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 Boliviano é preso por tráfico de drogas no bairro São Lourenço em 
Cáceres. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi 
encontrado após denúncia anônima relatando que uma pessoa de 
nacionalidade boliviana estaria em atividade suspeita no referido bairro.

MÃO NA BOTIJA

Policia Militar prende boliviano
e apreende 45 cápsulas de cocaína
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DESENVOLVIMENTO

Pesquisador diz que ZPE será um
grande passo para consolidar países
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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

Esotérico
Vênus retorna ao seu signo 
através de seu movimento 
direto indicando dias de 
a g r a d á v e l  m o v i m e n t o  
emocional e afetivo. Você 

estará mais voltado para os que ama, 
especialmente seu par amoroso. Se estiver 
só, a possibilidade de encontrar alguém que 
mexa com seu coração é bastante grande. 
Um romance pode começar.

Vênus, seu regente, retorna a 
Á r i e s  a t r a v é s  d e  s e u  
movimento direto deixando 
você mais fechado e voltado 

para suas emoções. Sua sensibilidade 
pode estar à flor da pele. Um amor do 
passado pode voltar a fazer parte de sua 
vida e pensamentos. Procure refletir a 
validade real desse relacionamento em 
sua vida.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
t r a z e n d o  u m  i n t e n s o  
movimento para sua vida social 

e aproxima os amigos, novos e antigos. 
Novas amizades podem ser feitas. O 
período, que dura algumas semanas, é 
ótimo para realizar contatos com grandes 
empresas, que resultarão em novos 
contratos.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto e 
mexe novamente em sua vida 
profissional e projetos de 

carreira. Um plano de negócios, 
elaborado nas últimas semanas, pode ser 
colocado em prática. O período é ótimo 
para apresentação de novos projetos, 
pois sua imagem profissional estará em 
alta.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
abrindo portas e novas 
oportunidades de projetos que 

envolvam viagens e contatos com 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento pode envolver um processo de 
intercâmbio ou mudança de país. Você 
estará mais alegre e otimista e sua fé 
passa por um momento de renovação.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
deixando você mais emotivo e 
em contato profundo com seus 

sentimentos. O período, que dura 
algumas semanas, deixa você mais 
sensual e voltado para suas verdadeiras 
necessidades emocionais. Pode indicar 
também uma negociação envolvendo 
uma grande soma de dinheiro.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento retrógrado 
movimentando positivamente 
seus relacionamentos pessoais e 

profissionais. Você estará mais afetivo e 
acolhedor e pode chamar a atenção de 
uma pessoa especial. O período pode 
envolver também um acordo de parceria 
ou sociedade comercial.

Vênus retorna a Áries através de 
seu movimento direto marcando 
a volta de um período de rotina 
m o v i m e n t a d a ,  p o r é m  

equilibrada. Um novo projeto de trabalho 
pode encantar você. Você pode ser 
convidado para um novo emprego. O 
período é ótimo para começar uma dieta e 
exercícios, para cuidar da saúde e da 
beleza do corpo.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
indicando um período de 
movimento agradável em sua 

vida social e aproximação de pessoas 
queridas. Um romance pode começar a 
ser desenhado pelo Universo nesta fase. 
Se já  for  comprometido,  seu 
relacionamento dá um passo à frente.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
indicando um período de maior 
envolvimento com sua casa e 

família. Você estará mais fechado e 
distante dos compromissos sociais. O 
período é ótimo para receber amigos e 
parentes mais próximos, assim como 
começar uma reforma ou redecoração.

Vênus retorna a Áries através de 
s e u  m o v i m e n t o  d i r e t o  
movimentando positivamente 
sua vida social e aproximando 

os amigos. A comunicação melhora e as 
amizades são feitas com facilidade. O 
período é ótimo para contatos 
profissionais, acordos e negociações, 
que podem resultar, rapidamente em 
novos contratos de trabalho.

Vênus retorna a Áries através 
de seu movimento direto 
indicando um período bastante 
positivo para sua vida material 

e financeira, depois de semanas de 
dificuldades e atrasos. O momento é 
ótimo para firmar um contrato que 
envolva o aumento de seus rendimentos 
e para novos investimentos.

By Rosane Michels

Mais um ano de vida, mais um ano de 
experiências vividas e aprendidas, mais um ano 
de amor e carinho desfrutado ao lado dos filhos, 
netos e familiares. Hoje nossas flores 
multicoloridas para a aniversariante Lia Leite 
Fanaia, que recebe os abraços calorosos dos 
filhos José Wilson, José Augusto, Liamara, 
Mario Milton, Luis Fernando e Sandra Mara. 
Que Deus em sua infinita bondade lhe presenteie 
com muito mais aniversários e lhe abençoe com 
saúde. Parabéns!

Fazer aniversário é amadurecer um pouco mais, é adquirir 
experiências e olhar a vida como uma dádiva de Deus. Quem 
hoje troca de idade é o nosso querido amigo Dr. Antonio Dan, 
que recebe o carinho especial da esposa Drª Paula, dos 
filhos, amigos e dos companheiros do Lar Servas de Maria, 
que festejam a data com muita alegria. Que a sua caminhada 
seja de muita luz, que o amor seja o adubo de sua vida e que a 
felicidade reine sempre no seu coração. Feliz Aniversário!

Parabenizamos hoje também o médico veterinário Sebastião 
Silvestre dos Reis Filho, que marca mais um golaço no placar 
de sua existência. Tião que essa data se repita por longos 
anos sendo sempre festejada com saúde, amor e felicidades. 

