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 A Fundação Terezinha Mendes, é uma instituição privada sem 
fins lucrativos, nascida do desejo de cultivar uma transformação  social, 
capaz de estabelecer uma conexão dos sonhos com a realidade, dos 
problemas com soluções e de ideias com oportunidades. Página 03

TRABALHO

Fundação Terezinha Mendes cumpre há
cinco anos seu papel social em Cáceres

Foto: JCC

Fundação cuida de aproximadamente 140 crianças e adolescentes 

CAPACITAÇÃO

Curso para ser um voluntário da Defesa Civil
em Cáceres acontece neste fim de semana
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cabíveis.
 Já na quinta-feira, dia 21, 
por volta das 16h 30, no Posto da 
Polícia Rodoviária Federal de 
Cáceres,  em uma fiscalização de 
rotina durante a abordagem ao 
veículo Toyota  Hilux, os 
policiais ao verificarem a 
documentação da condutora do 
veiculo, contataram que a mesma 
tinha um mandado de prisão em 
aberto no estado de Santa 
Catarina. 
 A condutora de iniciais  
J.F. de 63 anos,  foi conduzida até 
a 1ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Civil de Cáceres.

esta semana duas pessoas Nforam encaminhadas 
pela Polícia Rodoviária 

Federal de Cáceres a 1ª Delegacia 
de Polícia Civil por mandado de 
prisão em aberto.
 No dia 20, quarta-feira, 
no Posto da Polícia Rodoviária 
Federal de Cáceres por volta das 
15h 40, em abordagem de rotina a 
equipe parou o veículo VW/Gol e 
após verificar a documentação 
dos ocupantes foi constatado que 
o passageiro G. D. F. S. , possuía 
um mandado de prisão em aberto. 
Sendo encaminhado pelos 
policiais para as providências voluntariado e condições e locais 

para abrigos temporários.
 De acordo com  o 
secretário adjunto de Proteção e 
Defesa Civil, tenente-coronel 
Abadio José da Cunha Júnior, o 
município ganha muito com a 
formação de voluntários, que 
ficam aptos a atuar em casos de 
situação de emergência. Ele 
destaca ainda que o treinamento 
de pessoas deve continuar, 
elevando o número de agentes 
capacitados a agir em momentos 
de urgência. 
 “Com o curso, todos 
começam a enxergar a vida de 
forma diferente, as necessidades 
reais do cidadão”, frisa.

 prefeitura de Cáceres em Aparceria com a Secretaria 
de Estado das Cidades e a 

Defesa Civil realizam neste 
sábado (23) e domingo (24) o 
curso para quem deseja ser 
voluntario da Defesa Civil na 
cidade.
 A coordenadora  da  
Defesa Civil do município, 
Marineide Weber, em entrevista 
ao  Correio Cacerense informou 
que o curso será realizado na 
Unemat, na sala de turismo, bloco 
de coordenação do campus, 
l oca l i zado  no  Ba i r ro  da  
Cavalhada, a Avenida São João, 

com carga horária de 12 
horas/aula. No sábado as aulas 
acontecerão das 14h as 18h e no 
domingo das 8h as 12h e das 14h 
as 18h. Ela ainda informou que as 
pessoas interessadas em fazer o 
curso que não conseguirem se 
i n s c r e v e r  p e l o  s i t e  
www.defesacivilmatogrosso.co
m.br , poderão realizar a inscrição 
na hora.
 O curso será ministrado 
pelos orientadores da Defesa 
Civil de Mato Grosso que 
abordarão diversos conteúdos, 
entre eles: noções de primeiros 
socorros, combate a incêndio, 

e acordo com  Fernanda DNascimento de Oliveira, 
Coordenadora da Fundação 

em Cáceres,o objetivo da Fundação 
é  investir no ser humano como 
instrumento de mudança, conectar 
parceiros e celebrar cada passo dessa 
caminhada. Hoje a Fundação com 98 
crianças que  integram a orquestra 
Terezinha Mendes, restando apenas 
duas vagas que deverão ser 
preenchidas agora no 2º semestre 
confirme  explicou Fernanda.
 O judo que era praticado foi 
substituido pelo JiuJtsu  e conta com 
a participação de  40 crianças. 
Durante a entrevista Fernanda 
relatou que diversos projetos são 
desempenhados com as crianças  
como educarte; planeta azul e outros, 
onde as crianças relatam historias de 
seu cotidiano e ao final acabam 
virando uma historia em quadrinhos, 
o projeto ja publicou histórias em 
quadrinhos de 5 crianças, essa 
iniciativa de publicação estimula as 
c r i a n ç a s  a  l e i t u r a  e  a o  
desenvolvimento pedagogico, 
afirma a coordenadora.
 A idade das crianças 
atendidas pela fundação  variam de 7 
a 16 anos, uma das condições para 
frequentar os projetos é  ter 
frequencia escolar regular.
 A grande maioria dessas 
crianças se encontram em situação 
de vulnerabilidade social,  quando 

explicou Fernanda.
 Alem da musica e do esporte 
a fundação  preocupa com a 
educação, oferecendo a industria do 
conhecimento, onde todos jovens e o 
pessoal da terceira idade que 
desejarem estudar ou praticar a 
leitura pode estar se dirigindo até o 
local.
 A  i n d u s t r i a  d o  
conhecimento fica proximo a 
prefeitura, os usuários tem  acesso a 
livros, computadores conectados a 

