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Chovendo no molhado, autoridades técnicas de segurança e 
administração pública, voltaram pela enésima vez, a debater em 
mais uma audiência pública regional, os problemas da Zona de 
Fronteira, Tráfico de Drogas e o Crime Organizado, em Cáceres. Na 
pauta, a tal Base Aérea, uma promessa de políticos e tecnocratas, 
inclusive do atual presidente Temer, quando vice, e que nunca saiu 
do papel.  Página 03

O Consórcio das 
Nascentes do Pantanal, sob. 
a presidência do prefeito de 
Salto do Céu,Wemrson 
Prata,  apresenta hoje, (11) 
custo de processamento do 
lixo de 13 cidades regionais, 
um estudo, que parte do 
t r a b a l h o  d a  g e s t ã o  
consorciada de resíduos 
sólidos domiciliares. O 
objetivo principal do estudo 
é para que os municípios 
possam instituir a taxa de 
coleta de lixo mensal com a 
destinação correta, e a 
obrigação do cidadão, a 
pagar o custo pelo serviço.

   Página 03

Uma camionete no Gefron 
(Grupo Especial de Froteira) capotou 
na tarde desta quarta-feira (09) nas 
proximidades da MT-388, na região 
Oeste de Mato Grosso. O carro, uma 
picape Mitsubishi L 200, ficou com as 
quatro rodas viradas para cima. 
Felizmente os ocupantes tiveram 
apenas ferimentos leves. Página03

Os vereadores Renilson Senhorinho e José Olímpio de Melo, 
de Pontes e Lacerda, convidaram o novo chefe do Departamento de 
Obras, Juvercino, a visualizar a situação da “Baixada da Vila Nova”, 
região do bairro do Jardim Popular, onde as dificuldades vividas há 
anos pelos moradores, são cruciais. Além do mato os moradores 
convivem com ruas esburacadas pela enxurrada. Página 04

REMAKE

Novela da Base Aérea tem
novo capítulo em Cáceres

Reunião contou com presenças destacadas como,a do major da Polícia Militar 
Danilo Segóvia Moreira e do juiz Fidelis Neto, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá

Enquanto não desencanta o sonho, melhor usar o acesso por terra 

Foto: Arquivo

MENSALINHO

Custo do processamento de
lixo pode onerar o cidadão

Sugestão é de coleta mensal no bolso do cidadão  

Foto: Ilustrativa

VIROU DE QUATRO

Carangão do Gefron capota em cabriteira

Viatura ficou bem avariada 
no acidente da MT 388 

 Foto: Gefron-MT

MAPA DA LUA

Buracos estão devorando
vias públicas da Baixada

Abandonada a região sofre com a buraqueira das ruas  

Foto: Claudia Lima

DELAÇÃO PREMIADA

Supremo oficializa status
de X-9 de Silval Barbosa

Página 05
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MEIA BOCA

Operação suspende parte das 
atividades em cadeias de MT

Página 04

MÃO ARMADA

Vitimas são amarradas
e ficam sem Fiat-Strada

PARCELAMENTO
A Secretaria Estadual de Fazenda está 
permitindo que os motoristas parcelem o 
valor do IPVA que está em atraso. Um 
levantamento realizado pela pasta aponta 
que aproximadamente 900 mil veículos 
dos 2 milhões que se encontram em 
circulação estão em débito com o IPVA. 
Os débitos anteriores ao ano de 2016 
podem ser parcelados em até seis vezes e 
as dívidas deste ano em três vezes. O 
parcelamento é realizado através do site 
da Sefaz.

FORA DOS TRILHOS
O governo estadual anunciou anteontem, 
(9), a suspensão do diálogo que mantinha 
com o Consórcio VLT para a retomada da 
obra do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), que estão paradas por força de 
decisão judicial desde dezembro de 2014. 
A medida foi anunciada após a Polícia 
F e d e r a l  d e f l a g r a r  a  O p e r a ç ã o  
Descarrilho, contra fraudes na obra que já 
consumiu mais de R$ 1 bilhão dos cofres 
públicos. Quer dizer, a coisa ficou ainda 
mais ruça e agora,nem na Copa da Rússia!

LORDE DANNYELVIS
O jornalista, advogado e musico Daniel 
Macedo, editor deste diário, conhecido 
artisticamente como Lorde Dannyelvis, 
participando ontem pela manhã de um 
programa na Radio Difusora de Cáceres, 
destacando seus mais recentes sucessos 
do Canal Youtube, o rasqueado 
Conhecendo Mato Grosso e a marcha 
marcial satírica, Cachaça com Chandon, 
que já podem ser pedidos pelos ouvintes. 
O editor agradece ao Garcia, ao Anderson 
e em especial à Dona Maridalva, pela 
atenção à caitituagem, e que Canja!

ESTÁGIOS
A prefeitura municipal de Araputanga 
comunica que está recebendo currículos 
de estagiários para o desenvolvimento de 
atividades para promoção de integração 
ao mercado de trabalho de acordo com a 
Constituição Federal (Art. 203 inciso III e 
Art. 214, inciso IV), através da 
operacionalização de programa de 
Estágio de Estudantes. São 6 vagas para 
enfermagem, 1 para administração e1 
para ciências contábeis. Interessados, 
procurem a sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Araputanga, Rua 
Antenor Mamedes, nº 911, fone: 65 3261-
1100.

MULTIMÍDIA
A Fundação Terezinha Mendes e o SESI 
Clube de Cáceres anunciam que a 
Indústria do Conhecimento na Av. Brasil, 
s/n, COC - Centro Operacional, próximo 
a Prefeitura Municipal de Cáceres, está 
aberta à visitação tanto de alunos como de 
p r o f e s s o r e s .  A  I n d ú s t r i a  d o  
Conhecimento é um centro multimídia, 
que engloba biblioteca, DVDteca, 
CDteca, gibiteca e Internet. Tem como 
o b j e t i v o  c o n t r i b u i r  c o m  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v o s  
conhecimentos, habilidades e ser uma 
nova alternativa de lazer e informação.
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O prontuário do denunciado, Ivo 
Nascimento de Campos Pitanguy, no 
Detran-RJ, tinha 23 folhas, com 70 
multas aplicadas nos últimos 5 anos, o 
que dá mais de 240 pontos na carteira, 14 
multas por dirigir embriagado e após 
atropelar a vitima, sem que houvesse 
qualquer risco pessoal a sua pessoa, 
deixou de prestar socorro ou solicitar 
auxílio das autoridades públicas 
competentes. 

