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FALTA AUTONOMIA
Para presidente do DCE, a autonomia financeira ajudaria a solucionar vários problemas enfrentados atualmente no campus, entre eles o de infraestrutura

Alunos acusam precariedade no
campus da Unemat em Cáceres
Fotos: Facebook e Luana Santana

Centenas de estudantes da Universidade do Estado de Mato
Grosso realizaram ontem, (11), em Cáceres, uma manifestação de protesto
contra a precariedade do campus, a fim de cobrar autonomia financeira à
instituição. Também acusam que as salas dos blocos dos cursos de
agronomia, educação física e medicina estão com problemas no telhado e
que quando chove, as salas ficam alagadas. Página 03

TROPEÇO NA BR

Mula compra cocaína em
Cáceres e cai na rodovia
Foto: PRF/MT

Protesto no Pátio e em cartazes no pátio da Unemat

CHOQUE FATAL
Tabletes de cocaína estavam no painel do Fiesta do mula

Gol colide com árvore
na curva: três mortes

O motorista de iniciais J. L. D. A foi preso na manhã de domingo
(10) depois que foi revistado por policiais rodoviários federais na BR-070,
em Poconé, e encontraram 18 kg de pasta base de cocaína escondidos no
painel do Fiesta que ele dirigia. O mulinha disse seguia de Pontes e
Lacerda, para Cuiabá, parando em Cáceres, onde pegou a drora,
encomendada em Várzea Grande. Página 03

Fotos: Reprodução

Sueni Almeida
Feitosa Ravaneda, seu
esposo Jorge Ravaneda e
Lilian Ribeiro, que era
proprietária da Auto Escola
Vitória morreram e Josiane
da Silva Ribeiro, ficou
gravemente ferida em um
acidente registrado no final
de semana na MT-170, na
chegada da cidade de Rio
Branco, região de Cáceres.
Eles estavam em Gol
Power, cujo condutor
perdeu o controle da direção
numa curva e colidiu contra
uma árvore. Página 04

No violento impacto, 3 dos 4 ocupantes do Gol morreram

FERRO VELHO

Carros no pátio da CIRETRAN
podem virar sucata em janeiro
Foto: Folha de Araputanga

VÁRIOS CARGOS

Concurso seleciona onze vagas
na câmara de Mirassol D'Oeste

Inadimplentes perderão direito aos veículos guinchados

Um Edital publicado pelo DETRAN/MT põe em alerta
proprietários e credores de veículos, apreendidos no pátio da 39ª
CIRETRAN de Araputanga e, nos municípios de Mirassol D'Oeste,
Campo Novo dos Parecís e, Sapezal, prevendo que a partir do dia 3
de janeiro/2018, os veículos apreendidos serão considerados como
material inservível, destinado à reciclagem. Página 05

Foto: Assessoria

A Câmara de Mirassol D'
Oeste na região de Cáceres lançou
edital de concurso público n°
001/2017 para provimento de
diversos cargos. São 11 vagas no
total, sendo quatro de
preenchimento imediato e sete
para cadastro reserva, com
vencimentos que variam entre R$
1.026,49 a R$ 5.337,10, em carga
horária de 20 a 40 horas semanais.
Página 05
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E os Humanos Direitos?
TAXA SE-LASCA
Enquanto a taxa Selic caiu para 7,5%, o
crédito consignado de funcionário público
continua em 24,9%, o crédito é de 49,1%,
segundo o Banco Central e o capital de
giro para empresas ainda se mantém nos
19,7%. Isso prova que alguma coisa anda
na contramão no patropi, que a taxa da
Selic sempre em queda, não funciona
como deveria ou não passa de uma farsa
pra enganar trouxa, assim como a
falaciosa inflação de 2,7% em 2017.
JUROS/AGIOTAS
A queda da Selic não interfere nos lucros,
milionários dos bancos a cada balanço
trimestral. Os juros bancários continuam
escorchantes e culpar a inadimplência é
uma falácia secular repetida pelo mercado
e que, infelizmente, quase todos
acreditam. A pergunta é: o que causa a
inadimplência? Os bancos populares e as
cooperativas de crédito não têm
inadimplência e se os bancos dessem
crédito com critérios sérios e legítimos,
com juros descentes, não haveria essa
inadimplência.
FOTO/CÓPIA
Na região existe um site especializado em
noticias policiais que carimba como suas,
fotos clicadas pela policia civil, militar,
federal, PRF, ou de outras instituições,
sendo comum ao acessá-lo, a gente notar
matérias inclusive interestaduais com as
fotos carimbadas como autorais do citado
site. Importante lembrar que assim como
demais obras intelectuais, a fotografia está
amparada no art. 7, inc. VII, da Lei
9610/98 e os direitos do autor, c/f o art. 24
da supracitada lei, são inalienáveis. Como
se pode observar, o trem é cosquento, não
adianta espernear, que se denunciado pelo
autor vai se coçar na justiça.
FOTO/CANA
Não custa respeitar o trabalho de outrem,
mencionar o crédito, com base no inc. II do
artigo 24 da lei acima citada, que exige
sempre a postagem do nome ou se caso, o
pseudônimo do autor, sob pena de crime
de violação de direito autoral, previsto no
artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
Para refrescar os menos avisados, a pena é
detenção de três meses a um ano e multa e
nos casos em que há intuito comercial com
a divulgação do trabalho, o §1º do referido
artigo estabelece pena mais severa, com
reclusão de dois a quatro anos e multa.
Quem avisa, amigo é, capisco?
ÓIA O GÁS!
Pesquisa Datafolha divulgada na sextafeira (8) mostra que 67% dos brasileiros
acreditam que o valor do gás de cozinha é
responsável por comprometer o
orçamento familiar. O Datafolha mostra
que pessoas com renda de até dois salários
mínimos (R$ 1.874), acham que o
orçamento é muito comprometido pelo
preço do gás de cozinha. A pesquisa
mostra que o número de pessoas que avalia
que o preço do produto subiu muito nos
últimos 6 meses chega a 86%. Em relação
à gasolina, 82% disseram que perceberam
que o combustível teve um grande
aumento de preço nos últimos meses e que
68% dos brasileiros acreditam que têm a
renda comprometido devido ao preço da
gasolina. Deve ser a tal inflação de 2,7%
do governo temeroso, conversa fiada prá
boi dormir.