o adolescente completa 16 anos a 
f u n d a ç ã o  s e  e n c a r r e g a  d e  
encaminha-lo ao mercado de 
trabalho como jovem aprendiz, pois 
é grande a preocupação em deixar 
esses jovens com tempo livre sem 
uma ocupação.
 Muitas dessas crianças são 
encaminhadas pelas escolas, Poder 
Judiciario e outras tantas vem 
espontâneamente, as vezes por 
influência de um coleguinha que 
frequenta a Fundação ou um parente, 

na Praça Barão, eles já estão 
ensaiando para as noites natalinas de 
Cáceres. Quem tiver interesse de 
estar contratando a orquestra da 
fundação pode estar ligando para 
(65) 3224-1942 e agendando com 
Fernanda ou Camila, lembrando que 
os agendamentos tem que ser feitos 
com antecedencia para que as 
c r i anças  possam ensa i a r  o  
repertorio. 
 Fernanda lembrou que no 
ano passado a Fundação Terezinha 
Mendes recebeu o Selo UNICEF, 
sendo a primeira entidade de 
Cáceres a obter esse importante 
reconhecimento o que nos favorece 
muito, pois fomos reconhecidos pelo 
trabalho que desenvolvemos, 
finalizou Fernanda.

internet, DVDs e outros, o espaço é 
tranquilo e oferece conforto a todos 
que desejam realizar trabalhos 
escolares ou apenas ler um bom 
livro. Ainda existe a possibilidade do 
emprestimo do livro, para que a 
pessoa possa leva-lo pra casa e ler no 
sossego do lar, tudo isso de forma 
gratuita, com atendimento em 
horário comercial de segunda a 
sexta-feira.
 "É muito importante se a 
sociedade  contratasse  a orquestra 
da Fundação para eventos sociais da 
cidade, pois esse gesto ajuda na auto 
estima dessas crianças e jovens pelo 
fato de se sentirem valorizados", 
salienta Fernanda.
 Desde o ano passado a 
orquestra faz apresentação de Natal 
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das condições para frequentar os projetos é  ter frequencia escolar regular
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Da Redação
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Mari Weber, Coordenadora da Defesa Civil em Cáceres
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PRF encaminha homem e mulher
com mandados de prisão em aberto
Redação c/ Assessoria
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Dois com mandado de prisão em aberta foram encaminhados a Polícia Civil
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 Sala Estadual de Comando e AControle para o combate ao 
Aedes aegypti definiu pautas 

importantes para a continuidade dos 
trabalhos. Durante reunião realizada por 
videoconferência nesta quinta-feira 
(21.07), foram avaliados o quarto ciclo 
de visitas dos Agentes de Controles de 
Endemias e Agentes Comunitários de 
Saúde, e a capacitação de militares para 
o segundo semestre.
 A reun ião  con tou  com 
representantes das secretarias de Estado 

de Saúde, Meio Ambiente, Cidades, 
Casa Civil, Defesa Civil, Escritório 
Regional de Saúde da Baixada Cuiabana 
e da Sala Nacional de Comando e 
Controle. O grupo se reúne a cada 15 
dias e faz parte do Plano Emergencial de 
Enfrentamento ao Mosquito, lançado 
em dezembro de 2015 pelo governador 
Pedro Taques.
 Foram apresentadas a Lei 
13.301/2016 que dispõe sobre a adoção 
de medidas de vigilância em saúde 
quando verificada situação de iminente 

perigo à saúde pública pela presença do 
m o s q u i t o  e  a  r e a l i z a ç ã o  d o  
Levantamento de Índice Rápido para o 
Aedes (Lira), durante a última quinzena 
do mês de julho.
 A coordenadora de Vigilância 
em Saúde Ambiental, Ludmila Sophia 
de Souza, explica que as reuniões 
periódicas servem para nortear as ações 
desenvolvidas pelos 26 estados mais o 
Distrito Federal. 
 A videoconferência desta 
semana contou com representantes dos 
estados de Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. “É o momento 
de apresentar de analisar as ações que 
estamos realizando, com metas e 
perspectivas, com foco no controle 
vetorial”, explica Ludmila.
 Ela  a inda  acrescenta  a  
realização de um seminário estadual 
sobre as ações de saneamento para 
e n f r e n t a m e n t o s  d a  d e n g u e ,  
chikungunya e zika vírus, com a 
participação de municípios e atores 
envolvidos. “Precisamos envolver os 
gestores municipais neste trabalho de 
corpo a corpo para que possamos dividir 
responsabilidades e desta forma ter 
r e s u l t a d o s  m a i s  i n c i s i v o s  n a  
proliferação do mosquito e na redução 
dos casos”.
 A próxima reunião da Sala 
acontece no dia 04 de agosto sempre no 
período da manhã. Entre as ações 

este sábado, 23 de julho, o dia Nserá de intensa movimentação 
política em Mirassol D'Oeste. 