O preâmbulo, faz parte da 
denuncia do Ministério Público, e, 
injustiças da justiça, ele foi condenado a 
4 anos e 8 meses de prisão, que não vai 
cumprir, ratificando a assertiva de que 
continuamos sendo o país do oba-oba, 
das injustiças da justiça mais cara e mais 
falha do mundo. 

Uma forma constrangedora para 
nós que cursamos ciências jurídicas 
numa faculdade e não temos motivo 
algum, para comemorar este 11 de 
agosto, o Dia da Justiça, (onde?), do 
advogado e do garçom. 

Este último ainda ficava com a 
vaquinha dos pinduras, após as 12 
badaladas, ante a cara feia do dono do 
restaurante, mas o artigo 176 do CP, 
acabou também com os caraminguás do 
Zé da bandeja. 

Mas, o 11 de agosto não deixa de 
ser um dia pra gente filosofar um pouco 
sobre a nobre (ultimamente pobre) vida 
do  p ro f i s s iona l  que  r ea l i za  a  
representação e a defesa dos interesses de 
pessoas físicas ou jurídicas em juízo. 
Quiçá, por isso, a advocacia se tornou um 
encargo público, compondo um dos 
elementos da administração democrática 
do Poder Judiciário, mas neste século 
XXI, que Santo Ivo nos perdoe, sem 
exagero algum, a classe encontra-se em 

extinção. 
Vai vendo, a gente se rala cinco 

anos nos bancos de uma faculdade, paga 
pra trabalhar, (se dever pra OAB, pode 
ser MBA em direito, que não é advogado) 
e ainda concorre com os samaritanos. São 
os plantões judiciários, os escritórios de 
faculdades, os defensores públicos, os 
cartórios, e o que sobra pro advogado? 
Aluguel do escritório, secretária, 
mensalidade da OAB, e os cambaus, daí, 
os colegas se juntar em grupo pra 
s o b r e v i v e r  n e s t e  m u n d ã o  d e  
desigualdades, onde pulamos do barco de 
Thêmis, para abraçar outra profissão 
também inglória, o jornalismo. 

A terceira formação, a musica, 
usamos como hobby, que nos consola das 
mazelas do podre reino tupiniquim e nos 
permite levar alegria a outrem. A 
injustiça supra mencionada é apenas um 

exemplo, no advento da lawfare, que fez 
muitos dos colegas desacreditar na 
justiça brasileira, (nada contra a quase 
maioria dos magistrados, reféns de leis 
anacrônicas) cujas brechas beneficiam os 
poderosos, via delações hiper-premiadas, 
linguagem de malandros oficializando 
indícios como provas e liberando com 
tornezeleiras eletrônicas como brinde. 

E tem quem diga que somos 
sortudos pois temos dois dias para 
comemorar, este 11 de agosto, da criação 
do primeiro curso de direito do Brasil, 
por D. Pedro I em março de 1828 e o 19 
de maio, o dia do nosso padroeiro Santo 
Ivo que faleceu neste dia em 1303. 

Pra quem não sabe o peso da 
balança, fácil falar, mas apesar de tudo, 
a d . a r g u m e n t a n d u m  t a n t u m ,  
congratulações aos colegas advogados de 
Cáceres, pela efeméride.

Em duas semanas os preços dos 
combustíveis aumentaram duas vezes. Será que não 
havia uma frase menos corriqueira e sacal para 
iniciar um artigo? Pelo andar da carruagem de rodas 
quadradas não.

Enquanto o governo federal na ânsia de 
elevar a arrecadação, luta com todas as forças para 
derrubar as liminares que impede o aumento do PIS 
e Cofins sobre os combustíveis, as grandes 
empresas – e pequenas também – deixam de pagar 
cifras estratosféricas destas duas contribuições. O 
Decreto nº 9.101/2017, publicado dia 20 de julho 
que eleva as alíquotas do PIS e Cofins visa aumentar 
a arrecadação para com isso amenizar o tão falado 
déficit fiscal. Os efeitos do Decreto já foram 
suspensos liminarmente três vezes pela Justiça 
Federal, sendo a última liminar concedida dia 04 de 
agosto. No entanto, o governo agiu mais do que 
rápido, afinal de contas é mais dinheiro fácil para o 
seu bolso furado e através da Advocacia Geral da 
União suspendeu todas as liminares. Consequência 
disso, anúncio de novo aumento dos preços dos 
combustíveis, o segundo em duas semanas. Toda 
esta agilidade deveria ser empregada para reaver os 
trilhões de reais sonegados pelas empresas 
devedoras desses dois tributos. Segundo dados da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o débito 
referente ao PIS e Cofins dessas empresas com a 
União, somavam R$ 1,8 trilhão no ano passado.

Devemos ter em mente que se recebido, 
este volume de dinheiro seria quem sabe suficiente 

para fechar o rombo das contas públicas. Mas muito 
mais do que isso. O governo deixando de arrecadar 
faz sangrar a Previdência, a assistência social e a 
Saúde, pois programas como o SUS deixam de ser 
financiado levando com isso ao estrangulamento do 
Sistema Único de Saúde, ao fechamento de 
hospitais, a morte de pessoas.  No último 
levantamento realizado pela PGFN os vinte maiores 
devedores do PIS e Cofins acumulavam dívida de 
R$ 25,4 bilhões. Entre as gigantes devedoras estão 
desde empresas falidas como Varig e Vasp, campeãs 
do consumo a exemplo da Ambev e Walmart e 
Telexfree empresa acusada de montar esquema 
Ponzi. Ao invés de cobrar energicamente todas 
essas empresas, o governo covardemente acena 
para elevação de alíquotas de tributos, talvez por ser 
mais fácil, haja vista possuir maioria no congresso 
nacional, mesmo que as custas de muito dinheiro.

