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Vênus em Gêmeos recebe 
um ót imo aspecto de 
Mercúrio e Júpiter indicando 
um dia de boa comunicação 
e benefícios em acordos e 
negociações que envolvem a 

assinatura de um contrato. O Sol em 
Câncer continua pressionado por Plutão 
indicando ainda dificuldades nos 
relacionamentos familiares.

Esotérico

Vênus em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto de 
M e r c ú r i o  e  J ú p i t e r  
indicando alguma melhoria 
nas finanças. O momento 
pode indicar um acordo que 

envolve o aumento de seus rendimentos. O 
Sol continua pressionado por Plutão 
trazendo a necessidade de interiorizar-se e 
distanciar-se da vida social.

Vênus em seu signo recebe 
u m  ó t i m o  a s p e c t o  d e  
Mercúrio e Júpiter indicando 
dias de movimento positivo 
em sua  v ida  soc ia l  e  
aproximação de amigos, 

novos e antigos. O Sol em Câncer continua 
pressionado por Plutão indicando dias de 
mudanças e possíveis dificuldades 
passageiras nas finanças.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto de 
M e r c ú r i o  e  J ú p i t e r  
indicando dias de maior 
envolvimento com seu 

mundo emocional e sensibilidade 
aflorada. O Sol em seu signo continua 
pressionado por Plutão trazendo 
mudanças importantes à sua vida, pessoal 
e profissional.

Vênus em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Júpiter indicando dias de 
movimento positivo em sua 
vida social e aproximação de 
amigos, novos e  antigos. O 

Sol continua pressionado por Plutão 
indicando mudanças importantes em seu 
mundo emocional, que passa por um 
momento de desequilíbrio.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ót imo aspecto  de  
Mercúrio e Júpiter indicando 
dias de movimento positivo e 
agradável na vida social e 
aproximação dos amigos. 

Um romance pode começar a qualquer 
momento. O Sol continua pressionado por 
Plutão e pede cuidados redobrados com a 
saúde.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ó t imo aspec to  de  
Mercúrio e Júpiter indicando 
dias de movimento positivo 
em questões que envolvem 
projetos de médio prazo e 

pessoas estrangeiras. Seu otimismo e fé 
ganham força. O Sol continua pressionado 
por Plutão trazendo mudanças importantes 
em sua carreira.

Vênus em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Júpiter indicando dias de 
movimento positivo em seu 
mundo emocional ,  que 
passou por um período de 

instabilidade. O Sol continua pressionado 
por Plutão indicando dias de mudanças 
importantes em seus projetos de médio 
prazo e viagens.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ót imo aspec to  de  
Mercúrio em seu signo e 
Júpiter indicando dias de 
movimento positivo para os 

seus projetos profissionais e planos de 
negócios. Sua carreira dá um passo à frente. 
O Sol continua duramente pressionado por 
Plutão e pode trazer dificuldades 
relacionadas a um contrato de trabalho.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto de 
M e r c ú r i o  e  J ú p i t e r  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento positivo em sua 

rotina, que se torna mais estável e 
equilibrada. O momento pode envolver um 
novo projeto de trabalho. O Sol continua 
pressionado por Plutão trazendo mudanças 
importantes aos relacionamentos.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ót imo aspecto de 
Mercúrio e Júpiter indicando 
dias de movimento positivo 
em seus relacionamentos 

pessoais e profissionais. Nova parceria à 
vista. O Sol continua pressionado por 
Plutão deixando você mais fechado e 
consciente das mudanças emocionais que 
devem ser realizadas.

Vênus em Gêmeos recebe 
um ót imo aspec to  de  
Mercúrio e Júpiter indicando 
dias de movimento positivo 
em sua vida doméstica e nos 
relacionamentos em família. 

Sua casa torna-se um lugar de encontros 
com amigos e parentes queridos. O Sol 
continua pressionado por Plutão indicando 
problemas com a auto estima.

Preparativos prontos, agora contagem 
regressiva para o tradicional Arraiá Corrêa, 
que começa nesta sexta-feira e promete ser por 
mais uma edição a melhor e maior festa julina 
da região. Com certeza será o ponto de encontro 
das famílias cacerenses neste fim de semana. 
Sucessos a toda equipe organizadora.

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

Acompanham nosso trabalho há anos, o casal Dr. 
Araújo e Tetê, que todas manhãs leem as notícias da city 
nas páginas do JCC. Agradecemos pela preferência. 
Grande abraço e uma excelente quinta-feira.

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

Curtindo férias na cidade, os gatinhos Ítalo, 
Otávio e Davi, que estão na city recebendo os 
mimos  da vovó Ronilma Martins,  dos bisavós 
Roney e Ilma e dos titios. Sejam bem vindos. 

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

Destaque VIP para a nova diretoria da Casa da Amizade, composta pela presidente Benice Oliveira e 
companheiras Suyane de Araújo Giansante, Renata Gomes de Oliveria Moran, Natália Maria Martins do 
Nascimento, Adriana Leite, Andréia Santiago Sobreira Santos Souza, Ana Paula Gomes, Aureni Gonçalves 
Ferreira Fernandes, Claudinete Cunha, Durcinea Alves Cândida, Estelaine Lopes, Francisca Moraes, Cida 
Faria, Maria Célia Almeida, Marelize Queroz, Marli Garcia, Marleyde Luiza de Souza Santos, Mirna 
Monges, Selma Ourives Tomazeli, Sueny Marques Garcete, Terezinha Kondo, Zilda Bonfim, Zilmara Minotti 
e Zurma Vilalva. Desejamos sucessos nessa sublime missão de ajudar ao próximo.
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um jogo muito disputado Nno Estádio Passo das 
Emas, Luverdense ( o 

verdão do norte) e Santa Cruz , 
(cobra coral) não saíram do 
empate e acabaram se movendo 
pouco na tabela da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
 O s  d o n o s  d a  c a s a  
estiveram na frente do placar em 
duas oportunidades, mas cederam 
o empate e agora já estão há 
quatro jogos sem vencer. Sérgio 
Mota marcou para a equipe do 
Mato Grosso e Augusto e Bruno 
Silva para os pernambucanos.
 C o m  o  e m p a t e ,  o  
Luverdense segue na zona de 