Comemorando 4 aninhos de vida, o garotão Hentony 
Feliphi que festeja a data envolto as manifestações de 
carinho da mamãe Lesli, dos avós Noel, Vilma e 
Célia. Que Papai do Céu lhe conceda muita saúde, 
muitos anos de vida e muitas conquistas.
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esta, segunda-feira (1º), a Nvacinação contra a febre 
aftosa começa em 22 

estados e no Distrito Federal. A meta 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) é 
imunizar 198 milhões de bovinos e 
bubalinos durante todo o mês de 
maio. O número representa mais de 
90% do rebanho do país, de 217,5 
milhões de cabeças.
 Todos os animais deverão 
ser vacinados, exceto os dos 
rebanhos do Acre, Espírito Santo, 
Paraná e São Paulo, que nesta etapa 
vão imunizar apenas animais com de 
até 24 meses. 
 Parte  dos estados do 
Amazonas e do Pará, além de 
Rondônia e Roraima, já começou a 
imunização entre março e abril.
 Segundo o diretor do 
Departamento de Saúde Animal 
(DSA) do Mapa, Guilherme 
Marques, os pecuaristas deverão 
buscar a maior cobertura vacinal 
possível para que o Brasil cumpra 
todas as ações previstas no Programa 
Nacional de Erradicação da Febre 
Aftosa (PNEFA). 
 “A retirada gradual da 
vacina vai começar somente a partir 
de 2019. Até lá, todo o cronograma 
segue inalterado.”

 Devem vacinar o rebanho os 
criadores do Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
G e r a i s ,  P a r a í b a ,  P a r a n á ,  
Pernambuco, Piauí, Rio de janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins. 
 No Amazonas, a vacinação 
será feita em Guajará e Boca do 
Acre, partes dos municípios de 
Canutama e Lábrea. No Pará, serão 

todos os municípios, exceto Faro, 
Terra Santa e arquipélago de Marajó. 
Em Rondônia, que começou a 
imunização em 15 de abril, a 
campanha vai até 15 de maio.
Cuidados - Para que o rebanho fique 
protegido contra a aftosa, os 
criadores devem ter certos cuidados. 
Veja abaixo:
· Compre as vacinas somente 
em lojas registradas;
· Verifique se as vacinas estão 
na temperatura correta: entre 2° C e 
8° C. Para transportá-las, use uma 

 Polícia Judiciária Civil  Adesarticulou uma organização 
criminosa, investigada por atuar 

principalmente na região Médio-norte e 
Oeste de Mato Grosso, especializada em 
roubos, furtos e receptação de veículos.
 Cinco suspeitos foram presos 
na ação que mobilizou a Diretoria de 
Inteligência da PJC, o Núcleo de 
Inteligência e Grupo Armado de 
Resposta Rápida (GARRA) de Tangará 
da Serra e a Delegacia de Polícia de 
Comodoro.
 As prisões aconteceram na 
noite de terça-feira, na zona rural de 
Comodoro, próximo à BR 174, e 
também na área urbana do município. 
Foram apreendidos 02 veículos que 
haviam sido subtraídos em assaltos 
realizados no mês de abril, em Cuiabá.
 De acordo com o delegado da 
Polícia Civil de Comodoro, Gilson 
Silveira do Carmo, a região é bastante 
utilizada como rota para saída de 
veículos furtados/roubados que são 
levados à Bolívia e trocados por 
entorpecentes. “A Polícia Civil tem 

in tens i f i cado  os  t r aba lhos  de  
inteligência para a repressão desse tipo 
de modalidade criminosa que se tornou 
sistemática na região Oeste do Estado”.
 Os suspeitos, que estavam em 
um veículo Fiat Strada, branco, 
receberam a ordem de parada dos 
policiais na rodovia e tentaram fugir do 
cerco policial, inclusive vindo a jogar o 
a u t o m ó v e l  c o n t r a  a  v i a t u r a  
descaracterizada da Polícia Civil, 
ocorrendo choque lateral entre os 
veículos provocando danos nas portas.
 Outro veículo, que agia 
“escoltando” o primeiro, um GM Celta, 
conseguiu escapar da primeira equipe 
policial, mas foi interceptado em 
seguida, no centro de Comodoro, por 
outra equipe da Polícia Civil. O 
automóvel havia sido roubado no dia 05 
de abril, na Capital. Já o Fiat Strada 
consta com registro de furto/roubo 
realizada na mesma cidade, na segunda-
feira (24).
Presos - Os cinco presos foram autuados 
por delitos como adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor, 

posse irregular de arma de fogo e 
munição (calibre 38, o revólver ainda 
não foi localizado, apenas as munições), 
dano, receptação e falsificação de 
documento público.
 Os detidos foram identificados 
como Francisco Delso Forte Vaz, 27, 
conhecido como “Piauí”, Adeildo 
Miguel da Silva, 36, conhecido como 
“Lamparina”, Alessandro Cesar Santos 
Veiga, 29, e Leandro Correia de Freitas, 
25, e Leandro Soares dos Santos.
 Em checagem aos suspeitos foi 
verificada a existência de dois mandados 
de prisão em aberto, em desfavor de dois 
investigados.
 Um dos procurados pela Justiça 
é Francisco “Piauí” apontado como um 
criminoso de alta periculosidade e 
investigado pela Polícia Civil de Pontes 
e Lacerda. Contra ele havia mandado de 
prisão referente a um homicídio 
ocorrido em fevereiro, onde ele é 
apontado como o executor de um 
desafeto por conta de entorpecentes.
 “Na ocasião, no mesmo dia que 
matou o rapaz, ele fugiu da cidade. Ao 
embarcar em um ônibus intermunicipal 
ele utilizou um nome falso, o mesmo que 
apresentou aos policiais no momento da 
abordagem”, explica o delegado Gilson 
Silveira que presidiu o inquérito policial 
do homicídio qualificado e representou 
pela prisão do suspeito, que afirma ser 
membro de facção criminosa atuante em 
unidades prisionais.
Apreensão - Além dos dois veículos 
com registro de furto/roubo, munição de 
calibre 38, também foram  apreendidos 
uniformes de uma empresa de 
manutenção que pode ser utilizada pela 
quadrilha para disfarce ao entrar em 
residências ou estabelecimentos.
 A Polícia Judiciária Civil segue 
investigando o caso para identificar 
outros membros do grupo criminoso e o 
completo modus operandi da quadrilha.

proximadamente 55 quilos de Apasta base de cocaína foram 
apreendidos pela Polícia  

