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RECONHECIMENTO

Estudos de Medicina Legal de Cáceres são apresentados em
Congresso pelo médico Dr. Manoel Francisco Campos Neto
Foto: Assessoria

Com cinco trabalhos aprovados no Congresso Paulista de Medicina
Legal e de Perícias Médicas, o médico legista aposentado da Politec de Cáceres,
Manoel Francisco Campos Neto, trouxe ao evento os resultados de estudos
desenvolvidos a partir de casos reais que envolvem a perícia oficial na fronteira
do Brasil com a Bolívia. Página 03

HOMENAGEM

AL concede título de Cidadão Mato
grossense a empresário de Cáceres

Foto: Joner Campos

Dr. Manoel Francisco Campos Neto apresentou cinco trabalhos no Congresso Paulista de Medicina Legal e de Perícias Médicas
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Todos os sacrifícios precisam tornar
o nosso coração mais misericordioso,
bondoso, generoso, mais acolhedor para
com o próximo
“Aprendei, pois, o que significa:
'Quero misericórdia e não sacrifício'. De
fato, eu não vim para chamar os justos, mas
os pecadores” (Mateus 9,13).
Jesus, chama Mateus, aquele que era
coletor de impostos, um pecador público,
bem conhecido, para o Seu seguimento.
Quando Jesus está na casa de Mateus,
muitos outros cobradores de impostos e
pecadores públicos sentam-se à mesa para
também conversar com Ele.
Jesus não caminhava em meio aos
justos e santos de Sua época, mas vivia com
os pecadores, tinha misericórdia e
compaixão dos pecadores, por isso muitos
deles mudaram de vida e foram tocados pela
misericórdia divina.
O Senhor está nos dizendo hoje:
“Quero misericórdia e não sacrifício”. Não
há nada mais importante para uma religião
do que a prática da misericórdia divina,
porque nós, muitas vezes, queremos fazer
sacrifícios a Deus, oferecer a Ele os nossos
sacrifícios, as coisas duras que fazemos na
vida, e Ele as acolhe de bom grado. Todos os
sacrifícios precisam tornar o nosso coração
mais misericordioso, bondoso, generoso,
mais acolhedor para com pessoa do
próximo.
Não adianta caminharmos toda a
face da terra se essa caminhada não converte
o nosso coração, não o torna mais bondoso
com o próximo. Que saibamos acolher
aqueles que o mundo despreza aqueles a
quem não olhamos com um bom olhar, que
consideramos como “pessoas que não
servem”. Mas são elas que servem para
Deus, a elas que devemos buscar.
Quando falamos que precisamos
conviver, acolher, ter o nosso coração aberto
para os pecadores, não quer dizer que temos
de viver a mesma vida errada que muitos
deles viviam. O que não pode acontecer é a
porta do nosso coração, dos nossos grupos e
igrejas ficar fechada e não acolher aqueles
que mais precisam da misericórdia divina.
A casa de Deus é para os enfermos,
sobretudo para as doenças da alma, do
coração, para as feridas que adquirimos
neste mundo. Precisamos dizer: “Jesus, eu
quero e preciso de um coração como o Teu:
manso, humilde, acolhedor e
misericordioso para com o próximo!
Ensine-me a acolher os pecadores, ensineme a reconhecer meus pecados a cada dia e
buscar ser lavado pela Sua misericórdia.
Ensina-me, Senhor, sobretudo, a
acolher aqueles que tanto precisam do Seu
amor misericordioso!”.
Deus abençoe você!

A Rotina de Salvar Vidas
Hoje é um dia especial que a
gente não poderia jamais esquecer, o Dia
Nacional dos Bombeiros, corporação
responsável por salvar vidas, por vezes
arriscando-se a sacrificar a própria, algo
raro nos dias atuais. Pesquisas revelam
que o Bombeiro é o profissional mais
confiável no mundo.
No Brasil com 98% os bombeiros
lideram como a profissão mais confiável,
seguida de carteiros, professores,
médicos...E a menos confiável liderando
o ranking estão os políticos, seguidos de
executivo de bancos.
Essa mesma pesquisa realizada
nos Estados Unidos e na Europa revelou
também que a profissão mais confiável é
o Bombeiro, seguida por professores,
diretores de empresa e as menos
confiáveis configura também em
primeiro lugar os políticos.
Como se conta na história foi por
essa confiança, pelas demonstrações de
gratidão do povo brasileiro pelas
constantes provas de valor e bravura dos
integrantes dessas Corporações
Militares do Corpo de Bombeiros que foi
instituída a data de 02 de Julho como
sendo o Dia Nacional dos Bombeiros no
ano de 1954 por força do decreto federal
nº 35.309.
Não por acaso, sendo por este
altruísmo e outras ações não menos
dignificantes, os Bombeiros
representam um dos únicos órgãos
respeitáveis em todo o planeta, desde a
mais remota antiguidade, quando foi
criado até os nossos dias atuais.
No Brasil pelo Decreto Imperial
n° 1775 de 2 de Julho de 1856 assinada
por D. Pedro II, regulamentava, pela
primeira vez no país, o serviço de
extinção de incêndio, época em que o

