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Vence na próxima segunda feira, o prazo de 48 horas que a Justiça deu na 
tarde da última quinta feira, para que o Estado repasse R$ 792.041,11 ao Fundo 
Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda. A decisão foi em acolhimento ao pedido 
liminar efetuado pelo Ministério Público. A Santa Casa lacerdense, sofreu uma 
redução de 60% no repasse do governo em julho último e conseqüência disso, 4 
pacientes teriam morrido.  Página 04

Ultimato de 48 horas para
governo repassar recursos

STA. CASA DE PONTES
De acordo com a decisão, o Estado deverá todos os meses fazer o repasse no máximo até o quinto dia útil de cada mês, sem prejuízo do reajuste inflacionário

No limite, hospital vive situação caótica em P.Lacerda  

Foto: Arquivo 

SÍNDROME DO VICE

Delação de Silval liga Blairo
em esquemas de precatórios

Página 04
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Esotérico
A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
intenso, de emoções mais 
v o l t a d a s  p a r a  s u a  v i d a  
profissional e carreira. Um plano 

de negócios pode ser finalizado e começar a 
ser colocado em prática exigindo mais de si 
mesmo. Um projeto pode começar a mostrar 
bons resultados, mas, mesmo assim, precisa 
de algumas mudanças.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento intenso das 
atividades mentais. O dia 

pode envolver um estudo mais 
aprofundado de uma nova filosofia de 
vida ou caminho espiritual. Você estará 
mais interiorizado. O dia é ótimo para a 
prática da meditação.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
emocionalmente intenso e de 
m u d a n ç a s  e m o c i o n a i s  

importantes. Você estará interiorizado e 
voltado para suas emoções mais profundas. 
O dia pode envolver, também, a negociação 
de um acordo que envolve uma parceria ou 
sociedade financeira. O dinheiro chega 
com mais facilidade.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
intenso nos relacionamentos 
pessoais e profissionais. Você 

estará mais fechado e calado, apenas 
observando. Uma nova parceria ou 
sociedade financeira pode começar a ser 
negociada. Nos relacionamentos 
afetivos, você estará mais sensual e 
intenso.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
intenso, especialmente no 
trabalho. Procure manter a 

calma diante das mudanças que este dia 
pode trazer. Você pode estar mais 
fechado e voltado para suas emoções 
mais profundas. Sua energia vital deve 
ser trabalhada através da interiorização, 
respiração e meditação.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia emocionalmente intenso, 
em que você estará mais 

voltado para o seu coração. Um 
romance pode ficar mais profundo, 
assim como o relacionamento com um 
filho. Você vai preferir distanciar-se da 
vida social e dos amigos, a não ser os 
mais íntimos.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
de interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional e sentimentos. Você estará 
mais caseiro e próximo dos seus, vai 
priorizar as atividade domésticas e os 
relacionamentos em família. Um de seus 
pais pode precisar de seus cuidados e/ou 
companhia.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
intenso, de múltiplas atividades, 
na vida pessoal e profissional. 

Uma importante reunião de negócios pode 
trazer mudanças e a solução de alguns 
problemas. Um acordo ou negociação de 
um novo contrato pode começar e resultar 
em sua efetivação. Fique atento a 
oportunidades.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
intenso para as finanças, que 
devem passar por um momento 

de reorganização. O dia é ótimo para um 
novo investimento. Um projeto pode ser 
aprovado ou mesmo um bem, comprado 
ou vendido, resultando no aumento de 
seus recursos e rendimentos.

A Lua se une a Plutão em seu 
signo indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciamento da vida social e 

dos amigos. Você estará mais voltado 
para sua vida emociona. A mudança de 
planos e projetos pode provocar a 
necessidade de reflexão. Um grande 
projeto pode começar a ser negociado.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
de interiorização e necessidade 
de afastamento da vida social e 

amigos. O momento pode envolver a 
conscientização da necessidade de 
mudanças em seu mundo emocional e de 
deixar para trás algumas situações e 
pessoas. O dia pode envolver uma grande 
mudança interior.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
socialmente movimentado e 
aproximação de amigos mais 

íntimos. Você estará mais intenso e sua 
mente mais profunda. Boas conversas 
podem ser trocadas. O dia pode envolver a 
necessidade de mudar alguns planos em um 
projeto em equipe ou mesmo remanejar 
pessoas em uma equipe de trabalho.

By Rosane Michels

Destaque Vip deste fim de semana é endereçado ao médico Dr. Ademar Rocha de Oliveira, que por 40 anos 
exerceu sua profissão com respeito, amor, ética e comprometimento. Recebendo por ocasião de sua 
aposentadoria uma justa homenagem dos dirigentes e equipe do Hospital São Luiz pelo excelente trabalho 
prestado durante os anos que se dedicou a salvar vida. Conhecedores do seu amor pela medicina e do seus 
cuidados, não poderia ser diferente. Parabéns e que Deus abençoe grandemente essa nova fase, fruto do seu 
trabalho.

Em contagem regressiva para o Miss Brasil 
2017, a nossa miss Cáceres/Mato Grosso Aline 
Fontes. Desejamos sucessos e que venha o título 
de mulher mais bonita do Brasil. O evento será 
transmitido ao vivo pela Band, no dia 19 de 
Agosto. Estamos na torcida por você.

Votos de Feliz Aniversário ao agente consular 
Jorge Enrique Mamani. Desejo que este dia 
contenha toda alegria que você merece. Que não 
falte a paz, a saúde e o amor. Parabéns!

A pedida hoje é o show regional da dupla Frank e Diego que se 
apresentam na festa social da Comunidade de São Cristóvão, no 
bairro Vitória Régia. Além do show, vai ter Festival de prêmios, 
barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras infantis e muito 
mais. Fica a dica. 

PRETAS

Para vândalos que extrapolam suas atitudes 
criminosas e além de danificar o patrimônio público, 
ainda furtam peças destinadas ao uso do povo, no 
caso, em tela, arrancaram o aparelho remo da 
academia da terceira idade do solo e levaram o 
objeto. Detalhe: a ATI fica frente ao batalhão da 
polícia militar.