Oito partidos políticos farão convenção 
conjunta para definir a chapa majoritária 
para disputa da prefeitura local, bem 
como a escolha dos candidatos a 
vereador. A frente é composta, até o 
momento, por PSDB, PP, DEM, PDT, 
PSC, PV, PSL e PMN e tem como pré-
candidato a prefeito o advogado 
Jefferson Beato, do PSDB.
 A convenção  un i f i cada  
acontece das 8h às 17h na Câmara de 
Vereadores e é a primeira a ser realizada 
em Mirassol. Além dos oito partidos já 
confirmados, a frente espera a definição 
de mais três partidos para compor a 
coligação. Em caso de confirmação 
destas agremiações, esta será a maior 
coligação formada para uma eleição 
municipal em Mirassol D'Oeste.
 Além dos convencionais e das 
lideranças locais, a convenção unificada 
da frente ampla de oposição em Mirassol 
já tem as presenças confirmadas do 
deputado federal Ezequiel Fonseca, do 
ex-ministro da Agricultura, Neri 
Gheller, ambos do PP e do deputado 

estadual Wancley Carvalho (PV). Pela 
agenda,  os t rês  prest igiam os 
convencionais no período da tarde.
 As lideranças partidárias dos 
oito partidos estão mobilizadas e na 
expectativa de receber mais três 
agremiações nas próximas horas, 
confiantes que a convenção unificada 

controle da dengue, chikungunya e zika 
nos 141 municípios mato-grossenses.
 Em relação ao zika vírus são 
22.530 casos suspeitos no Estado. 
Devido à incidência, Mato Grosso está 
com risco alarmante, com 690 casos a 
cada 100 mil habitantes. Cento e vinte e 
dois municípios estão classificados com 
alto risco da doença. 
 Já foram registrados este ano 
1.254 casos suspeitos de febre 
chikungunya, o que representa uma 
incidência de 38 casos para cada grupo 
de 100 mil habitantes. 
 Tr ê s  m u n i c í p i o s  e s t ã o  
classificados com alto risco da doença.

realizadas pela Sala está a qualificação 
de 2,5 mil pessoas entre bombeiros, 
policiais militares e civis, exército e 
empresas privadas que juntos dos 
agentes comunitários e de endemias já 
visitaram mais de 3.336.307 imóveis no 
estado.
Números - Mato Grosso já registrou 
25.911 casos de dengue neste ano. No 
mesmo período, no ano de 2015, foram 
registradas 14.489 notificações, o que 
representa um aumento de 56%. Diante 
do aumento no número de casos 
notificados, a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) reforça o alerta para a 
intensificação das ações de prevenção e 

pagamentos que a Seduc lhes devia. Com 
esta informação, de acordo com Selma 
Arruda, o Gaeco conseguiu obter novos 
indícios de que Permínio Pinto “também 
fazia parte do bando criminoso”.
“Conforme pode ser observado, as 
diligências trouxeram aos autos cópia da 
via original do livro de controle de acesso 
ao Edifício Avant Garden Business, onde 
consta que na data de 18̸08̸15, entre as 
13h08min e 14h35min, o representado 
Permínio Pinto Filho [...] esteve no local”.
 A juíza ressaltou que a visita do 
ex-secretário ao local foi feita pouco mais 
de um mês antes da reunião – gravada pelo 
Gaeco -  em que os empresários acusados 
teriam feito a divisão das licitações da 
Seduc.
Alegada cooptação - Ainda na decisão, a 
magistrada citou que um dos empresários 
envolvidos, Luiz Fernando da Costa 
Rondon, da Luma Construtora, disse ter 
sido cooptado pelo servidor Fábio Frigeri 
a ir conversar com Giovani Guizardi para 
tentar receber as medições que a Seduc 
deveria lhe pagar.
 A reunião de Luiz Rondon com 
Giovani Guizardi ocorreu no mesmo 
período da visita de Permínio ao local das 
tratativas. No depoimento, o empreiteiro 
ainda relatou que Fábio Frigeri confirmou 
que a solicitação de propina teria o aval de 
Permínio. “Verifica-se, assim, que os 
elementos probatórios trazidos aos autos 
demonstram que a existência de uma 
organização criminosa liderada pelo 
representado Permínio, na forma referida 
pelo Ministério Público na representação, 
é uma probabilidade bastante alta”.
 Desta forma, para Selma Arruda, 
só é possível interromper as atividades da 
organização criminosa com a prisão de 
Permínio Pinto. “Mesmo afastado da 
Seduc, sendo o suposto líder da 
organização criminosa, ainda pode ter 
influência dentro da Seduc/MT, e 
certamente poderá dar continuidade às 
atividades do grupo dentro daquela 
secretaria utilizando-se de eventuais 
outros membros ainda não revelados, bem 
como tentar turbar, dificultar ou impedir a 
livre produção de provas”, disse.

