,
instalando lojas físicas em shoppings
para se aproximar dos clientes. “Ali
eles podem sentir o cheiro da bolsa, do
sapato, da comida. O turismo é isso,
precisa desse contato. Então, por mais
que hoje se tenha um sistema online
muito rápido, as plataformas da CVC
conseguem acompanhar a e competir”,
diz. A visão corporativa da modalidade
virtual é simplificada, comparada com
o funcionamento de uma máquina de
refrigerante. “Você coloca uma moeda
e pega o refrigerante. Se o cliente quer
fazer um bate e volta no Rio de Janeiro,
por exemplo, funciona.
Mas se quiser uma parada em
São Paulo, o sistema já não entende. As
pessoas querem trocar uma idéia com o
consultor, sentir essas experiências.
Então há ainda muita sobrevida nas
lojas presenciais”, disse.
De acordo com levantamento
mensal da Agência Nacional de

Aviação Civil (Anac), a demanda (em
passageiros-quilômetros pagos
transportados, RPK) registrou aumento
de 7,8% em outubro de 2017, no Brasil.
Comparada com o mesmo mês de
2016, esta é a oitava alta do indicador
após 19 meses em queda.
O dado significa que foram
transportados 7,8 milhões de
passageiros pagos em vôos
domésticos, representando variação
positiva de 7,8% em relação ao mesmo
período do ano anterior. Diante das
altas Oiran aponta alguns fatores

importantes para estes resultados.
“Entre 2003 e 2005 houve a entrada das
classes D e E, que começaram a viajar
de avião. Esse pessoal agora não vai
voltar para o ônibus. A comodidade e o
tempo hoje em dia são muito
preciosos.” Somam-se a isso
facilidades no pagamento, que,
segundo ele, foram implantadas
gradualmente, há cerca de 15 anos, pela
companhia. “A CVC democratizou o
turismo quando começou a dividir as
parcelas em 10 vezes e no boleto.
Antes, era no máximo uma mais duas.”

CRÉDITO PODRE

Agro sonegou R$ 143 mi
de ICMS em cinco anos

Sefaz c/ Redação

Foto: Reprodução

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Palestra realizada pelo Sicredi
reúne associados em Vila Bela

Assessoria

O

fim do ano vai se aproximando e
com ele chegam às expectativas
para os próximos 12 meses. Uma
das principais preocupações é referente à
vida financeira. Esse foi o tema da palestra
promovida pela agência Sicredi em Vila
Bela da Santíssima Trindade na noite da
terça-feira (5) e contou com a participação
de dezenas de associados e pessoas da
comunidade que têm intenção em
conhecer mais a Cooperativa.
A palestra ficou sob o comando
da especialista em educação financeira,
Jaqueline Matzner, que falou durante
aproximadamente uma hora e meia sobre
estratégias de como utilizar melhor o
dinheiro. “Como está chegando à época
que tradicionalmente se planeja o
próximo ano e também se faz uma análise
de tudo o que se conseguiu até agora, é
importante parar para pensar, se não a
gente fica andando em círculos e não
chega a lugar algum. A gente ganha
dinheiro e gasta ele com coisas que nem
fazem tanto sentido assim e os sonhos e
projetos acabam ficando para trás.”
Jaqueline Matzner também
explicou que riqueza não significa,
exatamente, ter dinheiro no bolso. Para
ela, “se tem riqueza quando você
consegue fazer a viagem que deseja, ter o
carro que você deseja, a casa que você
deseja. São as decisões de cada um que
fazem com que isto aconteça.”