Anteontem, um domingão de Deus
pra quem acredita, um dia bão ou diabão prá
quem é ateu e atoa, a gente ficou no molho
do wiskinho a gogô no gogó, que ninguém é
de ferro, lembrando que há 71 anos
passados, os bacanas das nações unidas, que
não estão nem aí pras nações desunidas,
criavam como de praxe mais uma data.
Coisa de quem não tem o que fazer
senão coçar o saco nas mordomias dos states
gastando duodécimos dos países associados
e engrossando o calendário, mas até que a
data de 10 de dezembro teve boa intenção,
se não funciona, é porque nada que presta
nesse mundão vai pra frente mesmo.
Trocando em miúdos, naquele 10 de
dezembro de 1948 os gravatinhas da ONU
instituíram a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, abalados com as
experiências das Guerras Mundiais
anteriores e o trem marcou a primeira
ocasião em que os países chegaram a um
acordo sobre uma declaração abrangente de
direitos humanos inalienáveis.
Traduzindo, segundo a tal ONU,
eles não podem ser trocados ou negociados,
o oposto do Brasil onde seu direito
constitucional de presunção de inocência e
transito em julgado de sentença, são
negados por uma tal de hermenêutica.
E quem quiser escapar, que lese o
inalienável direito consagrado pela ONU e
delate alguém. Assim, pode se safar da
tranca alienando seu silencio por uma
tornozeleira eletrônica.
Vo l t a n d o a o s t a i s D i r e i t o s
Humanos, ele começa reconhecendo que a
dignidade é inerente à pessoa humana,
independentemente de cor, raça, credo,
orientação política, sexual ou religiosa.
Bonita no papel, a tal Declaração Universal
inclui direitos civis e políticos, como o
direito à vida, à liberdade, liberdade de
expressão e privacidade.
Ela também inclui os direitos

econômicos, sociais e culturais, como o
direito à segurança social, saúde e educação.
E a gente fica aqui a matutar, que
jornalista realmente é chato 24 horas por
dia, 30 dias por mês e 12 meses por ano,
incomodando quem merece, se ético,
sempre compromissado com a verdade, e
em denunciar as mentiras e falácias dos
inimigos dos direitos humanos e dos
humanos direitos.
Vejamos: o direito a vida cessa diante da
ausência de vários outros essenciais, como a
saúde, liberdade, educação, segurança
social, etc. No reino tupiniquim, o cidadão
que trabalha 4 meses por ano para bancar a
camarilha política, via impostos, não pode
dizer que tem o direito a uma vida com
dignidade; o pai de família e a dona de casa
que vê o filho agonizante na fila do SUS por
falta de assistência, não pode dizer que tem
seu direito humano de saúde assegurado; o
professor que ganha dois salários mínimos

por 40 horas/aula, não tem como garantir
uma boa educação aos alunos; os humanos
direitos que vivem reféns do crime nas ruas,
em casa, no trabalho, são privados de seu
Direito de Segurança; Então, amigos, esta
balela de Direitos Humanos é papo furado e
politicagem de demagogos, pouco estão
lixando com a gente, cujo CPF sempre foi
Comissão Por Fora; cheios de lesco-lesco,
com seus workshops, seminários,
audiências públicas, reuniões, encontros, e
os cambaus.
Alguém já viu ou leu alguma linha
da tal ONU em defesa dos pobres, contra os
golpes políticos em países emergentes,
condenando invasões de poderosos em
territórios indefesos?
É o tal negócio, enquanto não
houver uma política mundial social em
defesa dos humanos direitos, falar em
direitos humanos é conversa fiada, Bom
Dia!

Sábia Inteligência
Quando se fala em sabedoria logo
associam o vocábulo à inteligência e
esperteza, fulano é esperto, porque tem
inteligência para aplicar a sua sabedoria,
dizem alguns, ledo engano, apesar dos termos
enganarem os mais leigos ou
voluntariamente, espertos. Eis ai, a esperteza,
a irmã pródiga das duas palavras inicialmente
propostas. A gente vai tentar explicar o
triangulo explicito desta sopa de letrinhas que
encabula quando associados sem sua real
função na vida social e claro, anti-social,
dependendo da ação e adoção.
Veja bem, enquanto a sabedoria, do
latim sapere é a condição de quem tem
conhecimento, erudição, a inteligência, do
latim intelligentia, nasce do verbo intelligere,
formado por inter = tra e legere = ler, captar,
sacar e também ligar. Assim, inteligência é a
capacidade de ler por entre as linhas e de
interligar idéias não explicitamente
relacionadas.
Já a esperteza, do Latim expertus,
acordado, atento, esperto, traduz adjetivo do
indivíduo que se encontra sempre atento para
aproveitar oportunidades de lucrar à custa de
outrem. Das três, entendemos a principal no
caráter humano, é a sabedoria, pois ela nos
permite ser inteligente e afastar as tentações