Judiciária Civil, nesta quinta-feira 
(27.04), durante ação do Grupo Armado 
de Resposta Rápida (Garra) de Pontes e 
Lacerda. O trabalho resultou na prisão 
em flagrante de Jonata das Graças 
Deodato, 25, pelo crime de tráfico de 
drogas.
 A apreensão do entorpecente 
aconteceu após investigadores do Garra 
receberem informações de uma 
associação criminosa, envolvida com o 
tráfico, que fazia o transporte de 
entorpecentes de Pontes e Lacerda para 
Cuiabá.
 Segundo a denúncia, para 
prática do crime, os criminosos 
utilizavam compartimentos feitos nos 
veículos especificamente para fazer o 
transporte da droga. Com base nas 
informações, os policiais iniciaram as 
diligências, realizando o monitoramento 
do endereço indicado, no bairro 

Residencial Glória.
 Os investigadores avistaram 
um suspeito entrando na residência, e 
logo em seguida ouviram barulhos de 
uso de ferramentas. Em visualização 
através de um terreno baldio, foi 
constatada a movimentação na 
carroceria de um caminhão, Toco 1113.
 A abordagem do suspeito foi 
realizada no momento em que Jonata 
abriu o portão da casa para olhar o 
movimento da rua. 
 Em checagem próximo ao 
caminhão, os policiais encontraram 
inúmeras ferramentas, pregos e 
parafusos soltos na carroceria, 
conseguindo observar pelas frestas, 
alguns papelotes.
 Ao abrir o compartimento, 
foram encontrados 53 tabletes de pasta 
base de cocaína, que após serem pesados 
totalizaram 54,5 quilos da droga. O 
entorpecente e o suspeito foram 
encaminhados a Delegacia de Pontes e 
Lacerda, onde foi lavrado o flagrante.

caixa térmica, coloque três partes de 
gelo para uma de vacina e lacre;
· Mantenha a vacina no gelo 
até o momento da aplicação. Escolha 
a hora mais fresca do dia e reúna o 
gado. Lembre-se: só vacine bovinos 
e búfalos;
· Durante  a  vacinação,  
mantenha a seringa e as vacinas na 
caixa térmica e use agulhas novas, 
adequadas e limpas. 
 A higiene e a limpeza são 
fundamentais para uma boa 

vacinação;
· Agite o frasco antes de usar 
e aplique a dosagem certa em todos 
os animais: 5 ml;
· O lugar correto de aplicação 
é a tábua do pescoço, podendo ser no 
músculo ou embaixo da pele. 
Aplique com calma;
· Lembre de preencher a 
declaração de vacinação e entregá-la 
no serviço veterinário oficial do seu 
estado junto com a nota fiscal de 
compra das vacinas.

IMUNIZAÇÃO

Todos os animais deverão ser vacinados, exceto os dos rebanhos do Acre, Espírito Santo, 
Paraná e São Paulo, que nesta etapa vão imunizar apenas animais com de até 24 meses
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Vacinação contra febre aftosa começa
 em Mato Grosso nesta  segunda-feira

NO XILINDRÓ

Polícia Civil apreende em Comodoro organização
criminosa atuante em furtos e roubos a veículos
Assessoria PJC-MT
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As prisões aconteceram na zona rural de Comodoro, próximo à BR 174, e também na área urbana do município
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Polícia Civil apreende 53 tabletes de pasta
base de cocaína em Pontes e Lacerda
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Foram encontrados 53 tabletes de pasta base de cocaína
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interpretada, por ser considerado o 
corredor de cocaína. Existem há muitas 
décadas, atividades de produtividade 
com pecuária. Com a ZPE, essa região 
terá um grande desenvolvimento. Ela 
será muito importante para consolidar 
os dois países, com um novo espaço de 
integração para o desenvolvimento do 
MERCOSUL, do Brasil e da Bolívia”, 
disse o pesquisado em uma de suas 
explanações.
 Ao f inal  da palestra o 
presidente da CST, Carlos Eduardo 
destacou que a reunião foi muito 
proveitosa e reforçou aos membros dos 
órgãos e entidades presentes, que ainda 
há tempo de se fazer recomendações e 
considerações a serem incorporadas no 
relatório.
 “Queremos finalizar o relatório 
no mês de maio, para em junho, entregá-
lo ao deputado Dr. Leonardo, propositor 
desta Câmara Temática. A palestra de 
hoje foi muito proveitosa e nos 
esclareceu muitos pontos referentes a 
nossa fronteira. Todas as reuniões que 
tivemos durante esses meses de trabalho 
foram produtivas. Não tenho dúvidas 
que esta Câmara vai trazer bons 
resultados para Mato Grosso”, 
salientou.

 inalizando os trabalhos, após Fquase um ano de estudos e 
debates, os membros da Câmara 

Setorial Temática (CST), que discute a 
Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) e Fronteira Brasil-Bolívia, se 
reuniram nesta quinta-feira (27). A 
última reunião foi para tratar os ajustes 
finais do relatório, que será entregue em 
junho, quando a Câmara completa um 

ano de sua instalação.
 Nesta última, o pesquisador 
Sílvio Monteiro ministrou uma palestra 
que durou quase três horas sobre 
“Fronteira”, tema ao qual ele tem um 
livro publicado.
 “A nossa região de fronteira 
não é um deserto, é uma região que tem 
dens idade  popu lac iona l .  Uma  
população bastante integrada e mal 

 evento propõe uma ampla Odiscussão sobre o turismo,  a 
ocupação econômica, o diálogo 

de saberes e as possíveis parcerias em 
prol da construção de caminhos para o 
desenvolvimento local e a proteção do 
Pantanal.  O Seminário Internacional 
Três Biomas: Pantanal, Everglades e 
Okavango - desafios e oportunidades,  
acontecerá nos dias 8, 9 e 10 maio nas 
cidades de Campo Grande (MS), Cuiabá 
(MT) e Brasília (DF).            
 A proposta desses encontros é 
debater os erros e acertos de regiões 
semelhantes ao Pantanal, como 
Everglades, nos EUA e Okavango, em 
Botsuana. Os eventos envolverão os 
diversos atores desse bioma, como a 
Academia, o Governo, a Justiça, o 
Terceiro Setor, o Setor Rural e as 
Comunidades  Trad ic iona i s .  O  
Seminário é uma realização do Instituto 
SOS Pantanal e seus parceiros, e as 
inscrições são gratuitas pelo site: 
http://www.sospantanal.org.br
 Também serão debatidos 
desafios do Pantanal brasileiro, e 
traçado um comparativo entre os erros e 
acertos dos projetos de desenvolvimento 
empreendidos em ambientes similares 
como: Everglades (EUA) e Okavango 
(Botswana). 
 O encontro contará com a 