rebaixamento, agora com 13 
pontos, ganha duas posições, mas 
ocupa a 17ª colocação. O Santa 
perde duas posições. Tem 18 
pontos e é o 9º colocado.
 O Santa Cruz agora se 
prepara para disputar um clássico 
pernambucano na Série B. 
 No sábado, joga como 
visitante contra o Náutico, na 
Arena de Pernambuco enquanto 
q u e  o  L u v e r d e n s e  j o g a  
novamente em casa, também no 
sábado, contra o ABC-RN.
 O Luverdense começou o 
jogo avassalador. Para aproveitar 
o mando de campo logo, 
pressionou o Santa em busca do 

gol e conseguiu aos oito minutos. 
Antes disso, já havia assustado 
numa boa cabeçada de Pablo, que 
só não entrou por conta do goleiro 
Julio Cesar. 
 Ele, no entanto, não 
conseguiu interferir quando 
Aderlan cruzou e Sérgio Mota 
apareceu sozinho na pequena área 
para fazer. 
 D e p o i s  d o  g o l ,  o s  
pernambucanos chegaram duas 
vezes, mas em ambas as chances a 
a r b i t r a g e m  a s s i n a l o u  
impedimento e anulou os gols.
 O Santa Cruz entrou no 
segundo tempo para tentar mudar 
o jogo. E conseguiu em 50 

segundos, quando Wiliam Barbio 
achou Augusto na entrada da área 
e o camisa 91 mandou uma 
bomba para empatar. No entanto, 
o gol não serviu de muita coisa, já 
que aos 13 minutos Sérgio Mota 
contou com falha de Julio Cesar 
p a r a  f a z e r  2  a  1 .  O s  
pernambucanos se lançaram 

completamente ao ataque e 
sofreram com os contra-ataques. 
 O Luverdense teve quatro 
chances seguidas entre os 30 e os 
34 minutos, mas não concluiu 
bem. E como quem não faz leva, 
aos 43, Bruno Silva aproveitou 
pênalti marcado e cobrou com 
categoria para fazer 2 a 2.

 técnico Marcos Birigui Orescindiu contrato com o 
Sinop Futebol Clube 

após comandar o clube por duas 
temporadas consecutivas. 
 Agora, desempregado, ele 
está negociando seu retorno ao 
Cacerense, time pelo qual 
conquistou a extinta Copa Mato 
Grosso de 2006 e sagrou-se 
campeão Mato-grossense no ano 
seguinte, em 2007.
 Ídolo na cidade de 
Cáceres, Birigui caminha para 
reassumir o comando da 'Fera' do 
Pantanal no mês que vem, quando 
a equipe iniciará os trabalhos 
visando a Copa FMF, torneio 
seletivo previsto para começar a 
partir da segunda quinzena de 
setembro. 
 De férias em Campinas, 
interior de São Paulo, o técnico é 
considerado o profissional ideal 
para tocar um novo projeto de 
ascensão do Cacerense no cenário 
estadual e conseqüente nacional 
como ocorreu há dez anos atrás.
 O treinador responsável 
pela chegada do Sinop em duas 
finais seguidas do Campeonato 
Mato-grossense e garantir o 
'Galo' do Norte também em duas 
participações consecutivas na 

Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro da Série de 2018 e 
2 0 1 9  n ã o  f a z  p a r t e  d o  
planejamento da nova diretoria 
do clube, hoje presidido pelo ex-
deputado estadual Dilceu Dal 
Bosco. 
 O dirigente ressalta à 
necessidade da chegada de um 
novo profissional para comandar 
o departamento de futebol do 
atual vice-campeão mato-
grossense.
 No Cacerense, Marcos 

Birigui poderá desenvolver seu 
trabalho com ajuda de Valdemir 
Silva, um dos responsáveis pela 
ascensão do Dom Bosco no 
futebol estadual desde 2013 
quando obteve o acesso de volta à 
Primeira Divisão. 
 No Azulão, Silva, hoje 
novo contratado do clube de 
Cáceres, ajudou na formação do 
elenco que conquistou a 1ª edição 
da extinta Copa FMF Sub-21 em 
2015 ao lado do técnico Geani 
Freitas.

FASE DA DEGOLA

Cobra Coral morde empate do
Luverdene no Passo das Emas 

O Verdão do Norte começou o jogo avassalador, aproveitando o mando de campo 
logo, esteve duas vezes em vantagem no placar mas, sucumbiu ao veneno do Santa

GE. c/ Redação

MALAS PRONTAS

Jogo foi bem disputado e com marcação firme  

Foto: Reprodução

Fora do Galo, Birigui negocia
volta ao comando do cacerense
Redação c/ SN

Técnico Marcos Birigui pode voltar ao comando da Fera  

Foto : Vanessa Fogaça

OFERTA CARNES - JUBA SUPERMERCADOS - Dias 14, 15 e  16-07-2016 - Ou enquanto durarem nossos estoques!!!