BRANCAS

Para o SESC-Ler, projeto através do curso de Jovens 
e Adultos (EJA), que abriu excepcionalmente ontem 
o Bulixo Cacerense, com diversas barracas com 
carne seca com arroz, galinha com arroz, bobó de 
galinha, peixe ensopado com arroz, costelinha de 
porco com arroz, com preços a partir de R$ 5 pilas. 
Pra molhar a goela, refrigerantes e sucos a partir de 
R$ 1,00 além de bolos, canjica, paçoca de pilão, 
caldo de cana, biscoitos, pudim. pastel, salgados e 
muito mais.

PRETAS

Para os piromaníacos, que andam espalhando terror 
por onde passam, ateando fogo em mato, terrenos 
baldios, lixo (de ruas e domésticos), uma desgraça 
solta pelo mundaréu. Para estes vagabundos, fica o 
alerta: a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 em 
seu Art. 54, parágrafo 2º - II,diz: causar poluição 
atmosférica que cause danos diretos à saúde da 
população, Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 
multa.

BRANCAS

Com tanta cachorrada nomeio político,seria ofensa 
chamar os quadrúpedes fieis amigos da gente,de 
cachorro, daí a Cão-Minhada, da A.A.A.C referindo-
se à eles,(as) como cães. E não poderia faltar bolas 
brancas para os integrantes da organização de 
Cáceres, que cuidam com dedicação merecida aos 
nossos amiguinhos cães.

Antes da oração mariana do Ângelus 
e dirigindo-se aos milhares de fiéis e 
peregrinos reunidos da Praça de S. Pedro, o 
Papa Francisco comentou as  t rês  
semelhanças que concluem o cap. 13 de 
Mateus: o tesouro escondido, a pérola 
preciosa e a rede de pesca.

Vou me debruçar nas duas primeiras, 
disse o Pontífice, que sublinham a decisão 
dos protagonistas de venderem tudo para 
conseguir aquilo que descobriram. No 
primeiro caso, é um agricultor que 
acidentalmente se depara com um tesouro 
escondido no campo onde estava a trabalhar 
e, visto que o campo não era de sua 
propriedade, decide arriscar todos os seus 
bens para comprar o campo e não perder 
aquela ocasião realmente excepcional; e no 
segundo caso, é um negociante de pérolas 
preciosas que, como bom conhecedor, 
identifica uma pérola de grande valor e, ele 
também, decide apostar tudo sobre aquela 
pérola, chegando a vender todas as outras.

Estas semelhanças, continuou o 
Papa, destacam duas características 
relacionadas com a posse do Reino de Deus: 
a procura e o sacrifício, pois o Reino de Deus 
é, sim, oferecido a todos, mas não é 
disponibilizado num prato de prata, é preciso 
procurar, caminhar, empenhar-se – reiterou 
Francisco: “A atitude da procura é a condição 
essencial para encontrar; é necessário que o 
coração se abrase com o desejo de alcançar o 
bem precioso, ou seja, o Reino de Deus, que 
se faz presente na pessoa de Jesus. É Ele o 
tesouro escondido, é Ele a pérola de grande 
valor. Ele é a descoberta fundamental, que 
pode dar um impacto decisivo à nossa vida, 
enchendo-a de significado”.

Perante a descoberta inesperada, 
tanto o agricultor como o negociante 
percebem que têm diante de si uma 
oportunidade única a não perder, e, portanto 
eles vendem tudo o que possuem, observa 
Francisco, ressaltando que a avaliação do 
valor inestimável do tesouro, leva-os os dois 
a uma decisão que também envolve 
sacrifício, desprendimentos e renúncias. 

Quando o tesouro e a pérola foram 
descobertos, isto é, quando encontramos o 
Senhor, não se deve deixar estéril esta 
descoberta, mas sacrificar por ela qualquer 
outra coisa, disse o Pontífice, que também 
acrescentou: “Não se trata de desprezar o 
resto, mas de subordiná-lo a Jesus, colocando 
a Ele em primeiro lugar. O discípulo de 
Cristo não é alguém que se privou de algo 
essencial; é alguém que encontrou muito 
mais: encontrou a alegria plena que só o 
Senhor pode dar. É a alegria evangélica dos 
doentes curados; dos pecadores perdoados; 
do ladrão a quem se abre a porta do paraíso”.

Trata-se, pois, da alegria do 
Evangelho que enche o coração e toda a vida 
daqueles que se encontram com Jesus, pois 
na verdade os que se deixam salvar por Ele 
são libertados do pecado, da tristeza, do vazio 
interior, do isolamento. Em seguida o Papa 
dirigiu uma saudação a todos, romanos e 
peregrinos, e em particular saudou as Irmãs 
Murialdinas de São José, as Noviças das 
Irmãs de Maria Auxiliadora, os Acólitos de 
várias paróquias italianas, e o clube italiano 
de Hockey Feminino de Buenos Aires. 

E a todos Francisco desejou bom 
domingo pedindo, por favor, para que não 
nos esqueçamos de rezar por ele.

Bom almoço e até logo!

Cáceres-MT, 05 e 06 de agosto de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Sábado de sol, cerveja pra quem 
gosta e pode beber e folga pra muitos 
que  ralaram durante a semana, pagando 
30% do ganho em impostos ao 
perdulário governo, cujo saco sem 
fundos, sofre de gula do suor do povo. 
Sabadão dedicado ao Dia Nacional da 
Saúde, que deveria ser comemorado 
neste 5 de agosto, houvessem motivos 
para tanto.

Infelizmente, só temos a 
lamentar hoje e quiçá por muito tempo, 
d ian te  do  descaso  de  nossos  
governantes com este setor essencial à 
comunidade, sobretudo, a carente, que 
não tem atendimento especial e gratuito 
como os políticos safados, em clinicas 
sofisticadas, e bancadas pelo nosso suor. 