Pantanal, um amplo monitoramento 
sobre o desmatamento na Bacia do Alto 
Paraguai (BAP) entre os anos de 2014 e 
2016.
O Complexo do Pantanal - Localizado 
na Bacia do Alto Paraguai (BAP), 
constituindo uma planície sedimentar de 
aproximadamente 160.000 quilômetros 
quadrados. Com o seu maior território 
entre os estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, a região abrange áreas na 
Bolívia e Paraguai. É a maior área úmida 
do planeta, reconhecido pela Unesco 
c o m o  P a t r i m ô n i o  N a t u r a l  d a  
Humanidade e Reserva da Biosfera. O 
Pantanal é Considerado um Complexo 
de Ecossistemas, pois trata-se de uma 
região de encontro entre Cerrado, 
Chaco, Amazônia, Mata Atlântica e 
Bosque Seco Chiquitano. Existem no 
Pantanal pelo menos 3.500 espécies de 
plantas, 550 de aves, 124 de mamíferos, 
80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 
espécies de peixes de água doce, sendo 
que algumas delas em risco de extinção.
O Instituto SOS Pantanal - O Instituto 
é uma organização não-governamental 
que atua desde 2009 na região e tem a 
missão de informar e promover o 
diálogo para um Pantanal sustentável. 
Com representantes dos diversos 
setores. O SOS Pantanal surgiu em um 
momento em que a necessidade da 

presença de Christopher Roche, diretor 
de marketing do Wilderness Safari - 
Okavango, em Botswana, e Robert 
Johnson, direto do Parque Nacional da 
F ló r ida  -  Everg lades ,  EUA.A 
Wilderness Safari é uma empresa que 
atua com turismo de natureza, com forte 
participação comunitária, desde 1983. A 
empresa, emprega 2,5 mil pessoas e é 
modelo no Continente Africano na 
gestão de iniciativas na Namíbia, 
Botswana, Quênia, África do Sul, 
Zâmbia, Zimbábue e Seychelles. Robert 
Johnson é diretor do Centro de Recursos 
Naturais do Sul da Flórida – Everglades, 
e representante do U.S. National Park 
Service  (NPS).  Ele é um dos 
encarregados em mais de 20 comitês 
consultivos e para proteger e restaurar o 
ambiente do sul da Flórida.
 “A proposta é reunirmos todos 
os setores do Pantanal em um só espaço  
para juntos pensarmos o futuro da 
região. O bioma passa por um momento 
de grandes ameaças, com aumento 
contínuo do desmatamento e só terá a 
garantia de um futuro sustentável 
quando houver uma consonância sobre 
as propostas para a região”, afirma 
Felipe Augusto Dias, diretor-executivo, 
do Instituto SOS Pantanal.
 Durante o Seminário o Instituto 
também fará a divulgação do Atlas do 

Abbade.
 Eliane Batista, secretária de 
Ação Social, afirma que através dessas 
atividades, os idosos além de aprimorar 
seus conhecimentos e habilidades, 
fortalecem laços de amizade e ficam 
longe do isolamento social. “A maioria 
das atividades dos idosos estão 
relacionadas ao bem-estar e a qualidade 
de vida.  O objetivo é possibilitar à 
terceira idade espaços de convivência, 
que realizam o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários “, 
explica a secretária. O Prefeito de 
Cáceres, Francis Maris, observa que as 
atividades físicas, lúdicas e formativas, 
oferecidas  pela  adminis t ração,  
melhoram a autoestima dos idosos. 
Francis destaca ainda, que a Prefeitura, 
através do CCI, permite a terceira idade, 
eventos de formação cidadã. “Nosso 
objetivo é possibilitar aos nossos idosos 
o exercício da cidadania, através de 
espaços de convivência e atividades, 
com toda atenção profissional e com 
estrutura  para  recebê-los, e isto 
estamos fazendo”, explica o prefeito.
 Finalizando a idosa Eunice da 
Penha Silva, de 67 anos, frequentadora 
assídua do programa, declara amor ao 
Centro de Convivência.” Eu amo vir 
aqui, amo este lugar, tudo é muito bom, 
me sinto bem e estou muito animada 
com tudo que acontece”, finaliza 
Eunice.

m dos Projetos Sociais, mais Urelevantes da Prefeitura de 
Cáceres, atende pessoas com 

mais de 60 anos, no Centro de 
Convivência do Idoso - CCI. A 
Secretaria Municipal de Ação Social é 
responsável pela coordenação das 
atividades, que são diárias e bem 
diversificadas, oportunizando saúde, 
lazer, entretenimento, oficinas, cursos e 
uma  g rande  soc i a l i z ação  dos  
integrantes. A Chefa de Divisão, 
Cristiane Abbade, explica que  o CCI, 
atende aproximadamente 250 idosos, 
que participam ativamente das 
atividades propostas e oferecidas pela 
Ação Social.
 Cristiane conta, que nas 
segundas e quartas-feiras acontecem 
oficinas de corte e costura. Já nas terças-
feiras, ela revela que chegam bastante 
animados para diversas atividades 
físicas. “As 6h30, fazem alongamentos, 
uma caminhada,  exercícios na 
Academia da Terceira Idade, instalada 
no Centro de Convivência do Idoso, 
especialmente para os integrantes do 
Projeto, e no final dos exercícios, tomam 
aquele café da manhã reforçado”, 
noticia. “E não é só isso, ainda 
oferecemos oficinas de bordados e 
crochês, as terças quartas e sextas-feiras, 
e, toda quinta-feira, no período 
vespertino, tem o baile, que faz todos 
entrarem na dança”, confidencia 

biodiversidade e dos recursos naturais 
do planeta.

gestão do conhecimento e do diálogo 
são fundamentais para a conservação da 

SOS PANTANAL

Seminário internacional vai
debater o futuro do Pantanal

A iniciativa do Instituto SOS Pantanal pretende debater os erros e os acertos de regiões 
semelhantes ao Pantanal brasileiro e as opções para o desenvolvimento da região