badalar dos sinos, homens, mulheres e
crianças ficavam em fila e, do poço mais
próximo iam os baldes passando de mão
em mão, até chegarem ao local do
incêndio e um dia um homem emprestou
sua bomba d'água manual para auxiliar
na extinção de um incêndio, daí surgiu a
palavra bombeiro.
Nestes últimos 160 anos, as
organizações de bombeiro de toda a
nação se ampliaram e passaram de
exclusivos combatentes de incêndio para
grupos especializados que atuam de
forma diversificada com foco na ação
preventiva.
Com o passar dos anos, além da
evolução de equipamentos
os
bombeiros passaram a contar com a
imprescindível força da mulher em sua
corporação, mas independente de sexo,
ser bombeiro é superar a própria
dimensão pessoal/profissional,
exercendo a função como um
sacerdócio, honrando o dístico destemor
à vida, amor ao próximo, inserido no
brasão da corporação e impregnado na
alma daqueles que abraçam esta causa,
mais que uma simples profissão.
Nesta data importante, o Dia
Nacional dos Bombeiros, nossa
saudação especial à corporação.
Finalizando, nossa deferência especial
aos bombeiros de Cáceres, que foi criada
pelo Decreto nº 5.428 de 1º de dezembro
de 1.994, ativada pela Portaria nº 43 do
mesmo ano, e inaugurada no dia 6 de
dezembro de 1994.
Saudação extensiva à todos
abnegados Soldados do Fogo, desde o
mais simples soldado aos mais
graduados da briosa e aguerrida
corporação, pela importante data festiva.
Nosso Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para o 17º Arraia Corrêa que acontece na semana que vem
na praça da PM em Cáceres. Muitas atrações culturais e o
show de premiação com um carro 0-KM, Moto Fan, TVS
e outras premiações. As noites contarão ainda com varias
bandas de Cáceres que farão a animação dos bailes, alem
do concurso de quadrilhas, cururu e siriri. Quem quiser
poderá conferir a partir da próxima sexta-feira e degustar
diversos pratos típicos e aquela cerveja bem gelada. Esse é
o tradicional Arraia Corrêa. Vamos prestigiar, minha gente.
BOLAS PRETAS

Para a quantidade de veículos da prefeitura parados em
lugares proibidos. Quase toda a semana é flagrado pelas
lentes da sociedade e do JCC veículos das secretárias
ocupando seja vaga de idosos e deficientes, ou parado em
faixa amarela. Se a prefeitura quer tem que começar a dar
bom exemplo, não basta apenas colocar faixas dizendo
qual penalidade o condutor sofrerá se infringir qualquer lei
de transito, com certeza o exemplo começa de casa.
Estamos de olho.

BOLAS BRANCAS
Para os voluntários do Cáceres Mama, que com seu
trabalho leva apoio e esperança as mulheres com câncer de
mama, doando prótese, perucas e lenços enaltecendo a
vaidade e beleza destas mulheres. Trabalhos assim é que
fazem a diferença na sociedade, pois sempre leva uma
palavra de carinho e conforto não somente as pacientes
como também a seus familiares também.

*********************
Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova.
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BOLAS PRETAS
Para os usuários das segundas-feiras no PAM de Cáceres
que vem tomando vaga de doentes com a finalidade de
conseguir aquele atestado para matar serviço. Ainda bem
que o PAM não da atestado, por um lado é ruim porque
quem de fato precisa é quem sofre as consequências. Como
disse o secretário de saúde de Cáceres em diversas
entrevistas dada a imprensa, que o atendimento nas
segundas dobram e 99% destes vão em busca do atestado
para justificar sua ausência ao trabalho. Eita Mundão!