CARNE BOV MUSCULO KG   DE R$ 11,79 PARA R$ 8,99  
CARNE BOV ACEM KG  DE R$ 11,99 PARA R$  9,99  
CARNE BOV PALETINHA KG DE R$ 13,99 PARA  R$ 10,99  
CARNE BOV COSTELA KG  DE R$  9,99 PARA R$  8,99  
CARNE BOV PONTA PEITO KG  DE R$  13,99 PARA R$ 12,99  
CARNE BOV COXAO DUR KG  DE R$   16,99 PARA R$ 15,99
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A 
PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA 
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO 
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#182416  DEVEDOR: ANTONIO EVALDO DE LIMA- CPF.: 177.153.771-04- AV. RAMIRES, N SN-P.INDUSTRIAL-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#182412  DEVEDOR: DEONIZIO DE MORAIS - CPF.: 072.327.991-87- DOS DIAMANTES, N 157-COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182396  DEVEDOR: E L SCANDIANI NUNES - CPF.: 01.217.513/0001-11- AVE - TALHAMARES, N SN -MARAJOARA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#182352  DEVEDOR: HELLEN DE LOURDES GOMES DE ARRUDA  - CPF.: 570.309.601-49  - PRINCIPAL, N SN -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de 
custas
#182408  DEVEDOR: ISMAEL CHITARO LEITE- CPF.: 567.950.091-49- RUA PADRE CASSEMIRO, N 1S/N, CASA-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#182398  DEVEDOR: IVAN DEL SANTO - CPF.: 429.369.771-34- MAGNOLIAS, N 23 -VISTA ALEGRE -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182343  DEVEDOR:  JEFERSON OLIVEIRA PAULINO- CPF.: 041.499.001-32 - RIACHUELO, N 108-CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D   da tabela D de 
custas
#182314 DEVEDOR: JOANA PIMENTEL- CPF.: 257.968.361-53- AV TIRADENTES, N 1072, CASA-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#182414  DEVEDOR:  JOSE ADAO TEIXEIRA SANTIAGO - CPF.: 111.460.361-91- DR LEOPOLDO AMBROSIO, N 692 -DNER -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de 
custas
#182400  DEVEDOR: JOSE FAGUNDES SINES- CPF.: 061.878.031-91 - SERRANOS, QD. 15, N 16 -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 I   da tabela D de custas
#182247  DEVEDOR: LUIZ MARIO DA COSTA- CPF.: 396.527.181-49 - RUA PORTO CARRERO, N SN, CASA-CENTRO-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#182397  DEVEDOR: MANOEL MARCONIS JORGE DE ARAUJO- CPF.: 536.141.191-49 - MESQUITA, N 0 -MASSA BARRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#182393  DEVEDOR: MARIA ERNESTA MINEIRO- CPF.: 111.818.851-91 - LUIZ, N 1190-SAO LUIZ-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182257  DEVEDOR: MARINO COUTO - CPF.: 304.589.861-00- ARAPUTANGA, N 169-JARDIM GUANABARA-CACERES-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182391  DEVEDOR: NELSON DE TORRES MESSIAS- CPF.: 779.796.641-91 - POEIRO, N SN -JUNCO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#182402  DEVEDOR: NELSON MARIANO FERNANDES - CPF.: 207.984.151-34  - SAFIRAS, N 0 -COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#182388  DEVEDOR: NILSON ANTONIO FERREIRA- CPF.: 933.530.066-72- FLORIANO PEIXOTO, N 02-JD UNIAO -CACERES -MT- Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item I  da tabela D de custas
#182405  DEVEDOR: ODILO ELIAS DO NASCIMENTO- CPF.: 331.591.227-00 - VERDUREIROS, N 540  -CAVALHADA III -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSOValor do titul Item I   da tabela D de custas
#182406  DEVEDOR: TRANS SAO JOSE LTDA- CPF.: 03.045.740/0001-32- RUA - DONA ALBERTINA, N 700-CAVALHADA-CACERES  -MT - Titulo:- Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#182411  DEVEDOR: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA - CPF.: 887.718.067-68 - RUA PROF. JOSE RIZZO, N 1-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
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, 12 de julho de 2017.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI 
(SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU 
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO 
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É 
EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#182368  DEVEDOR:  ALFREDO JOSE GARCIA DE OLIVEIRA E C- CPF.: 06.949.668/0001-66- RUA PADRE CASEMIRO, 976 -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA - Sacador: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BR- Favorecido:DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRAS Valor do titul Item A   da tabela D de custas
#182370  DEVEDOR:  ALFREDO JOSE GARCIA DE OLIVEIRA E C- CPF.: 06.949.668/0001-66- RUA PADRE CASEMIRO, 976 -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: 
BANCO DO BRASIL SA - Sacador: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BR- Favorecido:DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRAS Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#182365  DEVEDOR:  DROGARIA RITA LTDA - ME - CPF.: 07.025.811/0001-96- AV DAS CAMELIAS 431-VILA NOVA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: ITAU 
UNIBANCO SA-Sacador: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA - Favorecido:PREDILETA MT DIST MEDIC LTDAValor do titul Item F   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, 12 de julho de 2017.
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m Mato Grosso, nos Ecinco primeiros meses do 
ano, mais de 13 mil 

pessoas foram presas por práticas 
criminosas. Deste número, 
10.435 correspondem a prisões 
em flagrantes e 2.575 mandados 
de prisão cumpridos.
 O número de prisões 
registradas de janeiro a maio de 
2017 é 10% maior do que o 
registrado no mesmo período de 
2016, quando foram efetuadas 
presas 11.876 pessoas, sendo 
9.574 em flagrantes e 2.302 por 
mandados cumpridos.
 As unidades de Segurança 
Pública de Mato Grosso têm 
deflagrado várias operações 
conjuntas para promover o 
enfrentamento à criminalidade.
 De janeiro a junho, foram 
r e a l i z a d a s  2 1  o p e r a ç õ e s  
integradas nos 141 municípios do 
estado. Somente nestas ações, 
2.252 pessoas foram presas.
 Deste total, 1.059 foram 
em flagrante delito. As ações 
fazem parte da metodologia de 
trabalho da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp) para 
o enfrentamento dos principais 
índices criminais: homicídio, 
roubo e furto.
 O planejamento das 
operações inclui atividades 
ostensivas e preventivas, tais 
como blitzes da Lei Seca, 
bloqueios, rondas, fiscalização de 
estabelecimentos comerciais e 

abordagens a veículos e pessoas.
 As operações integradas 
desencadeadas  no  es tado  
apreenderam ainda 247 armas de 
fogo, abordaram mais de 82 mil 
pessoas, localizara 193 veículos e 
mais de 223 quilos de drogas 
foram tirados de circulação.
 Entre as ações integradas, 
está a operação Bairro Seguro. Só 
nos primeiros seis meses do ano, 
foram realizadas sete edições.
 Esta iniciativa é baseada 
em um minucioso levantamento 
dos setores de Inteligência e do 
p l a n e j a m e n t o  i n t e g r a d o  
estratégico, tático e operacional, 

v i s a n d o  i n t e n s i f i c a r  o  
policiamento nas cidades, com 
aumento do número de policiais e 
viaturas nas ruas.
 Para o secretário de 
Estado de Segurança Pública, 
Rogers Jarbas, Mato Grosso está 
experimentando, pela primeira 
vez ao longo da história, o 
fortalecimento efetivo do sistema 
de segurança pública.
 Participam das operações 
profissionais da Polícia Militar 
(PM), Polícia Judiciária Civil 
(PJC), Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM), Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec) e 

o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), entre outras 

instituições parceiras.

nvestigadores da Derf I(Delegacia Especializada de 
R o u b o s  e  F u r t o s  d e  