Assessoria

DESENVOLVIMENTO

Foto: Divulgação

Pesquisador diz que ZPE será um
grande passo para consolidar países
Lis Ramalho

 
Foto: Assessoria

Câmara Setorial Temática, que discute a ZPE e Fronteira Brasil-Bolívia

MELHOR IDADE

Prefeitura diversifica atividades no
Centro de Convivência dos Idosos

Esdras Crepaldi/Assessoria

 
Foto: Prefeitura Cáceres

Centro de Convivência dos Idosos
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 A Festa do Trabalhador da 
Indústria em Cáceres tem o apoio 
do Sindicato da Indústria da 
A l i m e n t a ç ã o  d e  C á c e r e s  
(S IA/Cáce re s ) ,  S ind i ca to  
Intermunicipal das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
M a t e r i a l  E l é t r i c o  d e  
Rondonópolis e da Região Sul de 
M a t o  G r o s s o  
(SINDIMEC/Sudoeste/MT), 
Sindicato das Indústrias da 
Construção Civil da Região Sul 
do Estado de Mato Grosso 
(SINDUSCOM-Sudoeste/MT) e 
Sindicato das Indústrias de 
Laticínios do Estado de Mato 
Grosso (SINDILAT).
Para mais informações, ligue (65) 
3222-1216

 Sesiclube Cáceres estará Ode portas abertas, neste 
domingo (30/04), em 

comemoração  ao  Dia  do  
Trabalhador, celebrado em 1º de 
maio. 
 O Grupo Mania Ases do 
Forró e a dupla Santos e Amarildo 
serão as atrações regionais da 
Festa do Trabalhador da Indústria 
na cidade. Das 08h às 17h, a 
entrada será gratuita para 
industriários e comunidade.
 Durante todo o dia, haverá 
ainda sorteio de brindes e torneio 
de futebol masculino e feminino. 
As piscinas adulto e infantil 

também estarão disponíveis para 
quem quiser se refrescar no 
Domingo. 
 O Sesiclube Cáceres, 
localizado na Rua da Maravilha, 
1.595, Bairro Cavalhada, conta 
com 25 mil m² e capacidade para 
atender 10 mil pessoas. 
 A estrutura é composta 
por quadra poliesportiva coberta, 
campos de futebol society, quadra 
de vôlei de areia, churrasqueiras 
móveis, quiosques, parque 
infantil, salão social, salão de 
jogos de mesa, 90 metros linear 
de praia, trilha ecológica  e área 
de Camping.

apresentados os resultados das 
ações realizadas nas escolas, para 
que assim os coordenadores 
possam adequar o melhor rumo a 
ser tomado na educação das 
crianças da cidade.
 Para a secretária de 
educação, Cristiane Barbosa, a 
inclusão dos coordenadores nas 
discussões do planejamento 
pedagógico deve ajudar a 
entender a realidade de todas as 
escolas do município e assim 
poder fazer com que os alunos 
aprendam com mais facilidade os 
conteúdos passados nas escolas.

 oordenadores das escolas Cde Cáceres juntamente 
c o m  a  e q u i p e  d a  

secretaria de educação estiveram 
reunidos nesta quinta-feira (27) 
para discutir o planejamento para 
o ano letivo de 2017. 
 Durante o evento os 
c o o r d e n a d o r e s  t a m b é m  
participaram de atividades e 
puderam dar opiniões sobre o 
rumo da educação na cidade.
 Este foi apenas o primeiro 
encontro, durante todo o ano 
letivo serão feitas reuniões 
mensa i s  pa ra  que  s e j am 

em Cáceres. De acordo com 
informações da Polícia Militar, 
o boliviano foi encontrado 

após denúncia  anônima 
relatando que uma pessoa de 
nacional idade bol iviana 

substância análoga a pasta 
base, que o suspeito acabou 
confessando aos PMS que 
havia expelido a poucas horas.
 Ainda na residência 
foram encontrados uma 
balança de precisão, 7 rolos de 
fita adesiva e um celular da 
marca Sony.
 Diante dos fatos, os 
pol ic ia i s  conduzi ram o  
suspei to  ao CISC para  
providências que o caso 
requer.

estaria em atividade suspeita 
no referido bairro. De posse 
das informações a GU da 
Polícia Militar foi até o local 
averiguar os fatos.
 Ao chegarem no local, a 
equipe da PM encontrou o 
suspeito de iniciais D.C.C.C., 
de 42 anos que estava em 
companhia do filho de 5 anos. 
O mesmo autorizou a entrada 
dos policiais na residência para 
a v e r i g u a ç ã o ,  o n d e  f o i  
encontrado 45 cápsulas de 

oliviano é preso por Btráfico de drogas no 
bairro São Lourenço 

MÃO NA BOTIJA

Policia Militar prende boliviano
e apreende 45 cápsulas de cocaína
Da Redação

Diante dos fatos, os policiais conduziram o suspeito ao CISC para providências que o caso requer

Foto: PM

DIA DO TRABALHO

Festa do Trabalhador da Indústria
em Cáceres terá entrada gratuita 
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Foto: Arquivo

A festa começa às 8 horas

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Secretaria de Educação discute com coordenadores
Das escolas o planejamento para ano letivo 2017

Assessoria

Coordenadores e secretária de educação discutiram o planejamento de 2017
 

Foto: Assessoria

Boliviano suspeito de tráfico
 

BOLAS PRETAS

Para o imenso buraco na Rua Riachuelo próximo a 
Praça da Cavalhada. O asfalto está cedendo e logo 
abaixo a terra se corroeu devido possivelmente a 
galeria de água ter algum vazamento. Secretário de 
obras antes que o referido buraco engula alguém 
como aconteceu na rodoviária do centro, que tal dar 
uma arrumada?

BOLAS BRANCAS

Para as obras da escola técnica que estão indo de 
vento em poupa, a população aguarda ansiosa para 
poder ter uma qualificação profissional, já que o 
mercado exige tanto e a maioria dos cursos são tão 
caros.

