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DEBATE DROGAS E VIOLÊNCIA

Fórum Municipal sobre drogas e violência contra crianças,
adolescentes e mulheres será realizado pela Prefeitura
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cáceres, através Secretaria Municipal de
Ação Social realizará, de 17 a 19 de maio de 2017, o Fórum
Municipal sobre drogas e violência contra crianças, adolescentes e
mulheres, atrelado a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de Maio.
Página 03

ESPORTES

Luverdense se revolta com erro e prepara
representação contra a arbitragem

SELEÇÃO

Unemat/UAB abre seleção para
32 vagas de tutor presencial

Página 07

Foto: Arquivo

Unemat/UAB
divulga edital de a seleção
de tutor presencial e
formação de cadastro
reserva para atuar nos Polos
de Apoio Presencial, junto
aos cursos de graduação e
de pós-graduação.
Página 03

Café da
Manhã
Página 02
Seleção vai preencher 32 vagas para tutor presencial

BOLETIM EPIDEMMIOLÓGICO
Página 04

MT registra média incidência de dengue
e baixa de febre chikungunya e zika vírus
Foto: Ilustrativa

A Secretaria de Estado de Saúde informa que
Mato Grosso registrou média incidência de dengue
de janeiro a maio de 2017. Febre chikungunya e zika
vírus continuam com baixa incidência. Página 05

Página 08

Boletim Epidemiológico mostra baixa em chikungunya e zika
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Mediação: ferramenta de
promoção da paz social
É sabido que o estado de Mato
Grosso é um dos mais violentos em
conflitos envolvendo a disputa por terras
no Brasil. Esta triste realidade se dá por
uma series de fatores, entre os quais a
burocracia estatal que é sem dúvida o
maior desafio a ser sanado pelas
autoridades.
Em uma sociedade onde o
diálogo é quase nenhum e a
individualidade se sobrepõe ao coletivo,
os diferentes iniciam uma verdadeira
batalha campal armada na defesa de seus
interesses. E neste contexto, a promoção
da paz é uma alternativa para trazer um
pouco de harmonia a esse povo.
Um dos objetivos da Câmara
Setorial Temática de Mediação de
Conflitos Agrários e Regularização
Fundiária Rural e Urbana da AL/MT é
promover a cultura de paz social através
da formação de mediadores
especializados em conflitos fundiários.
Profissionais que terão como missão
difundir a cultura da tolerância e respeito
ao próximo.
A mediação é um meio pacífico e
amigável de resolução e boa
administração de conflitos que se baseia
no diálogo e na solidariedade humana.
Por meio dela, as próprias partes
chamam para si a responsabilidade do
problema vivido e tentam resolve-lo por
meio do diálogo. Conta com o auxílio do
mediador, terceiro imparcial e
capacitado que facilita o diálogo entre os
envolvidos no litígio.
A valorização das pessoas é de
suma importância , uma vez que são elas
as principais peças responsáveis pela
resolução da divergência. Neste sentido,
o ganha-ganha, outro aspecto relevante
da mediação, ocorre porque se tenta
chegar a um acordo benéfico para todos
os envolvidos.
O conflito, normalmente, é
compreendido como algo negativo, que
coloca as partes umas contra as outras.
Porém, a mediação tenta mostrar que as
divergências são naturais e necessárias,
pois possibilitam o crescimento e as
mudanças. Neste sentido, negativo é a
má-administração do conflito.
A mediação possibilita a
discussão do conflito real
proporcionando o restabelecimento do
diálogo entre as partes. E esse conflito
real pode, enfim, ser trabalhado e
dirimido.
Elvis Klauk Jr, advogado e Presidente
da Câmara Setorial Temática de
Mediação de Conflitos Agrários e
Regularização Fundiária Rural e Urbana
da AL/MT.