cotidianas da terceira, a esperteza,
característica nociva, mãe de todas as mazelas
causadas às suas vitimas e mentores,
contaminados pelas conseqüências de seus
atos. Rapidamente, vamos tentar dissertar
resumidamente, Sabedoria e Inteligência:
Sabedoria é a aptidão para saber aplicar os
conhecimentos já adquiridos.
Uma pessoa sábia usa aquilo que sabe
no momento certo, enxerga sempre o que deve
fazer em diversas situações. A inteligência
pode ser exercitada, pois pode ser adquirida
através de estudo. Quando estudamos
conseguimos conhecimento e, através dele,
uma maestria maior na resolução de
problemas. É exatamente a inteligência que
obtemos quando vamos a faculdade, por
exemplo.
Ela é, portanto, a propensão de
absorver conhecimento, ou seja, é a
capacidade de aprender. Uma pessoa
inteligente sabe raciocinar ao resolver
problemas e, com isso, consegue se livrar de
muitos aborrecimentos, pois consegue passar
a prevenir-se de situações que possam lhe
trazer futuros inconvenientes. Um exemplo
claro do mencionado, a gente encontra na
Bíblia, quando Salomão pediu a Deus que lhe
desse sabedoria para julgar e conduzir o teu
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povo. A resposta, mesmo quem não é religioso
sabe bem, quando Deus lhe disse: “Já que
você me pediu sabedoria e não riquezas e vida
longa, eu te darei sabedoria e inteligência
como ninguém jamais teve”.
E assim, o Rei Salomão ficou
conhecido entre todos os povos por sua
sabedoria e inteligência. Salomão não
escolheu pensando nele mesmo, em ser mais
rico e poderoso, pelo contrário, ele pensou em
seu povo, em como governá-lo bem, com
justiça, e por isso recebeu muito mais do que
pediu. Exemplo amplamente opoto, com a
situação atual deste mundo podre, onde os
governantes usam da inteligência, jamais de
sabedoria, para através da esperteza, enganar
os povos, dilapidar o erário público, se
empestando-se em corrupção, e muitos deles,
pecando por usar o nome de Deus em seus atos
nefastos.
Concluindo, melhor ter sabedoria
para saber usar nossa inteligência e com
ambas, afastar as tentações da esperteza e
fugir dos que a usam. “Não desampares a
sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela te
protegerá.” (Provérbios 4:6)
***___Rosane Michelis – Jornalista
(colunista) Bacharelado em Geografia, pósgraduada em turismo)
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CAMPUS MINADO

Obras paradas, falta de recursos e salas dos blocos de cursos de agronomia, educação física e medicina com problemas no telhado, alagam quando chove

Acadêmicos protestam contra
a situação precária da Unemat
G1/MT c/ Redação
Foto: Facebook

C

entenas de estudantes da
Universidade do Estado
de Mato Grosso
realizaram ontem, (11), em
Cáceres, uma manifestação de
protesto contra a precariedade do
campus, a fim de cobrar
autonomia financeira à
instituição.
Eles se queixam de atrasos
nas bolsas e auxílios alimentação
e moradia, que segundo a própria
Unemat, ainda não foram pagos os
valores referentes a novembro. De
acordo com a instituição, os
repasses estão em atraso, já que o
estado deixou de repassar R$ 9
milhões neste ano.
Na Unemat 19 obras em
andamento, estão paradas porque
a universidade não tinha recursos
para fazer a contrapartida dos
projetos, com recursos federais.
As salas dos blocos dos
cursos de agronomia, educação
física e medicina estão com
problemas no telhado. "Quando
chove, as salas ficam alagadas",
disse o presidente do Diretório

previsto é de R$ 340 milhões, mas
faltam R$ 20 milhões para serem
repassados. "Dessa verba, 80% é
para o pagamento de pessoal,
então não sobra para investir em
infraestrutura e outros projetos",
afirmou. São mais de 80 processos
para aquisição de mercadorias e
serviços, que, de acordo com o
diretório, resolveriam as
demandas da instituição, mas que
não foram resolvidos devido ao
contingenciamento de recursos.
Ele avalia que, ao atrasar o
repasses de orçamento, o estado
faz com que a universidade
precarize o auxilio aos estudantes.
O pagamento dos auxílios

COCAÍNA NO FIESTA

Saiu de Pontes passou em
Cáceres e caiu na rodovia

Universitários saíram em passeata denunciando falhas

Central dos Estudantes (DCE),
Paulo Cézar Barbosa, estudante
de educação física.
Segundo Barbosa, já foi
realizado um processo licitatório
para a reforma do telhado, mas a
empresa vencedora desistiu de
prestar o serviço, pois tem dívida

para receber do estado por outras
obras já realizadas. Para ele, a
autonomia financeira ajudaria a
solucionar vários problemas
enfrentados atualmente no
campus, entre eles o de
infraestrutura.
Neste ano o repasse

PRF c/ Redação

O

motorista de iniciais J. L. D.
A, 34, foi preso na manhã de
domingo (10) depois que foi
revistado por policiais rodoviários
federais na BR-070, em Poconé, e
encontraram 18 kg de pasta base de
cocaína escondidos no painel do
veículo que ele dirigia. De acordo
com a PRF, a apreensão ocorreu
durante abordagem no km 635 da
BR-070, por volta das 7h00.
O carro do suspeito, um Fiat
modelo Fiesta, seguia de Pontes e
Lacerda, para Cuiabá e quando foi
abordado e ao ser interrogado,
entrou em contradição levando os
policiais a realizarem uma revista
minuciosa no interior do veículo. Foi

PENSADORES

Mostra de filosofia polariza
atenções no Q.I de Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Iª Mostra de Filosofia foi
realizada na última
quinta-feira (7) no
Colégio Q. I DCE Cáceres, por
idealização do Professor Esp.
Odair José da Silva e com o apoio
da Coordenadora Sandra Correa e
Direção da Escola na pessoa de
Daniel Lima e Alzira Lopes o
Evento foi prestigiado por toda
comunidade escolar e por
convidados da comunidade
externa.
O 6º Ano E.F, divididos
em 4 grupos apresentaram a
Filosofia Renascentista. Falaram
sobre O Elogio da Loucura de
Erasmo de Roterdã; A Divina
Comédia de Dante Alighieri e O
Príncipe de Maquiavel. A turma

tem sido feitos com dois meses de
atraso, onerando os estudantes
carentes que recebem auxílios
moradia e alimentação para se
manterem durante o curso.
Conforme a instituição, o
orçamento da Unemat, que é de
2,4% da Receita Corrente Líquida
(RCL) do estado, atenderia a todas
as demandas, mas, como o recurso
deve ser liberado pelo estado, ou
seja, não cai automaticamente na
conta do estado. Passa pela Conta
Única do estado e o governo vai
liberando.
A prioridade é o
pagamento de salários e as bolsas
e outros auxílios são pagos depois.