Rondonópolis), prenderam, três 
de ten tos  que  fugi ram da  
Penitenciária Major Eldo de Sá 
Corrêa – Mata Grande, no último 
domingo (09) em Rondonópolis. 
Fagner Andrade Ribeiro, 26, 
Robinson Ferreira Francisco, 28, 

e José Antônio da Silva, 36, foram 
presos pelos policiais cerca de 48 
horas após, eles e mais outros dois 
detentos terem conseguido fugir 
do presídio usando uma corda 
artesanal para pularem muro.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
delegado Gustavo Belão, após a 
fuga desses criminosos os 
investigadores vinham recebendo 

informações e na manhã do dia 
seguinte, a informação chave, foi 
que três detentos estariam 
escondidos em uma casa no 
bairro Jardim Brasília.
 Com isso, equipes da Derf 
se mobilizaram para realizar a 
detenção dos fugitivos, formando 
um cerco na casa que é de difícil 
acesso, pois ela fica próxima a 
uma mata.  
 Depois de terem cercado o 
local, os policiais conseguiram 
prender Fagner, Robinson e José.
 Os envolvidos possuem 
passagens criminais, Fagner 
Andrade Ribeiro por latrocínio, 
José Antônio da Silva por roubo e 
Robinson Ferreira Francisco por 
tráfico e associação ao tráfico.
 Dois indivíduos, Antônio 
Carlos Rodrigues e Emerson 
Branco da Silva ainda se 
encontram foragidos e de acordo 
com a Derf quem tiver qualquer 
informação a respeito pode entrar 
em contato e fazer a denúncia 
através do número 197 e pelo 
WhatsApp: 66 9.97250197

CANA  BRAVA

Ações ostensivas prendem mais 
de 13 mil pessoas em cinco meses

Operações incluem ações ostensivas e preventivas, como blitzes da Lei Seca, bloqueios, 
rondas, fiscalização de estabelecimentos comerciais e abordagens a veículos e pessoas

Redação c/ PJC

Do balanço, 10.435 correspondem a prisões em flagrantes  

Foto: PJC-MT

CERCO FECHADO

Policia captura perigosos
fugitivos da Mata Grande
Redação c/ PJC

Fagner, José Antônio e Robinson são perigosos bandidos  

Foto: Derf

 condenação se deu pouco Amenos de dez meses após a 
acusação formal feita pelos 

procuradores da Lava Jato. 
 Lu la  é  acusado  pe lo  
Ministério Público Federal de ter 
recebido R$ 3,7 milhões em propina 
por conta de três contratos entre a 
OAS e a Petrobras. O MPF sustenta 
que os valores foram repassados a 
Lula por meio da reforma de um 
apartamento no Guarujá e do 
pagamento do armazenamento de 
bens de Lula, como presentes 
recebidos no período em que era 
presidente.
 No último dia 20 de junho, a 
defesa de Lula apresentou as 
alegações finais do processo, nas 
quais sustentou, com documentos 
inéditos, que OAS não tinha direitos 
para repassar o triplex a Lula. 
Segundo a defesa, apesar de o 
apartamento 164 A do edifício 
Solaris estar em nome da OAS 
Empreendimentos S/A, em 2010, 
todos os direitos econômicos e 
financeiros sobre o imóvel foram 
passados para um fundo gerido pela 
Caixa Econômica Federal.
 "A acusação do Ministério 

Público Federal diz que, no dia 8 de 
outubro de 2009, o ex-presidente 
teria recebido a propriedade desse 
triplex. A denúncia diz ainda que os 
recursos para a compra e reforma do 
imóvel são provenientes de três 
contratos firmados entre Petrobras e 
OAS. Mas com a OAS transferindo o 
imóvel para a Caixa Econômica 
Federal, nem Leó Pinheiro [ex-
presidente da construtora] nem a 
OAS tinham a disponibilidade deste 
imóvel para dar ou para prometer 
para quem quer que seja sem que 
fosse feito o pagamento para a Caixa 
Econômica Federal", disse um dos 
advogados, Cristiano Zanin.
 Os advogados afirmaram 
ainda que os diretos econômicos 
sobre os imóveis foram cedidos 
quando  a  OAS buscou  um 
empréstimo no mercado por meio de 
debêntures. De acordo com Zanin, o 
depósito de valores em uma conta da 
Caixa passou a ser condição para a 
negociação de qualquer unidade do 
edifício. A defesa diz que não há 
nenhum documento que mostre esse 
tipo de depósito, e, por isso, não 
houve a liberação do imóvel para o 
ex-presidente.

CASO TRIPLÉX

Condenado pelo juiz Moro, Lula
recorre da sentença em liberdade
Agencia Brasil

Ex-Presidente Lula recorrerá da sentença à 2ª instância  

Foto: Arquivo
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transformações através da 
figura da mulher emancipada e 
n ã o  c o m o  u m a  m e r a 
coadjuvante da história.
 Em entrevista ao Jornal 
Correio Cacerense, a advogada 
e Mestre em Linguística, 

contece hoje, na Sala Ade Turismo da Unemat 
o  l a n ç a m e n t o  d o 

Projeto de Extensão: Família 
e m  C e n a .  C r i a d o  p e l a 
professora Mestra Cibele 
Simões e pela acadêmica de 

direito Vivea Fernanda Melo, o 
projeto institucionalizado pela 
Universidade do Estado de 
Mato Grosso - Unemat, visa 
propiciar uma discussão a 
cerca da família partindo do 
Direito e suas respectivas 

Cibele Simões, explica que o 
projeto proporcionará um 
encontro de acadêmicos, 
docentes e público em geral, 
com foco na temática família.
 De acordo com ela a 
palestrante Professora Mestra 
Evely Bocardi, coordenadora 
do curso de Direito da Unemat 

de Cáceres, abordará sobre o 
d i r e i t o  d e  f a m í l i a 
constitucionalizado.
 O evento está marcado 
para as 19h 30 na sala de 
Turismo e de acordo com 
Cibele, esse é o primeiro 
encontro de muitos que virão.