O Ministério da Fazenda ventila a criação 
de nova alíquota de Imposto de Renda. Hoje, a tarifa 
mais alta cobrada das pessoas físicas é de 27,5%. A 
nova faixa seria de 35%. Se aprovado mais este 
assalto, os cofres em 2018 estarão transbordando. 
Enquanto as empresas devedoras transbordam de 
felicidade face a incompetência do governo em 
efetuar as cobranças. Há quem diga que tudo isso 
(incompetência na cobrança dos trilhões), não passa 
de uma estratégia irresponsável para alimentar a 
tese do déficit da Seguridade Social e jogar para a 
população a ideia de necessidade da reforma da 
Previdência.

Antes da reforma previdenciária deveria 
haver a reforma tributária onde pudesse constar que 
o ICMS não pode compor a base de cálculo para a 
cobrança do PIS e da Cofins, favorecendo empresas 
devedoras, entendimento pacificado pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Se realmente o governo estivesse 
preocupado com a população, usaria a mesma força 
empregada na cobrança das médias e pequenas 
empresas para reaver o que tem de direito que está 
em poder das gigantes. Mas isso não acontece, e 
quando acontece cria-se os intermináveis 
programas de parcelamento de tributos, os famosos 
Refis, que em muitos casos servem tão somente para 
beneficiar o mau pagador. Isso tão é verdade que em 
recente decisão do Tribunal de Contas da União 
exarada no acórdão nº 1.295/2017 – Plenário, foi 
mencionado que no governo vigora a cultura do 
inadimplemento, em razão da enorme quantidade 
de programas de refinanciamento da dívida; com 
redução de juros, multas e encargos, estimulando 
empresários a deixarem de pagar os tributos na 
certeza de que o farão com descontos.

Com este panorama, ou seja, a 
incompetência em cobrar e de jogar para a 
população os custos dessa irresponsabilidade, o que 
nos resta é, ao contrário do poder público, sermos 
mais competentes e diligentes principalmente na 
hora do voto. ***___Claiton Cavalcante, Contador, 
especialista em Contabilidade Pública e 
Controladoria Governamental
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Balançando Pindurado

Arcamos com a incompetência do governo

Campo Grande (MS), Vilhena (RO) 
e Anápolis (GO) não conseguem 
cobrir a fronteira mato-grossense. 
“Essa luta precisa ser abraçada pela 
bancada federal. Que a consulta 
pública possa levar esse eco para 
Brasília”, conclamou.

O senador José Antonio 
Medeiros disse estar lutando para 
que essa demanda seja atendida. 
Esclareceu que a questão financeira é 
um grande impedimento e que está à 
disposição e o vereador Rosinei 
Neves da Silva, que também é 
investigador de polícia, apresentou 
um projeto para instalação da Guarda 
Mirim em Cáceres.

O procurador do Ministério 
Público Federal Felipe Antônio 
Abreu Mascarelli lembrou que o 
Brasil está em guerra contra o crime 
organizado, a corrupção e a miséria.

Defendeu que a população 
não tem bons exemplos e que é 
preciso haver uma mudança de 
cultura para que o país saia dessa 

situação.
A p ó s  o s  d e b a t e s ,  a  

desembargadora corregedora Maria 
Aparecida Ribeiro fez a entrega 
oficial de 500 cartilhas doadas pelo 
Poder Judiciário de Mato Grosso 
para reativação do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas (Proerd) na comarca. O 
material foi entregue à Polícia 
Militar, atendendo a um pedido da 
juíza Alethea Assunção Santos. A 
retomada do programa foi um dos 
resultados da audiência..

A co r r egedora  Mar i a  
Aparecida Ribeiro agradeceu a 
equipe responsável pela organização 
do evento, às autoridades bolivianas 
pelo comparecimento e participação 
e à Unemat por ter cedido o espaço e 
o desembargador Marcos Machado, 
coordenador da Comissão Especial 
sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, concluiu os 
trabalhos, parabenizando a CGJ-MT 
pela iniciativa.
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rande parte dos debatedores Gna audiência pública “Zona 
de Fronteira, Tráfico de 

Drogas e o Crime Organizado”, em 
Cáceres, defendeu a instalação de 
uma base aérea em Mato Grosso e a 
criação de políticas públicas 
especialmente voltadas para a 
prevenção. O major da Polícia 
Militar Danilo Segóvia Moreira foi o 
primeiro a falar.

O juiz Geraldo Fernandes 
Fidelis Neto, da 2ª Vara Criminal de 
Cuiabá, reforçou que a integração é 
fundamental, bem como ações 
preventivas e repressivas. Segundo o 
magistrado, pessoas aliciadas para 
fazer o serviço de “mula” chegam a 
receber R$ 100,00 por 1kg de droga 
trazida da Bolívia. Para ele, as bases 
aéreas instaladas atualmente em 
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Prestes a inaugurar o sistema de 
tratamento de resíduos sólidos domiciliares - 
RSD e tratamento de resíduos de serviços de 
saúde – RSS, no complexo do Aterro Sanitário 
que está sendo construído em Mirassol 
D'Oeste, o Consórcio e seus municípios se 
preparam para o início da operacionalização 
do sistema.

Depois de realizado os Planos 
Municipais de Saneamento Básico-PMSB, 
finalizados em 2015, os PMSB's foram 
complementados com estudo específico com a 
finalidade de apurar o custo real do serviço de 
coleta, transporte e destino final do lixo em 
cada um dos municípios, contemplando ainda 
o custo estimado da implantação da coleta 
seletiva nos municípios e da operacionalização 
do aterro.

O  l e v a n t a m e n t o  r e a l i z a d o  
demonstra que a população urbana dos 13 
municípios representa 84.309 habitantes e 
p r o d u z e m  2 . 4 3 2 , 1 6  t o n e l a d a s  d e  
lixo/mês/coletado, com um custo total atual de 
coleta e destino nos lixões de R$ 236.890,35 
por mês, ou R$ 97,38 por tonelada produzida e 
coletada.

Com o funcionamento do Aterro 
Sanitário e a destinação correta do lixo o custo 
por tonelada somado o custo do transporte até 
o Aterro Sanitário passará dos atuais R$ 97,38 
p/ton. para R$ 142,35 p/ton. Já o custo 
estimado do destino final do lixo com a 
operacionalização do aterro, poderá variar 
entre R$ 127,93 p/ton. a R$ 223,93 p/ton. a 
depender do volume de lixo recebido. Neste 
caso quanto mais lixo recebido menor o custo, 
uma vez que a grande maioria dos custos são 
fixos.O objetivo principal do estudo é para que 
os municípios possam instituir a taxa de coleta 
de lixo mensal, uma vez que a obrigação dos 
municípios é implantar e instituir o serviço 
com a destinação correta, e a obrigação do 
cidadão é pagar o custo pelo serviço uma vez 
que a lei fala em gerador pagador.