do 2º Ano E.M, divididos em 6
grupos apresentaram, em forma
de teatro, O Caso dos
Exploradores de Caverna.
Atuaram como jurados e
avaliadores a Turma do 1º Ano
E.M e convidados como o Prof.
Dr. Fábio Falcão (UNEMAT);
Ms. Diego Castro; Prof. Manoel
Alberto; o Psicólogo Gilberto
Deluque; Dr. Kelvin Moreira e a
acadêmica do 8º semestre de
Direito Lucimar Ap. Silva.
Professores do Colégio Q.I,
Durigon, Marciano, Franco,
Elvis, Elton, Catherine e Salete
estiveram auxiliando nos
trabalhos desenvolvido pelo Prof.
Odair José.
“Este tipo de trabalho

desperta o interesse e a reflexão
dos alunos para as questões da
vida”, afirmou o Prof. Dr. Fábio
Falcão. “É admirável trabalhar
com alunos do 6º ano temas que
eles verão na faculdade. De certa
forma é um grande incentivo para
eles”.
“É louvável a proposta da
mostra de Filosofia porque é uma
oportunidade que os alunos têm
de se desenvolver
intelectualmente. Leva-os a
pensar e refletir sobre as questões
da vida” salientou o Prof. Manoel
Alberto. “Atividades como essa
faz com que os alunos
desenvolvam intelectualmente e
nunca esqueçam esse
aprendizado” destacou a Diretora
Alzira Lopes, “Que no próximo
ano possa ser realizado outras
mostras como essa”.

Foto: Assessoria

quando os patrulheiros da PRF
identificaram um compartimento, no
painel do veículo, contendo
aproximadamente 18 kg de pasta
base de cocaína.
Ao ser interrogado, o
motorista disse que recebeu a droga
em Cáceres, e que pelo contrato,
deveria entregar a cocaína em
Várzea Grande, região
metropolitana da capital. Final da
história, a droga, o veículo e o
suspeito foram levados para a
delegacia da Polícia Civil em
Poconé, onde J.L.D.A foi autuado
em flagrante por tráfico de
entorpecentes e recolhido à
disposição da justiça.
Foto: PRF/MT

Droga estava mocozada no painel do Fiesta do mula

Alunos do 6º Ano E.F, se dividiram em quatro grupos
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TRAGÉDIA NA MT 170

Vítimas retornavam de um encontro religioso na cidade de Lambari D'Oeste e a menos de dois km de Rio Branco, perderam o controle e colidiram com a árvore

Três pessoas morrem na
colisão de Gol em árvore
Da Redação

Fotos: Reprodução

T

rês pessoas morreram e
uma ficou gravemente
ferida em um acidente
ocorrido às 21h30 da última sexta
feira, na MT-170, logo na
chegada da cidade de Rio Branco,
região de Cáceres.
Os ocupantes estavam em
veículo Volkswagen Gol Power,
placas OIA 0378 e segundo as
informações preliminares teriam
perdido o controle do veículo em
uma curva e colidido com uma
árvore. Conforme relato da
Policia Militar de Rio Branco,
morreram no local Sueni Almeida
Feitosa Ravaneda, seu esposo
Jorge Ravaneda (63) e Lilian
Ribeiro, que era proprietária da
Auto Escola Vitória.
A quarta vítima, Josiane
da Silva Ribeiro (32), foi
socorrida e encaminhada ao
Hospital de Rio Branco e
posteriormente conduzida até o
Hospital Regional de Cáceres em
estado grave.
De acordo com populares
as vítimas estariam retornando de
um encontro religioso na cidade
de Lambari D'Oeste e a menos de
dois km de adentrar a cidade de
Rio Branco, perderam o controle

ARSENAL NA MALA

PRF agra mulas com pistolas
de uso restrito e farta munição
P.L c/ Redação

D

omingo último, (10) por
volta das 8h30 mesmo com
chuva na região, o mercado
de droga e armas não pára e no
chuvoso dia, a Polícia Rodoviária
Federal apreendeu 18 pistolas de uso
restrito e varias munições em Pontes
e Lacerda, oportunidade em que
duas mulheres foram presas, ambas,
de Rio Branco, capital do Acre (não
confundir com a cidade regional
oeste de MT.
Figurinhas carimbadas pela
policia por tráfico de drogas, as duas
mulonas, de 21 e 29 anos
respectivamente, estavam num
ônibus coletivo seguia de São Paulo
para Rio Branco. (AC) quando a

Casal Jorge/Sueni Ravaneda morreu com a vitima Lilian no acidente

do veículo e colidiram com a
árvore. A Polícia Militar foi
acionada por populares que
estavam tentando retirar as
pessoas de dentro do veículo,
quando chegou ao local os
populares já haviam retirado
Josiane com diversas escoriações
e ferimentos.
Com a chegada da
ambulância, a médica Maria Inês
constatou que dois dos ocupantes
do veículo encontravam em

óbito. Já vítima Josiane continua
internada no Hospital Regional
de Cáceres onde inspira cuidados.
No mesmo local, segundo
informado por testemunhas,
existem várias árvores a menos
de cinco metros do leito
carroçável e recentemente o
padre de Rio Branco sofreu um
acidente ao bater o veículo da
diocese de Cáceres, que ficou
semi-destruido, causando
ferimentos ao pároco.