República dos grampos ilegais, CPI já!
Mato Grosso termina esse fim de
semana e inicia a próxima em grande
dúvida. Muito se há que explicar sobre a
suposta república dos grampos ilegais
instalada por aqui.
Muito há que se refletir que tipo
de crime é esse, bisbilhotar sem
autorização a vida alheia, principalmente,
a vida de várias autoridades.
A gravidade dos fatos narrados
superficialmente pela Rede Globo no
fantástico deste Domingo, merece um
aprofundamento investigativo e uma
necessária transparência nos nomes que
supostamente tinham o Governo 'ouvindo
atrás da porta'.
Para quê o Governo precisaria
ouvir para saber a pauta do dia seguinte
do jornal e do jornalista opositor? Ou
queria levantar quem eram as fontes e
destroçar o sigilo jornalístico e a própria
liberdade de imprensa ? Ou pior, queria
levantar algum “podre” desse
interceptado, para depois chantageá-lo,
exigir algo ou algum compromisso,
cometendo aí um segundo crime, a
extorsão?!.
Quem teria interesse em ouvir as
escondidas, Advogado e Coordenador
Jurídico da coligação adversária na
campanha à Governo de 2014?
Por que um promotor , dos mais
respeitados do MP/MT, com mais de 20
anos de atuação ilibada sem uma mácula
no currículo que seja, iria dizer em cadeia
nacional que AVISOU o Governador e
este dizer que não foi avisado
“oficialmente”. Se avisou “de boca” não
causou perplexidade no Governador, ser
confrontado com fato tão GRAVE? Não
deu um “comichão” de querer saber mais
a respeito?
Um Constitucionalista como o
Governador, um ex-Procurador da
República acostumado a interceptações
telefônicas e, seus regramentos legais e
uso restrito, ao saber (ainda que
informalmente-ainda-!) do alcance (120
grampeados, até agora apurado!) dos
grampos ilegais e quem seria algumas das
personalidades invadidas em suas
privacidades, deveria por óbvio ter
solicitado providências, diligências,
investigações e acompanhar o deslinde
atentamente e expor a público, cobrando
efetividade inclusive, pois o executivo
tem poder para determinar tais atos.
Ouvir ilegalmente, por interesses
escusos, quem quer que seja, e sendo
principalmente conhecidos adversários
políticos do Governo, é desrespeitar por
completo a ordem Democrática, é lidar
com quem não respeita a
representatividade das instituições , é
USURPAR funções de Estado para fins de
cometer crimes, é tornar ainda mais
pesada a “Mão do Estado” contra seus
adversários, transformando-se em

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

verdadeiro OPRESSOR, um “ditador a la
democracia ”.
Numa Democracia, os
compromissos assumidos por líderes são
provas de confiança e pragmatismo.
Ouvir aliados é tão paranoico quanto o
drogado que ouve vozes. É pequeno
demais para ser função do Estado!.
As perguntas NÃO deverão calar ,
e algumas delas são:-Quem foram todos
os grampeados?, por quanto tempo
tiveram invadidas suas intimidades?
Onde estão esses “arquivos”? Quem fez
as escutas? Quem teve acesso a elas? É
preciso saber o nome dos policiais
envolvidos e os que deram as ordens , em
ordem hierárquica!.
Em quantos outros inquéritos e
investigações isso pode ter acontecido, o
uso da prática de “barriga de aluguel”?. É
preciso saber se existem OUTROS que
foram objeto de interesse do estado, leiase, vasculhado, como Sindicalistas,
outros Deputados, algum Senador, líderes
de seguimento, empresários etc?. Trata-se
de jogo baixo, de quem é “filhote” da
ditadura, pois se vale das mesmas práticas
que a maldita.
Não é demais lembrar que o
Governador Taques foi o primeiro e maior
entusiasta da “Ruptura Constitucional”,
que derrubou uma Presidente eleita,
quebrando a ordem Constitucional das
eleições e alterando a ordem da pauta
política posta, impondo ao trabalhador
nesse momento, duras e covardes
retiradas de direitos.
É preciso mais do que nunca
seriedade da Assembleia Legislativa,
evitando a subserviência da AL ao 'poder
executivo', que deve proceder uma
profunda investigação, o que inclui
abertura da CPI, demonstrando sua
independência e buscando respostas à
sociedade, cumprindo papel de fiscalizar
os atos do executivo.
É a vez do Ministério Público
mostrar também a separação dos Poderes
e proceder a uma investigação sem trégua,
doa a quem doer, respingue em quem
respingar.
A OAB tem de ser partícipe nestas
diligências e investigações, para não
restar dúvidas da isenção e transparência
dos demais órgãos. O Sindicato dos
Jornalistas deve se manifestar e repudiar
tais atos contra seus profissionais.
Mato Grosso precisa ser passado
limpo. A própria Democracia está em
jogo! Contra as instituições não podem
reinar dúvidas tão severas!!! CPI dos
grampos já!!!
Antonio Wagner Oliveira é Analista
Jurídico da Área Meio do Governo e está
como Coordenador da CSB/MT, Diretor
Nacional da CSB, e Dir. Jurídico do
SINPAIG/MT.
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PROTEGE
No dia 06 de Junho acontece o 4º
PROTEGE - Seminário de Saúde e
Segurança no Trabalho. O evento será
realizado no Hotel Holiday Inn na
capital e tem como objetivo entender as
causas das ausências dos empregados e
aprender a minimizar o absenteísmo na
indústria, buscando soluções por meio
da gestão das informações de segurança
e saúde. O público alvo são técnicos,
engenheiros de segurança no trabalho,
enfermeiros e médicos que atuam na
área ocupacional bem como os demais
profissionais e estudantes. O valor
integral do ingresso é de R$ 50,00 e para
estudantes e trabalhadores da indústria
custa R$ 25,00.
RESTITUIÇÃO IR
A Receita Federal começou a pagar
ontem o lote multiexercício de
restituição do Importo de Renda Pessoa
Física referente aos exercícios de 2008 a
2016. De acordo com o Fisco 128.232
contribuintes devem receber neste lote
cerca de R# 213.48 milhões. Os lotes
residuais são referentes aos
contribuintes que caíram na malha fina,
mas já regularizaram sua situação. A
consulta pode ser realizada pelo site da
Receita Federal.
MEGA SENA ACUMULADA
O concurso 1930 da Mega Sena não teve
ganhador. O premio acumulou e agora a
Caixa pode pagar mais de R$ 24
milhões, que será sorteado nesta quartafeira. Os números sorteados foram: 0417-18-37-52-56. Cinquenta apostadores
cravaram as dezenas da quina. Cada um
deles vai receber R$ 41.471,66. A quadra
teve 4.712 ganhadores, que vão levar,
cada, R$ 628,66. Cada jogo com seis
números custa R$ 3,50.
REAJUSTE BOLSA FAMÍLIA
Foi anunciado pelo governo federal o
reajuste do Bolsa Família. O reajuste
será acima da inflação acumulada até
junho, e passa a vigorar a partir de 1º de
Julho. O governo também lança um
pacote de medidas de estímulo a
inclusão dos beneficiários do programa
no mercado de trabalho. O objetivo é
incentivar a formalização do emprego
nas famílias que recebem recursos do
programa de transferência de renda.
Quem estiver no Bolsa Família e
conseguir emprego com carteira
assinada vai poder continuar recebendo
o benefício por mais dois anos, desde
que a remuneração não ultrapasse três
salários mínimos. Se perder o emprego
nesse período, poderá automaticamente
retornar ao programa.
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DEBATE DROGAS E VIOLÊNCIA

O dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, pois assim foi constituído pela lei Federal Nº. 9970/00

Fórum Municipal sobre drogas e violência contra crianças,
adolescentes e mulheres será realizado pela Prefeitura
Assessoria

Foto: JCC

A

s
a ç õ e s
d e
conscientização estão
sendo realizadas pelo
Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (CREAS).
O dia 18 de maio é o dia
nacional de combate ao abuso e
exploração sexual de crianças e
adolescentes, pois assim foi
constituído pela lei Federal Nº.
9970/00. A data foi escolhida com
base na história de um crime
conhecido como “Crime
Araceli”, nome de uma menina
brutalmente abusada e
assassinada por jovens de classe
média de Vitória-ES.
Desta forma, esta data foi
constituída e reconhecida por lei
como momento de mobilização
da sociedade e envolvimento do
poder público em prol do
enfrentamento à violência Sexual
contra crianças e adolescentes.
Por a campanha ser
voltada ao combate do abuso e da
exploração sexual de crianças e
adolescentes, o CREAS preparou
uma programação especial nas
instituições municipais de ensino
público com o objetivo de
alcançar o maior número possível
deste público.
A Secretária Eliane
Batista, juntamente com a
Coordenadora do CREAS,

contra vulnerável (Crianças,
Adolescentes ou portadores de
necessidades especiais) pode
pegar de 8 a 30 anos de prisão
(Reclusão).
Dentre os crimes listados

estão o assédio, estupro,
corrupção de menores,
favorecimento a prostituição ou
qualquer outra forma de
exploração sexual de
vulneráveis.

VISITA

Indiano visita a Prefeitura de Cáceres para
conscientizar pessoas sobre o aquecimento Global
Assessoria

O

Secretária de Ação Social Eliane Batista

Vanderly Muniz convidam a
população cacerense a participar
da mobilização comparecendo
nas palestras realizadas alusivas
ao dia 18 de Maio.
Programação do Evento:
Dia 17: 19h - Abertura do Evento
e Palestra sobre “Drogas,
violência e Políticas e Públicas”
Dia 18: Período Matutino: 08h
às 11h - Palestras sobre “Crianças
e Adolescentes e Sistema de
Garantia de Direitos”, “Proteção
Social à crianças e adolescentes”
e “Violência Infanto-Juvenil e
Políticas Públicas”
Período Vespertino: 14h as 17h -

Palestras sobe “O uso de álcool e
outras drogas na infância e
adolescência: fatores de risco e de
proteção” e “Drogas: Prevenção e
alternativas de enfrentamento na
juventude”
Dia 19: 08h - Palestras sobre
“Empoderamento da mulher”,
“Rede de proteção à mulher
vítima de violência” e “Violência
contra mulher e Lei Maria da
Penha”.
Crime e Pena:
De acordo com o Código
Penal Brasileiro a pena para
quem pratica qualquer ato de
abuso ou exploração sexual

SELEÇÃO

Prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz
recebeu na manhã de
hoje (15) de maio, segunda-feira,
em seu gabinete, a visita de um
jornalista indiano, Vishnudas
Chake de 34 anos.
Ele está sendo
acompanhado em Cáceres pela
Senhora Maria Sueli Mattiello,
pelo seu filho Carlos Alberto
Mattiello, que o acolheu a pedido
de uma amiga de Cuiabá, Carlos
que fala inglês fluentemente, tem
ajudado traduzindo a fala de
Vishnudas do inglês para o
português.
“O meu objetivo é
conscientizar pessoas sobre o
aquecimento global, estou á um
ano e meio viajando o mundo e
em cada cidade que chego,
consigo uma muda de arvore e
planto, espero que com a minha
atitude, outras pessoas se
envolvam pela causa e juntos
possamos melhorar o mundo.”