Conforme a gerente da agência
de Vila Bela, Marli Rampaso, essa
preocupação com a comunidade local é
uma das missões do Sicredi que valoriza
as regiões onde atua, oferece soluções
financeiras para agregar renda e contribui
para a melhoria da qualidade de vida dos
associados e da sociedade, concluindo
que, já era um objetivo há algum tempo.
“A gente entende que isso é de

grande importância para os associados e
usuários da nossa agência aqui de Vila
Bela e por isso oferecemos esse tipo de
serviço, também para aqueles que ainda
não são associados da Cooperativa, já que
têm diversas pessoas que ainda não têm
conta no Sicredi,” finalizou. Atualmente a
agência de Vila Bela tem dois mil
associados e movimenta, em média, 30
milhões de reais por ano.
Foto: Assessoria

Jaqueline Matzner comandou a palestra do Sicredi

Mais de 1 bilhão de grãos saíram sem recolher ICMS

I

nvestigações da Polícia Judiciária
Civil, desenvolvidas com conjunto
com a Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz), apontam que mais de 1
bilhão de grãos saíram do Estado de Mato
Grosso sem o devido recolhimento do
ICMS, deixando prejuízo estimado em R$
143 milhões, entre os anos de 2012 a 2017.
O esquema foi descoberto nas
investigações da operação "crédito
podre", deflagrada na última quinta feira,
7, pela Delegacia Especializada em
Crimes Fazendários e Contra a
Administração Pública (Defaz) e que
cumpriu 16 mandados de prisão
preventiva, 34 ordens de busca e
apreensão e 9 conduções coercitivas.
Apenas uma das conduções coercitivas
não foi cumprida.
Um mandado de prisão foi
cumprido em Sorriso. “Aqui foi presa uma
mulher (identificação não informada) que
é dona de uma empresa. Ela disse que
desconhece as acusações. A empresária
vai passar por uma audiência de custódia e
possivelmente deve ser encaminhada para
o presídio feminino em Colíder.
Também foi preso o empresário
considerado o líder da organização
criminosa. Ele é sócio da empresa onde
são emitidas as notas fiscais fraudulentas
e apontado como o responsável por toda a

organização criminosa. Além de um
gestor administrador de uma empresa
agrocomercial e um técnico em
contabilidade.
Foram cumpridos mandados em
Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde,
Rondonópolis, Barra do Garças e
Indaiatuba (SP), por 35 equipes, que
totalizam 140 policiais civis de unidades
das Diretorias de Atividades Especiais,
Metropolitana e Interior. Uma empresa do
ramo de gestão empresarial, com sede em
Cuiabá, é apontada nas investigações com
a responsável por gerir e organizar todo o
esquema criminoso.
Nas funções, a emissão de notas
fiscais inidôneas (frias) das empresas
criadoras de créditos podres para as
empresas operacionais e, posteriormente,
para o destinatário final, localizado em
outra unidade da federação, ocasionando
dano fiscal do Estado de Mato Grosso.
O montante de dinheiro que o
Estado deixou de arrecadar, no esquema
que envolveu 30 empresas de fachadas ou
fantasmas, constituídas com o objetivo de
promover a sonegação de impostos,
poderia ser investido na aquisição de 753
leitos de UTI; 938 viaturas policiais;
construção de 72 escolas; e 1.400 casas
populares, aponta a assessoria da Polícia
Civil.

Cáceres-MT, 09 e 10 de dezembro de 2017

GERAL

NOVA CHANCE
Prova será aplicada nas penitenciárias Central Estadual, Ana Maria do Couto
May, Major Eldo Sá, a Mata Grande e unidades em Barra do Garças e Cáceres

Centenas de presos farão
provas do Enem em MT
Assessoria c/ Redação

Foto: Sejudh

Em MT cerca de 30% dos detentos cursam do fundamental à faculdade

P

resos de 27 unidades
prisionais de Mato Grosso
farão a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) para pessoas privadas de
liberdade nos dias 12 e 13 de
dezembro. Segundo a Secretaria
de Justiça e Direitos Humanos de
Mato Grosso (Sejudh-MT), 659
presos estão inscritos para
fazerem a prova nas unidades.
Entre as unidades onde a
prova será aplicada, estão a
Penitenciária Central do Estado
(PCE), Penitenciária Feminina
Ana Maria do Couto May,
Penitenciária Major Eldo Sá, a
Mata Grande, em Rondonópolis,
além de unidades em Barra do