PRF deu um breque no busão e
durante a operação de rotina, o grupo
de operação tática percebeu que uma
das malas das comadres, estava com
o peso acima do normal e resolveu
averiguar, encontrando as armas no
fundo falso.
Foram apreendidas 5 armas
da marca Taurus, 12 armas de
origem turca da marca Sarsilmaz,
uma arma Canik e varias munições.
As duas mulheres foram
encaminhadas para o CISC de
Pontes e Lacerda para lavrar o
Boletim de Ocorrência e pelo menos
a dona da mala, deve agora,
responder por porte e tráfico de
armas.
Foto: PRF/MT

NA FRONTEIRA

Gefron localiza motoca
abandonada no matagal

Da Redação

N

a manhã da última quinta
feira, 7, por volta das
8h00, uma equipe
policial do GEFRON realizando

patrulhamento pela região
conhecida como roça velha, na
fronteira, localizou uma moto
Titan, de cor preta, placa NJL

Cana dura pra dona da mala que transportava um arsenal

3656, de Cáceres, que estava
abandonada em um matagal as
margens da rodovia, com
problemas mecânicos.
Diante da situação
suspeita, os policiais realizaram a
checagem da moto e foi
constatado que a mesma era
produto de roubo, ocorrido na
cidade de Cáceres, com isso, os
policiais rebocaram a referida
moto até a delegacia de policia
para as devidas providências.
A motoca que seria
transformada em cocaína no
escambo do narcotráfico de SanMatias no vizinho país, agora
voltará ao legitimo dono, vitima
do roubo, mais um para o rol de
investigações da policia civil,
para se chegar aos suspeitos.
Pela tabela da farinha
boliviana, uma moto boa chega a
valer dois quilos de cocaína.

Foto: Gefron/MT

Motoca Titan foi levada à Del Pol, para entrega à vitima
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PÁTIO DE CIRETRAN

Proprietários devem pagar os débitos e promover a retirada do bem apreendido
depositado no pátio da 39ª CIRETRAN, para evitar que o veículo seja destruído

Veículos apreendidos vão para
reciclagem a partir de janeiro
F.A c/ Redação

Foto: Folha de Araputanga

dezembro/2017
O Edital prevê que a partir
do dia 3 de janeiro/2018, os
veículos apreendidos serão
considerados como material
inservível, destinado à
reciclagem.
Os proprietários com
veículos apreendidos devem
pagar os débitos e promover a
retirada do bem apreendido
depositado no pátio da 39ª
CIRETRAN, para evitar que o
veículo passe por
descontaminação, compactação e
trituração; os proprietários que
deixarem o bem chegar à essa
condição, não terão nenhum
direito sobre o valor arrecadado,
proveniente da sucata.
Os veículos destinados ao
processo de reciclagem serão
baixados do cadastro, conforme
p o r t a r i a
n º
219/2014/GP/DETRAN

Veículos não reclamados serão triturados em sucata

U

m Edital publicado pelo
DETRAN/MT põe em
alerta proprietários e
credores de veículos,
apreendidos no pátio da 39ª
CIRETRAN de Araputanga e,

nos municípios de Mirassol
D'Oeste, Campo Novo dos
Parecís e, Sapezal.
A informação surgiu na
IOMAT edição 27.155 de
publicada em 4 de

publicada no diário oficial do
Estado-MT no dia 03/10/2014 e
complementada pela portaria nº
047/2016, publicada no diário
oficial do Estado-MT em
11 / 0 2 / 2 0 1 6 , r e f e r e n t e a o
EDITAL DE LEILÃO Nº
002/2016, publicado no site do
Detran/MT, do dia 24/03/2016,
resolução do CONTRAN nº

623/2016 e o Aviso Edital de
Inservíveis publicado no Diário
Oficial do Estado-MT em
17/02/2016.
Os interessados
diretamente na questão devem
comparecer à Ciretran de
Araputanga, no horário: 12h às
18h (segunda a sexta), ou ligar
para (65) 3615-4741 Detran sede.

MEIO AMBIENTE

Peça infantil é apresentada
em escola pública de Jauru
Assessoria

Foto: Assessoria

INSCRIÇÕES ABERTAS

Câmara de Mirassol D'Oeste
abre concurso com 11 vagas
Assessoria c/ Redação

A

Câmara de Mirassol D'
Oeste na região de
Cáceres lançou edital de
concurso público n° 001/2017
para provimento de diversos
cargos. O concurso está sob a
responsabilidade da Calegario X
Serviços e Corretagem de
Seguros. São 11 vagas no total,
sendo quatro de preenchimento
imediato e sete para cadastro
reserva, com vencimentos que
variam entre R$ 1.026,49 a R$
5.337,10, em carga horária de 20
a 40 horas semanais.
Os cargos exigem: Nível
fundamental completo - Auxiliar
Parlamentar de Serviços Gerais;
Nível médio - Assistente
Legislativo, Auxiliar Parlamentar
Administrativo e Agente
Parlamentar de Recepção; Nível
superior - Procurador
Legislativo. As inscrições se
realizarão via internet, no site
www.calegario.com entre os dias
6 e 27 de dezembro de 2017.
A taxa de inscrição custa
R$ 60,00 para nível fundamental,
R$ 90,00 para nível médio e R$
120,00 para o cargo de nível

superior.
O concurso será
composto de prova objetiva com
questões de português,
matemática, conhecimentos
gerais e informática. As provas
escritas objetivas serão aplicadas
entre às 8h00 e 11h00 do dia 4 de