 juíza Selma Arruda, da Vara AContra o Crime Organizado, 
a f i r m o u  q u e  e x i s t e  u m a  

probabilidade “bastante alta” de que o ex-
secretário de Estado de Educação 
(Seduc), Permínio Pinto, tenha sido o líder 
do suposto esquema investigado na 
Operação Rêmora. A magistrada decretou 
a prisão do político no dia 15 de julho, 
determinação que foi cumprida pelo 
Grupo de Atuação Contra o Crime 
Organizado na tarde da última quarta-
feira (20), na 2 fase da operação.
 A Rêmora apura suposto 
esquema que teria fraudado, no ano 
passado, pelo menos 10 licitações da 
Seduc, cujas obras estavam orçadas em 
R$ 17 milhões, mediante pagamento de 
propina em troca da divisão de licitações 
entre empresários que integravam o 
cartel.
 Na decisão, Selma Arruda 
relatou que, após a deflagração da 1ª fase 
da Rêmora, em maio, o Gaeco conseguiu 
provas que “revelaram a existência de 
outros integrantes do grupo delituoso”. 
Um desses integrantes seria Permínio 
Pinto, cujas provas o apontam como o 
“chefe”  das alegadas fraudes. “Do que se 
infere do acervo probatório trazido pelo 
Parquet, a liderança da organização 
criminosa pelo representado Permínio 
Pinto Filho na forma referida na 
representação é uma probabilidade 
bastante alta”, disse ela. 
Depoimento de engenheiro - Uma das 
provas contra o ex-secretário, segundo a 
juíza, foi obtida por meio do depoimento 
espontâneo do engenheiro eletricista 
Edézio Ferreira da Silva. No depoimento, 
o engenheiro afirmou que, a pedido de 
Giovani Guizardi - dono da Dínamo 
Construtora e até então considerado o 
líder do esquema - alugou uma sala 
comercial na Avenida Miguel Sutil, no 
bairro Santa Rosa, em Cuiabá, local que 
teria sido usado para reuniões “mais 
reservadas” do empresário. A existência 
da sala para estas reuniões foi confirmada 
por outros empresários, que relataram ser 
aquele o local onde Guizardi fazia a 
exigência de propina para liberar a eles os 

SAÚDE

Sala Estadual de Combate ao
Aedes define estratégias de atuação

A videoconferência desta semana contou com representantes dos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Maricelle Lima Vieira 

Grupo reúne quinzenalmente em videoconferência coordenada pelo Ministério da Saúde

Foto: Anderson Acendino

deste sábado em Mirassol seja também 
um marco na história política do 
município.  
 “Será uma grande festa da 
democracia, da união para a mudança e 
por uma nova política com amor, 
trabalho e fé”, enfatiza o pré-candidato a 
prefeito Jefferson Beato.  

Foto: Ilustrativa

A convenção unificada acontece das 8h às 17h na Câmara de Vereadores

Elias Ferreira

POLÍTICA

Oito partidos farão convenção
conjunta neste sábado em Mirassol

FRAUDE NA SEDUC

Juíza: Permínio era o possível
“cérebro” e "líder" de organização
Lucas Rodrigues
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nacional em suas modalidades 
como é o caso de Lucas Pinho 
Leite, de Barra do Garças, que é o 
1º nos 1000 metros; Maria 
Eduarda Silva, de Sorriso, 1ª no 
salto em altura; Lissandra Maysa, 
de Cuiabá, líder do ranking no 
salto em distância; e Arielly 
Kailayne, de Rondonópolis, 2ª no 
salto em altura.
 O estadual de atletismo 
sub-16 será disputado por 
equipes de 11 cidades mato-
grossenses: Associação dos 
Profissionais de Educação Física 
– APEFs (Sinop), Instituto 
Vicente Lenilson – IVL (Cuiabá), 
Várzea Grande Associação de 
Atletismo – AVA (Várzea 
Grande), Barra do Garças 
Associação de Atletismo (Barra 
d o  G a r ç a s ) ,  A s s o c i a ç ã o  
Sorrisense de Atletismo – ASA 
(Sorriso), Clube Recreativo 
Cantão (Pontes e Lacerda), 
Prefeitura de Conquista do Oeste 
( C o n q u i s t a  d o  O e s t e ) ,  
Associação dos Pais e Amigos do 
Desporto de Araputanga – 
A PA D A ( A r a p u t a n a g a ) ,  
Prefeitura Municipal de Porto dos 
G a ú c h o s ,  R o n d o n ó p o l i s  
Associação de Esporte Inclusivo 
e Campo Novo dos Parecis. 

 erca de 100 atletas Cp a r t i c i p a r ã o  d o  
Campeonato Estadual de 

Atletismo Sub-16 que será 
realizado nos dias 23 e 24 de 
julho, no Complexo Esportivo 
Dom Aquino, em Cuiabá. A 
competição vale vaga para o 

Troféu Centro-Oeste Caixa de 
Atletismo.
 As disputas serão dividias 
em três etapas sendo duas no 
sábado, das 7h30 às 17h30, e uma 
no domingo das 7h30 às 11h30.
 Dos atletas participantes 
alguns são destaques no ranking 

 Atacante do Grêmio, 
Luan comentou que o estilo de 
Micale não é muito diferente de 
Roger Machado, ex-lateral e seu 
atual comandante no tricolor 
gaúcho. Ele acredita que os 
quatro atacantes da frente podem 
até sair jogando, mas com 

organização e muita disciplina 
tática. O jogador do Grêmio 
acredita que Micale pode sair 
jogando com quatro atacantes.
 - Todos ali na frente têm 
que marcar também, tem que 
ajudar, porque isso facilita a 
nossa zaga - disse Luan.

são didáticos para eles. O 
treinador tem preocupação de se 
fazer entender e para treinos para 
p e r g u n t a r  s e  o s  a t l e t a s  
compreendem os pedidos.
 - Ele perguntou para mim 
e para o Rodrigo Caio se a gente 
estava com dificuldade para 
entender o que ele quer. Até 
porque na hora do jogo já temos 
que ter isso naturalmente, para 
agir dentro de campo. São 
conversas importantes, até para 
passarmos feedback para ele.
 Mas está sendo bem fácil 
para a gente entender, com as 
orientações, tudo que ele pode 
fazer para facilitar, ele faz - 
afirmou Douglas Santos.