Garças e Cáceres.
Mato Grosso tem uma
população carcerária de 11 mil
presos. Ainda de acordo com a
secretaria, para o Enem deste ano,
as provas darão acesso para o
ensino superior, diferente de ano
anteriores quando era possível
utilizar as notas obtidas para obter
certificação do ensino médio.
Das salas de aula de
unidades penitenciárias, alguns
presos conseguiram em anos
anteriores obter sucesso nas
provas do Enem e hoje estudam
em universidades, como a
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) em
Rondonópolis, com autorização

judicial. Atualmente são 20 presos
de várias unidades prisionais
cursando graduações como letras,
ciências contábeis, ciências
biológicas, administração,
matemática e zootecnia.
Conforme levantamento
da Sejudh, o Sistema
Penitenciário de Mato Grosso
possui salas de aula em 46
unidades prisionais. Nesse ano,
mais de 3 mil presos foram
matriculados nos ensinos
fundamental e médio.
Em Mato Grosso,
aproximadamente 30% dos
detentos cursam do ensino
fundamental à faculdade. Outros
13% dos presos trabalham durante
o cumprimento da pena.
Enceja
A coordenadora de
educação penitenciária da
Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos, Margareth Anderson,
explica que também em dezembro
os presos farão as provas do
Exame Nacional de Certificação
de Competências de Jovens e
Adultos (Enceja) – que certifica os
ensinos fundamental e médio.
Estão inscritos para esta prova
1.320 presos de 35 unidades. As
provas serão aplicadas nos dias 19
e 20 de dezembro.