Rosane Michels - Editora
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RECONHECIMENTO

Pesquisa contribuirá com o trabalho dos peritos criminais em locais de crimes com
envolvimento de fuzis e questionará o que já foi descrito nas obras técnico-periciais

Estudos de Medicina Legal de Cáceres são apresentados em
Congresso pelo médico Dr. Manoel Francisco Campos Neto
Assessoria/Politec
Foto: Assessoria

E

ntre os estudos do Médico
Manoel Francisco Campos
Neto, uma pesquisa de
campo voltada às lesões causadas por
disparos de fuzis, um estudo sobre o
tráfico cápsulas de cocaína líquida
em 'mulas humanas', e uma solução
simples para se evitar exumações
desnecessárias através da coleta de
fios de cabelo de vítimas que dão
entrada nos Institutos MédicoLegais. A primeira pesquisa teve por
objetivo obter documentação
fotográfica das características
médico-legais encontradas nas lesões
de entrada (de alta energia) das
perfurações causadas por fuzis 5,56
mm e 7,62 mm com distâncias préestabelecidas.
No Brasil, armas de uso
restrito são cada vez mais usadas em
assaltos e até em disputas de
traficantes por pontos de droga.
Entretanto, segundo os autores, não
aparecem descritas na literatura
especializada algumas das
características técnicas encontradas
impressas nos ferimentos causados
pelos projéteis de alta energia com
referências às distâncias dos
disparos.b“A partir de agora, essa
pesquisa contribuirá de forma direta
no desempenho dos trabalhos dos
peritos criminais em locais de crimes
com envolvimento de fuzis e
questionará em parte o que já foi
descrito nas obras técnico-periciais,
como a identificação de calibres da
arma e a distância de disparo com
base nas lesões de entrada”, explicou.
O objetivo, disse Campos, é
demonstrar que as lesões de
diferentes tipos de armas de fogo são
semelhantes e que podem trazer
conclusões equivocadas com base em
análises preliminares. O segundo
estudo demonstrou que exames de

O Congresso aconteceu em São Paulo (SP) entre os dias 24 a 26 de junho

Raio-X são insuficientes para se
detectar a ingestão de cápsulas de
cocaína líquida, feitas por pessoas
que ingerem entorpecentes para o
transporte, conhecidas como “mulas
humanas”. Os invólucros usualmente
contém pasta base prensada e
envolvida em materiais que buscam
proteger da ação dos sucos digestivos
e ao mesmo tempo burlar a detecção
policial e médica.
O trabalho inédito analisou
um caso ocorrido em Cáceres de
transporte de Cocaína líquida em
porções deglutidas e embaladas em
camadas de látex e investigou a causa
da intoxicação da vítima,
considerando que os invólucros da
droga aparentavam estarem íntegros.
Como metodologia, foram analisadas
radiografias simples do abdome de
uma mulher sobrevivente e um
toxicológico de urina. Este estudo foi
premiado pela comissão científica
como o melhor trabalho apresentado.
Por último, uma metodologia simples
e econômica que garante segurança e

evita transtornos desnecessários com
a realização de exumações para
confirmação de identidades suspeitaa coleta de fios de cabelo para a
realização de exames de DNA.
A prática já é adotada pela
Gerência de Medicina Legal de
Cáceres e obedece a uma cadeia de
custódia que visa garantir e
integridade e preservação do material
biológico. “Como acontecia em
Cáceres-MT e atualmente continua
na maioria dos municípios pobres do
interior de nosso País, onde existem
poucos recursos técnico-periciais e
com grande percentual de exumações
ligadas às identificações,
pesquisamos e resolvemos adotar
experimentalmente um método
simples, prático, de baixo custo e
fácil de ser realizado em qualquer
serviço Médico Legal”, afirmou. O
Congresso aconteceu em São Paulo
(SP) entre os dias 24 a 26 de junho e
foi promovido pela Associação
Brasileira de Medicina Legal e
Perícias Médicas- Regional São

Paulo.
Currículo - Com vasta experiência
em Medicina Legal, Manoel
Francisco Campos Neto é
pesquisador na área e soma em seu
currículo diversas premiações e
apresentações em congressos
científicos. Em Setembro de 2011,
participou como congressista na 19th
Triennial Meeting of the
International Association of Forensic
Sciences (IAFS), o 9th Triennial
Meeting of the World Police Medical
Officers (WPMO) e o 5th Meeting of
the Mediterranean Academy of
Forensic Sciences (MAFS), em
Funchal - Ilha da Madeira - Portugal,
com oito trabalhos científicos
aprovados. Em 2012 participou do
Conference of the International
Academy of Legal Medicine
(IALM), em Istambul, na Turquia,
obtendo habilitação e aprovação para