 bagunça organizada, o Acaos de Rogério Micale, 
tem adeptos e entusiastas 

dentro da seleção olímpica. Um 
time que pode jogar até com 
quatro atacantes - Neymar, 
Gabriel Jesus, Gabigol e Luan, do 
Grêmio - precisa ter consciência 
defensiva. 
 E os jogadores garantem 
que está tudo sendo ensaiado. 
Não só as movimentações 
ofensivas. Sem se intimidar com 
a estrela da companhia Neymar, o 
lateral-esquerdo Douglas Santos 
avisou: todos vão ter que marcar, 
voltar e ajudar na defesa.
 - Vamos atacar com 11 e 
defender com 11. Neymar, 

Gabriel Jesus, Luan, Gabriel, 
quem jogar ali na frente, sabe que 
tem que marcar. Os jogadores da 
frente sabem que tem que 
defender automaticamente. Para 
a gente lá atrás facilita muito isso 
(a ajuda). 
 A gente lá atrás também 
tem que fazer nossa função, que é 
ir empurrando as linhas para a 
frente para que todos estejamos 
próximos - disse o lateral do 
Galo.
 O atacante Luan, que tem 
entrado bastante no time de 
Micale, embora comece entre os 
reservas em algumas atividades, 
afirmou que as funções estão bem 
definidas. Os treinos de Micale 

FINAL DE SEMANA

Mato-Grossense 
de Atletismo Sub-16 
Globo Esporte

Atletismo 

Foto: Bruno Miani/ Inovafoto/ COB

Globo Esporte

OLIMPÍADAS 2016

Ataca e defende com 11: seleção apoia 
modelo ofensivo do time de Micale

Douglas Santos e Luan, do Grêmio, apostam em característica leve da equipe, mas 
com precauções: "Os da frente sabem que têm que defender automaticamente"

Foto: Terra 

Vamos atacar com 11 e defender com 11. Neymar, Gabriel Jesus, Luan, 
Gabriel, quem jogar ali na frente, sabe que tem que marcar
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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: 
ADEMIR DONIZETE DE ABREU (CPF Nº 510.090.216-72) AV JOSE PINTO DE ARRUDA 288 - BAIRRO JD CID NOVA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
163243 – 21/07/2016 – Nº TIT 48056 – VENC 11/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: E F SANTIAGO LTDA ME – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; 
AGROPECUARIA GRENDENE LTDA (CNPJ Nº 52.589.017/0003-91) FAZENDA RESSACA SN – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163248 – 21/07/2016 – Nº 
TIT 1175599 – VENC 08/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; 36681-
ALBERTO JOSEFINO SANTOS JUNIOR (CPF Nº 700.785.801-53) RUA DO SILVA 15, COHAB NOVA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163157 – 18/07/2016 
– Nº TIT 58483 – VENC 07/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: MEGA SOM – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ANA LUISA DO AMARAL LARA (CPF 
Nº 003.414.611-30) RUA DOS MENACHOS – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163234 – 20/07/2016 – Nº TIT 10015 – VENC 10/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. 
OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ANTONIO JOAQUIM DA SILVA (CPF Nº 
366.050.001-10) RUA BARCELONA 706 JD IMPERIAL – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163136 – 15/07/2016 – Nº TIT 43691 – VENC 07/07/2016 – APRES 
C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: NECTAR EMP LTDA NOVA FESTA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; DISTRIBUIDORA DE CARNES 
MAZULA MARTIN (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) R RIACHUELO 1089 PRACA BENJAMIM – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
163119 – 15/07/2016 – Nº TIT 66731 – VENC 07/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: GIIRO SA THERMOINDUSTRIAL – ITEM F DA TABELA D 
CUSTAS; DUARTE DOS REIS E DUARTE LTDA ME (CNPJ Nº 05.080.490/0001-05) RUA ANTONIO MARIA 2017 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163217 – 
20/07/2016 – Nº TIT 00697603 – VENC 12/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: LAVANDERIA INDL TAYANA LTDA PAIVA JE – ITEM G DA TABELA D 
CUSTAS; EDCARLO GOMES DE OLIVEIRA (CPF Nº 801.828.441-53) RUA CUIABA 73 - BAIRRO VITORIA REGIA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
163239 – 21/07/2016 – Nº TIT 554824644 – VENC 15/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CINTRA MOTO PECAS LTDA – ITEM D DA TABELA D 
CUSTAS; FERNANDA FREIRE FERNANDES (CPF Nº 886.967.401-06) AV 07 DE SETEMBRO 408 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163233 – 20/07/2016 – 
Nº TIT 508502 – VENC 10/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM E DA TABELA D 
CUSTAS; FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA (CPF Nº 230.831.901-15) GLEBA DESCALVADOS FAZ. SAO BENTO – CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 163258 – 21/07/2016 – Nº TIT 5423 – VENC 13/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: 3R COM DE MAT P 
CONSTRUCAO – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JOAQUIM JORGE MACIEL BORDON (CPF Nº 229.933.711-34) TUIUIU 1060, VILA MARIANA – CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 163184 – 19/07/2016 – Nº TIT 21457 – VENC 10/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – 
ITEM I DA TABELA D CUSTAS; JOSE CARLOS DOS SANTOS LIBORIO (CPF Nº 178.884.681-87) R QUINTINO BOCAIUVA - BAIRRO CENTRO – CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 163229 – 20/07/2016 – Nº TIT 93270404 – VENC 08/07/2016 – APRES HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO – CEDENTE: D M DE BRITO 
ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ROCHA MEIRA ME (CNPJ Nº 24.481.249/0001-73) RUA DAS CARMELIAS SN - BAIRRO CAVALHADA – CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 163197 – 20/07/2016 – Nº TIT 6000382 – VENC 20/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: NORTE SUL REAL 
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ROCHA MEIRA ME (CNPJ Nº 20.481.249/0001-73) RUA DAS CARMELIAS SN - BAIRRO 
CAVALHADA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163203 – 20/07/2016 – Nº TIT 5984243 – VENC 20/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ROCHA MEIRA ME (CNPJ Nº 20.481.249/0001-73) RUA DAS 
CARMELIAS SN - BAIRRO CAVALHADA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163196 – 20/07/2016 – Nº TIT 6000383 – VENC 27/06/2016 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; MARIA DA CONCEICAO CAMARGO (CPF Nº 
361.969.911-91) AV SAO LUIZ – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163235 – 20/07/2016 – Nº TIT 3153X1 – VENC 05/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO 
VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: ARMAZEM AUTO PECAS LTDA ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; MARIA LUIZA DO NASCIMENTO (CPF Nº 
900.722.601-06) RUA REPUBLICA DOMINICANA 261 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163255 – 21/07/2016 – Nº TIT 36722 – VENC 11/07/2016 – APRES 
C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; MARIELLA MALDONADO DE 
BARROS (CPF Nº 630.781.471-34) FAZENDA CATARINENSE 001 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163130 – 15/07/2016 – Nº TIT I000056603 – VENC 
15/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: FAZENDA MORRO VERMELHO LIMITADA – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; MEIRE DA SILVA LARA 
EIRELI ME (CNPJ Nº 00.330.808/0001-37) RUA CORONEL FARIAS 140 - BAIRRO CENTRO – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163250 – 21/07/2016 – Nº TIT 
57869D – VENC 14/07/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: CONFEC ES EQUUS LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; SIDNEIA CRUZ DE LAIA (CPF Nº 
887.896.241-49) DA ALEGRIA PROX AO CAMPO DO AREAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163249 – 21/07/2016 – Nº TIT 96547 – VENC 14/07/2016 – 
APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; VALDIRENE DAS GRACAS DE ALMEIDA ONO 
EIRE (CNPJ Nº 16.581.212/0001-40) R PADRE CASSEMIRO 1299 LJ 09 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163222 – 20/07/2016 – Nº TIT 165843 – VENC 
12/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: DTC – ITEM G 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, 22 DE JULHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Cáceres-MT, 23 e 24 de julho de 2016
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Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão deixam o astral bem 
mais leve, com abertura do 
coração e possibilidade de 
um novo romance para 
arianos solitários. O 