fevereiro de 2018, sendo os locais
Espetáculo agradou os alunos na quadra de esportes
divulgados antecipadamente.
Os gabaritos preliminares
erca de 400 alunos da
alunos a refletirem sobre o meio
serão disponibilizados através do
ambiente e a importância do
Escola Estadual
site da Calegário no dia seguinte
saneamento com a magia do
Francisco Salazar
ao da aplicação da prova. A participaram no final da última
teatro.
validade do concurso é de dois semana do encerramento do
O Programa Saúde Nota
anos.
Programa Saúde Nota 10,
10 foi apresentado na escola no
Foto: Assessoria
desenvolvido pela Águas de
mês de agosto com palestras e
Jauru em parceria com a
entrega de materiais educativos,
Assessoria de Educação (Seduc).
produzidos especialmente para o
Reunidos na quadra de esportes,
trabalho educativo na instituição.
os alunos assistiram ao
Célia Renata Silva, coordenadora
espetáculo de teatro infantil
pedagógica da instituição,
“Cristalino e sua turma”, que de
ressaltou que a realização do
maneira lúdica e divertida
Programa Saúde Nota 10 foi
mostrou os benefícios que o
muito satisfatória e ajudou a
saneamento básico proporciona
reforçar os ensinamentos sobre
para a saúde e o meio ambiente.
meio ambiente. “Foi um trabalho
Encenada pelo grupo de
ótimo e bem proveitoso.
Teatro Faces, o espetáculo de
O conteúdo proposto pelo
bonecos apresentou os problemas
programa com certeza será muito
causados ao meio ambiente pelo
importante para o aprendizado
acúmulo de lixo nos rios,
dos nossos alunos. Tivemos uma
córregos e como cada um pode
participação efetiva e
fazer a sua parte para contribuir
gostaríamos de repetir essa
para a conservação da água do
iniciativa aqui na escola”. Entre
planeta.
os estudantes com os melhores
trabalhos, a frase da aluna Maria
Os estudantes assistiram
Isabela, de 9 anos, ganhou
atentos às lições do peixinho
destaque na categoria.
Cristalino, que incentivou os
Inscrições via internet vão até o dia 27 de dezembro

C
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT,
FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS
DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA,
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A
RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
#198457 DEVEDOR: ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA- CPF.:
346.888.541-53- RUA RADIAL 1, 851 -RODEIO -CACERES -MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199762 DEVEDOR: ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA- CPF.:
346.888.541-53 - RUA RADIAL 1, 851 -RODEIO-CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
#200517 DEVEDOR: ANA CAROLINA LEOTI- CPF.: 723.993.681-34- RUA
DOS AMARAL (ANTIGA JUSCELINO -JARDIM PARAISO-CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200497 DEVEDOR: ANA CAROLINA LEOTI- CPF.: 723.993.681-34- RUA
DOS AMARAL (ANTIGA JUSCELINO -JARDIM PARAISO -CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#197916 DEVEDOR: ANA ROSA CAMARA CANTO- CPF.: 027.816.501-02RUA MARCILIO DIAS, 274-JARDIM SAO LUIZ-CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#197917 DEVEDOR: ANA ROSA CAMARA CANTO- CPF.: 027.816.501-02RUA MARCILIO DIAS, 274 -JARDIM SAO LUIZ -CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#197918 DEVEDOR: ANA ROSA CAMARA CANTO- CPF.: 027.816.501-02RUA MARCILIO DIAS, 274 -JARDIM SAO LUIZ-CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198040 DEVEDOR: ANA ROSA CAMARA CANTO - CPF.: 027.816.501-02RUA MARCILIO DIAS, 274 -JARDIM SAO LUIZ-CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
#197991 DEVEDOR: ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA- CPF.: 303.796.52153 - AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 760 -JARDIM SAO LUIZ CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES S a c a d o r : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E C A C E R E S Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da
tabela D de custas
#199857 DEVEDOR: ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF.: 303.796.52153 - AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 760 -JARDIM SAO LUIZCACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES S a c a d o r : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E C A C E R E S Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da
tabela D de custas
#200436 DEVEDOR: ANTONIO ALVES DOS SANTOS- CPF.: 196.769.991-72RUA MALAGA, 764 -JARDIM IMPERIAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#198249 DEVEDOR: ANTONIO DE CAMPOS- CPF.: 570.331.371-68- RUA
PANTANEIRA (ANTIGA RUA 02), 9-JARDIM DAS OLIVEIRAS-CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#198301 DEVEDOR: ANTONIO DE CAMPOS- CPF.: 570.331.371-68- RUA

GERAL
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE
EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR
FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
#197193 DEVEDOR: ALCIDES ALONCIO DA SILVA - CPF.: 522.880.481-15- RUA DOS CORBELINOS, N 12, QUADRA -COHAB
NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#197773 DEVEDOR: CARLOS JOSE DE FAVARE- CPF.: 078.591.201-00- RUA DOS CANARIOS 80 -CIDADE ALTA -CACERES MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#197789 DEVEDOR: CLEBERSON NEVES DA SILVA - CPF.: 025.525.081-97- RUA A QUADRA 02 CASA 36 -RESIDENCIAL
AEROPORT-CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA- Sacador: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI EPPFavorecido:JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI Valor do titul Item D da tabela D de custas
#197775 DEVEDOR: ESPOLIO DE MANOEL SANTANA GOMES- CPF.: 008.689.301-72- RUA GENERAL OSORIO 525 CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#197774 DEVEDOR: ESPOLIO DE MANOEL SANTANA GOMES- CPF.: 008.689.301-72- RUA GENERAL OSORIO 525 CENTRO -CACERES -MT - Titulo:
- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul
Item B da tabela D de custas
#197718 DEVEDOR: FABIO FARIA DE FAVARE- CPF.: 630.742.571-72- R FUNCIONARIO PUBLICO-579 CAVALHA-CACERES
-MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: RETIFICA SAM DIESEL LTDA -Favorecido:RETIFICA SAM DIESEL
LTDA Valor do titul Item K da tabela D de custas
#197721 DEVEDOR: FRANCISCO ANTONIO MOREIRA- CPF.: 03.269.669/0001-71- AVE - TALHAMARES, N. 91 -VILA
MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197794 DEVEDOR: JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- CPF.: 05.240.289/0005-63- GENERAL OSORIO, N 2023 CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197787 DEVEDOR: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE- CPF.: 567.630.421-91- PALMARES PROX BAR DO IVAN-EMPA CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPPFavorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197735 DEVEDOR: L. A. DIAS & CIA. LTDA - ME- CPF.: 16.831.936/0001-02- BARAO DO RIO BRANCO, N 280, SALA CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197740 DEVEDOR: MARCIO PEREIRA SIMÕES - CPF.: 663.029.861-68 - RUA BELGICA - PRÓXIMO Q 55, CASA -VILA REAL
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: ADILSON FREITAS DE ARRUDA - Sacador: ADILSON FREITAS DE ARRUDA Favorecido:ADILSON FREITAS DE ARRUDA Valor do titul Item G 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, 11 de dezembro de 2017