Quando a gente lembra que nas 
primeiras décadas do século XX, o 
sanitarista Oswaldo Cruz, com mínimas 
condições, mudou os cursos da saúde 
pública no nosso país, erradicando 
mazelas no Brasil, entre elas a peste, a 
febre amarela e a varíola, enoja-nos a 
política atual de saúde pública. 

No século XXI com orçamentos 
milionários, máximas condições 
cientificas de pesquisas e super 
estruturas, sentimos revolta com a 
f a l ênc i a  mú l t i p l a  dos  ó rgãos  
governamentais, especificamente, a 
saúde, que, alvo dos descasos, ilustra o 
alt  o quadro de pacientes em 
corredores, agonizantes em macas e 
mortos por falta de atendimento 
específico. 

Casos mais recentes, a omissão 
dos governantes no repasse de recursos 
aos hospitais do interior de Mato 
Grosso, exemplos claro, o São Luiz e o 
Regional de Cáceres, abarrotados de 
doentes, assim, como a Santa Casa de 
Pontes e Lacerda, não fechada, graças a 
atuação do MPE. 

Foi preciso a coisa chegar ao 
extremo, para o representante do 
parquet, editar o ultimato cujo prazo, 
vence hoje, exigindo o repasse, para as 
urgências da casa de saúde. 

Amigo, a omissão de nossos 
governantes é digna de repúdio, somos 
sim, refém de um Brasil doente pela 
insensibilidade, pela corrupção 
epidêmica, pela necessidade neurótica 
de líderes de se perpetuar no poder.

Somos um Brasil doente pelo 
imediatismo, pela falta de projetos 
sustentáveis, incapaz de preparar 
coletivamente seus atores para entender 
que só é digno do poder quem se curva 
diante da sociedade para servi-la e não 
quem usa a sociedade para ser servido. 

Voltando ao caso de Pontes e 
Lacerda, o pico do desespero chegou 
quando o valor do repasse estabelecido 
no início de 2016 teve redução de 60% 
no mês de junho de 2017 e no 
interregno, quatro pacientes teriam ido à 
óbito, devido a Santa Casa ter 
interrompido os atendimentos que eram 
mantidos pelo Governo Estadual, em 
virtude da diminuição do repasse 
financeiro, ser insuficiente para manter 
os serviços. 

Culpa da Santa Casa? Óbvio, 
que não, restando lamentar, que vidas se 
esvaem, enquanto se usa o dinheiro 
público, para a mantença do poder, 
sinceramente, nenhum motivo existe 
para se comemorar o Dia Nacional da 
Saúde. 

Exceto claro, a gratidão aos 
abnegados médicos e pessoal da 
enfermagem, que mal-remunerados, 
atendem a gente nos P.A's da vida, 
honrando o juramento de Hipócrates, 
mesmo aviltados pelo ministro da 
saúde, duvidando do sacrificado labor 
da distinta classe.

Rosane Michels - Editora
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Saúde na UTI

Jesus o tesouro que dá
alegria e sentido à vida

nosso permacultor Jaime, explica que a 
filosofia Perma, possui três princípios 
é t i c o s  e  a l g u n s  p r i n c í p i o s  d e  
planejamento. 

“Todos, baseados na observação 
da ecologia e da forma sustentável de 
interação, produção e de vida das 
populações tradicionais com a natureza, 
sempre trabalhando a favor dela e nunca 
contra,” pontua.

O nosso personagem Gregory já 
desenvolvia este trabalho no sul quando 
jovem, sempre antenado no cultivo de 
hortaliças, estudando as propriedades 
nutricionais e medicinais das plantas e 
voltando à Cáceres há cerca de dois anos, 
(morou aqui na década de 90) acionou seu 
projeto que independe de solo para o 
plantio (não confundir com a hidroponia).

No caso, lá na vila onde reside, 
sem espaço, (terra), Gregori faz o plantio 
em garrafas pet, mesclando terra 

fertilizada, água e húmus.
D e f e n s o r  d a  e x p r e s s ã o  

Permanent Agriculture criada por Bill 
Mollison e David Holmgren na década de 
1970  e que propõe uma “cultura 
permanente, ou seja uma cultura que visa a 
nossa permanência neste planeta em 
harmonia com a natureza, Jaime Gregory, 
diz que tudo começou quando sua esposa 
antes de viajar para a outra dimensão, 
p e d i u  q u e  e l e  a p l i c a s s e  e s t e s  
conhecimentos, afim de ajudar pessoas 
que precisassem da permacultura. 

E conclui,  esta ciência,  possui 
três princípios éticos, Cuidar da terra; 
Cuidar das pessoas e compartilhar 
excedentes,  f inal izando que,  os 
permacultores trabalham o viver através 
dos seus princípios que são uma aplicação 
prática da ecologia,com a função de criar 
solo e armazenar água, que são a base da 
vida como conhecemos.
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orando numa vila central de MCáceres, Jaime Fernando 
Gregory, é um gaucho de 

Estrela, (RS), formado em comunicação 
social, que divide sua tranqüila passagem 
de vivente pelo planeta terra, entre o 
trabalho como agente comercial do Jornal 
Correio Cacerense e o labor da 
permacultura. Ilustrando, o vocábulo 
estranho para a maioria das pessoas, se 
t r a d u z  p e l a  p e r f e i t a  h a r m o n i a  
homem/natureza através do cultivo e amor 
pelas plantas.

Para entender o que seria esse 
conceito, poderíamos associá-lo a outros 
nomes, como agroecologia, agrofloresta, 
bioconstrução, alimentação natural e 
orgânica, medicina holística, economia 
colaborativa, entre tantos outro.

Na realidade, a Permacultura em 
sua essência, corresponde a um sistema de 
planejamento para a criação de ambientes 
humanos sustentáveis e produtivos em 
equilíbrio e harmonia com a natureza e o 
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Camboatás, bairro São Luis, boca já 
manjada pela PM.

A visitinha surpresa dos 
fardados na Cachanga da Duda 
aconteceu, depois que informações 
ratificavam as suspeitas da PM, de que 
ali era mais um dos pontos varejistas 
de droga na city. 