Afirmou Vishnudas.
Maria Sueli diz que
“Estou muito emocionada em
conhecê-lo, tem sido uma
experiência maravilhosa, é um
ser abençoado, muito rico em
sabedoria, vamos plantar uma
muda de mogno, na Praça da
Cavalhada, doada pela Dona Vera
da Ferro inox.”
“Como é bom conhecer
uma pessoa com objetivo um
objeto tão nobre, é um prazer têlo em Cáceres. Desejo muito
sucesso em sua causa, a arvore
plantada em nossa cidade te
representará para todo o sempre.
“ Afirmou Francis.
Vishnudas, já passou por,
Índia, Miamar, Tailândia, Laos,
Vietnã, China, Austrália, Chile,
Argentina e Brasil. Agora
pretende seguir viagem pela,
Bolívia, Peru, Colômbia, países
da América Central, México,
Canadá e países da Europa até
retornar para a Índia.

Unemat/UAB abre seleção para
32 vagas de tutor presencial

Foto: Assessoria

Danielle Tavares

S

ão 32 vagas distribuídas
nos polos de Água Boa,
Alto Araguaia, Aripuanã,
Barra do Bugres, Cáceres,
C a m p o Ve r d e , C o l í d e r ,
Comodoro, Diamantino,
Guarantã do Norte, Jauru, Juína,
Pedra Preta, Pontes e Lacerda,
Porto Esperidião, Sapezal,
Sorriso e Vila Rica.
As inscrições devem ser
efetuadas no período de 15 a 19
de maio, das 14h às 17h,

diretamente no polo de apoio
presencial. A inscrição é gratuita.
Para acessar o edital clique em:
http://dead.unemat.br/portal/.
Documentos para inscrição:
formulário preenchido e
assinado, cópias de RG, CPF,
diploma de graduação, de
documento que comprove
experiência mínima de um ano no
magistério, comprovante de
residência no município de
atuação do polo UAB/Unemat,
Foto: Divulgação

declaração de disponibilidade de,
pelo menos, 20 horas semanais,
documento que comprove
vínculo com o setor público, com
o setor privado ou declaração da
atual situação de ausência de
vínculo, currículo comprovado e
barema.
A seleção contará de
validação da inscrição, entrevista
e prova de títulos. O candidato
poderá se inscrever somente para
uma vaga, conforme sua opção
por curso.
O valor da bolsa, de
acordo com tabela da Capes, é de
R$ 765.

Prefeito Francis Maris, Vishnudas Chake e Maria Sueli Mattiello

Cáceres-MT, terça-feira 16 de maio de 2017
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Bebê e mulher saem feridos em
capotamento no Jardim das Oliveiras

Gefron em abordagem a condutor de caminhonete
apreende cerca de 20 tabletes de drogas na fronteira

P

oliciais militares do Grupo
Especial de Segurança de
Fronteira, na manhã de ontem,

(13/05) sábado por volta das 10h 30, em
uma abordagem a um camioneta Hilux
de placa JZH 4163, na comunidade de

Nova Furtuna, em frente a fazenda
moinho, o condutor, sendo de iniciais A.
P. de imediato obedeceu a ordem de
parada. O veículo encontrava-se
carregado com latas de cerveja soltas
vazia no interior da carroceria, sendo
que havia também dois volumes
fechados contendo o mesmo material.
Ao retirar esses volumes da carroceria e
feita uma busca minuciosa foi
encontrado um saco verde em baixo das
latas soltas que ali estavam e nele
localizado 20 tabletes de pasta base de
cocaína. Diante disso foi feito a
condução do suspeito, juntamente com o
veículo Hilux até a base do Gefron onde
foi confeccionado o boletim de
ocorrência posteriormente
deslocamento até a Delegacia de
Fronteira (Defron) onde o mesmo foi
entregue sem lesões corporais para as
providências que o caso requer. (Fonte e
Foto: Carla Duarte/Gefron)

Sidnei do Café Visão é vítima
de tentativa de homicídio

N

o sábado, por volta das 17
horas, o empresário Sidnei
Aparecido Giraldelli, de 62
anos, estava realizando compras na Casa
de Carnes Aliança, situada a Rua
Joaquim Murtinho, quando foi
surpreendido por um homem armado
com um cabo de machado, que chegou
proferindo vários golpes. As imagens do
circuito interno mostraram que mesmo
Sidnei já caído ao solo, o agressor ainda
proferiu mais uma sessão de golpes. O
agressor foi identificado como sendo o
empresário Dauri Felix Dutra, que atua
no ramo de materiais para construção na
cidade. As imagens não deixam dúvida
da brutalidade e sangue frio do agressor,
que só foi embora quando a vítima ficou

inconsciente, de tantas pauladas que
recebeu na cabeça, conforme Boletim de
Ocorrência e fotos registradas pela
família. Sidnei Giraldelli, foi socorrido e

encaminhado ao Hospital Regional para
cuidados médicos e já se encontra em
casa fora de perigo. (Redação e Foto:
WhatsApp)