06

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE
FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS
ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA,
NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
#197767 DEVEDOR: 06411 - DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZ- CPF.: 02.947.580/0001-54- RUA
PIRAPUTANGA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador:
FRIGORIFICO JUINA - Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Valor do titul Item O da
tabela D de custas
#197770 DEVEDOR: ARACILDA ARAUJO SILVA - CPF.: 171.060.791-20- RUA C 4 QUADRA 18
CASA 18 -COHAB NOVA -CACERES-MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO
DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#197769 DEVEDOR: ARACILDA ARAUJO SILVA- CPF.: 171.060.791-20- RUA C 4 QUADRA 18
CASA 18 -COHAB NOVA-CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197772 DEVEDOR: AURELIO DE MORAIS - CPF.: 241.730.701-44 - RUA CARPINTEIROS 753 CAVALHADA-CACERES-MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#197771 DEVEDOR: AURELIO DE MORAIS - CPF.: 241.730.701-44- RUA DOS CARPINTEIROS
753 -CAVALHADA -CACERES-MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE
APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197785 DEVEDOR: CHOPERIA BEIRA RIO - CPF.: 10.225.616/0001-14- DOS OPERARIOS, N 22 CENTRO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul
Item O da tabela D de custas
#197739 DEVEDOR: DANIEL MORENO DE CASTRO - CPF.: 995.518.109-53- RUA DOS
MACLOUD, N 174, CASA-JD DO TREVO -CACERE -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item L da tabela D de custas
#197765 DEVEDOR: DENAIR SILVA GOMES- CPF.: 405.161.721-15- RUA DAS CEREJEIRAS ,JD
GUANABARA -CACERES-MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A- Sacador: REGINALDO
BICUDO JUNIOR EPP -Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Valor do titul Item A da
tabela D de custas
#197732 DEVEDOR: EIRES SILVA - CPF.: 594.246.801-04 - TREZE DE JUNHO, N 240 -CENTRO CACERES-MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul
Item O da tabela D de custas
#197746 DEVEDOR: FERNANDA DE LIRA - CPF.: 026.252.392-20- RUA SANTA IZABEL 222 -STA
IZABEL -CACERES-MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Sacador: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME-Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item
B da tabela D de custas
#197723 DEVEDOR: FLAVIO ADRIANO DA SILVA - ME- CPF.: 09.165.324/0001-54- RUA DO
TOPAZIO, S/N, S/C-VILA MARIANA-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO - Sacador:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197719 DEVEDOR: HERBERT DIAS - CPF.: 781.633.661-68- RUA RUI BARBOSA 1,M.VERDE CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: REGINALDO BICUDO
JUNIOR EPP - Favorecido:BANCOCOOPERATIVO SICREDI SA Valor do titul Item C da tabela D
de custas
#197737 DEVEDOR: HUGGO WATERSON LIMA DOS SANTOS- CPF.: 327.986.011-34 - R DR
SABINO VIEIRA, N 467 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO - Sacador:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item N da tabela D de custas
#197752 DEVEDOR: J L OLIV NASCIMENTO EIRELI ME- CPF.: 28.144.887/0001-00- RUA PADRE
CASSEMIRO -SANTA CRUZ -CACERES-MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador:
JULIO ANDO CIA LTDA -Favorecido:JULIO ANDO CIA LTDA Valor do titul Item K da tabela D de
custas
#197715 DEVEDOR: J. E. R. DE LIMA - ME- CPF.: 24.153.474/0001-31- R COMANDANTE
BALDUINO,369 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: M.J. LOPES
COM DE PROD ALIMENTIC LTDA -Favorecido:M J LOPES - COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENT Valor do titul Item H da tabela D de custas
#197725 DEVEDOR: LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF.: 02.651.728/0001-09- AVENIDA - SO JOO,
N 224 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Sacador: PROCURADORIAGERAL DO ESTADO DE MATO GROSSOFavorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197726 DEVEDOR: MEIRE DA SILVA LARA - CPF.: 00.330.808/0001-37- RUA - C 04, N 28, QDA 18
-NUCLEO HAB S LUIZ -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Sacador:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO
GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197768 DEVEDOR: MERCADO BOM PRECO - CPF.: 03.286.690/0001-85- RUA COSTA
MARQUES N 970 -CACERES-MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: D CARNES
FRIOS JP - Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Valor do titul Item J da tabela D de
custas
#197722 DEVEDOR:MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - CPF.: 472.881.750-49 - RUA DOS
LAVAPES, N 1, QD 1-MONTE VERDE-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO- Sacador:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#197779 DEVEDOR: NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CPF.: 33.020.967/0001-94VANIDA SETE DE SETEMBRO 282 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR -Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURISFavorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#197780 DEVEDOR: NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CPF.:33.020.967/0001-94AVENIDA SETE DE SETEMBRO 282-CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#197778 DEVEDOR: NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CPF.:33.020.967/0001-94VANIDA SETE DE SETEMBRO 282 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL
DEJUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B
da tabela D de custas
#197781 DEVEDOR: NORTE SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CPF.:33.020.967/0001-94AVENIDA SETE DE SETEMBRO 282-CENTRO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de
custas
#197736 DEVEDOR: PANTANAL ESPORTS MAGAZINE IMP EXP L- CPF.: 00.942.334/0001-84RUA - DA TAPAGEM, N 300-CENTRO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO- Sacador:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSOFavorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197782 DEVEDOR: PAULO CEZAR LEITE - CPF.: 354.146.501-87- RUA DOS GOMES NETO S/N COHAB NOBA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197783 DEVEDOR: PAULO CEZAR LEITE - CPF.: 354.146.501-87- RUA DOS GOMES NETO S/N COHAB NOBA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#197724 DEVEDOR: PEDRO JOAO WEBER - ME- CPF.: 18.315.208/0001-65- SAO LUIZ, N 2340 JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO
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RANKING DA FIFA

No próximo ano, o Dourado de Cuia pode ampliar seus pontos e subir no ranking,
já que disputa três torneios nacionais, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C