Na média, o estudo apurou um custo 
total mínimo de R$ 7,80 hab/mês. No entanto é 
preciso observar os custos individualizados de 
cada município. E ainda é preciso agregar o 
custo com a implantação da coleta seletiva.

 Consórcio das Nascentes do Pantanal, Osob. a presidência do prefeito de Salto 
do Céu,Wemrson Prata,  apresenta 

hoje, (11) custo de processamento do lixo de 
13 cidades regionais, um estudo, que parte do 
trabalho da gestão consorciada de resíduos 

sólidos domiciliares em que participam 
Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis 
D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí, Jauru, 
Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, 
Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos.

ma camionete no Gefron U( G r u p o  E s p e c i a l  d e  
Froteira) capotou na tarde 

des ta  quar ta- fe i ra  (09)  nas  
proximidades da MT-388, na região 
Oeste de Mato Grosso. O carro, uma 
picape Mitsubishi L 200, ficou com 
as quatro rodas viradas para cima.

Três policiais militares 
estavam no carro, sendo um do 
Gefron. Segundo informações da 
Secretaria de Segurança Pública, o 
grupo estava em uma operação do 
Indea  ( Ins t i tu to  de  Defesa  

Agropecuária do Estado de Mato 
Grosso).

O acidente aconteceu a 60 
km de Cáceres em uma “cabriteira”, 
estrada clandestina utilizada por 
traficantes para transportar drogas e 
carros roubados. 

Po r  causa  da  d i f í c i l  
mobilidade na estrada, o motorista 
perdeu o controlo e bateu, fazendo 
assim com que o carro capotasse. Os 
policiais tiveram apenas ferimentos 
leves e foram encaminhados para o 
hospital de Cáceres.

Base aérea na fronteira volta
ao debate técnico em Cáceres

ENXUGANDO GELO

Elefante branco hipotético já foi alvo de discursos de governadores, deputados, senadores e até do presidente posto, mas nunca saiu do papel e das promessas

Redação c/ TJ-MT

Reuniões chovem no molhado, sem chegar a uma solução  

Foto: Tony Ribeiro

FUNDO DO SACO

Consórcio apresenta custo
de processamento do lixo

Assessoria c/ Redação

Prefeito Wemerson Prata, Presidente do Consórcio 

Foto: Assessoria

Viatura do Gefron vira
de quatro em cabriteira
M.N Redação

CAPOTOU

Picape sofreu danos generalizados no acidente 

Foto: Gefron-MT
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confiando que nesta gestão o 
prefeito Ronaldo Floreano possa 
atender os anseios do bairro.

“ A l é m  d o  m a t o  o s 
moradores convivem com ruas 
esburacadas pela enxurrada que 
desce com tudo, acarreando com 
isso  lixo, recicláveis, entre 
outros itens que são despejados  
nas redondezas do bairro”. 
Afirmou Renilso.

O vereador José Olimpio 
de Melo disse não fugir do 
embate e sempre que for preciso 
estará junto com a comunidade 
procurando interceder junto ao 
setor de obras para que as pessoas 
tenham uma melhor qualidade de 
vida.

 ompreendendo a situação Ceconômica que atravessa 
o município de São José 

dos Quatro Marcos, mas ao 
mesmo tempo procurando fazer o 
papel de fiscalização das ações 
publicas, os vereadores Renilson 
Senhorinho e José Olímpio de 
Melo, convidaram o novo chefe 
do Departamento de Obras, 
Juvercino (Bugão), a visualizar a 
situação da chamada “Baixada da 
Vila Nova”, região do bairro do 
Jardim Popular, que compreende 
r u a s  c o m o  Av e n i d a s  L u í s 
Barbosa e Mato Grosso e ruas 
Rondônia, Cáceres, Niterói, 
Brasília, Cáceres, Rui Barbosa, 
Leon Denis, Cezar Lates, Alan 

K a r d e c ,  M a r i a n a ,  N e v e s , 
Campinas e Maria José de Matos.

O responsável do setor de 
obras do município, Juvercino, 
pode sentir nas conversas as 
dificuldades vividas há anos 
p e l o s   m o r a d o r e s ,  q u e 
r e c l a m a r a m  d e  m e l h o r 
infraestruturas como:  limpeza de 
terrenos baldios, patrolamento e o 
cascalhamento  e drenagens  das 
ruas, e limpeza  de córregos que 
cortam o bairro.

Renilson afirmou que 
defendeu no legislativo varias 
ações de melhorias no bairro 
junto aos prefeitos de gestão 
anteriores, e  que até o momento 
f i c a r a m  n a s  p r o m e s s a s , 

testemunhas, os suspeitos eram 
dois bandidos magros, pardos, 
que armados com revólveres 
invadiram o local, amarraram os 
proprietários deixando-os em um 
dos cômodos da casa e, fugiram 
levando o veículo.

D e  a c o r d o  c o m  o s 
pol ic ia is  que a tenderam a 
ocorrência, o roubo aconteceu de 
f o r m a  s u r p r e s a ,  s e m  d a r 
condições das vitimas de evitar 
algo ou reagir, foi tudo muito 
rápido, os ladrões chegaram na 
propriedade em uma motocicleta 
e anunciando o assalto, deixando 
as vitimas em pânico, diante das 
ameaças de morte.

Com a fuga dos bandidos, 
as vitimas se comunicaram com a 
policia, que tomou as devidas 
p r o v i d e n c i a s .  A p e s a r  d e 
diligencias na área de fronteira, o 
veículo roubado não foi ainda 
localizado. Com certeza já virou 
pó no submundo do narcotráfico.

 bandidagem não dá Atrégua com seus atos 
criminosos e violentos. 

Na tarde da última segunda feira, 
(7), uma picape Fiat Strada placas 

DKO 7316, ano e modelo 2013 
cor  p ra ta ,  fo i  roubada  no 
Município de Glória D' Oeste na 
região de Cáceres. 