 Núcleo de Estudos Os o b r e  E d u c a ç ã o , 
G ê n e r o ,  R a ç a  e 

Alteridade (Negra) e o Grupo 
de  Pesquisa  sobre  Ação 
A f i r m a t i v a  e  Te m a s  d a 
Educação Básica e Superior 
(Grafite) da Universidade do 
Es tado  de  Mato  Grosso 
(Unemat) promovem duas 
ações  sobre  educação  e 
diversidade com início neste 
mês: o Curso Pré-Vestibular 
Teresa de Benguela e formação 
acadêmica sobre educação, 
relações raciais e afirmação de 
direitos.
Curso Pré-Vestibular Teresa 
de Benguela - De hoje (11) a 
21 de julho estão abertas as 
inscrições para o Curso Pré-
Vestibular Teresa de Benguela. 
Na edição de 2017 serão 
ofertadas 200 vagas e haverá 
aulas entre os dias 7 de agosto e 
15 de novembro. O curso 
preparatório se desenvolverá 
em parceria com escolas 
públ icas  de  Cáceres .  As 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  q u e 
manifestarem interesse em 
abrigar até duas turmas do 
projeto deverão enviar ofício 
para o Negra até dia 4 de 
agosto.
 A s  i n s c r i ç õ e s  s ã o 
presenciais e deverão ser 
r e a l i z a d a s  n o  C â m p u s 

Universitário Jane Vanini, 
j u n t o  à  S e c r e t a r i a  d a 
Coordenação (Secor),  na 
Avenida São João, Cavalhada, 
em Cáceres. Os interessados 
devem levar histórico escolar, 
certificado de conclusão de 
Ensino Médio ou comprovante 
de matrícula do último ano no 
Ensino Médio, cópia de RG e 
CPF ou CNH, comprovante de 
endereço e comprovante de 
r e n d a ,  c o m o  h o l e r i t e , 
contracheque ou carteira de 
trabalho. Será cobrado o valor 
de R$ 20 no ato da inscrição, e 
uma mensalidade de R$ 50 
para cada candidato.
F o r m a ç ã o  a c a d ê m i c a : 
'Educação, relações raciais e 
afirmação de direitos'
 A partir de quinta-feira 
(13) terá início a formação 
a c a d ê m i c a  c o m  o  t e m a 
'Educação, relações raciais e 
afirmação de direitos'. 
 E s t a  f o r m a ç ã o 
a c a d ê m i c a  o c o r r e r á 
quinzenalmente  na Sede 
Administrativa do Negra, na 
C i d a d e  U n i v e r s i t á r i a . 
Estruturado para ocorrer sob a 
forma de rodas de conversa, 
esta formação oportunizará 
d e b a t e s  s o b r e  t e m a s 
relacionados à afirmação de 
direitos e reconhecimento da 
diferença.

LANÇAMENTO

Projeto de Extensão: Família em 
Cena é lançado hoje em Cáceres

O evento está marcado para as 19h 30 na sala de Turismo e de 
acordo com Cibele, esse é o primeiro encontro de muitos que virão
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Professora Mestre Cibele Simões

Unemat, Negra e Grate abrem 200
 vagas para cursinho pré-vestibular 
Nataniel Zanferrari

Foto: Ilustrativa

Serão ofertadas 200 vagas e haverá aulas entre os dias 7 de agosto e 15 de novembro

programas que financiam pesquisa de longo 
prazo no país, o Peld é de extrema relevância 
para a formação de recursos humanos e 
consolidação da pesquisa em ecologia em 
todo país.
 A Estação Ecológica de Taiamã, é 
constituída principalmente por campos 
inundáveis, apresenta em seu interior uma 
grande variedade de ambientes aquáticos - 
como lagoas permanentes, temporárias, 
lagoas de meandro e corixos, fortemente 
influenciada pela sazonalidade do regime 
hidrológico do rio Paraguai
 Além de pesquisas na área de 
ecologia, o projeto prevê a realização de 
estudos socioambientais e econômicos na 
região do local de estudo.
 Segundo a coordenadora do 
projeto, a professora Carolina Joana da Silva, 
pesquisadora da Unemat, “a estação 
ecológica foi considerada ideal para a 
implantação do sítio Peld Pantanal devido à 
sua localização, características ambientais e 
ao elevado grau de conservação”. As 
atividades vão durar quatro anos e devem 
começar em agosto.

 De acordo com o chefe da Estação 
Ecológica de Taiamã, Daniel Kantek, este 
tipo de tipo de estudo de longo prazo pode 
responder a perguntas que as pesquisas de 
curta duração não conseguem. “Espera-se 
que muitas das informações geradas possam 
servir de base para futuras ações de gestão e 
manejo”, disse ele.
 A parceria em pesquisa entre 
Unemat e a estação ecológica vem de longa 
data, sendo que vários desses estudos são 
importantes para a gestão da unidade de 
conservação. Além disso existe um termo de 
cooperação entre estas instituições, de forma 
a facilitar as colaborações.
 Além do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
( ICMBio) ,  ges to r  da  un idade  de  
conservação, a execução do Darp pela 
Unemat tem como parceiros a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), o Instituto 
Nacional de Pesquisa do Pantanal 
(INPP)/Câmpus Avançado do Museu 
Paraense Emílio Goeldi no Pantanal e a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).
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 Estação Ecológica Taiamã, no Mato AGrosso, localizada no município de 
Cáceres, foi escolhida como área de 

estudo para a execução da Pesquisa 
Ecológica de Longa Duração (Peld), 
intitulada Dinâmicas Ecológicas na Planície 
de Inundação do Alto Rio Paraguai (Darp). É 
o único projeto desse tipo em andamento no 
bioma Pantanal.
 O programa de pesquisa foi 
lançado na região durante o 1º Seminário 
sobre a Consolidação do Instituto Nacional 
de Pesquisa do Pantanal (INPP), ocorrido no 
dia 6 de julho, na cidade de Cuiabá, capital 
matogrossense. O programa é financiado 
p e l o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) que, neste caso, conta com a 
Universidade do Estado de Mato Grosso ( 
Unemat) como entidade executora, numa 
uma iniciativa pioneira no país.
 O programa,  que  mantém 
atualmente 32 sítios, tem como foco o 
estabelecimento de pesquisas permanentes 
em diversos biomas e ecossistemas 
brasileiros. Pelo fato de ser um dos poucos 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