Cuiabá sobe 2 posições
e chega no grupo dos 50
O.E c/ Redação

O

Cuiabá Esporte Clube
chegou aos 2.436
pontos e ingressou o
hall dos 50 clubes melhores
ranqueados do Brasil este ano.
Além do título do matogrossense, o Cuiabá fez
história na Copa do Brasil
neste ano, ao eliminar a Ponte
Preta em apenas um jogo de ida
em Campinas (SP) e chegar à
terceira fase da competição.
Na Série C, o Cuiabá
manteve as chances de se
classificar até a última rodada
da fase de grupos e não correu

riscos de rebaixamento no
segundo turno. Em 2018, o
Dourado pode ampliar seus
pontos e subir no ranking, já
que disputa três torneios
nacionais, Copa Verde, Copa
do Brasil e Série C, informa a
assessoria.
Apesar de terminar o
ano rebaixado para a Série C do
Campeonato Brasileiro, o
Luverdense subiu uma posição
no novo ranking de clubes da
Confederação Brasileira de
Futebol.
A equipe que terminou

Foto: Assessoria CEC

2016 na 35ª colocação, com
4.154 pontos, agora ocupa o
35º lugar, com 4.194 pontos. O
Alviverde é o time matogrossense melhor posicionado
no ranking. Entre os times do
Estado, o Sinop é o terceiro
melhor colocado, cresceu 38
posições desde o ano passado,
saindo do 148º lugar, com 255
pontos, para 110º, com 584.
O Operário VárzeaGrandense, que no ano passado
estava em 98º, com 618 pontos,
este ano caiu para 133º, com
454. O União de

INGRESSO CARO

Luverdense teve 2ª pior média
de público durante a Série B
G.E c/ Redação

O

Luverdense teve a
segunda pior média de
público do Campeonato
Brasileiro da Série B este ano e de
acordo com levantamento feito
pelo portal Globo Esporte, o
Alviverde de Lucas atraiu média
de 1.181 pagantes em seus jogos
como mandante (19 no total). O
ticket médio cobrado no Passo
das Emas foi o mais caro em todo
o campeonato: R$ 28 por

torcedor. O valor resultou numa
arrecadação total de R$ 599 mil
(renda bruta).
O jogo contra o Náutico,
em Lucas, no dia 25 de
novembro, ainda registrou o
segundo pior público da
competição: 212 pagantes,
gerando uma renda de R$ 2,9 mil,
e um ticket médio de R$ 13 por
pessoa. Esta partida só não teve
pior ocupação que Náutico e Vila
Foto: Globo Esporte

Maior bilheteria foi Luverdense contra Inter de Porto Alegre

Nova, disputado no dia 18 de
novembro, no estádio Arruda, no
Recife (PE): 119 pagantes.
Os outros três públicos
mais baixos em jogos do
Luverdense em casa foram
disputados contra CRB, no dia 20
de maio: 457 pessoas; contra o
Criciúma, no dia 3 de junho: 473
pagantes; e contra o Figueirense,
no dia 7 de outubro: 738 pessoas.
O maior público do Passo das
Emas, por outro lado, foi
registrado no empate em 2 a 2
contra o Internacional, no dia 6 de
novembro: 4.243 torcedores.
De acordo com o
levantamento, o Internacional
teve a melhor média de público da
Série B, com 23,3 mil torcedores
por jogo e renda bruta total de R$
10,1 milhões.
O Paraná Clube, em
contrapartida, ficou com a melhor
ocupação média: 55% de estádio
cheio por jogo. Já o Oeste (SP)
cobrou o menor valor médio por
ingresso: R$ 7.
O melhor público do
campeonato foi registrado no
jogo entre Ceará e ABC, no
estádio Castelão, em Fortaleza
(CE). A partida, disputada no dia
25 de novembro, foi assistida por
mais de 56 mil pessoas.

Cuiabá fez história na Copa do Brasil neste ano

Rondonópolis, que não
apareceu no ranking de 2016,
este ano está em 157º, com 255
pontos. O Araguaia, que
aparece com 204 pontos, caiu
de 148º para 170º. O Dom
Bosco saiu da 164ª posição
para 172ª, com 200 pontos.

O Mixto, que ocupava a
135ª posição no ano passado,
caiu para 181ª, acumulando
143 pontos. O Rondonópolis
fecha a lista de matogrossenses no ranking,
ocupando a 205ª posição, com
50 pontos.
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By Rosane Michels

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas a projetos que envolvem
pessoas estrangeiras. Um novo acordo pode
trazer novas oportunidades de viagens e de
contato com pessoas estrangeiras.