PANTANEIRA (ANTIGA RUA 02), 9-JARDIM DAS OLIVEIRAS-CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#199654 DEVEDOR: ANTONIO DEL VECCHIO SOPHIA E S/M - CPF.:
325.175.649-49- RUA DAS ANHUMAS, 182-VILA MARIANA -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199360 DEVEDOR: ANTONIO DEL VECCHIO SOPHIA E S/M- CPF.:
325.175.649-49 - RUA DAS ANHUMAS, 182 -VILA MARIANA-CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#199653 DEVEDOR: ANTONIO DEL VECCHIO SOPHIA E S/M- CPF.:
325.175.649-49- RUA DAS ANHUMAS, 182 -VILA MARIANA -CACERES MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D de custas
#199144 DEVEDOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF.: 080.956.711-34AV DEP.DORMEVIL FARIA, 482 -JARDIM SAO LUIZ -CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item I da tabela D de custas
#200484 DEVEDOR: ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF.: 103.544.091-15- AV
EUROPA, 4 -VILA REAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do
titul Item B da tabela D de custas
#200483 DEVEDOR: ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF.: 103.544.091-15- AV
EUROPA, 4 -VILA REAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do
titul Item D da tabela D de custas
#200213 DEVEDOR: ARGEMIRO JARA- CPF.: 034.263.001-68- RUA DAS
AMETISTAS, 299 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#200215 DEVEDOR: ARGEMIRO JARA - CPF.: 034.263.001-68- RUA DAS
AMETISTAS, 299 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#200214 DEVEDOR: ARGEMIRO JARA - CPF.: 034.263.001-68- RUA DAS
AMETISTAS, 299 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item H da tabela D de custas
#198062 DEVEDOR: JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF.: 503.256.801-59- AV
DAS CARMELIAS, 4-VILA NOVA-CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#198355 DEVEDOR: JOAO BATISTA PINHEIRO- CPF.: 503.256.801-59- AV
DAS CARMELIAS, 4 -VILA NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199200 DEVEDOR: JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF.: 503.256.801-59- AV
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BOLA CHEIA EM CUIA

Entrada foi 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para a Associação de Amigos das Crianças com Câncer - AACC e para a Santa Casa de Cuiabá

Jogão com 17 gols marcou
Amigos pela Solidariedade
Olhar Esportivo
Foto: Matheus Garcia

A

conteceu na noite de
sábado último na Arena
Pantanal, a 7ª edição do
jogo beneficente “Amigos pela
Solidariedade,” evento que já é
tradicional no final da temporada
de futebol aqui em Cuiabá.
Esse ano os dois
protagonistas da partida foram o
ex-jogador Beto Cuiabano (que
teve passagens pelo Flamengo,
Botafogo, Vasco e seleção
brasileira) e o jogador Ricardinho
(que jogou no Atlético-PR, Ponte
Preta, Figueirense, América-MG
e agora está no Londrina).
Também participaram os
jogadores profissionais Yuri e
Jean Mota do Santos, Douglas
Coutinho do Atlético-PR e

personagens do mundo artístico,
como o humorista Márcio
Manguaça, o youtuber “Boleiro”,
o ex BBB Dan e os cantores MC
Belo e MC B9 e a dupla João
Lucas e Marcelo.
A entrada do evento foi 2
kg de alimentos não perecíveis
que serão doados para a
Associação de Amigos das
Crianças com Câncer - AACC e
para a Santa Casa de Cuiabá.
Beto Cuiabano falou do
sentimento de participar do
evento “me sinto muito feliz,
ainda mais que sou da cidade”. Já
Ricardinho se lembrou do seu
passado “já passamos por
momentos difíceis e sabemos que
tem gente que precisa.

O jogo é um espetáculo,
mas o mais importante é a
arrecadação”.
O time dos amigos do
Ricardinho abriu 3x0 logo de cara
com dois do MC B9 e um gol do
Thiago Vinícius, mas o time dos
amigos do Beto empatou com
dois gols do Márcio Manguaça e
um gol do Douglas Coutinho.
Iuri colocou novamente
os amigos do Ricardinho na
frente, mas Douglas Coutinho
marcou mais dois gols para virar a
partida fazer com que o os amigos
do Beto terminassem o primeiro
tempo na frente, com o placar de
5x4.
No segundo tempo os dois
anfitriões, Beto Cuiabano e

JUNIORES DE FUTEBOL

Luverdense e Colorado se
preparam para a Copa SP
D. L c/ Redação

A

Federação Paulista de
Futebol (FPF) oficializou
no final de semana quais
serão as chaves da Copa São
Paulo de Futebol Júnior de 2018.
A competição abrirá a temporada
com 128 clubes disputando
partidas em 32 cidades-sede.
A Copinha durará de 2 a
25 de janeiro e Mato Grosso será

representado pelos dois clubes
finalistas do estadual sub-19.
O campeão União de
Rondonópolis ficou no grupo 14,
sediado em Porto Feliz, junto
com Londrina-PR, Paysandu-PA
e Desportivo Brasil-SP. O vice
Luverdense caiu na chave 27 e
terá pela frente Palmeiras, Moto
Club-MA e o time sede, Taubaté.
Foto: Arquivo