Quando a barca do GAP 
chegou no local, estava apenas uma 
sobrinha da Duda, que segundo ela, 
estava  num rolê pra Mirassol D'Oeste, 
não sabendo informar, fazendo o quê, 
com quem.

Com autorização da gatinha, 
os homens da lei adentraram a casa 
para um baculejo e em companhia da 
tal sobrinha, encontraram em um 
quarto uma barra e meia de substância 
análoga a pasta base de cocaína. 
Orientada pelos PMS, ela ligou prá tia, 
que disse já estar chegando, era dois 
palitos e pimba.

De campana, os robô-cop's 
aguardaram a chegada da marafona, 
que pintou de taxi na área e...pênalti..., 
era cana mesmo. Pipoca com caldo de 
cana, carona até a delega e Duda com 
pulseiras de aço, segurou o pau da 
bandeira, confessando que a pasta que 
não era close-up era branca batizada 
mesmo, abancando a propriedade.

Antes de conhecer seu novo 
endereço, um espaço numa cela do 
xilindró feminino de Cáceres, ela 
ainda disse que naquela noite zarparia 
pra Cuiabá, a fim de levar o bagulho, 
(coca) prum cidadão que já estava 
ligado no barato lá na rodoviária da 
capital, com mil reais na mão pra lhe 
pagar pelo trampo.

 excesso de confiança ou Oousadia mesmo levou a 
pipoqueira Augusta Maria 

Cardoso, 46, mais conhecida como 

“Duda”, a ser flagrada na noite de 
anteontem, 3, por volta das 23h30, por 
uma equipe da policia militar de 
Cáceres em sua moradia na Rua dos 

 ermina neste sábado, 5, em TCáceres o primeiro encontro do 
Circuito de Atualização em 

Oftalmologia do Pantanal. O evento 
realizado no auditório do Centro 
Oftalmológico de Cáceres tem como 
objetivo a capacitação dos alunos que 
cursam o Programa de Residência 
Médica e demais profissionais da área.

De acordo com o médico 
oftalmologista Dr. Odenilson José da 
Silva essa é uma oportunidade ímpar de 
atualização, uma vez que o circuito traz 
p r o f i s s i o n a i s  r e n o m a d o s  
internacionalmente a Cáceres com a 
finalidade de atender e realizar 
procedimentos em pacientes que já 
passaram por triagem através do serviço 
de residência médica protocolados pelo 
COC, proporcionando aprendizado e 
crescimento profissional.

Com 15 participantes entre 
alunos e médicos, nesse primeiro 
encontro  o médico Professor Dr. Galton 

Vasconcelhos, de Belo Horizonte, 
explanou sobre estrabismo, que é um 
desequilíbrio na função dos músculos 
oculares, fazendo com que os olhos não 
fiquem paralelos.

O circuito de Atualização em 
Oftalmologia prevê 4 encontros.  Ainda 
neste mês, no dia 31 de agosto, acontece 
o segundo encontro com a presença do 
Dr. André Curi, do Rio de Janeiro que 
discorrerá sobe Uveíte,  inflamação da 
úvea, a camada média do globo ocular 
(inflamação intra-ocular).

Os outros dois encontros estão 
marcados para o mês de outubro com os 
médicos Professor Dr. Andre Borba, de 
São Paulo, e o Professor Dr. Jair 
Giampani Junior, de Cuiabá, que 
discorrerão sobre Cirurgia plástica 
ocular e vias lacrimais e Glaucoma, 
respectivamente.

Lembrando que as inscrições 
são limitadas. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3223-7100/1533/9199.

PLANTAÇÃO VERTICAL

Gaucho ativa a permacultura
no quintal de vila em Cáceres

Num simples quintal mesmo calçado, é possível desenvolver uma horta perma, ensina o gaucho Gregory, que estuda plantar esta idéia em escolas de Cáceres

Horta perma de Gregroy (no detalhe), criada em garrafas pet  

Foto: JCC

VIROU BIRUÁ

Fardados estouram boca
e grampeiam pipoqueira

Da Redação

Augusta Maria Cardoso, a Duda, pipocou!  

Foto: PM-MT

ATUALIZAÇÃO

Encerra-se hoje em Cáceres
o 1º circuito de oftalmologia
Da Redação

Médico Professor Dr. Galton Vasconcelhos.  

Foto: COC
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Em contrapartida a Sociedade 
Lacerdense de Beneficência 
deverá mensalmente prestar 
contas dos valores recebidos 
perante os gestores estaduais e 
municipais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sem prejuízo de 
eventual requisição judicial.

D e  a c o r d o  c o m  o 
promotor de Justiça Paulo 
Alexandre Alba Colucci,  o 
Governo do Estado estaria 
atrasando por vários meses as 
t r a n s f e r ê n c i a s  d e  v e r b a s 
compactuadas no âmbito do 
Sistema único de Saúde. 

Além disso, por decisão 
unilateral do Governo do Estado, 
o valor do repasse estabelecido 
no início de 2016 teve redução de 
60% no mês de junho de 2017. 
Com repasse de apenas R$320 
mil a unidade de saúde optou por 
paralisar suas atividades por 
tempo indeterminado desde 
terça-feira, dia 1º de agosto de 
2017.

Informações dão conta de 
que quatro pacientes que tiveram 
complicações no quadro clínico e 
precisaram de atendimentos 
especializados morreram. Um 
dos pacientes teve o quadro 
agravado e precisou ser internado 
em uma UTI. Ele teve que 
aguardar mais de 24 horas por 
uma vaga e quando conseguiu e 
era transportado, faleceu na 
estrada.

 ence na próxima segunda Vfeira, o prazo de 48 horas 
que a Justiça deu na tarde 

da última quinta feira, para que o 
Estado repasse R$ 792.041,11 ao 
Fundo Municipal de Saúde de 
Pontes e Lacerda. A decisão foi 
em acolhimento ao pedido 
liminar efetuado pelo Ministério 
Público do Estado de Mato 
Grosso e estabelece que o recurso 
d e v e r á   s e r  t r a n s f e r i d o 
imediatamente à Sociedade 
Lacerdense de Beneficência, 
administradora do hospital Vale 
do Guaporé (popularmente 
conhecido como Santa Casa), que 
a tende a  população de  10 

municípios da região sudoeste do 
estado pelo Sistema Único de 
Saúde.