U

m motorista supostamente
alcoolizado, por pouco não
provocou uma tragédia neste
domingo, 15, no bairro Jardim Das
Oliveira, em Cáceres. Conforme o
colaborador José de Arimatéia, por volta
de 17h46, o motorista de um Corsa em
alta velocidade perdeu o controle do
veículo e se chocou contra uns
palanquinhos que ficam bem em frente
ao campo de futebol do bairro. Às
testemunhas, o motorista disse que foi
tentar desviar de um cachorro e perdeu o
controle do veículo e com o impacto
muito forte o carro deu uma pirueta no

ar. Havia três ocupantes no veículo
sendo uma senhora de 54 anos e um bebe
de um ano. Apesar da situação, a criança
teve apenas um leve corte na cabeça e a
senhora, ficou em estado de choque. O
motorista não se machucou e saiu do
local do acidente. O Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar foram
acionados e depois de estabilizarem as
vítimas, seguiram com eles para o
Pronto Socorro. De acordo com
Arimatéia, é comum nos finais de
semana veículos trafegarem em alta
velocidade pelo local. (Fonte e Foto:
José de Arimatéia)

Acidente grave entre veículo e moto próximo à ponte do Rio Jauru

I

nformações colhidas com
populares confirmam que foi grave
o acidente ocorrido em Indiavaí,
por volta de 19h20min de ontem (14/05)
nas imediações da ponte
do rio Jauru. Consta que
um motociclista
conduzindo a moto azul,
CG Titan 150 placa de
Mirassol D' Oeste JZW
0591, ano e modelo
2 0 0 4 e n t r o u
repentinamente na pista
d a
M T - 1 7 5 ,
transportando na garupa da moto, a
Senhora Elvira Ferreira das Neves, de 76
anos. A moto saiu da Pousada às

margens do Rio Jauru e, foi colhida pelo
veículo VW Gol cor branca, ano 2013
modelo 2014, placas OBS 6509 de
Figueirópolis D' Oeste. Apesar das
s u s p e i t a s d e
traumatismo craniano,
não há informações
médicas, acerca do
estado de saúde da
Senhora Elvira que foi
socorrida e levada ao
Pronto Atendimento de
Indiavaí, passando por
Araputanga e, sendo
encaminhada para tratamento em
Cáceres. (Fonte e Foto: Folha de
Araputanga)

Boliviano é preso com 30 cápsulas de entorpecente no estômago

N

o domingo (14), na região do Distrito de Corixa, um boliviano foi preso pelo
Grupo Especial de Fronteira, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com os
policiais do Gefron, durante a abordagem e revista o boliviano prestou
informações desencontradas quanto a sua vinda ao Brasil. Na conversa os policiais
notaram que o boliviano estava com a garganta inchada e machucada, características que
levantou a suspeita de que ele teria ingerido capsulas de droga. Diante da suspeita, o
boliviano foi encaminhado ao Hospital Regional para exames de Raio X que
confirmaram os fatos. Após a constatação recebeu medicamento e expeliu 30 capsulas
de entorpecentes. O boliviano de iniciais F. C. C. de 34 anos, foi preso e encaminhado
para a Delegacia de Fronteira - Defron em Cáceres. (Redação e Foto: Gefron)

Cáceres-MT, terça-feira 16 de maio de 2017
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

As notificações tiveram redução de 3% em relação ao mesmo período de 2016, quando Mato Grosso registro 1.311 casos da doença

MT registra média incidência de dengue
e baixa de febre chikungunya e zika vírus
O

Júlia Graminho/SES MT

Foto: Divulgação

s dados, coletados até o dia
seis deste mês, mostram
6.128 casos de dengue, uma

redução de 76% em relação ao
mesmo período de 2016, quando o
Estado registrou 25.544. A

incidência acumulada é de 185
casos por 100 mil habitantes.
Até o momento não houve

EDUCAÇÃO

Em uma semana, Enem recebe
quase 3,5 milhões de inscrições
Agência Brasil

E

m uma semana, o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) recebeu 3.417.104
inscrições, segundo balanço
divulgado na manhã de ontem (15)
pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). A expectativa é que
mais 3,5 milhões se inscrevam até o
fim do prazo, às 23h59, no horário de
Brasília, de sexta-feira (19).

As inscrições foram abertas
na última segunda-feira (8). Os
interessados em participar do exame
podem se inscrever pela internet, no
site do Enem. As provas serão
aplicadas em dois domingos
consecutivos, nos dias 5 e 12 de
novembro. Para concluir a inscrição,
o candidato deve pagar a taxa de R$
82. O prazo vai até o dia 24 deste
mês.
Foto: Ilustrativa

O prazo para inscrição finda às 23h59, no horário de Brasília, dessa sexta-feira (19).