União de Rondonópolis já conhece rota da Copinha

A melhor participação
mato-grossense segue sendo a do
Rondonópolis E.C em 2012,
quando o time chegou até as
oitavas e revelou o meia Valdívia,
que foi o artilheiro daquela
edição.
Pensando na Copinha de
Sampa, o técnico Vander Lima,
que assumiu a equipe sub-19 do
Luverdense, no lugar de Odil
Soares (que foi para o
profissional) está intensificando
os treinamentos da equipe que
disputará esta copa de futebol
Júnior a partir de janeiro.
O clube manteve a base da
equipe que foi vice-campeão
estadual e que também disputou a
Copa FMF Sub-21.
Na primeira fase, os
clubes são divididos em 30
chaves com quatro times,
classificando-se os dois melhores
de cada grupo.
Na seqüência, as 60
equipes remanescentes se
enfrentam em mata-mata com os
líderes de grupos atuando contra
os segundos colocados.
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Craques Beto e Ricardinho, âncoras do jogo beneficente

Ricardinho marcaram Jean Mota
e Felipe Prado também para o
time do Ricardinho. Mas quem
roubou mesmo a cena foi o
atacante Douglas Coutinho que
fez mais três gols e terminou
como artilheiro da noite. No final
o time dos amigos do Ricardinho
venceu os amigos do Beto por
9x8.
No intervalo da partida a

dupla sertaneja João Lucas e
Marcelo fez um show cantando
seus sucessos, dentre a música
que tem ligação direta com o
futebol.
“Eu quero tchu, eu quero
tcha,”que estourou nas paradas
após ter sua dança feita pelo
Neymar na comemoração de gols
quando ainda atuava pelo Santos.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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*********************************
Desejamos bons estudos e sucessos a Lucas Alvares que foi
aprovado no doutorado em Linguística, conquista essa pelo seu
empenho, dedicação e comprometimento. Que essa nova fase seja
plena de vitórias e conquistas.

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

***********************
***********************
***********************
Foi com muita festa, carinho e abraços calorosos dos colegas que
Beto Serrão se despediu depois de 36 anos de trabalhos dedicados
ao Banco do Brasil, sendo sempre um colaborador atencioso,
simpático e competente. Que você Beto possa curtir essa nova fase,
a aposentadoria, sempre com o sorriso estampado e a alegria de
viver. Grande abraço.

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

Clicamos o papai coruja Wellington Maciel e o pequeno
Samuel que curtem de montão os melhores momentos
proporcionados pelo amor entre pai e filho. Nosso registro.
Uma excelente semana a nossa querida
leitora assídua Dona Mariinha Coelho, que
acompanha nosso trabalho há muitos anos,
sempre nos prestigiando. Agradecemos de
coração pela preferência. Receba nosso
carinho extensivo a toda família Coelho.

Áries

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
concretização de sociedades e
parcerias financeiras. O momento
pode envolver uma profunda limpeza
emocional e transformação de
sentimentos mais densos. Respeite sua
necessidade de distanciamento.

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
resoluções importantes, relacionadas a
projetos de viagens e aos que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. O namoro com uma
pessoa estrangeira pode concretizarse.

Leão

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
maior seriedade e comprometimento
com tudo o que deseja. Um romance
pode estar passando por uma fase de
concretização e maior
responsabilidade. Distancie-se de
amizades vazias.
Sol, Vênus
Sagitário Saturno
em

e Mercúrio unidos a
seu signo e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
movimento e concretização de
sonhos e projetos. Se Saturno ainda
não deixou seu presente na porta de
saída, este pode ser um momento
escolhido para isso. Fique atento a
novas oportunidades.

Virgem

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
interiorização e necessidade de estar
mais perto dos seus. A vida doméstica e
os relacionamentos familiares ganham
força e movimento. Sua casa passa a ser
ponto de encontros entre amigos e
parentes queridos.

Capricórnio

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
interiorização e necessidade de
colocar um ponto final em tudo o que
o aborrece. O momento pode envolver
limpeza e finalizações. Procure
distanciar-se da vida social e
dedicar=se à meditação.

Gêmeos

Rosas perfumadas a querida Isa Oliveira que festejou ontem mais
uma data natalícia e recebeu os abraços calorosos dos amigos e
familiares. Que Deus lhe presenteie com um ano repleto de saúde e
felicidades. Abraços mil.

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
concretização de parcerias e
sociedades comerciais. Você estará
mais sério e comprometido e pode
concretizar definitivamente um
namoro. Dias de excesso de
responsabilidades.

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
concretização de projetos que
resultaram em um novo contrato de
trabalho. O momento pode envolver
também uma rápida viagem, que trará
novas oportunidades à sua vida,
pessoal e/ou profissional.

Libra

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
interiorização e necessidade de colocar
um ponto final em tudo o que o
aborrece. O momento pode envolver
limpeza e finalizações. Procure
distanciar-se da vida social e
dedicar=se à meditação.

Aquário Saturno

Câncer

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a Saturno
em Sagitário e em ótimo aspecto com
Urano indicam dias de exigências e
responsabilidades no trabalho. O
momento pode envolver a resolução
em abraçar um novo projeto. É hora de
começar a cuidar com mais carinho da
saúde, pois o stress pode aumentar consideravelmente.

Escorpião Sol,

Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
concretização de projetos que
envolvem o aumento de seus
rendimentos. O dinheiro começa a
chegar com mais facilidade a partir de
agora. Um novo contrato de trabalho
pode ser firmado.

Peixes

aprovada.

Sol, Vênus e Mercúrio unidos a
Saturno em Sagitário e em ótimo
aspecto com Urano indicam dias de
concretização de projetos, pelos quais
tem lutado há muitos meses. O
momento pode envolver uma farta
colheita, depois de alguns anos de
plantações. Uma promoção pode ser