momento envolve alegrias e bem estar, 
especialmente junto de quem ama. 
Ótimo para o relacionamento com os 
filhos.

By Rosane Michels

Esotérico

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão deixam você mais 
voltado para sua casa e 
r e l ac ionamen tos  em 
família. O momento é 
ótimo para estar em casa, 

junto dos seus e dos amigos mais 
próximos. Dias de tranquilidade e 
alegrias junto dos que ama.

Sol, Mercúrio e Vênus 
em Leão deixam você 
mais fechado e voltado 
p a r a  o  s e u  m u n d o  
e m o c i o n a l ,  q u e  s e  

encontra em equilíbrio. O momento é 
ótimo para o planejamento de um 
novo projeto, que será colocado em 
prática daqui algumas semanas.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão movimentam a vida 
social e aproxima os 
amigos. Novas amizades 
podem ser firmadas nesta 
fase que dura algumas 

semanas. O momento é ótimo para a 
comunicação e tudo o que diz respeito a 
ela. Um novo contrato pode ser fechado.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
L e ã o  b e n e f i c i a m  
diretamente sua vida 
material e financeira. Um 
novo investimento pode 

ser feito com tranquilidade e segurança. 
A compra ou venda de um imóvel, não 
está descartada. O momento é ótimo 
para começar novos projetos.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
seu signo indica dias de 
maior envolvimento com 
o melhor que a vida tem a 
oferecer. O momento 

envolve melhora nos relacionamentos 
e na comunicação. Você estará mais 
aberto e pode ser surpreendido por um 
novo amor.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão movimentam seus 
projetos de viagens e 
estudos, abrindo portas e 
t r a z e n d o  n o v a s  

oportunidades. O momento é ótimo 
para começar um novo projeto de 
médio prazo envolvendo pessoas ou 
empresas estrangeiras.