16 trabalhos científicos que foram
apresentados, representando Mato
Grosso e o Brasil, dentre 34 trabalhos
totais. É coautor do “Atlas de
Medicina Legal- Guia prático para
médicos e operadores do Direito”
(editora Leud), lançado em 2014. A
obra é fruto de um trabalho de
pesquisa que resultou em mais de 5
mil fotos com legendas explicativas
extraídas dos arquivos dos autores
que revelam sinais e lesões pouco
conhecidos por muitos profissionais
das áreas médica e forense. Também
é autor do livro “Mulas Humanas No
Narcotráfico Internacional BolíviaBrasil suicidas em potencial”,
lançado em 2011 pela Editora
Millenium. Manoel aposentou-se da
Politec em 2015 após 20 anos
atuando como perito médico legista
da Gerência de Medicina Legal de
Cáceres.

HOMENAGEM

Polícia Boliviana homenageia
Delegada Regional de Cáceres
Redação c/ Assessoria

E

m solenidade de
Comemoração ao
aniversário da Polícia
Boliviana, realizado na cidade de
San Matias, a delegada regional de
Cáceres Cinthia Gomes da Rocha
Cupido foi homenageada pelos
trabalhos prestados na região.
Além da delegada, o
tenente-coronel do Comando
Regional VI, Ademar do
Nascimento e o comandante do
Grupo Especializado de Fronteira
(Gefron), tenente-coronel Jonildo
José de Assis, foram homenageados

no evento.
Durante a homenagem, o
comando policial de fronteira de San
Matias reconheceu o trabalho
realizado pela delegada na região de
fronteira e enalteceu a parceria entre
a Polícia Civil e a Polícia Boliviana.
Para Cinthia, “Esse
reconhecimento, mostra o
estreitamento de laços da nossa
Polícia com a Polícia da Bolívia no
combate a criminalidade na região
de fronteira, havendo uma ajuda
mútua nos trabalhos realizados em
cada país”.
Foto: Assessoria

PERSONALIDADE

AL concede título de Cidadão Mato
Grossense a empresário de Cáceres
Da Redação

A

ssembleia Legislativa em
sessão solene realizada na
quinta-feira concedeu o
Título de Cidadão Mato Grossense a
várias personalidades. A cerimônia
aconteceu no Plenário das
Deliberações Renê Barbour da
ALMT.
Dentre os escolhidos que
receberam a homenagem está o

empresário de Cáceres Washington
Calado Barbosa em atendimento ao
requerimento do Deputado Estadual
Zeca Viana. Natural da cidade de
Gloria de Dourados-MS,
Wa s h i n g t o n é G o v e r n a d o r
Assistente da Região 5 do Distrito
4440 do Rotary Clube e proprietário
da empresa Brasil Química em
Cáceres, também assumiu por um

período a Secretaria Municipal de
Governo na atual administração.
O Título de Cidadão Mato
Grossense é uma homenagem
concedida a pessoas que além de
contribuírem com o
desenvolvimento do Estado,
também contribuem com trabalho de
relevância a sociedade.
A solenidade foi prestigiada
por centenas de pessoas de vários
seguimentos.

Foto: Joner Campos

Delegada Cinthia Gomes da Rocha Cupido foi homenageada

Washington é Governador Assistente da Região 5 do Distrito
4440 do Rotary Clube e proprietário da empresa Brasil Química
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COTIDIANO
ATERRO SANITÁRIO

Com evento social para catadores de lixo e visita ao
local, prefeitura inicia atividades do Aterro Sanitário
Esdras Crepaldi/Ascom
Foto: Assessoria