 Em seguida em  comitiva 
clerical segue em procissão, até a 
Catedral, passando pela rua 13 de Julho, já 
como novo Bispo ao lado dos fiéis. Dom 
Jacy Rocha Diniz, que chegou a Cáceres 
na tarde de ontem, nasceu em 1958 em 
São João Evangelista (MG), estudou 
Filosofia em Brasília e Teologia em 
Brasília, Barra (BA) e Belo Horizonte.
 Foi ordenado em 1984 e 
incardinado em Barreiras (BA). Em 2003 
foi transferido para Guanhães, onde foi 
administrador apostólico, pároco, 
responsável e professor de agentes de 
pastoral e membro do Conselho 
Presbiteral e do Colégio de Consultores. 
Até o último dia 8 ele era pároco de Santo 
Antônio de Coluna e coordenador 
diocesano de pastoral da diocese de 
Guanhães (MG).
 A Diocese de São Luiz de 
Cáceres, composta por 25 paróquias 
localizadas nas cidades de Araputanga, 
Barra do Bugres, Cáceres, Curvelândia, 
Figueirópolis D'Oeste, Jauru, Nossa 
Senhora do Livramento, Mirassol 
D'Oeste, Nova Lacerda, Nova Olímpia, 
Poconé, Comodoro, Pontes e Lacerda, 
Porto Esperidião, Porto Estrela, Reserva 
do Cabaçal, Rio Branco, São José dos 
Quatro Marcos, Salto do Céu e Vila Bela 
da  San t í s s ima  Tr indade .  (Com 
informação da Diocese de São Luiz), foi 
criada em 5 de abril de 1910 pela Bula 
'Novas Constituere' do Papa Pio X, 
desmembrada da então Diocese de 
Cuiabá, limitando, ao norte, com as 
Dioceses de Ji-Paraná, em Rondônia, e 
Diamantino e  ao sul, com as Dioceses de 
Rondonópolis - MT, e Corumbá - MS; a 
leste com a Arquidiocese de Cuiabá e, a 
oeste, com a Diocese de San Ignacio de 
Velasquez, na Bolívia.

m solene cerimonial que será Erealizado no próximo sábado às 
19h na Catedral de São Luiz em 

Cáceres, será empossado, Dom Jacy 
Rocha Diniz novo Bispo da Diocese, com 

presença assegurada de bispos e padres 
que atuam dentro e fora da Diocese. A 
celebração terá início às 18 horas com a 
concentração dos fiéis na Capela Perpétuo 
Socorro na Avenida Sete de Setembro.

 Pronto Atendimento Médico O(PAM), de Cáceres, vem buscando a 
excelência no atendido para os seus 

usuários dia após dia, com atendimento 24 
horas em 3 turnos:  matutino, vespertino e 
noturno. “Temos hoje por turno,  3 médicos,  
3 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, 1 
farmacêutico, além dos estagiários, através 
dos convênios com a Unemat, no curso de 
medicina e enfermagem, os técnicos de 
enfermagem do IEC e os auxiliares 
administrativos, recepcionistas, motoristas, 
equipe de limpeza, atendentes, seguranças, 
enfim uma equipe enorme, trabalhando para 
atender  mais de 300 pacientes por dia, 
totalizando uma média de 9.000 por mês.” 
Finalizou a Secretária de Saúde Evanilda 
Costa do Nascimento.
 A Coordenadora do PAM Silvana 
Maria de Souza, explica que “Em dezembro 
de 2016, a pedido do Prefeito Francis Maris 
Cruz, que está em constante visita ao PAM, 
verificando como a população é atendida, 
nós fizemos um levantamento de tudo que 
seria necessário para prestar um bom 
atendimento a população de Cáceres, no ano 
de 2017, tanto na parte estrutural, como de 
consumo, abastecimento de oxigênio, 
medicação e equipamento hospitalares. 
 Estamos com camas novas, macas, 
cadeiras de rodas, cadeiras para tomar soro, 
cadeiras para acompanhantes, biombos para 

s epa ra r  o s  l e i t o s ,  ox íme t ro s ,  a r  
condicionados em todos os setores e em cada 
consultório temos hoje equipamento para 
pequenas cirurgias com foco cirúrgico com 
lâmpada de led de ultima geração, são tantas 
melhorias que é difícil lembrar de tudo o que 
foi comprado.
 O PAM conta com uma farmácia 
abarrotada de medicamentos, funcionando 
até as 22horas, o paciente sai da consulta com 
a medicação para dar continuidade ao 
tratamento em casa sem precisar gastar nada, 
além de ter a coleta de exames no local. A 
próxima meta é fazer uma sala para inalação 
com compressor isento de óleo que consegue 
fazer 1.000 inalações por dia, gerando 
economia com o custo do oxigênio e colocar 
um monitor cardíaco em cada leito, visto que 
hoje pela deficiência dos hospitais, tem 
pacientes que estão ficando até uma semana 
nos leitos do PAM.
 O Prefeito de Cáceres Francis 
Maris Cruz concluiu que “Isso é gestão, 
todos sabem que quando assumimos a 
Prefeitura na primeira gestão, a saúde estava 
um caos ,  no  PAM  não  ex i s t i a  
medicamentos, mas isso faz parte de um  
passado triste e sombrio, hoje estamos 
oferecendo uma saúde humanizada, para 
aqueles que mais precisam, só o PAM tem 
um custo de aproximadamente de R$ 250 mil 
por mês.”

ESTAÇÃO ECOLÓGICA

Taiamã em Cáceres sediará
sítio de pesquisa permanente

Região é banhada pela cheia do rio Paraguai e oferece vasto material para pesquisa, parte 
de programa que abrange outros 32 sítios em diversos biomas e ecossistemas brasileiros
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NOVO BISPO
Daniel Kantek, chefe da Estação Ecológica de Taiamã  
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Nomeado pelo Papa Francisco
Dom Jacy assume em Cáceres 
Redação c/ Assessoria

Dom Jacy Rocha Diniz novo Bispo da Diocese de S. Luiz  
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SAÚDE PÚBLICA

PAM de Cáceres é exemplo 
de atendimento humanizado
Assessoria

Farmácia do PAM tem sido multi-acessivel aos pacientes  

Foto: Taís Sabino

BASE ALUGADA
Bagunçou geral no Circo Brasil, mesmo a 
mídia escamoteando informações, a agência 
Reuters, divulgou que no mês de junho de 
2017, a liberação de recursos para 
parlamentares apresentou um crescimento 
vertiginoso, descabido. Enquanto nos 
primeiros cinco meses de 2017 os valores 
pagos para as emendas parlamentares não 
chegaram a R$ 1 bilhão, só no mês passado 
foram repassados inacreditáveis R$ 4,2 
bilhões aos “nobres” parlamentares, o que 
revela uma desesperada e criminosa 
tentativa de manter a base “alugada”, e quem 
paga esta farra é a gente, Égua!