Pelas regras do edital, estão
isentos da taxa os estudantes de
escolas públicas que concluirão o
ensino médio este ano, os
participantes de baixa renda que
integram o Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico) e os
que se enquadram na Lei
12.799/2013 que, entre outros
critérios, isenta de pagamento
aqueles com renda igual ou inferior a
um salário mínimo e meio, ou seja,
R$ 1.405,50. O resultado das provas
poderá ser usado em processos
seletivos para vagas no ensino
público superior, pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), para
bolsas de estudo em instituições
privadas, pelo Programa
Universidade para Todos (ProUni), e
para obter financiamento pelo Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies).
Caso haja problema na hora
da inscrição, os candidatos podem
ligar para o Inep pelo telefone 0800
616161. O atendimento é das 8h às
20h, no horário de Brasília.

Sintomas característicos de cada doença

confirmação de óbitos pela doença
neste ano, mas 12 casos estão em
investigação nos municípios de
Canarana, Colíder, Cuiabá, Nossa
Senhora do Livramento, Rosário
Oeste, Sinop (3 casos), Várzea
Grande (3 casos) e Campo
Grande/MS, por uma pessoa que
teria supostamente contraído a
doença em Mato Grosso.
Até o dia seis de maio,
1.273 casos de febre chikungunya
foram notificados em 31
municípios. As notificações tiveram
redução de 3% em relação ao

mesmo período de 2016, quando
Mato Grosso registro 1.311 casos da
doença. Quanto à incidência
acumulada os dados apontam 39
casos por 100.000 habitantes.
A
V i g i l â n c i a
Epidemiológica registrou ainda
1.070 notificações referentes ao
Zika vírus em 48 municípios.
A incidência acumulada é
de 32 casos por 100.000 habitantes e
uma redução de 95% dos casos,
comparado com o mesmo período
do ano passado, onde foram
registrados 24.010 casos.

Cáceres-MT, terça-feira 16 de maio de 2017
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3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de
Dívida da Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no
3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de
pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é
exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ANGELICA RENATA DE OLIVEIRA SILVA (CPF Nº 049.490.401-95) RUA DO CEDRO SN - BAIRRO DIST CARAMUJO CEP 78236000 – PROTOCOLO 179326 – 08/05/2017 – Nº TIT 184/50808 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
RENATO LUIZ CUSTODIO ME - ITEM F DA TABELA D CUSTAS; BARBOSA DA SILVEIRA E SILVEIRA LTDA M (CNPJ
Nº 13.498.194/0001-49) BR 174 KM 09 MARGEM ESQUERDA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 179553 – 12/05/2017 – Nº TIT 9514/01 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: AGROSA
MAQUINAS E MOTORES LTDA ME - ITEM E DA TABELA D CUSTAS; BERNARDINO DA SILVA ME (CNPJ Nº
01.026.565/0001-00) RUA DOS CAJUEIROS - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179477 – 10/05/2017 – Nº TIT 3714045 –
APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: FOKUS LOGISTICA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; COOP DE CRIAD
DE JACARE DO PANTANAL LT (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV TANERY SN - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179492 –
10/05/2017 – Nº TIT 0381753 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RB DISTRIBUIDORA - ITEM I DA TABELA
D CUSTAS; DIST DE CARNES MAZULA MARTINS (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA DAS PIRAPUTANGAS CX
POSTAL 277 SN - ZONA RURAL - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179471 – 10/05/2017 – Nº TIT 16854 – APRES BANCO DO
BRASIL SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; FRIGORIFICO
3M LTDA (CNPJ Nº 06.859.331/0001-68) RUA PIRAPUTANGA SN - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179487 – 10/05/2017 –
Nº TIT 1703C – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: KI JUNTA COM LTDA - ITEM K DA TABELA D CUSTAS;
JESSICA MARISA DE CAMPOS (CNPJ Nº 26.734.074/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO - BAIRRO CENTRO - CEP
78200000 – PROTOCOLO 179314 – 08/05/2017 – Nº TIT 580 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CACERES
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52)
JARDIM PADRE PAULO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179584 – 12/05/2017 – Nº TIT 03 – APRES COOP DE CREDITO
POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº
22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE PAULO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179508 – 10/05/2017 – Nº TIT 02 – APRES
COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM I DA TABELA D
CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE PAULO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 177101 –
04/05/2017 – Nº TIT 01 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223
9051 - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE PAULO - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 177100 – 04/05/2017 – Nº TIT 02 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE:
DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE
PAULO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179447 – 09/05/2017 – Nº TIT 04 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E
INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº
22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE PAULO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179507 – 10/05/2017 – Nº TIT 03 – APRES
COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM J DA TABELA D
CUSTAS; JOSE ORTIZ DA SILVA (CPF Nº 030.351.881-22) RUA BG 02 SN GARCES - CEP 78200000 – PROTOCOLO
179405 – 09/05/2017 – Nº TIT 059393003 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA
ME - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; L L SILVA DE OLIVEIRA ME (CNPJ Nº 08.778.087/0001-34) RUA GENERAL
OSORIO - BAIRRO CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179420 – 09/05/2017 – Nº TIT 6320 – APRES BANCO DO
BRASIL SA – CEDENTE: CONTINENTAL SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA EPP - ITEM J DA TABELA D
CUSTAS; LECY CAVALCANTE CROZETTA (CPF Nº 569.626.061-68) SITIO NOVA FLORESTA LOTE 139 PA GETULIO CEP 78200000 – PROTOCOLO 179448 – 09/05/2017 – Nº TIT 8941 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E
INVESTIMENT – CEDENTE: CASA DA LAVOURA LTDA EPP - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; PROTEINAS MS LTDA
(CNPJ Nº 06.315.254/0001-85) AV TANNERY QD 01 SN DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 78200000 – PROTOCOLO 179509 –
10/05/2017 – Nº TIT 323 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: LABORATORIO DE
ANALISE DE ALIM - ITEM E DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE
DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a
data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 15 DE MAIO DE 2017. BEL. RUBENS DE
CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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Verdão do Norte foi prejudicado por um gol irregular do Juventude na
derrota por 2 a 1, de virada, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro

Luverdense se revolta com erro e prepara
representação contra a arbitragem
Globo Esporte

Foto: Maico Gaúcho/Luverdense Esporte Clube

O

Luverdense estreou com
derrota na Série B do
Brasileiro, mas boa parte
do revés pode ser creditado ao
erro de arbitragem do auxiliar
Carlos Berkenbrok que não
marcou um impedimento claro no
primeiro gol do Juventude,
marcado por Thiago Marques.
Àquela altura, o Verdão
do Norte vencia por 1 a 0 até o
lance crucial aos 21 minutos do
segundo tempo (assista os lances
abaixo).
O presidente Helmute
Lawisch afirmou, por telefone,
que vai entrar com uma
representação contra a
arbitragem.
- Ele foi maldoso, foi um

impedimento muito claro,
impossível ele não ter visto. É
chato isso, estávamos realizando
uma boa partida.
Não é tirar o mérito do
Juventude, mas se ele anula o gol
seria diferente. Ele nos tirou pelo
menos um ponto, quem sabe os
três.
O Juventude tem tradição,
a torcida fica em cima. Eles
cresceram depois do gol, é
natural. Vamos formular já a
represetanção contra o árbitro
para mandar para a CBF - disse
Helmute.
A diretoria do Luverdense
pensa, inclusive, em mandar um
ofício para o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD) para

pedir uma punição aos árbitros.
- Se fosse o adversário, eles
também iriam reclamar. Não dá
para aceitar o Luverdense ser
prejudicado assim.
Na súmula, o árbitro
relatou o presidente pelas
reclamações após o apito final.
Ele escreveu que Lawisch
proferiu as seguintes frases
"vocês vão ver na tv, tava muito
impedido, babaca".
- Foi uma reclamação
legítima de um erro que não pode
passar em branco.
Depois da derrota nesta
sexta-feira, o Luverdense
retornou no sábado para Mato
Grosso.
Na segunda-feira, a

BOM RESULTADO

Fonseca avalia como positiva a estreia do
Cuiabá, mas afirma: "respeitamos demais"
Globo Esporte

P

ara o técnico Roberto
Fonseca, estrear fora de casa
pela Série C do Campeonato
Brasileiro com um empate, foi um
bom resultado. Ele entendeu que o
Cuiabá respeitou demais o BotafogoPB e criou poucas chances para
vencer o jogo. O treinador
aproveitou para avaliar as novas
contratações que estiveram em
campo no último domingo.
Durante toda a partida o
Cuiabá se manteve firme no esquema
montado pelo Roberto e o time não

sofreu na defesa. Porém, no ataque, o
técnico queria que o time tivesse
mais vontade de balançar a rede. - As
duas equipes se respeitaram muito,
nós até respeitamos mais do que
deveríamos e não conseguimos
incomodar muito o nosso rival.
Tivemos só duas chances claras na
segunda etapa, podíamos ter feito um
pouco mais. Foram pouquissímas
chances para os dois lados, as defesas
estiveram muito bem. Mas são duas
equipes que vão brigar na parte de
cima da tabela e um ponto fora de

casa foi bom - afirmou o treinador.
Na concepção de Fonseca, o empate
fora de casa na Série C do Brasileiro é
vantagem, mas ressaltou a
necessidade de vencer em casa na
sequência. - Para mim o resultado foi
muito bom para o Cuiabá. Foi bom
porque tiramos pontos do adversário,
e o principal, dá moral para a equipe
que buscou pontos fora de casa. Mas
vamor provar que foi um bom
resultado se vencermos dentro de
casa na próxima rodada.
Três jogadores fizeram suas
Foto: Assessoria/CuiabáEC
estreias pelo Cuiabá: o lateral-direito
Bruno Moura, o volante Derli e o
atacante Cristiano, porém, Derli
jogou somente por alguns minutos.
Cristiano criou uma chance clara de
gol na segunda etapa. Ele foi na linha
de fundo e cruzou na medida para
Gabriel Ramos, que cabeceou para
fora.- O Cristiano jogou muito
isolado, pedi para alguém encostar
nele para as jogadas saírem. Ele fez
uma boa estreia, brigou lá na frente e
acabou criando uma jogada de gol na
segunda etapa. O Bruno fez uma
ótima estreia, bem posicionado,
ganhou todas pelo seu lado e também
teve uma boa saída de bola - reiterou
Fonseca. O Cuiabá volta a campo
pela Série C do Brasileiro diante do
Confiança, no próximo domingo, às
Cuiabá teve a estreia de dois novos reforços no time titular contra o Botafogo-PB 16h (de MT), na Arena Pantanal.