E

m um evento cívico social, a
Prefeitura de Cáceres, através da
Autarquia Águas do Pantanal,
celebrou na sexta-feira (01), o início das
atividades do Aterro Sanitário Municipal.
Na presença do Prefeito Francis Maris
Cruz, da vice-prefeita Eliene Liberato, do
Diretor da autarquia Paulo Donizete, do
professor doutor Clóvis Vailant,
pesquisador da FIOCRUZ, da secretária de
Meio Ambiente Cida Silva, vereadores
Marcinho Lacerda e Edmilson Tavares,
representantes de cooperativas de
coletores, catadores, coordenadores,
servidores, parceiros e convidados, os
presentes puderem conhecer um
pouquinho mais sobre o Aterro sanitário.
O Professor Clóvis, fez uma
sinopse histórica e técnica desde a
formulação do projeto até sua
operacionalização e a necessidade da
modalidade da coleta seletiva de lixo, para
o projeto dar certo. Vailant alertou que dos
08 aterros em funcionamento no estado,
todos voltaram a operar como lixão.
Cáceres é o nono, tem tudo pra dar certo,
espero que continuemos a ser Aterro
Sanitário", exemplificou.O Aterro
Sanitário propõe no seu novo formato, a
coleta seletiva de detritos. Um projeto
iniciado em 2004, que foi paralisado
diversas vezes por questões financeiras e
ambientais e retomado pela atual
administração, que enfim inicia sua
operação, na sexta-feira (01), culminado
com a desativação imediata do lixão.
Segundo o diretor da Águas do
Pantanal, Paulo Donizete a participação da
sociedade é imprescindível. Paulo avalia

O Aterro Sanitário propõe no seu novo formato, a coleta seletiva de detritos
que com a contribuição da taxa de lixo nocivo ao ambiente, despeja um lixo tóxico
está sendo possível dar este salto na na superfície, o chorume, que facilmente se
qualidade de vida da população. “Com um infiltra no solo, contaminando o lençol
custo operacional de aproximadamente freático. Já o Aterro sanitário, é feito em
R$ 100 mil, o aterro necessita de um plano vala profunda, forrada por uma manta que
de gestão de resíduos autossustentáveis, age como impermeabilizante do solo,
para seu funcionamento, com a minimizando os impactos causados ao
arrecadação é possível realizar”, meio ambiente”, explica Paulo.
apresentou Paulo.O diretor alertou que a
Ele
noticia que com a
coleta seletiva será gradativa e que no desativação do lixão, o local será
começo grande parte do lixo despejado no gradativamente recuperado. Com relação
aterro será formada por não recicláveis. aos coletores, cooperativas de catadores de
Porém, como a coleta seletiva ainda não lixo, todos serão inseridos no processo,
ocorria no município, será comum agora com a parceria da UNEMAT, por meio da
no início, encontrar plásticos, vidros, I n c u b a d o r a d e E m p r e e n d i m e n t o s
metais e papéis descartados no local.
Econômicos, Solidários e Sustentáveis.
Paulo informa ainda, que com o Através dela há um cadastramento já
Aterro Sanitário ativo, o “Lixão” que iniciado e apoio social. “Hoje no dia C, eles
recebe todos os tipos de dejetos a céu já receberam alimentação, atendimento
aberto será desativado. “O “Lixão” é odontológico e dinâmicas de lazer”.

Para o Prefeito Francis Maris
Cruz, Cáceres está cumprindo uma Lei
Federal que obriga todos os municípios
brasileiros a acabarem com os lixões a céu
aberto e construir aterros sanitários.
Francis avalia que com isso ganha à
população e o meio ambiente. “Temos que
conservar as nossas riquezas naturais, os
nossos atrativos, os nossos mananciais
hídricos, já estava na hora de mudarmos
nossa coleta . Esta é a Cáceres que
queremos preservar”, observou o Prefeito
Francis Maris. Para ele,
o bom
funcionamento do Aterro, depende da
comunidade, pois ela precisa se
conscientizar que o projeto precisa do
engajamento de todos os munícipes,
principalmente na hora de separar os
resíduos sólidos orgânicos e recicláveis, é
a coleta seletiva.
Francis ainda observa, que o
Aterro sanitário deve receber os rejeitos
que não podem ser reciclados. “Todo o
resto deve ser reciclado, contribuindo com

o meio ambiente e produzindo renda, para
isso é necessária a coleta seletiva. Vamos
conscientizar os moradores de Cáceres
para separarem seus resíduos, descartar o
que não serve e reservar o que é reciclável”,
discursou ele.
Durante o evento uma lixeira foi
instalada para o depósito de descartes
úmidos para dejetos orgânicos e outra de
recebimento de lixo seco, os recicláveis. O
prefeito anuncia que junto a essa nova fase
da coleta seletiva, será criado um centro de
triagem, onde os catadores de detritos terão
inúmeras vantagens, entre elas, cestas
básicas, assistência médica e ajuda de
custo, dentre outras, através da Autarquia
Águas do Pantanal. "O Centro de triagem
será no bairro Jardim Aeroporto, na antiga
sede da ASSINCRA”.
Após a solenidade de
lançamento, o prefeito e a vice-prefeita se
dirigiram ao Aterro sanitário, na
comunidade Tarumã, para acompanhar o
início da operacionalização.