LEÃO SOCIAL
Desde ontem, o Lions Clube de Cáceres já 
tem novo diretor, paulista como este editor, o 
professor Marcos Pegaiani, professor de 
Educação Física, ele assumiu o cargo na 
noite da quarta feira hoje, 12, transmissão 
feita pelo então presidente Lucides Ortega. 
Marcão vem com a bola toda,fome de leão 
(sem trocadilhos) e decidido a continuar as 
obras do antecessor e agilizar ainda mais a 
política social do clube, dentre elas, as 
cirurgias de catarata, glaucoma realizadas no 
hospital do Lions em Cuiabá.  

MERGULHO ECOLÓGICO
A partir de agora os municípios de Cáceres, 
Primavera do Leste e Nobres passam a 
compor o Circuito Mato-grossense de 
Mergulho Ecológico. A Lei nº 10.561, que 
oficializa a criação do Circuito, foi publicada 
no Diário Oficial do Estado que circulou na 
terça-feira (11) e com certeza, irá valorizar o 
potencial turístico desses municípios, 
contribuindo para o fomento da atividade e 
para o fortalecimento da economia.

OLHO NO BERERÉ
Com a ajuda da oposição, o deputado da base 
governista José Domingos Fraga (PSD) 
conseguiu aprovar uma emenda, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, 
que obriga o Executivo a reajustar, conforme 
a inflação, o duodécimo dos Poderes – 
repasses mensais para cobrir as despesas das 
instituições públicas. Os parlamentares 
aprovaram a peça orçamentária em primeira 
votação. 

BOLSAS DE ESTUDOS
O Ministério do Turismo vai oferecer bolsas 
de estudos para cursos de aperfeiçoamento 
nas áreas de Turismo e Hospitalidade no 
Reino Unido, de acordo com edital 
publicado nesta quarta-feira (12) no Diário 
Oficial da União. A iniciativa, que prevê a 
disponibilização de 120 vagas para alunos de 
graduação de instituições públicas e privadas 
de ensino, integra o Programa de 
Qualificação Internacional em Turismo e 
Hospitalidade (PQI) da Pasta. As inscrições 
serão abertas no dia 17 de julho e os 
candidatos interessados devem acessar o 
formulário eletrônico na página da CAPES 
até às 17h, horário de Brasília, do dia 25 de 
agosto de 2017. As vagas são destinadas a 
alunos regularmente matriculados em cursos 
de bacharelado, licenciatura, tecnólogo em 
Turismo e/ou Hospitalidade de instituições 
de ensino superior. São ainda pré-requisitos 
para a seleção, entre outras exigências, ter 
obtido pontuação acima de 600 no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM); 
comprovar proficiência em língua inglesa; 
além de ter cursado, no mínimo, 20% e, no 
máximo, 80% do currículo do curso superior.

 A palavra em questão, tem como 
significado principal a transferência mútua 
entre pessoas ou coisas sem que esteja 
envolvida troca de dinheiro. A utilização 
de manobras sórdidas pouco ortodoxas, 
visando evitar a derrota de o presidente 
Miche l  Temer  na  Comissão  de  
Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara 
dos Deputados; partidos da base aliada 
trocaram nove dos 66 integrantes   do 
colegiado até a sessão para leitura do 
parecer do deputado Sérgio Zveiter 
(PMDB-RJ) sobre o pedido de autorização 
para que o peemedebista  seja julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) pelo 
crime de corrupção passiva.
 Neste momento decisivo, tem-se 
início o vale tudo, com o “toma lá, da cá”, 
segundo a oposição, tal feito ocorreu  
através da disponibilização de emendas 
parlamentares de execução obrigatórias 
para a sua base no Congresso, em troca de 
apoio.
 Outra manobra, por parte dos 
governistas foi à troca sistêmica  de 
membros da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ),  alguns membros, 
trabalharam a mais de dois anos na referida 
comissão e foram substituídos de forma 
inesperada, visando garantir, maioria a 
favor dos  governistas.
 É  l a m e n t á v e l  a  t r o c a  d e  
parlamentares nessa comissão,  porém 
nada pode ser feito, tendo em vista se tratar 
de uma prerrogativa dos partidos, que 
encaminham diretamente à Presidência da 
Câmara, sem que nada possa ser feito no 
âmbito da comissão; esta manobra sórdida, 
pode até ser legal, porém é imoral.     
 Ao todo, nove vagas de titulares 
foram trocadas na comissão nos últimos 15 
dias, quatro delas no PR, e uma nos 
seguintes partidos:   PMDB, PRB, PTB, 
SD e PSD; sendo que do PR os quatro 
integrantes da comissão, foram trocado 
minutos antes  da leitura do relator Sérgio 
Zveiter (PMDB-RJ), que votou favorável à 
admissibilidade da denúncia contra Michel 
Temer (PMDB).
 Vale ressaltar que a comissão tem 
apenas o papel de autorizar ou não, a 
admissibilidade do processo e não julgar o 
presidente.
  Tendo como papel principal,  
admitir a autorização para que ele seja 
processado, tendo como indícios que 
devem  ser apurados pelo judiciário: a 
gravação de  conversa de  Temer com o 
presidente do grupo JBS, Joesley Batista, o 
possível recebimento de 500 mil pelo ex-
assessor do presidente, Rodrigo Rocha 
Loures e a regularidade dos encontros de 
Temer com o empresário.
Pare o mundo, quero descer!