Conforme informações de 

s agentes penitenciários de OMato Grosso iniciaram ontem, 
(10) uma “operação padrão” 

por 48 horas e durante estes dois dias, 
apenas parte das atividades realizadas 
pelos servidores ficará suspensa. 
Segundo o presidente do Sindicato dos 
Agentes Penitenciários de Mato Grosso 
(Sindspen) João Batista de Souza, o ato 
será dentro da legalidade, visto que 
100% do efetivo estará funcionando.

Os motivos são o baixo efetivo, 
a jornada voluntária - que, segundo o 
sindicalista, foi acordada com o 
Governo e não vem sendo cumprida - e 
o fardamento, que tem sido custeado 
pelos próprios agentes. João Batista 
afirmou que o sistema penitenciário do 
Estado está negligenciando a segurança 
das unidades por causa da falta de 
efetivo.

Além da jornada voluntária, o 
presidente do sindicato lembra que uma 
grande reclamação dos servidores é o 
gasto com fardamento. Ele afirmou que 
eles gastam em torno de R$ 2 mil por 
ano com fardamento e o Governo não 
devolve esse dinheiro. Durante o ato, os 
agentes serão redistribuídos nos postos 

de segurança.
“Por exemplo, na Penitenciária 

Central de Cuiabá, nós temos cinco 
torres. Durante o dia, ficam apenas duas 
ativadas, porque você desloca o pessoal 
das torres para fazer escolta. O que nós 
vamos fazer? Não vamos fazer escolta, 
vamos ficar apenas nas torres.

C o m o  n ã o  t e m  e f e t i v o 
suficiente, não vai ter escolta”, disse 
João Batista.
Com isso, serviços como as visitas não 
poderão ser realizados por 48 horas. 
“Não vamos ter como atender o público, 
os advogados, oficiais de justiça, 
porque não tem efetivo suficiente para 
poder acompanhar esse pessoal”, 
afirmou. O objetivo, segundo João 
Batista, é chamar a atenção não só do 
Governo, mas de toda sociedade.

O presidente afirmou que a 
fragilidade do Sistema Penitenciário 
tem feito com que as facções criminosas 
se fortaleçam no Estado. 

Nesta  sexta-feira  (11)  o 
s i n d i c a t o  r e a l i z a r á  u m a  n o v a 
assembléia e, se acharem necessário, 
poderão lançar a “operação padrão” por 
tempo indeterminado.

VILA NOVA

Situação de calamidade
marca ruas da Baixada

Dificuldades são vividas há anos por moradores, que reclamam falta de limpeza de 
terrenos baldios, patrolamento, cascalhamento  e drenagens  das ruas e do córrego

Assessoria

Neste local havia uma rua, hoje, comida pelos buracos 

Foto: Claudia Lima

MÃO ARMADA

Ladrões amarram vitimas
para roubar Fiat-Strada

Da Redação

Camionetas ao atravessar a fronteira são trocadas por cocaína  

Foto: Ilustrativa

OPERAÇÃO PADRÃO

Agentes penitenciários
reduzem as atividades

Redação c/ assessoria

Baixo efetivo e jornada voluntária, são alguns dos motivos 

Foto: Arquivo
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no evento. Além deste, outros 
como manejo correto da ordenha 
e qualidade do leite, boas práticas 
na indústria, transporte de leite in 
natura – avanços, desafios e 
tendências também estão na pauta 
desta sexta-feira.

O SENAR Tec Leite é um 
programa do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato 
G r o s s o  ( S E N A R - M T )  
implantado em 2015 e desde 
então atende cerca de 120 
produtores.

No primeiro ano, os 
resultados surpreenderam os 
irmãos Nilton e Milton de 
Oliveira. Eles contaram que nos 
primeiros 10 meses conseguiram 
reduzir a mortalidade de animais 
em aleitamento de 14% para 2%. 

"Com a assistência técnica 
conseguimos ver a viabilidade de 
nosso negócio de leite". 

A l é m  d i s s o  o  
a c o m p a n h a m e n t o  t é c n i c o  
possibilitou maior entendimento 
dos pormenores da atividade 
leiteira viabilizando maior 
controle financeiro da atividade.

Aumento de 75% na 
prenhez, de 100% na lactação, de 
16% na produção e, além disso, 
também foi registrado aumento 
de produtividade e melhoria no 
planejamento e gestão da 
propriedade. 

Tudo isso faz parte da lista 
de benefícios conquistados no 
primeiro ano do Projeto SENAR 
TEC Leite desenvolvido na 
região de Pontes e Lacerda.

contece nesta sexta-feira A(11) ,  no parque de 
Exposições de Pontes e 

Lacerda, o 2º Workshop Senar 
Tec Leite – Consultoria e 
Inovação no Campo.  
 Este ano,  além das 
palestras, a novidade é que serão 
premiados três produtores e um 
técnico credenciado junto ao 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem Rural de Mato 

Grosso (SENAR-MT).
Haverá prêmio para o 

produtor  que  teve  maior  
evolução, maior produtividade e 
melhor custo de produção. A 
expectativa é grande para todos. 
Uma das palestras será com a 
coach vocacional e analista 
comportamental Meire Dias. 

Ela  é  graduada em 
marketing de varejo e especialista 
em gestão estratégica. Meire atua 

faz mais de 20 anos com 
comunicação e desenvolvimento 
de pessoas e é a criadora e 
facilitadora do Projeto Despertar 
e Empreender - Escolhas para a 
Vida.  "Uma vida com mais 
propósito produzindo leite" é o 
a s s u n t o  a b o r d a d o  p e l a  
palestrante.

Fator decisivo para o 
sucesso da pecuária leiteira é 
outro assunto que estará em pauta 

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da Coordenação 
de Informática, está 

instalando laboratórios de 
informática e recuperando alguns 
que se encontravam desativados, 
em todas as escolas da rede 
publica municipal de educação, 
da Zona Urbana e Zona Rural.

 O Prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, argumentou 
que “Um dos grandes feitos que 
vou deixar para Cáceres  é a 
informatização na administração, 
a informatização agiliza o 
sistema, gera economia, e detecta 
deficiências.

Na Secretaria Municipal 

de Educação já existe softwares 
de  gestão adminis t ra t iva ,  
acadêmica e pedagógica. 

O programa contempla 
conversão de dados, implantação 
e treinamento para atender a 
Secretaria de Educação. 