Cáceres-MT, terça-feira 16 maio de 2017

Helmute Lawisch, presidente do Luverdense

delegação embarcou para Belém
(PA), onde disputa o título da
Copa Verde contra o Paysandu.
Após a vitória por 3 a 1 na Arena
Pantanal, o Verdão do Norte pode

até perder por um gol de diferença
para conquistar a taça.
O jogo será na hoje terçafeira, às 19h, no Mangueirão.
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*******************************************************************************************
************************
Completando Bodas de Lã o simpático casal
Erze Souza e Ryvia Sodré. Parabéns que Deus
abençoe sempre a união de vocês.

************************
By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
renovação e sentimentos de
alegria, relacionados à sua
carreira e projetos
profissionais. Um projeto já apresentado ou
uma promoção, podem ser aprovados. O
momento pode envolver uma boa notícia
para o setor.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
renovação e equilíbrio
emocional. Se um de seus
pais esteve com problemas de saúde, este é
um período de renovação e reequilíbrio. O
dia segue agradável. Procure estar em sua
casa e próximo dos seus.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio faz um ótimo
aspecto com o Sol em seu
signo indicando um dia de
maior envolvimento com
projetos pessoais ou
profissionais, relacionados a uma viagem
internacional ou pessoas e empresas
estrangeiras. Um intercâmbio pode ser
firmado ou um passaporte estrangeiro, pode
ser aprovado.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
comunicação fácil e clara, que
pode beneficiar reuniões
importantes de negócios ou mesmo acordos
e negociações, que podem resultar
facilmente em um novo contrato de
trabalho. Novas oportunidades podem
surgir.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro deixando você mais
voltado para emoções mais
profundas, especialmente as
que envolvem seu passado. O momento
pode envolver também, uma importante
negociação, relacionada a um acordo de
sociedade ou parceria financeira.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia
bastante positivo para suas
finanças. Um projeto
envolvendo o aumento de seus rendimentos
pode ser aprovado. Se for um profissional
independente, novos clientes podem surgir
rapidamente. Novas oportunidades de
ganhos.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
maior movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento é ótimo, a
energia é renovadora. Aproveite este dia
para estar mais perto das pessoas que ama
e saia para divertir-se com os amigos.

A Lua se une a Plutão em
seu signo e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro
indicando um dia de maior
envolvimento e contato com
seu mundo emocional. Você estará mais
aberto e receptivo, mais conectado com
seu coração e com quem ama. O momento
pode envolver a necessidade de estar bem
perto dos seus.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro
indicando um dia de boas
novidades relacionadas a um
projeto de trabalho ou à sua
saúde. O momento pode envolver o resultado
positivo de um processo envolvendo um
novo emprego ou mesmo o resultado positivo
de um exame importante de saúde.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro deixando você mais
fechado e voltado para seu
mundo emocional,
especialmente sentimentos que envolvem o
passado. O momento é bom para estar perto
de quem ama, mas também para refletir
sobre um novo projeto pessoal.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
equilíbrio emocional e
possibilidades para o seu coração,
especialmente se estiver só. Uma pessoa
especial pode surgir em sua vida nos
próximos dias. Se for comprometido, os
dias seguem mais tranquilos.

A Lua se une a Plutão em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro indicando um dia de
resoluções relacionadas a
um grupo que pertence ou a um trabalho
em equipe. O momento pode envolver um
convite para fazer parte de um projeto
social ou político. Dê uma resposta
positiva imediatamente.

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

Marcando um golaço no placar da vida o jovem
Marciano Pereira. Felicidades e que esta data
se repita por longos anos.

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

Uma semana cheia de realizações é o que desejamos ao
elegante casal Thais Carvalho Sabino e Leudson Naco.

****************************
Família é projeto de
Deus. E o nosso
destaque hoje é
endereçado ao casal
Douglas e Regiane
Dutra, que foram
abençoados com a
vinda do garotão Pedro,
que alegra ainda mais a
vida do casal. Grande
abraço e votos que o
Pedro cresça com
muita saúde.

Quem recebeu o carinho dos familiares pelo seu
aniversário foi a carismática Eudoxia Paesano
Monterio Filiagi. Rogamos ao pai celestial
muita saúde e votos de felicidades.

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