BOLAS PRETAS

Para a escuridão que se encontra a Rua Coronel 
Ponce. São dois postes com a lâmpada queimada e os 
moradores ficam temorosos com a falta de 
iluminação pública. Na Rua da Tapagem próximo a 
Coronel Ponce existe outro poste com lâmpada 
queimada deixando este trecho totalmente escuro. 
Alô prefeitura, alô Energiza,  que tal ter um fiscal para 
executar para averiguar essa situação e realizar  o 
serviço necessário. Afinal essa situação já se arrasta 
por mais de 20 dias, e a taxa de iluminação vem todo 
mês na conta. Bolas pretas para a falta de 
comprometimento com o consumidor.

BOLAS BRANCAS

Para a obra que vem sendo feita na recuperação do 
asfalto da Avenida Getulio Vargas. Todo asfalto nos 
dos trechos mais esburacado vem sendo restaurado. A 
população espera que estes serviços continuem na 
Tancredo Neves, na Avenida Santos Dumont e outras 
vias que há tempos não veem reparos dessa natureza,  
apenas uma operação tapa buracos muito mal feita.

 O trabalho não é um mero 
apêndice na vida humana, mas uma 
dimensão fundamental de sua existência 
na terra. Por meio dele, o homem e a 
mulher “participam na obra do próprio 
Deus, seu Criador” e se realizam como 
seres humanos.
 O próprio Jesus viveu a realidade 
do trabalho a ponto de ser identificado 
como “o Filho do Carpinteiro” (Mt 
13,55).
 A busca do desenvolvimento a 
todo custo, no entanto, colocando o 
capital e o lucro acima da pessoa 
humana, tem transformado o trabalho 
em peso e castigo para milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras no país. 
Isso contradiz a vocação humana ao 
trabalho e fere sua dignidade. 
 Temos a missão resgatar a 
centralidade da pessoa humana para que 
o trabalho, “chave essencial de toda a 
questão social”, cumpra seu fim que é a 
realização do ser humano.
 A Igreja, que “considera sua 
tarefa fazer com que sejam sempre tidos 
presentes a dignidade e os direitos dos 
homens do trabalho” (Laborem 
Exercens 1), se une, portanto, neste 1º de 
Maio, aos trabalhadores/as em suas 
justas reivindicações quais sejam a 
garantia de seus direitos e a defesa de sua 
dignidade.
 C o m  e l e s  d e n u n c i a  a s  
desigualdades sociais, que a distribuição 
de renda não consegue erradicar, o baixo 
salário, o desemprego e o subemprego, 
que condena inúmeras famílias a 
condições indignas de filhos e filhas de 
Deus.
 Repudia, igualmente, o trabalho 
escravo e infantil, chaga de nossa 
s o c i e d a d e ,  b e m  c o m o  t o d a  
discriminação que possa existir no 
mundo do trabalho por idade, etnia, 
gênero.
 Somos todos responsáveis pela 
construção da sociedade nova, justa e 
fraterna, sonhada por Deus para seus 
filhos e filhas. A garantia da justiça nas 
relações do trabalho é condição para 
atingirmos esse fim.
 Que o carpinteiro São José, pai 
adot ivo de  Jesus ,  abençoe os  
trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
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 Rapaiz, depois da facada do 
Fachin no quengo da rapaziada, o trem 
ficou cosquento, descarrilou e deixou a 
turma com a barata na cueca. Teve até 
majura com caganeira na hora de acertar 
os bererés! O Janota acendeu o pavio e a 
bomba estourou no carcanhá de Chico e 
Francisco. Agora, se vai virar ou acabar 
em pizza, isso são outros quinhentos, que 
a gente vai pagar como tem pago até 
hoje, a roubalheira dos tais ditos 
inocentes. 
 Vamos pela ordem, se realmente 
todos são inocentes, alguma coisa ficou 
mal contada, um ano e meio depois das 
últimas eleições. Veja bem, se ninguém 
usou o Caixa-2, se todas as contas ditas 
suspeitas foram aprovadas, e nenhum 
dos atuais delatados foi cassado, salvo 
melhor juízo, os efeitos das delações, 
chovendo no molhado, seriam nulos, 
haja vista, fatos pretéritos aprovados 
pela corte judicial afim.
 Leigo no assunto, acreditamos 
ter elementos óbvios para concluir que, 
pelo menos no que tange às doações ditas 
criminosas pelos delatores, os acusados 
não terão dificuldades em se safar. 
 Poena Quae Sera Tamen, a 
considerar o eventual Caixa-2, 
entendemos descabida, pelo lapso 
temporal decorrido dos pleitos e 
homologações sem reservas das contas 
prestadas, pelos ora delatados.
 Outro fato que nos azucrina, o 
eventual possível e cá pra nós, não 
descartada hipótese de propinas 
superfa turadas  pelos  corruptos  
assumidos delatores do liberou geral. 
 Como a maioria nega ter 
embolsado a grana, seja 10 ou 100 
milhões, a diferença não se questiona, 
exceto no caixa dos padrinhos, que se 
condenados a devolver digamos, 100% 
do valor doado em caixa-2 como multa, 
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ainda ficariam na boa com 80% do real 
valor doado.
 Tr a d u z i n d o  e m  m i ú d o s ,  
candidato A foi delatado de ter recebido 
100 milhões, quando na verdade recebeu 
apenas 10 milhões, não assumindo 
nenhum centavo, de praxe. 
 Na delação, se condenado, o 
delator que segurou 90 milhões no 
Caixa-3, paga sua multa tranquilo e 
ainda sai ganhando, por conta do 
corrupto que se julgava esperto e vai 
arcar com a multa pesada do valor dito na 
delação pelo astuto delator. A grana que 
ninguém viu, ou assumiu, nem teria 
saído do caixa-forte do padrinho urso. 
 Qualquer leigo de raciocínio 
lógico,  es tar ia  quest ionando a  
possibilidade desta teoria, da conta do 
faz de conta, afinal também seria difícil 
alguém emalar cem milhões numa 
simples bolsa, sacola ou coisa parecida e 
dificilmente alguém doaria milhões, 
especialmente a políticos de dois ou três 
p o r  c e n t o  d e  v o t o s ,  i l u s t r e s  
desconhecidos. 
 Neste contexto, e não se pode 
descartar esta hipótese, do passivo-ativo 
em circunstancias estranhas, o grosso da 
grana, jamais ter saído do Caixa-3, 
ficando o dito pelo não dito e a prostituta 
das provas, a testemunhal, infelizmente 
vista como prova real, alimentar 
convicções suspeitas e vestígios 
desprovidos de provas materiais. Claro, 
que aquelas comprovadas em depósitos 
nos paraísos fiscais, extratos bancários, 
não se discute, mas a maioria, do tal, eu 
dei, eu fiz, eu aconteci, palavras ao 
vento, acreditamos, ser balela e milhões 
intocáveis, podem ter ficado mesmo no 
caixa forte do delator, o misterioso 
Caixa-Três, que ninguém questionou.
 Mas no país de Cabral a Cabral, 
tudo pode ser possível, Uai!