Na liminar, o juiz de 
Direito Leonardo de Araújo 
Costa Tumiati também determina 
que após receber o recurso, o 
hospital Vale do Guaporé retorne 
imediatamente os serviços de 
saúde no âmbito regional de baixa 
e média complexidade hospitalar 
e ambulatorial, na integralidade e 
de maneira ininterrupta.

De acordo com a decisão, 
o Estado deverá todos os meses 
fazer o repasse no máximo até o 
quinto dia útil de cada mês, sem 
prejuízo do reajuste inflacionário. 

Sede da Prefeitura Municipal, das 
08hs às 17hs.

O Edital contendo todas 
as informações e normas que 
regularão o processo eleitoral, 
encontra-se disponível no site da 
P r e v i - C á c e r e s  - 
www.previcaceres.com.br

 Instituto Municipal de OPrevidência Social dos 
Servidores de Cáceres 

(Previ-Cáceres), através da 
comissão eleitoral designada pela 
Portaria nº 207/2017, publicou o 
Edital de Eleição dos membros 
dos Conselhos de Gestão e Fiscal, 
para mandato de 2 anos.

A  c o m p o s i ç ã o  d o s 
conselhos se dará de acordo com 
o previsto na LC n°. 062/2005, 
sendo: I- Conselho Fiscal: 3 
membros e 2 suplentes, ambos 
devendo ser preenchidos por 
servidores efetivos ativos; II- 
Conselho de Gestão: 4 membros 
do Poder Executivo; 1 membro 
do Poder Legislativo; ambos 
devendo ser preenchidos por 
servidores efetivos ativos dos 
respectivos Poderes; e 1 membro 
escolhido entre os servidores 
Inativos.

Poderá se candidatar 
qualquer segurado do Previ-
Cáceres, ativo ou inativo de 
a c o r d o  c o m  a  o p ç ã o  d e 
representação, e que tenha o 

cadastro atualizado pelo último 
Censo Previdenciário realizado 
pelo Instituto. As inscrições dos 
interessados serão realizadas de 7 
a 17 de Agosto de 2017, das 
13h00 às 18h00, na Sede do 
Instituto.

A eleição será realizada 
no dia 04 de Setembro de 2017, na 

Outros dois pacientes 
foram removidos da Santa Casa 
na tarde de terça-feira (1) e 
morreram no caminho e o quarto 
caso foi o de uma mulher,que 
tinha sido internada na UTI, em 

C á c e r e s  e  p r e c i s a n d o  s e r 
removida da Santa Casa e 
encaminhada para Vila Bela, 
como lá não tem UTI, não resistiu 
e morreu.

Justiça manda governo repassar
verba à Sta. Casa de P. Lacerda

PRAZO DE 48 HORAS

Morte de quatro pacientes teria sido conseqüências da redução e  marasmo do governo estadual em adequar a demanda orçamentária do hospital público

Redação c/ MPE

Situação de gravidade alertou MPE com ultimato  

Foto: Arquivo

PRÉVI-CÁCERES

Eleição vai escolher conselhos
de gestão e scal do instituto

Assessoria

As inscrições podem ser feitas na Sede do instituto  

Foto: Expressão Noticias

DERRUBOU GERAL

Silval Barbosa delata Blairo
em esquemas de precatórios
Folha c/ Redação

eu na Folha de São DP a u l o ,  q u e  o  e x -
governador de Mato 

Grosso Silval Barbosa (PMDB) 
em acordo de delação premiada, 
re la tou que o  minis t ro  da 
Agricultura, Blairo Maggi (PP), 
participou da montagem de um 
esquema para liberar dinheiro de 
precatórios (dívidas decorrentes 
de sentenças judiciais) em troca 
do apoio de parlamentares do 
Estado. 
 O fato, de acordo com o 
delator, teria acontecido ao fim da 
g e s t ã o  d e  M a g g i  c o m o 
governador do Estado (2003-
2010).

Além do ministro do 
governo Temer, os senadores do 
Estado Wellington Fagundes 
(PR) e Cidinho Santos (PR), 
suplente de Maggi, também são 
alvos da delação. Os dois, de 
acordo com Barbosa, teriam se 
beneficiado de recursos ilícitos.

O ex-governador também 
relata fatos envolvendo pelo 
menos três deputados federais 
com mandatos, além de repasses 
a conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado. 

Barbosa relatou ainda 
pagamento de um "mensalinho" 
para deputados estaduais que 
atuaram na sua gestão para lhe 
garantir apoio. Como evidência, 
f o r n e c e u  v í d e o s  d o s 
p a r l a m e n t a r e s  e s t a d u a i s 

recebendo dinheiro em espécie.
Envolvidos no acordo 

afirmaram à reportagem da 
Folha, que os valores giravam em 
torno de R$ 80 mil.

Barbosa mencionou em 
sua delação uma suposta tentativa 
de Maggi de obstruir a Justiça em 
relação à operação Ararath, 
apelidada de Lava Jato pantaneira 
e deflagrada em 2010 para 
investigar o pagamento de 
precatórios.

O tema, segundo apurou a 
Folha, também foi abordado por 
outro delator do caso, o ex-
d e p u t a d o  e s t a d u a l  e  e x -
p re s iden te  da  Assemblé i a 
Legislativa de Mato Grosso José 
Geraldo Riva.

Silval governou Mato 
Grosso de 2010 a 2014 e foi preso 
em 2015 na operação Sodoma, 
que investiga crimes de fraudes 
na concessão de incentivos 
fiscais do Estado.