“Todas  as  unidades  
educacionais deverão estar “On-
line” (conectadas) em tempo real 
por meio da internet em um 
sistema de gestão educacional 
unificado, com a possibilidade de 
funcionamento em modo Off-
Line” (desconectado).

“E durante esses cinco 
anos, estamos sempre investindo, 
além dos softwares para as 
secretarias, no projeto de internet 
g rá t i s  para  todos ,  novos  
computadores e esse ano, 
p o d e m o s  i n v e s t i r  n o s  
labora tór ios  das  esco las ,  
proporcionando aos alunos 
c o m p u t a d o r e s ,  p a r a  q u e  
aprendam as noções básicas de 
informática, além de ficarem 
disponíveis para trabalhos 
escolares  e  pesquisas  na  
internet.” Finalizou Francis.

 ministro do Supremo OTribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, homologou 

anteontem, a delação premiada 
do ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB), após o acordo que 
Silval havia feito com a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), há cerca de 15 dias. 
 N a  d e l a ç ã o ,  o  e x -
governador de Mato Grosso,  
entregou ministro, senadores e 
deputados e um ministro do 
governo Temer,  além de ex-
secretários,. Entre os citados, 
B la i ro  Magg i ,  We l l i n ton  
Fagundes e Cidinho Santos.  

O ministro do STF, Fux, 
manteve o sigilo da delação 
premiada do ex-governador 
Silval e um dos argumentos para a 
manutenção do sigilo são os 
conteúdos revelados por Barbosa, 
que poderão motivar novas 
operações da Polícia Federal, no 
â m b i t o  d e  i n v e s t i g a ç õ e s  
existentes ou, eventualmente, 

originadas a partir da delação do 
ex-governador.

Na semana passada, Fux 
havia dito que as revelações de 
S i l v a l  f o r m a m  d e l a ç ã o  
"monstruosa" e vão originar "a 
maior operação" depois da Lava 
Jato. Por outro lado, o juiz federal 
Paulo César Alves Sodré de MT, 
alertou sobre a possibilidade de 
que pessoas envolvidas no 
esquema de fraudes em obras do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 
destruam provas já colhidas. Ele 
se embasou na delação do ex-
governador Silval Barbosa como 
base para os mandados expedidos 
na quarta-feira (10), na Operação 
Descarrilho, do Ministério 
Público Federal (MPF) e Polícia 
Federal (PF).

Para o magistrado, é 
intuitivo que todos aqueles que 
tenham, porventura, praticado 
condutas ilícitas em parceria com 
Silval tendam a destruir provas, 
ou ao menos se distanciar delas.

BALDE CHEIO

SENAR premia produtores
de leite em Pontes e Lacerda

SENAR Tec Leite é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso implantado em 2015 e desde então atende cerca de 120 produtores

Senar-MT c/ Redação

Premiação serve como incentivo aos produtores  

Foto: Assessoria

INFORMATIZANDO

Prefeitura de Cáceres instala e 
recupera laboratórios de escolas
Assessoria

Todas as unidades educacionais deverão estar on-line  

Foto: Assessoria
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Ministro do STF homologa
delação premiada de Silval
Repórter-MT c/ Redação

Silval chegou a ficar preso por algum tempo em Cuiabá  

Foto: Rogério Florentino
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 ex-presidente da OA s s e m b l é i a  
L e g i s l a t i v a ,  J o s é  

Geraldo Riva, teria orquestrado 
a aquisição da empresa 
Multimetal Engenharia de 
Estruturas Ltda, para obter 
lucro de  R$ 11,5 milhões, 
como subcon t ra tada  do  
Consórcio VLT Cuiabá - 
Várzea Grande em nome de sua 
esposa, Janete Gomes Riva.

A fraude apontada pelo 
Ministério Público Federal é 
uma das irregularidades que 
resultou na deflagração da 
Operação Descarrilho, na 
última quarta-feira (9). A 
investigação apura crimes de 

f r a u d e  a  p r o c e d i m e n t o  
l i c i t a t ó r i o ,  a s s o c i a ç ã o  
criminosa, corrupção ativa e 
passiva, peculato e lavagem de 
capitais ocorridos durante a 
escolha e execução da obra do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT).

Riva teria utilizado a 
Janete para comprar 40% da 
empresa Mult imetal ,  de  
propriedade dos sócios Altair 
Baggio e Guilherme Lomba 
Melo Assumpção. De acordo 
com o “contrato de gaveta” 
apreendido na 5ª fase da 
O p e r a ç ã o  A r a r a t h ,  a  
porcentagem foi comprada no 
final de 2010 mediante o 

pagamento de R$ 3,5 milhões, 
divididos em cinco parcelas de 
R$ 700 mil.

D e f e n s o r  d a  
implantação do VLT, o ex-
deputado recorreu ao então 
governador do Estado, Silval 
Barbosa para que intercedesse 
pe l a  subcon t ra t ação  da  
M u t i m e t a l  a t r a v é s  d o  
Consórcio Construtor CR 
Almeida – Santa Bárbara. E, 
conforme o MPF, assim foi 
feito.

Através da quebra de 
sigilo bancário, foi identificado 
que o Consórcio Construtor CR 
Almeida pagou o montante de 
R$ 1,4 milhão à empresa 
Mut ime ta l .  Con tudo  a s  
investigações do MPF apontam 
indícios de que os “pagamentos 
não se limitaram à quantia 
recebida”, uma vez que o 
contrato celebrado previa o 
valor de R$ 11,5 milhões.

A defesa do ex-deputado 
José Riva afirmou que ainda 
não foi oficialmente notificada 
e por conta disso não irá se 
manifestar sobre as acusações 
os indícios de lavagem de 
dinheiro ilícito relacionado às 
contratações irregulares de 
e m p r e s a s  n a s  o b r a s  
relacionadas ao VLT.

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.
#184346  DEVEDOR:  ANDINA MARIA SANTOS - CPF.: 438.898.755-72  - BAHIA, N 09  -SAO JOSE   -
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
#184426  DEVEDOR:  AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA  - CPF.: 005.771.811-30  - QD VII, N 06 -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 D   da 
tabela D de custas
#184366  DEVEDOR:  FLAZO NOGUEIRA DIAS  - CPF.: 429.793.151-68  - C, N 05  -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 E   da tabela D de custas
#184428  DEVEDOR:  LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF.: 819.782.431-20  - TILAPIAS, N 418  
-DNER  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item D   da 
tabela D de custas
#184349  DEVEDOR:  ORLANDINA VICENTE P DE BARROS  - CPF.: 305.673.511-49 - D, N 11  -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 E   da 
tabela D de custas
#184363  DEVEDOR:  RONILTON SOUZA CARLOS  - CPF.: 410.152.661-34    - RUA CORONEL FARIAS,, N 
52, APTO 0-CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Valor do titul Item M   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, 10 de agosto de 2017.