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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Caixa Três?Homenagem ao Dia do 
TRABALHADOR...
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 atleta mato-grossense OAntoine Chafic Motran 
foi convocado para 

integrar a seleção brasileira de 
fossa olímpica para disputar o 
Campeonato Mundial que será 
realizado em em Lanarca na ilha 
de Chipre, entre os dias 01 e 09 de 
maio. 
 A equipe nacional é 
composta por quatro atletas 
brasileiros. A convocação veio no 
f i n a l  d e  s e m a n a  p e l a  
Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo (CBTE). 
 - Me sinto honrado em 
representar o Brasil, país que 
tanto admiro, e principalmente 
poder levar a bandeira de Mato 
Grosso para o mundo - disse 
Tony, como é conhecido. 
 Destaque em 2016, o 
atleta ficou em 6º lugar no 
ranking nacional de Fossa 
Olímpica, na Categoria A. Em 
2017, ele ocupa a 8ª colocação 
entre mais de 200 atletas do 
Brasil. 
 A Fossa olímpica é uma 
prova olímpica de tiro desportivo. 
O objetivo é disparar sobre um 

número específico de alvos, ou 
pratos, em forma de disco 10 cm 
de diâmetro, e feitos com base em 
betume e calcário. 
 As disciplinas do tiro ao 

prato são a fossa olímpica (um 
prato lançado), fossa double (dois 
pratos lançados) e skeet (um ou 
dois pratos lançados de diferentes 
posições).

Globo Esporte

galeria. O clube comemora muito 
essa conquista por ter sido o 
primeiro time longe da Baixada 
Cuiabana a ser campeão. Pouco 
tempo depois, em 1996, chegou 
novamente à decisão, mas desta 
vez  acabou com o vice-
campeonato com a derrota para o 
Mixto.
 De 1998 à 2001, o Sinop 
t e v e  u m a  h e g e m o n i a  
considerável no estado com 
quatro finais seguidas de Mato-
Grossense. O time conquistou 
dois títulos e dois vices. As taças 

vieram em 1998 e 99 com as 
vitórias sobre o Operário VG e 
Juventude de Primavera do Leste, 
respectivamente. Em 2000 e 
2001, o Juventude de Primavera 
do Leste foi quem levou a melhor. 
 Depois disso, o Sinop 
passou um tempo fora das 
decisões e voltou à final em 2016, 
porém mais uma vez ficou com o 
vice-campeonato - perdeu de 1 a 0 
para o Luverdense. 
Finais - 1990, 1996, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2016 e 2017
Títulos - 3 (1990, 1998 e 1999)

Globo Esporte

uiabá e  Sinop irão Cdisputar o título do 
C a m p e o n a t o  M a t o -

Grossense 2017 em uma final 
inédita, e chegam com uma 
coincidência na disputa pela taça: 
ambos já disputaram oito 
decisões de estadual desde que 
foram fundados.  O Galo do 
Norte é mais antigo, foi criado em 
1977 e chegou à primeira decisão 
de estadual em 1990, ano do 
primeiro título. O Dourado teve 
mais sorte e com apenas dois anos 
de história já conquistou o 
estadual em 2003 - foi fundado 
em 2001 pelo ex-atacante Luis 
Carlos Toffoli, o Gaúcho. 
 Neste domingo, os dois 
times iniciam a disputa pela taça 
com o duelo marcado para às 15h, 

na Arena Pantanal, pelo jogo de 
ida. A volta será no dia 07 de 
maio, em Sinop, no estádio 
Gigante do Norte. 
Cuiabá - O Dourado tem uma 
história vencedora desde que foi 
criado em 2001. O time se 
profissionalizou em 2003 e 
conquistou o título logo em sua 
estreia com a vitória sobre o Barra 
do Garças, no antigo Verdão. Em 
2004, veio o bicampeonato desta 
vez sobre o União Rondonópolis. 
Com problemas financeiros o 
time acabou ficando de fora e foi 
reativado em 2009 pela família 
Dresch que adquiriu os direitos da 
equipe. Desde então, mantém 
uma superioridade estadual em 
relação aos demais. 
 A primeira final veio em 

2011 e o título mais uma vez ficou 
com o Dourado ao bater o Barra 
do Garças na decisão. Em 2012, o 
C u i a b á  c h e g o u  a o  v i c e -
campeonato com a derrota para o 
Luverdense nos pênaltis. No ano 
seguinte, foi a vez de bater o 
Mixto nos pênaltis e levantar o 
troféu. Em 2014, o título foi em 
cima do Luverdense, na casa do 
adversário. Já em 2015, o título 
foi sobre o Operário VG. 
Finais - 2003, 2004, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 e 2017
Títulos - 6 (2003, 2004, 2011, 
2013, 2014, 2015) 
Sinop - O time comandado 
atualmente por Marcos Birigui 
chegou ao primeiro título em 
1990 e, com Rogério Ceni no gol, 
levou o primeiro troféu da 

Cuiabá e Sinop estão empatados 
em decisões de Mato-Grossense

Os dois times disputam o título da edição 2017 e já chegaram em oito oportunidades de disputa de título do estadual; equipes fazem final inédita

Cuiabá é tricampeão mato-grossense  

Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

QUEM LEVANTA?