Desde junho, porém, está 
em prisão domiciliar. No acordo 
assinado com a PGR, Barbosa 
recebeu uma multa de R$ 80 
milhões. Blairo Maggi afirmou à 
Folha, por meio de sua assessoria, 
que jamais usou "de meios 
i l í c i t o s "  n a  r e l a ç ã o  c o m 
deputados de Mato Grosso e que, 
quando tiver acesso à delação de 
Silval Barbosa, vai se utilizar "de 
todos os meios legais necessários 
para se defender".

Blairo vive a síndrome do vice em delações  

Foto: Reprodução

Libra é o sétimo signo, onde se inicia a segunda metade da roda zodiacal. 
Como tal representa uma mudança de enfoque do indivíduo, inicialmente 
voltado somente para si. Libra é o ponto de contato com o outro. Trata-se 
de relações mais profundas. O libriano é um 
conciliador por excelência. Possui serenidade e 
tolerância para ouvir, ponderar e aconselhar. 
Gosta de ser justo e imparcial, mas de modo 
algum frio. São artísticos e simpáticos, para 
não dizer leves. Libra é também um signo de 
muita sensualidade e espiritualidade e 
considera o amor como um meio de se alcançar 

a beleza e a perfeição. Conquistar uma libriano pode ser um pouco 
trabalhoso, mas uma vez que ele permita que você se aproxime, as coisas 
fluem naturalmente e você terá um ótimo companheiro e amigo
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INGREDIENTES: 1 tilápia; Suco de um limão;1 
tomate maduro cortado em rodelas;1 cebola picada em rodelas; tempero a gosto; azeite; 2 batatas médias 
e salsa desidratada. MODO DE PREPARO: Coloque o peixe em um tabuleiro forrado com papel 
alumínio; Lave bem o peixe com o suco do limão; Tempere-o por dentro e por fora com seu tempero 
preferido. Eu usei tempero de alho e sal; Banhe-o com bastante azeite; Coloque as rodelas de batata, a 
cebola e o tomate ao redor do peixe; Salpique a salsa nas batatas e cubra o peixe com as duas abas do 
papel alumínio; Asse o peixe em forno pré-aquecido em 200°C durante 30 minutos; Descubra-o e asse 
por mais 20 minutos, aproximadamente, ou até secar um pouco a água; Regue com o líquido para ficar 
tenro e apetitoso e Sirva com arroz branco e salada verde.

Tilápia Assada

De repente, você constata que abasteceu seu veículo 
com gasolina, etanol ou diesel batizado, pintando o grilo, o 
que fazer? Primeiramente, o ideal é esvaziar o tanque e limpá-
lo, após isso abastecer com combustível confiável; substituir 
os filtros de combustível; inspecionar e, se necessário trocar 
as mangueiras de alimentação. Caso o veículo seja carburado 
verifique a necessidade de realizar uma limpeza, e caso seja 
injeção testar a válvula reguladora de pressão; testar a vazão 
da bomba e realizar uma limpeza caso necessário. Para todos 
os veículos é essencial substituir os filtros de combustível no 
prazo recomendado pelo fabricante e para veículos a diesel é 
recomendado instalar um filtro separador de água, que pode 

prevenir corrosão do sistema de injeção. Isso porque principalmente o Diesel S10 tem sido muito 
adulterado, e o acumulo de água pode comprometer o sistema. Dica final, passe longe de posto suspeito.  

CORPÃO DE MELÃO
Mulher Melão não hesi ta  em 
sensualizar. Com uma conta oficial no 
Instagram que acumula mais de 2 mil 
publicações, a musa não pensa duas 
vezes na hora de compartilhar uma foto 
provocante com os seus fãs, que 
chegam a somar cerca de 1 milhão de 
seguidores. Entre um clique e outro – 
alguns mais ousados e outros mais comportados – a modelo exibe 
todo o seu corpão em forma nas redes sociais .

FORÇA LOIRA
Que os próximos capítulos da novela "A Força do 
Querer" vão pegar fogo após a revelação de que Irene 
já cometeu um assassinato, todo mundo já sabe. A 
novidade da vez é a forma como a vilã irá fugir das 
confusões. Débora Falabella adiantou que a 
personagem irá ficar loira.A revelação veio por meio 
de uma foto publicada por Débora Falabella , em que 
aparece loira.

GEMIDÃO
Aproveitando o "sucesso" do gemidão, Cláudia 
Leite resolveu usá-lo para divulgar sua nova 
música Baldin de Gelo . No Twitter, a cantora 
publicou um vídeo com um trecho da canção com 
gemidos. "Gente, vazou trecho de Baldin de 
Gelo”, escreveu ela na rede social. Quem não 
gostou muito da brincadeira foram os próprios fãs 
de Cláudia Leite , que responderam ao post da 
cantora de maneira negativa e reprovaram o 
vídeo.

PAOLLA EVER
Paolla Oliveira lacrou a web, na quinta-feira (3), ao 
postar foto, no Instagram, em que aparece de 
biquíni, em meio à natureza. Na legenda, a estrela da 
novela A Força do Querer, da Globo, revelou que o 
clique é antigo e ainda fez uma brincadeira. “Tbt de 
como eu queria estar hoje!”, escreveu. 
Imediatamente, os fãs da atriz encheram sua página 
de elogios, por conta de sua beleza.

Signo de Libra

Por conta das propriedades e substâncias, a cenoura previne certas 
doenças eficazmente, além de ajudar a tratar a pele e fortalecer o 
organismo de maneira geral. As vitaminas A, B e C, agem estimulando o 
sistema nervoso e das nossas defesas orgânicas, prevenindo doenças. 
Beneficia os olhos, pele, cabelos, ossos e as mucosas; A cenoura é laxativa 
e diurética, regula o funcionamento do intestino, ajudando a cicatrizar e 
desinfectando a mucosa intestinal e estomacal e evita a retenção de 
líquidos, o que é excelente para evitar desconfortos e aumento de peso. 
Reduz os níveis de colesterol; Os sais minerais presentes na cenoura são 
muito importantes à nossa saúde, como o iodo, que estimula a glândula 
tireoide, que é a responsável pelos processos de crescimento, nutrição, 
estimula o cérebro e equilibra o funcionamento de outras glândulas; A 
cenoura funciona como tônico e favorece a hemogloina, que transporta o 
oxigênio no sangue e também estimula a cicatrização.