Sol, Mercúrio e Vênus 
em Leão deixam você 
mais voltado para sua 
intimidade emocional e 
sexual. O momento é 

ótimo para estar junto dos seus. Uma 
sociedade importante e promissora 
pode começar a ser negociada e 
firmada em algumas semanas.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão marcam uma fase de 
maior movimento em seus 
relacionamentos pessoais 
e profissionais. Sua vida 
social fica mais agitada e 

novas amizades podem ser feitas. Entre 
elas, um novo amor pode surgir para 
aquarianos solitários.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão movimentam de 
m a n e i r a  a l t a m e n t e  
positiva seus projetos de 
trabalho e sua rotina. O 

momento é ótimo para começar um 
novo emprego ou um novo projeto. Sua 
saúde encontra equilíbrio e melhora 
consideravelmente.

Sol, Mercúrio e Vênus 
em Leão deixam você 
m a i s  s o c i á v e l  e  
cooperativo.  Novas 
amizades podem ser 

feitas nesta fase, que dura algumas 
semanas. Um amigo pode declarar-
se e surpreender você. Um novo 
romance pode estar a caminho.

Sol, Mercúrio e Vênus em 
Leão movimentam de 
maneira bastante positiva 
sua vida profissional e 
planos de carreira. Boas 
novidades chegam durante 

as próximas semanas. O momento é 
ótimo para começar um novo trabalho 
ou pedir uma promoção.

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

O nosso Bom Dia de hoje é todo dedicado ao Bispo Dom 
Antônio Luís Vilar, que prega os preceitos bíblicos a 
toda comunidade católica de Cáceres.

Um ótimo final de semana a esse casal que encanta a 
todos com seu charme e simpatia Marcel Barbosa e 
Rafaella Santiago.

Rosas multi colorida para alegrar  o sábado da 
jovem Franciane Vieira, que todos os dias 
acompanha nosso trabalho.

Nosso espaço VIP deste fim de semana vai para o 
conceituado jornalista Luizmar Faquini, que 
hoje atua na Rádio Difusora, mas  por muitos 
anos fez parte da equipe do JCC.  Grande abraço 
companheiro e amigo.  

Sempre alegre e bem humorada e que com certeza 
merece nosso carinho ,a simpática irmã Leila.

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

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

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

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

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

BOLAS BRANCAS

Para a 1ª edição do ExpoGospel que será realizada em 
setembro nos dias 8 e 9 no ginásio do Sesi Clube, em 
Cáceres. Este evento promete muita diversão e fé a toda 
comunidade evangélica, pois contará com feiras de 
artesanato espaço infantil, praça de alimentação e muito 
mais. Lembrando que o 1º lote dos ingressos já se 
esgotaram, já estão sendo vendidos o 2º lote.  Parabéns a 
todos organizadores.

BOLAS PRETAS

Para a falta de ciclovias ou de uma área destinadas aos 
praticantes de esportes em Cáceres. É cada vez mais 
comum ver ao final da tarde, pessoas fazendo caminhada 
ou andando de bicicletas nas nossas ruas e sem segurança 
nenhuma. Está na hora das autoridades rever os conceitos e 
pensar mais na segurança dos adeptos do ciclismo e da 
caminhada.

BOLAS BRANCAS

Para o Corpo de Bombeiros Militar que com destreza e 
habilidade vem combatendo os focos de queimadas em 
Cáceres. Conforme informações obtidas pelo comandante 
Cap. Castro as ações vem sendo realizadas sendo atendidos 
todas ocorrências, não só de queimadas mas também 
acidentes e socorros. Parabéns a toda corporação que dão a 
vida para salvar vidas.

BOLAS PRETAS

As lentes do JCC sempre registrando verdadeiras 
peripécias realizadas por motoristas e motoqueiros no 
conturbando trânsito de Cáceres. Dia desses flagramos 
essa imagem, com três em uma moto, o pior não é isso,  a 
criança sem capacete em pé no banco da moto e a mãe 
segurando com um braço.  Será que a pessoa não tem a 
menor consciência de transportar uma criança dessa forma, 
qualquer freada mais brusca que o piloto precise efetuar, a 
primeira a ir para o chão com certeza será a criança.  E olha 
que os vermelhinhos tem registrados muitas peripécias e 
aplicado multas. Mas antes da fiscalização o condutor deve 
se ater para a segurança e o respeito as leis.  

Cáceres-MT, 23 e 24 de julho de 2016
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Não vote em alguém porque acha que 
vai ganhar, não seja aquele eleitor 
que não gosta de perder o voto
 
 A eleição para vereador é 
muito importante para um município. 
Escolher mal esse representante é 
sofrer consequências por quatro anos. 
E aí surge a pergunta: como escolher, 
entre tantos nomes, um candidato a 
vereador que pode melhor representá-
lo? Como escolher um candidato 
entre tantas siglas?
 Existem algumas sugestões 
criadas por ONGs e especialistas e 
que estão aos montes na internet. A 
coluna hoje é toda baseada nessas 
informações. Ninguém é bobo de 
acredi tar  que ,  usando essas  
informações, o eleitor vai acertar cem 
por cento num perfeito candidato.
 Pode escolher seguindo regras 
e acertar num malandro travestido de 
sincero. Mas se tem dicas para errar 
menos.  Algumas delas .  Não 
confundir a pessoa com o político. 
Muitos maus políticos ou corruptos 
são carismáticos.
 N ã o  v o t e  e m  p e s s o a s  
esquisitas só para protestar. É o voto 
Tiririca. Não vote em alguém porque 
acha que vai ganhar, não seja aquele 
eleitor que não gosta de perder o voto.
Por que também votar em alguém 
porque ele é de seu bairro ou professa 
seu princípio religioso? 
 O mais comum dos erros? 
Trocar o voto por um favor do 
candidato ou mesmo dinheiro direto.  
O seu candidato tem afinidade com 
seu ponto de vista ideológico? Vê o 
mundo como você vê?
 Os problemas da cidade que o 
candidato tem como prioridades são 
aqueles que você também tem? Seu 
c a n d i d a t o  p e n s a  a  c i d a d e  
globalmente? Ele é capaz de fazer 
essa análise e não somente pensa no 
m i c r o  o u  n a q u e l e  b a i r r o  