Destaque VIP as
advogadas Cibeli
Simãos dos Santos,
Adriana do
Nascimento e
Camila Vanini, que
participaram no
final de novembro
d a
X X I I I
Conferência
Nacional da
A d v o c a c i a
Brasileira. Sempre
buscando novos
conhecimentos o
Escritório de
Advocacia Simões
S a n t o s
e
Nascimento
investe em sua
equipe. Parabéns
Doutoras.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas às suas emoções, que
passam por um momento de equilíbrio. O
momento pode envolver maior segurança e
estabilidade emocional, que pode refletir-se na
vida prática.
Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas a estudos, acordos e
contratos. O momento pode trazer facilidade de
compreensão e necessidade de aquisição de
conhecimento. A comunicação melhora
consideravelmente.
Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas à sua vida prática,
dinheiro, carreira e trabalho. O dia pode trazer
uma ótima notícia relacionada a um projeto
profissional e carreira, que resultará em grande
crescimento e estabilidade financeira.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando
um dia de boas energias,
especialmente relacionadas a projetos
que envolvem viagens e contato com
estrangeiros. Um novo amor pode surgir de
repente, em uma viagem ou sala de aula. Seu
otimismo e fé serão renovados.
Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas à vida emocional, que
passa por um momento de equilíbrio. Aproveite
este dia para colocar as leituras em dia e para
dedicar-se ao planejamento de um novo projeto.

Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça, assim é
Karla Murielly Tavares, que por onde passa arranca
suspiros com seu jeito amável e educado de ser, sem
esquecer daquele charme que lhe é peculiar. Hoje nosso
flash é pra você.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas a contatos sociais importantes, que
podem resultar em um passo à frente nos seus
projetos, especialmente os que envolvem
equipes. Uma nova e agradável amizade pode ser
feita.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas ao processo de seleção para um
novo emprego. O dia passa por um momento de
equilíbrio e você pode dar um passo à frente em
sua carreira. O dinheiro chega com facilidade.

Festejou 88 anos de vida bem vivida a querida professora
Didi a quem enviamos votos de saúde e que a felicidade
seja uma constante em sua vida, cultivando esse sorriso
cativante que sempre carrega no rosto. Parabéns pra
você!!! Na foto com o bisneto Bruno.

Flores multicoloridas a uma pessoa muito especial em minha vida, minha
tia Maria da Conceição, "Lola" que troca de idade hoje e recebe o carinho
dos familiares e amigos. Que toda paz, serenidade e saúde façam parte de
sua vida, conservando você por muitos anos para alegrar a todos que
como eu, podem sorrir com você. Feliz Aniversário, Tia! Na foto com o
marido Wilson e o bisneto Arthur.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas a projetos que envolvem viagens e
pessoas estrangeiras. O momento é ótimo para
marcar ou realizar uma viagem internacional.
Sua fé na vida aumenta consideravelmente.
Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente
relacionadas a um acordo e negociação de uma
sociedade ou parceria financeira. O dinheiro
chega com mais facilidade e novos passos
podem ser dados em sua vida material.

A pedida para o final da tarde de
domingo é a 1ª Cantata de Natal,
que será realizada pela Igreja de
Jesus Cristos dos Santos dos
Últimos Dias, no Bairro da
Cavalhada. Vale apena conferir,
além da apresentação do coral, o
evento traz peça teatral
apresentada pelas crianças. Fica a
dica.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando um
dia de boas energias, especialmente nos
relacionamentos, que passam por um momento
de reciclagem. Novas amizades podem ser
feitas nesta fase de equilíbrio social. Uma nova
sociedade comercial pode ser firmada.

Saturno, Mercúrio, Lua e Urano fazem
um ótimo aspecto entre si indicando
um dia de boas energias, especialmente
relacionadas à sua carreira, que passa por um
momento de criação de novas estruturas. Você
amadureceu profissionalmente nos últimos
anos e agora chega o tempo da colheita.