Saúde Natural
Cenoura: Raiz Milagrosa
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO 
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA 
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA 
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 
10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO 
CARTÓRIO.
#184150  DEVEDOR:  JUVANILDE DE ALMEIDA SOUZA  - CPF.: 20.275.834/0001-17- RUA CEL. FARIAS,70  
-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: OZENIL MARTINS PASTOR - 
ME   - Favorecido: OZENIL MARTINS PASTOR - ME   Valor do titul Item D   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE 
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO 
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 04 de agosto de 2017.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - 
MT

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, 
FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS 
DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR 
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, 
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A 
RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO 
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A 
ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#184272  DEVEDOR:  APARECIDO DA SILVA CAMPOS - CPF.: 023.138.721-06   
- DOS MASSAD, N SN  -COHAB NOVA  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE 
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item E   
da tabela D de custas
#184204  DEVEDOR:  ART DENTAL COM DE PROD HOSPITALARES- CPF.: 
05.939.594/0001-14- RUA - CORONEL FARIAS, N 57, TERRE-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
#184183  DEVEDOR:  BARROS SOUZA & CARVALHO LIMA LTDA  - CPF.: 
03.415.185/0001-93- AVE - MARECHAL CASTELO BRANCO, N -SAO 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
#184193  DEVEDOR:  CESAR RODRIGUES MATOS  - CPF.: 604.015.321-00   - 
RUA D, N SN  -VITORIA REGIA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#184203  DEVEDOR:  CORVETTI COMERCIO DE MAQUINAS E MOV- CPF.: 
15.019.888/0001-81- RUA DA TAPAGEM, N 432  -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
#184311  DEVEDOR:  DANILO TORRES DOS SANTOS  - CPF.: 039.259.761-67    
- NOSSA SRA DO CARMO, N 01   -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul 
Item E   da tabela D de custas
#184237  DEVEDOR:  DIVINO LEANDRO DA SILVA   - CPF.: 396.384.641-00    
- FARIAS, N 351   -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO      Valor do 
titul Item H   da tabela D de custas
#184317  DEVEDOR:  EDNEY FERREIRAQ DOS SANTOS    - CPF.: 
396.374.331-04   - LUIZ, N 1464  -SAO LOURENCO -CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#184185  DEVEDOR:  FERROACO BRASIL LTDA   - CPF.: 03.471.348/0001-
55- RUA TIRADENTES, N 580   -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
#184241  DEVEDOR:  GILSON TIMOTEO SACRAMENTO - CPF.: 
587.108.256-49   - CMTE BALDUINO, N 1384   -CENTRO   -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO    - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#184200  DEVEDOR:  GLAUCIENE GOMES DE SOUZA - ME      - CPF.: 
07.220.119/0001-19- RUA - DOS PIRIQUITOS, N 842      -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
#184284  DEVEDOR:  IDELFONSO ROSA DOS SANTOS  - CPF.: 304.628.191-
91   - DAS PAPOULAS, N 2352  -SANTO ANTONIO  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO     Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#184216  DEVEDOR:  ISMAEL CHITARO LEITE  - CPF.: 567.950.091-49    - 
RUA PADRE CASSEMIRO, N 1S/N, CASA-CENTRO   -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184194  DEVEDOR:  J. C. BARUFALDI ME   - CPF.: 06.096.545/0001-20- RUA 
- DAS ROSAS, N 333, TERREO   -JARDIM PADRE PAULO  -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
#184165  DEVEDOR:  JOAO BOSCO SOUZA DIAS  - CPF.: 141.626.441-87    - 
ESMERALDA, N 225   -COHAB VELHA  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul 
Item G   da tabela D de custas
#184163  DEVEDOR:  JOILSON AMARAL DA SILVA  - CPF.: 513.168.891-49    
- GENERAL OSORIO, N 1299  CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul 
Item G   da tabela D de custas
#184225  DEVEDOR:  JOSE EDNALDO MARCENA  - CPF.: 455.611.334-20    - 
RUA PE CASSEMIRO, N SN, CASA    -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184304  DEVEDOR:  JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS  - CPF.: 474.653.281-
87    - GENERAL OSORIO, N SN -SAO LUIZ   -CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#184224  DEVEDOR:  JOSE MARIA B. DE SOUZA JUNIOR  - CPF.: 
168.619.918-05    - RUA DA TAPAGEM, N S/N  -CENTRO -CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184198  DEVEDOR:  L. P. N. GODOY  - CPF.: 02.466.814/0001-41- RUA - 
CORONEL FARIA, N 68  -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
#184318  DEVEDOR:  LUIZ CARLOS RIBEIRO  - CPF.: 570.324.831-00    - 
AFONSO PENA, N 576 -CIDADE NOVA   -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE 
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul 
Item F   da tabela D de custas
#184310  DEVEDOR:  LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA   - CPF.: 
003.724.331-46   - SOBRADINHOS, N 566  -LOTEAMENTO DO EMPA  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: 
ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#184273  DEVEDOR:  MARCOS CAMPOS DA SILVA   - CPF.: 004.378.501-88    
- M, N 00   -RESIDENCIAL AEROPORT-CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE 
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item E   da tabela D de custas
#184188  DEVEDOR:  N A CALCADOS E CONFECCOES LTDA   - CPF.: 
00.945.210/0001-52- AVE - SETE DE SETEMBRO, N S/N   -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO    - Favorecido: 

ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#184206  DEVEDOR:  N A KARIM DE BRITO- CPF.: 00.699.205/0001-07- RUA - 
CEL JOSE DULCE, N 125      -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
#184246  DEVEDOR:  NILSON GARCIA FERNANDES  - CPF.: 621.718.951-87   
- AVELINO CUNHA, N SN -JD GUANABARA   -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184208  DEVEDOR:  OLIVEIRA SANTOS & GRACAS LTDA. - EP- CPF.: 
03.554.727/0001-09- RUA DOS SERRALHEIROS N 236-B     -CAVALHADA III   
-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
#184167  DEVEDOR:  PEDRO RODRIGUES PEREIRA   - CPF.: 549.997.581-72   
- RUA PADRE CASSEMIRO, N 1380 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#184180  DEVEDOR:  REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA ME - CPF.: 
05.911.448/0001-80- RUA - COMANDANTE BALDUINO, N 285 -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
#184300  DEVEDOR:  ROBSON LEITE DE MIRANDA  - CPF.: 040.045.571-43    
- XV DE NOVEMBRO, N 737  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE 
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item H   da tabela D de custas
#184181  DEVEDOR:  S. M. SILVA DE LIMA ME   - CPF.: 01.094.130/0001-01- 
RUA PADRE CASSIMIRO, N. 426  -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
#184196  DEVEDOR:  S. M. SILVA DE LIMA ME  - CPF.: 01.094.130/0001-01- 
RUA PADRE CASSIMIRO, N. 426  -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
#184222  DEVEDOR:  SIDINEI APARECIDO LEITE   - CPF.: 825.389.488-00    - 
RUA MARECHAL DEODORO, N 774   -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184211  DEVEDOR:  VALDECIR DE SOUZA   - CPF.: 643.437.159-49    - 
MARIA, N 505   -MARAJOARA  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO    Valor do titul Item I   
da tabela D de custas
#184213  DEVEDOR:  VALDEMAR PEREIRA DE PAIVA  - CPF.: 362.882.843-
00   - RUA SARGT GERALDO, N 3  -VILA DO SARGENTE   -CACERES  -MT - 
Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#184199  DEVEDOR:  W C ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA  - CPF.: 
05.286.792/0001-26- RUA - CORONEL FARIA, N 272  -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
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-
MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 
1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE 
EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 04 de agosto de 2017.

Cáceres-MT, 05 e 06 de agosto de 2017

a última posição da Chave A do 
Estadual com apenas três 
pontos somados na tabela de 
classificação. 

Por sua vez, o Operário 
Várzea-grandense volta a ter os 
sete pontos conquistados 
durante a fase classificatória e 
se garante na elite do futebol de 
Mato Grosso.

Inconformada com a 
decisão do Pleno do TJD, a 
diretoria do Cacerense afirmou 
que irá recorrer ao STJD no Rio 
de Janeiro. Gestor do clube, o 
empresário Paulo César disse 
que os novos membros do 
Tribunal não conhecem de 
legislação desportiva.

pós o empate sem gols Adiante do Remo, só a 
vitória interessa para o 

Cuiabá no confronto do 
próximo domingo contra o 
Bicho Papão, o Sampaio 
Corrêa, na Arena Pantanal. 
 Mas, para este confronto 
direto por uma das quatro vagas 

na próxima fase da Série C do 
Campeonato Brasileiro, o 
técnico Moacir Júnior terá o 
d e s f a l q u e  d o  z a g u e i r o  
Heverton.

O zagueiro fez um bom 
Campeonato Mato-grossense 
pelo Dourado, seguiu como 
titular com o ex-treinador 

Roberto Fonseca, mas perdeu a 
posição com a chegada de 
Moacir. 

Após algumas más 
atuações do Pitty, Heverton 
retornou ao time e foi seguro 
diante do Remo. Porém, em um 
lance que ele precisou matar o 
contra-ataque levou o cartão 
amarelo e foi o terceiro na 
competição. Com isso, vai 
precisar cumprir a suspensão 
automática contra o Sampaio.

Por outro lado, Moacir 
Júnior tem o retorno de Carlão, 
que cumpriu suspensão diante 
do time paraense, na última 
rodada. Ele deve voltar no lugar 
de Fábio Souza. O substituto de 
Heverton deve ser Pitty ou até 
Rafael Bonfim, que ainda não 
en t rou  em campo  pe lo  
Dourado.

O jogo contra o Sampaio 
Corrêa pela 13ª rodada da Série 
C do Brasileiro será no próximo 
domingo, às 18h, na Arena 
Pantanal. 

O time mato-grossense 
está na 5ª colocação com 15 
pontos, quatro a menos que o 
rival maranhense, que está na 3ª 
posição.

o último capítulo do NCampeonato Mato-
grossense deste ano, o 

Clube Esportivo Operário 
Várzea-grandense saiu como 
'vencedor'. 
 No ju lgamento  do  
recurso  impet rado  pe lo  
'Chicote' da Fronteira contra a 
perda de seis dos sete pontos 
conquistados na primeira fase 
do Estadual na última quarta-
feira, o Pleno do Tribunal de 
Justiça Desportiva (TJD) 
decidiu devolver a pontuação, 

retirada em análise em Primeira 
Instância no mês de abril.

Dos nove procuradores 
da nova composição do TJD, 
sete deles votaram pela 
improcedênc i a  da  ação  
protocolada pela diretoria do 
Cacerense, que acusa o time de 
V á r z e a  G r a n d e  d e  
irregularidade ao relacionar o 
volante Lê para o primeiro jogo 
do Estadual contra o Mixto no 
fim de janeiro. Apenas dois 
votaram pela punição ao 
Tricolor.

Os sete julgadores 
entenderam que a equipe de 
Cáceres perdeu o prazo para 
acionar o Operário no TJD. 
Teria que recorrer num prazo de 
48 horas após o término da 
primeira fase do Campeonato 
Mato-grossense. A ação teria 
registrado 62 dias após o fim do 
tempo legal.

Diante da decisão, que 
pode ser questionada somente 
no Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), no Rio de 
Janeiro, o Cacerense volta para 

PERDEU PRAZO

Chicote absolvido pelo TJD
deixa Cacerense na rabeira

Decisão, que pode ser questionada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do 
Rio de Janeiro, jogou Cacerense para última posição da Chave A do Estadual

SN c/ Redação

Operário e Cacerense, duelo decidido na justiça  

BICHO PAPÃO

Dourado pega o Sampaio
Corrêa amanhã na Arena
O.E. c/ Redação

No primeiro turno, Dourado e Papão empataram 
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Foto: Arquivo