República  Federativa  do  Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO                    COMARCA DE MIRASSOL  D'OESTE

Serviços Notariais e de Registro
Dario Roberto F. Braga

Tabelião e Escrivão do 1° Ofício de Registro de Imóveis 

1º OFICIO
AV PRES TANCREDO NEVES, 3233- CENTRO –CEP 78.280-000 – MIRASSOL D´OESTE-MT

EDITAL
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT - AV. PRESIDENTE 

TANCREDO NEVES, 3233 – MIRASSOL D´OESTE-MT
FAZ SABER aos que o presente edital virem e interessar possa que, nesta data, lhe foi 

apresentado pelo BRADESCO S.A, o requerimento datado de 18/07/2017, solicitando a 
intimação por Edital dos Sr's. Paulo Theodoro do prado e Francisca lima do prado, de, 
acordo com a Lei 13.042/2014, para quitar as parcelas em atraso, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.S's, venho intimá-los para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s). Informo ainda, que o valor 
deste(s) encargo(s), é o seguinte: parcela em atraso-POSICIONADO em 10/08/2017

Sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento. Somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
intimação.
Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.S's, para que se dirijam a este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3233, centro, em Mirassol 
D´oeste-MT,  que funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h horas às 17:00h horas, onde 
deveram efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contado a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.S.'scientificados de que o não cumprimento da referida obrigação  

no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária — nos termos da Lei 13.043/2014.
    Mirassol D´oeste-MT 10 de Agosto de 2017.

DATA VALOR
10/08/2017 R$- 32.375,64

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.
#184457  DEVEDOR:  ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF.: 065.787.051-04  - RUA PORTO CARREIRO , 
CENTRO 553 -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT  - 
Sacador: REGINALDO BICUDO JUNIOR EPP  - Favorecido: REGINALDO BICUDO JUNIOR EPP  Valor do 
titul Item E   da tabela D de custas
#184469  DEVEDOR:  DROGARIA RITA LTDA - ME   - CPF.: 07.025.811/0001-96- AV DAS CAMELIAS 431  -
VILA NOVA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA  - Sacador: PREDILETA MT DIST 
MEDIC LTDA  - Favorecido: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA  Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#184476  DEVEDOR:  GREGORIO GARCIA LOBATO LOPEZ ME - CPF.: 26.399.392/0001-05- AV GETULIO 
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DONA DA PENSÃO
Riva teria utilizado a Janete para comprar 40% da empresa Multimetal, de 
propriedade dos sócios Altair Baggio e Guilherme Lomba Melo Assumpção

MPE suspeita que Riva articulou empreiteira para lucrar R$ 11 mi
C. MT c/ Redação

Indícios do MPF mostram que casal jogou colado  

Foto: H.N

Cáceres-MT, sexta-feira 11 de agosto de 2017

diferença. Caso vença pela 
diferença mínima, a decisão será 
nos pênaltis. A vitória foi 
apertada, mas o suficiente para 
dar a vantagem mínima para o 
União na partida de volta contra o 
Dom Bosco, pelo campeonato 
estadual sub 19, no último 
sábado, o Colorado venceu por 1 
a 0 o Azulão

A outra semifinal será 

entre Luverdense e Sinop. O jogo 
da volta acontece em Lucas do 
Rio Verde também no sábado. No 
primeiro confronto o Verdão do 
Norte venceu por 2 a 1, no estádio 
Gigante do Norte.

As duas equipes finalistas 
garantem vaga na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior em 2018. Esta 
que é a principal competição de 
base do futebol brasileiro.

 atletismo da delegação Ode Pontes e Lacerda, 
conquis tou os  dois  

primeiros ouros na quarta edição 
dos Jogos do Instituto Federal de 
Mato Grosso (JIFMT) que 
acontecem em Sorriso, até esta 
sexta-feira (11). Na última terça-
feira (8), Eduardo Santana Silva 
ficou em primeiro lugar no salto 
em distância, com a marca 5.87m 
e na seqüência, Lilian Natiely 
Silva Bairros se sagrou no ponto 
mais alto do pódio nos 100 metros 
rasos, com o tempo de 14s.

Com o resultado, ambos 
atletas conquistaram vagas para a 
para a etapa regional da 
competição, que ocorrerá em 

Campo Grande (MS), no período 
de 6 a 10 de setembro.
Os demais atletas da modalidade 
também obtiveram um bom 
resultado. Nos 400 metros, Lucas 
Riza Silva ficou com a prata, com 
tempo de 52s. Já no 4x400, a 
equipe formada pelos atletas 
Eduardo Santana Silva, Tiago 
Silva e Silva, Mateus Henrique de 
Souza e Lucas Riza, também 
ficou em segundo, com tempo de 
3min 56 seg 4.

As provas do atletismo 
seguem nesta quarta-feira (9), 
data que também devem ser 
encerradas.

Ainda na última terça, o 
basquete masculino venceu Barra 

do Garças por 35 a 14. O futsal 
masculino também saiu vitorioso 
do confronto com Alta Floresta, 
por 6 a 2. Já o handebol masculino 
passou por Primavera do Leste 
com sufoco, pelo placar de 10 a 9. 
O vôlei de quadra feminino 
venceu Várzea Grande por 2 sets 
a 0.

Por outro lado, o futebol 
masculino de campo perdeu por 2 
a 0 para Primavera do Leste. Já o 
handebol feminino também foi 
derrotado por 8 a 1 para Barra do 
Garças. No vôlei de quadra 
masculino ainda houve derrota 
por 2 sets a 0 para Cáceres.

Nesta quarta, o basquete 
masculino enfrentou Primavera 
do Leste. Já o futsal masculino 
pegou Cáceres e Lucas do Rio 
Verde. O handebol masculino 
jogou contra Barra do Garças e o 
futebol masculino de campo teve 
confronto com Sorriso. O 
handebol feminino enfrentou 
Rondonópolis e o vôlei de quadra 
masculino pegou Diamantino. Os 
resultados finais devem ser 
divulgados no final dos jogos 
neste final de semana.