especificamente? 
 O part ido dele discute 
anualmente a cidade? O que pensa 
aquele partido sobre transporte 
público ou falta de saneamento? Ou é 
uma sigla amorfa que só se mostra em 
ano eleitoral?
 Você conhece a história 
pessoal do candidato que pretende 
votar? Pesquise sua vida, o que fez ou 
faz e  tudo referente  àquele 
personagem para errar menos na 
escolha. Veja o que pensa o seu 
candidato sobre diferentes aspectos 
da vida em sociedade. Não pode ser o 
cara de uma nota só.
 A propaganda eleitoral tem 
que ser vista com cuidado, não se 
deixe levar pelo emocional ou 
a q u e l a s  i m a g e n s  b o n i t a s ;  
marqueteiro é capaz de trazer o céu 
para terra e vice-versa.
 L e v e  o s  c a n d i d a t o s  a  
vereadores para debates em seu 
bairro. Vejam suas ideias ou como 
reagem e se posicionem em momento 
de confronto de ideias e palavras. 
Aquele candidato que faz campanha 
denegrindo a imagem do outro tem 
que ser visto com reserva.
 Quem ass im age  ten ta  
esconder suas próprias falhas ou já 
está na defensiva para dizer que ele 
tem erros mas todos também tem. 
Quer colocar todos no mesmo saco 
dele.
 Pesquisa de intenção de votos 
é mais perigosa que benéfica. Muitas 
vezes, aponta para onde se lhe paga.
 E, por fim, não seja maria vai 
com as outras na hora de votar.

ALFREDO DA MOTA MENEZES é 
historiador e analista político em 
Cuiabá.
p o x @ t e r r a . c o m . b r   -   
www.alfredomenezes.com

Rosane Michels - Editora

CORREIO CACERENSE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

 O Reino de Deus está no meio de 

nós. Precisamos, de fato, abrir os nossos 

olhos para contemplar e fazê-lo acontecer 

no meio de nós

 “Felizes sois vós, porque vossos 

olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em 

verdade vos digo, muitos profetas e justos 

desejaram ver o que vedes, e não ouviram, 

desejaram ouvir o que ouvis, e não 

ouviram” (Mateus 13, 17).

 Precisamos tomar consciência da 

graça que nos é concedida, pois a graça que 

Deus nos concede não é pequena ou 

qualquer, é uma graça sublime. Somos uma 

geração feliz e bem-aventurada, porque 

podemos ouvir, ver, contemplar e tocar no 

Reino de Deus, presente no meio de nós. 

Não podemos negar que há ouvidos que se 

serraram, estão fechados, não se abrem para 

ouvir as maravilhas do Reino de Deus. Não 

podemos negar que há olhos vedados, olhos 

fechados, que não se abrem para 

contemplar as maravilhas do Reino dos 

Céus. Constatamos que entre nós, e muitas 

vezes conosco, o coração está fechado, 

travado, não se dilacera para tocar nas 

realidades do Reino dos Céus, que estão 

presentes no meio de nós.

 Ficamos, muitas vezes, tão 

confusos, porque, no meio de nós, há tantas 

coisas ruins e negativas; há tantas 

realidades drásticas no mundo em que 

vivemos, que desanimamos e dizemos: 

“Este mundo não presta! Este mundo está 

no fim! Este mundo acabou!”.

 A maravilha, a graça, é perceber 

que, no meio de tantas coisas erradas, no 

meio de tantas maldades, o bem prevalece. 

O Reino de Deus está no meio de nós. 

Precisamos, de fato, abrir os nossos olhos 

para contemplar e fazê-lo acontecer no 

meio de nós!

 Não podemos ser tomados pelo 

medo ou pela indiferença, porque, quando 

nos tornamos indiferentes às coisas de 

Deus, as coisas estragam, azedam dentro de 

nós.

 Ficamos realmente negativistas, 

olhamos o mundo pelo prisma do mal, 

porque está tudo mal e negativo. Mas eu 

olho e vejo o Reino de Deus acontecer, 

ve jo -o  no  meio  de  nós  quando  

contemplamos as pessoas que fazem o bem, 

o milagre das vidas que são transformadas, 

quando contemplamos a mão de Deus 

transformando vidas e corações.

 A felicidade está, justamente, em 

contemplar e ver o Reino de Deus 

acontecer, mesmo em meio às trevas, 

mesmo em meio à escuridão do mundo em 

que vivemos. Louvado seja Deus, porque 

nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e 

coração para vibrar com o Seu Reino 

presente no meio de nós!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 

Comunidade Canção Nova, jornalista e 

colaborador do Portal Canção Nova

Escolher vereadoresContemplemos o Reino 
de Deus entre nós
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