P r o f e s s o r  L I C I O  A N T O N I O  
M A L H E I R O S  é  G e ó g r a f o   -  
liciomalheiros@yahoo.com.br
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 A reforma trabalhista divide 
paixões tal qual um clássico de futebol, em 
que sobra gritaria e falta argumentação dos 
políticos pra esta safadeza extra, foi 
aprovada anteontem, (11). Embora as 
novas regras para virar lei, dependem da 
sanção do presidente Michel Temer, (oxalá 
ele seja declarado suspenso e afastado pelo 
congresso antes disso), esta maldita 
sanção, será com certeza absoluta, a sanção 
punitiva aos trabalhadores do reino 
tupiniquim.  
 A reforma muda a lei trabalhista 
brasileira e traz novas definições sobre 
férias, jornada de trabalho e outras 
questões, regras em sua maioria benéficas 
aos patrões malandros e retrocesso aos 
direitos da classe trabalhadora, haja vista 
que muitos dos patrões ainda usam os 
métodos dos senhores de engenho no 
comando da escravidão urbana.
 Com mais esta sacanagem política 
do patropi, formou-se como era de esperar 
na tal Casa do Povo, onde o povo é recebido 
com spray de pimenta ao  cobrar postura de 
seus empregados, os parlamentares, 
políticos defensores e críticos; a oposição 
bradando que a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) estava sendo rasgada e 
enterrada, enquanto a base governista e 
puxa-sacos de um governo agonizante 
porém carrasco, comemorava o golpe 
aplicado ao povo. 
 Para quem vê em nossa critica 
algum exagero, não deve conhecer a 
extensão negativa da quase sancionada 
reforma trabalhista, rasgando a CLT e 
tentando implantar na caneta, uma reforma 
trapalhista, vale registrar o desabafo do ex-
presidente Collor, de que tratando bem o 
trabalhador, o empresário sai no lucro. 
Collor mandou um recado a Temer e a 
todos os senadores que, acometidos de uma 
epidemia de insensatez, deram o ponta-pé 
(especialmente na bunda do pobre), ao 
afirmar que este ato, só tira mais ainda do 
trabalhador que já ganha tão pouco. 
 E que a única coisa que essa 
reforma vai trazer é intranqüilidade social. 
Concordamos com Collor quando ele diz 

que o governo não fez uma reforma para 
beneficiar o trabalhador e sim agradar aos 
patrões, dando um ridículo tiro no pé, pois 
pagar menos e tirar direitos vai diminuir o 
consumo, vai diminuir a arrecadação da 
Previdência e vai diminuir a arrecadação de 
impostos. 
 O leitor procure na integra o que 
deve mudar com a reforma trabalhista, ou 
melhor, trapalhista, e concluirá que ela não 
apenas rasga a CLT, ela desorganiza a 
sociedade, pois o liberalismo no mercado 
de trabalho desqualifica a educação formal 
do trabalhador. Sem estabilidade ou 
previsibilidade alguma, ele não terá 
incentivo pra se aprimorar ou se capacitar, 
hoje faz um bico aqui, amanhã será 
temporário ali. Com o previsível 
achatamento dos salários, o mercado 
interno se encolhe, o poder de compra 
desaba, a arrecadação cai e os serviços 
públicos evaporam. 
 Só pra finalizar, importante 
lembrar que em economia, existe o 
conceito de “efeito multiplicador” para se 
designar determinadas ações ou atividades 
que induzem outras e que funcionam como 
alavancas da atividade econômica. O efeito 
multiplicador do emprego na indústria 
automobilística, por exemplo é, em média, 
de 1 para 10, ou seja, cada posto na 
indústria gera tantos outros nas fábricas de 
autopeças, oficinas, comércio, redes de 
financiamento etc. 
 Esta malfadada, escandalosa e 
criminosa reforma trabalhista tem impulso 
contrário, a palavra não existe, mas ela 
apresenta uma espécie de efeito 
desmultiplicador muito forte, já que cada 
vaga perdida e cada carteira de trabalho 
descartada gera um corrosivo efeito cascata 
no tecido social difícil de ser calculado. O 
In-Fine, ela nos leva ao buraco, destrói 
laços societários, gera o cada-um-para-si e 
o todos contra todos, numa escala ainda 
maior.  É a porta aberta para o 
individualismo, a falta de solidariedade e a 
competição selvagem por migalhas, o 
terreno do apagão nacional.
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 A Estação Ecológica Taiamã, localizada em Cáceres, foi 
escolhida como área de estudo para a execução da Pesquisa 
Ecológica de Longa Duração (Peld), intitulada Dinâmicas 
Ecológicas na Planície de Inundação do Alto Rio Paraguai (Darp). É 
o único projeto desse tipo em andamento no bioma Pantanal, 
lançado durante o 1º Seminário sobre a Consolidação do Instituto 
Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP), em Cuiabá. O programa é 
financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico. Página 03

 O novo bispo de 
Cáceres Dom Jacy Rocha 
Diniz, nomeado pelo Papa 
Francisco, chegou na tarde 
de ontem, à cidade e no 
próximo sábado estará 
assumindo a diocese de São 
Luiz. A posse solene do 
novo bispo,acontece às 
19h00 na Catedral com 
presença assegurada de 
bispos e padres que atuam 
dentro e fora da Diocese. A 
celebração terá início às 
18hs com a concentração 
dos fiéis na Capela Perpétuo 
Socorro na Avenida Sete de 
Setembro. Página 03

 O Pronto Atendimento Médico 
(PAM), de Cáceres, vem buscando a 
excelência no atendido para os seus usuários 
dia após dia, com atendimento 24 horas em 3 
turnos: matutino, vespertino e noturno, para 
atender mais de 300 pacientes por dia, 
totalizando uma média de 9.000 por mês. O 
PAM conta com uma farmácia abarrotada de 
medicamentos, funcionando até as 22horas, 
o paciente sai da consulta com a medicação 
para dar continuidade ao tratamento em casa 
sem precisar gastar nada, além de ter a coleta 
de exames no local. Página 03

 O juiz Sergio Moro proferiu ontem, 12 a sentença contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do 
Guarujá (SP). Moro condenou Lula a nove anos e seis meses de 
prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
             Página 05

Cáceres selecionada como área 
para pesquisa de longa duração 

ESTAÇÃO TAIAMÃ

Chefe da Estação Ecológica de Taiamã Daniel Kantek   

Foto: Facebook

S. LUIZ DE CÁCERES

Assume a diocese de Cáceres no 
sábado bispo indicado pelo Papa

TRABALHO SÉRIO

Novo bispo, Dom Jacy Rocha Diniz assume sábado em Cáceres 

Foto: Divulgação

Saúde de Cáceres tem referencia 
especial no atendimento do PAM

Estruturado, o PAM atende a população 24 horas  

Foto: Taís Sabino

CASO TRIPLÉX

Condenado pelo juiz Moro, Lula
recorre da sentença em liberdade

Moro condena Lula a 9 anos e 6 meses de prisão  

Foto: Arquivo

ESPORTES

 Página 07


	Página 1