NO ALVO

Atleta de Mato Grosso é convocado 
para a seleção de fossa olímpica

Antoine Chafic Motran, Tiro Esportivo Mato Grosso 

Foto: Divulgação
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 Conselho Nacional de OPol í t ica  Fazendár ia  
(Confaz) decidiu pela 

manutenção da redução da base 
de cálculo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre a 
comercialização interestadual de 
insumos agropecuários e nas 
operações de equipamentos 
industriais e implementos 
a g r í c o l a s .  O s  b e n e f í c i o s  
especificados, respectivamente, 
nos Convênios 100/1997 e 
52/1991 foram renovados.
 A decisão foi tomada 
durante a reunião extraordinária 
do Confaz, realizada na terça-
feira (25), em Brasília, com a 
presença de representantes da 
Secretaria de Fazenda de Mato 
Grosso (Sefaz/MT). As pautas 

aprovadas foram discutidas na 
164º Reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), realizada em Cuiabá, 
no inicio do mês de abril.
 A renovação do Convênio 
100 contou com o trabalho de 
articulação feito em conjunto 
pelo secretário de Fazenda, 
Gustavo de Oliveira, e o 
presidente da Frente Parlamentar 
Agropecuária (FPA), deputado 
Nilson Leitão, em convencer o 
Rio de Janeiro a votar a favor, já 
que a continuidade do benefício 
depende de aprovação unânime 
dos integrantes do Confaz.
 Aquisições de máquinas, 
aparelhos e equipamentos 
industriais e agrícolas como 
chocadeiras e fornos de padaria 
também continuam a contar com 

redução na base de cálculo do 
ICMS. Com a prorrogação do 
convênio 52/91, o Executivo dará 
cont inu idade  ao  t raba lho  
efetuado pela Sefaz e a equipe 
econômica do estado, que busca 
garantir o reaquecimento da 
economia mato-grossense. 
 Será mantida a redução na 
base de cálculo do ICMS na 
c o m p r a  d e  d i s p o s i t i v o s  
mecânicos como máquinas e 
aparelhos para preparação de 
alimentos ou rações para animais, 
c r i a d e i r a s ,  v a l e t a d e i r a s  
rebocáveis, do tipo utilizado 
exclusivamente na agricultura. 
 A redução é aplicada a um 
vasto número de equipamentos e 
máquinas, tais como veículos não 
automotores e reboques, de uso 
agr íco la ;  vas i lhame  para  
transporte de leite, de liga de 
alumínio; balanças bovinas 
mecânicas ou eletrônicas; entre 
outros.
Convênio 38/2012 - Outro 
convênio prorrogado nesta terça-
feira (25) pelo Confaz foi o 38/12 
que trata da isenção do ICMS de 
veículos destinados a pessoas 
com deficiência.
 Também foi alterado o 
prazo de validade da autorização 
para a aquisição do veículo, 
passando de 180 dias para 270 
dias. O prazo é contado após o 
fisco da unidade federada onde 
estiver domiciliado o interessado 
e m i t i r  o  d o c u m e n t o  d e  
autorização.

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo: 
Processo: 1002323-04.2016.8.11.0006
Valor da causa: R$ 83.306,36
Tipo: Cível
Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
EXECUTADO: KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI – ME, 
DENISE YUKIE NOHAMA
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)
1- KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 10.676.903.0001-40
2- DENISE YUKIE NOHAMA, brasileira, solteira, empresaria, 
RG n° 339940049, inscrita no CPF n° 745.621.931-15

Data de Distribuição da Ação: 27/10/2016
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 
qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 
termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 
petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da expiração  do prazo deste edital, pagar o débito acima 
descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 
suficientes para assegurar o total do debito, sob pena de lhe serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 
dívida.
RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial 
em que são partes Banco Bradesco em face de KAMPAI FOOD 
RESTAURANTE EIRELI – ME, DENISE YUKIE NOHAMA, não 
tendo sido possível o recebimento pelos meios amigáveis não restou 
alternativas ao exequente se não recorrer ao judiciário seu crédito, que 
representa dívida, certa e exigível . Assim requer que sejam os executados 
citados para no prazo de 3 (três) dias pagarem a importância de R$ 
83.306,36 (oitenta e três mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), 
acrescidos de honorários advocatícios e custas processuais; que caso, se 
no prazo legal, os devedores não efetuem o pagamento, seja efetuado 
penhora em dinheiro em deposito ou aplicação financeira de titularidade 
dos devedores, por meio do convenio Bacen-Jud, de importância 
suficiente para garantir o principal atualizado, mais juros, custas e 
honorários advocatícios. Sendo assim, considerando terem sido 
esgorados todos os meios de tentativas de solução amigável do débito, 
bem como em atendimento ao disposto art. 319, do CPC, dispensa a 
realização de audiência de conciliação ou de mediação. Nos termos que 
espera deferimento.
Despacho/Decisão: Vistos etc., 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), 
para pagamento de débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 
03 dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 
caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 
em ate 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 
execução (art. 827, §2°). 3. Do mandado devera constar ordem de penhora 
e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que 
verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se 
auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará bens do 
Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem indicados 
pelos Executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a 
contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a 
substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar onde são 
encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva 
certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se 
qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 
encontrado(s) o(s) havendo bens de sua titularidade, o Oficial de justiça 
deverá proceder ao arresto de tantos bastem para garantir a execução, 
seguindo o processo na forma do art.830, do novo Código de Processo 
Civil. 7 . A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o 
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 831). 8. Conste no mandado que o Executado, 
independentemente da penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 
execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados na forma 
do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o executado, deverá o Exequente 
tomar as providencias cabíveis a realizar citação nos termos do art. 240, 
§1°do NCPC. 10. Ausentes os embargos, poderá o credor requerer, 
considerando a avaliação do bem penhorado, a adjudicação ou 
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento e de 
outros bens (art. 825, I,II,III). 11. Intimem-se as partes representadas de 
todos os atos processuais. 12. Defiro os benefícios contidos no art. 212 do 
CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de Dezembro de 2016. Ricardo 
Alexandre Riccielli Sobrinho. Juiz de Direito.   
ADVERTENCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. 
Eu, Sara Cristina Martins da Silva, digitei. 

Cáceres-MT, 12 de abril de 2017

ILCA MAIA LEMES DA SILVA
Gestor (a) Judiciário(a)

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 
TELEFONE: (65) 32111300

Confaz aprova convênios
que beneficiam Mato Grosso

BASE DE CÁLCULO

Lorrana Carvalho 
Foto:  Gcom
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