A delegação de Pontes de 
Lacerda participa dos Jogos do 
I n s t i t u t o  F e d e r a l  c o m  
aproximadamente 90 atletas. Os 
estudantes competem em 11 
m o d a l i d a d e s  e s p o r t i v a s :  
basquetebol, futebol de campo, 
futsal, handebol, voleibol, vôlei 
de areia, atletismo, judô, natação, 
tênis de mesa e xadrez.

arcado para o estádio MDutrinha, o jogo de 
volta da semifinal do 

Campeonato Mato-grossense 
Sub-19 entre Dom Bosco e 
União, foi alterado para a Arena 
Pantanal. A Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) 
anunciou na tarde desta quarta-
feira, que a partida do próximo 

sábado, às 10h, será no estádio de 
Copa do Mundo.

Esta decisão foi tomada 
porque o estádio Dutrinha segue 
interditado para receber público. 
A entidade e o clube mandante 
tentaram com o Juizado Especial 
do Torcedor (JET) a liberação da 
praça esportiva, mas não foi 
possível. Com isso, os torcedores 

poderão acompanhar o jogo de 
perto na Arena Pantanal.

Na partida de ida, no 
estádio Luthero Lopes,  o 
Colorado venceu o Azulão da 
Colina por e joga pelo empate 
para se classificar para a final, 
enquanto que o Dom Bosco, Para 
se classificar para a final, precisa 
vencer por dois ou mais gols de 

OLHO NO BERERÉ

Colorado de Roo e Azulão da Colina, decidem uma das vagas para final do 
campeonato, que tem na outra ponta o Galo do Norte pegando Verdinho de Lucas

Federação marca semifinal do
Sub-19 para Arena Pantanal

O.E c/ Redação

Empate contra Dom-Bosco garante vaga do União 

Foto: Olho no Esporte

ATLETISMO

Pontes e Lacerda conquistam
dois ouros nos jogos do IFMT 
Assessoria

Jogos estão sendo realizados em Sorriso 

Foto: Cleiton Caique Ferreira
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Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão marcando o 
início de um período de maior 
envolvimento com a vida doméstica e os 
relacionamentos em família. Você estará 
mais aberto e sensibilizado com 
situações e problemas familiares. A 
negociação de compra ou venda de um 
imóvel pode começar.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão marcando o 
início de um período intenso, que 
envolve um acordo ou negociação 
relacionada a um possível novo contrato 
de trabalho. Nesta fase, os detalhes serão 
analisados com profundidade. Sua vida 
social ganha um novo movimento neste 
período.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão marcando o 
início de um período de movimento 
intenso em sua vida material e financeira. 
Um projeto envolvendo o aumento de 
seus rendimentos pode ser aprovado e 
trazer algumas mudanças importantes em 
sua vida. O dinheiro, de uma maneira ou 
de outra, chega com mais facilidade.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão marcando o 
início de um período de maior 
envolvimento com seu mundo 
emocional mais profundo. Alguns 
sentimentos mais profundos começam a 
emergir e trazer algumas mudanças em 
sua vida pessoal. Uma pessoa especial 

começa a mexer com seu coração.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão, que promete 
mudanças e transformações mais 
profundas em emoções mal resolvidas 
do passado. O período pode envolver a 
volta de um amor do passado, ou 
mesmo a simples lembrança que 
promove as mudanças necessárias em 

sentimentos que já não faz sentido manter.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão, que promete 
trazer algumas mudanças efetivas em uma 
equipe de trabalho. Um projeto 
envolvendo uma grande empresa, clube 
ou instituição começa a ser negociado, 
com grande chance de ser firmado. Você 
estará mais fechado e distante dos 
compromissos sociais.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão em seu signo 
indicando dias  de  mudanças  e  
transformações profundas em seus 
relacionamentos pessoais e profissionais. 
Um namoro pode começar, depois de um 
tempo de romance, assim como uma 
sociedade ou parceria comercial pode 
começar a ser negociada.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão indicando um 
período de mudanças importantes 
relacionadas a um projeto que envolve 
uma sociedade ou parceria financeira. 
Negociações relacionadas a heranças 
ou empréstimos financeiros ganham 
força. O dinheiro começa a chegar com 

mais facilidade neste período.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão prometendo 
trazer algumas mudanças importantes à 
sua vida profissional e aos projetos de 
carreira. O período, que dura alguns 
dias, pode indicar a aprovação de um 
novo projeto ou de uma promoção, que 
vem sendo negociada há algumas 

semanas.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão e promete 
mudanças importantes em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. Um novo 
projeto ou mesmo um novo emprego 
pode surgir nos próximos dias. Sua 
saúde passa por um bom momento de 
força e transformações. Bom para fazer 
uma cirurgia plástica.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão e promete trazer 
a lgumas  mudanças  e fe t ivas  e  
importantes em projetos de médio 
prazo, envolvendo pessoas e empresas 
estrangeiras. O período, que dura alguns 
dias, pode indicar também a realização 
de uma viagem internacional que trará 
mudanças à sua rotina.

Vênus em Câncer começa a receber um 
tenso aspecto de Plutão indicando 
mudanças importantes em seu coração. 
Você estará mais intenso e aberto para 
um novo relacionamento, que pode 
começar a aprofundar-se rapidamente. 
O relacionamento com um filho passa, 
também, por um momento de 

intensidade e mudanças.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Festejou mais uma primavera a linda Marina 
Lua Manfrin Martins, que recebeu o carinho 
especial dos pais Marinalva e José Augusto, 
amigos e familiares. Que esse novo ano de vida 
seja pleno de alegrias, saúde e muitas 
realizações.

De bem com a vida o nosso amigo Daniel Kruger, que 
sempre está em nossa Princesinha a trabalho. 
Aproveitando é claro, as  horas de folga para rever os 
amigos. Um ótimo fim de semana extensivo a sua 
família. 

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

Embelezando nossa social a mamãe coruja Aline França com o filhão 
Pedro Henrique. Grande abraço e um bom dia!

Elegância e simpatia são marcas registradas da 
empresária Tatiani Nascimento. Sucessos 
sempre!
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