UBS SANTA ISABEL

Dezenas de pessoas prestigiaram inauguração da
Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Isabel
Redação c/ Assessoria

Foto: WhatsApp

SHOWS EXPOCÁCERES

Passaporte a preço promocional para 51ª Expo
Cáceres será vendido apenas no próximo dia 8
Assessoria

E

ste ano quem adquirir o
passaporte/cartela para os cinco
dias da 51ª Expo Cáceres que
acontecerá de 5 a 9 de outubro, vai
concorrer ao sorteio de uma moto e R$
15 mil em dinheiro.
Além desta inovação, a Pedro
Correia Produções fará um dia D de
venda promocional do passaporte.
Somente no próximo dia 8 de julho, eles
serão vendidos a R$ 60 reais. Os postos
de vendas são, Real Festas e lojas
Garbbo's de todo a região. Nesta semana
a Pedro Correa Produções abriu a venda
de Camarotes para os shows de Jad e
Jadson (5/10), Pedro Paulo e Alex
(6/10), Zé Neto e Cristiano (7/10),
Maiara e Maraisa (8/10) e o Trio Parada
Dura (9/10).
Este último será gratuito graças a uma
emenda do deputado doutor Leonardo
(PSD). Os Camarotes para dez pessoas
têm três preços diferenciados conforme
suas localizações. O setor 1 custa R$
3.500, o setor 2, R$ 3.200 e o setor 3, R$
3.000.Eles estão vendidos
exclusivamente por Ordilete Correia
pelo telefone (65) 99965.5796.

Autoridades, moradores e lideranças prestigiaram o evento

A

conteceu na quinta-feira a
cerimônia de inauguração da
Unidade Básica de Saúde do
Bairro Santa Isabel. Dezenas de pessoas
prestigiaram o evento, que contou com a
participação do prefeito Francis Maria, da
vice prefeita Eliene Liberato, do
presidente da câmara Marcinho Lacerda,
dos Secretários Roger e Wilson Kishi, do
vereador Edmilson Tavares, lideranças
políticas e moradores.
Com área de 356 metros
quadrados, a nova unidade do Santa Isabel
terá uma equipe de saúde composta por
médico, enfermeiro, técnico em
enfermagem, agentes comunitários,
dentistas, auxiliar de dentista, seguranças.
A médica Drª Nayara Cintra coordenará as
atividades na unidade onde é previsto o
atendimento entre 4 a 5 mil pessoas mês.
O Secretário de Saúde Roger
Alessandro, evidenciou o bom momento

por que passa a saúde municipal,
reconhecendo o apoio que vem recebendo
do prefeito Francis Maris e toda equipe da
saúde municipal. “Estamos felizes por
inaugurar mais um espaço de saúde
pública, um prédio bonito e funcional,
com ambientes modernos, construídos
para atender da melhor forma possível às
equipes de saúde, diferente de quando
tínhamos que adaptar uma casa ou outro
prédio qualquer para o funcionamento.”
Observou Roger.
O pres idente da Câmara
Marcinho Lacerda, disse que a Câmara
Municipal faz questão de apoiar todos os
projetos que beneficiam a população de
Cáceres, independente de bandeiras
partidárias. “Cáceres depende de um bom
trabalho político. Nós estamos fazendo a
nossa parte quando aprovamos as boas
ideias que se transformam em realidade
para o benefício de todos”, afirmou.

Venham todos prestigiar
17º Arraiá Correa dias 8,9 e 10 de julho

A Maior e melhor festa Julina da região

A mais de 19 anos com você

Avenida Getúlio Vargas, 1189 - Monte Verde - 3223-3200

Cáceres-MT, 02 e 03 de julho de 2016

05

Cáceres-MT, 02 e 03 de julho de 2016

06

GERAL
ROUBO

Com o detido foi encontrado um revólver calibre 38, com 03 (três) munições intactas

Força Tática prende homem
por roubo em Cáceres
Assessoria

Foto: Divulgação

cidade (Bairro Jardim União), a
equipe da Força Tática logo
deslocou até o local do delito, e
em conversa com as vítimas foi
constatado que dois homens, um
deles com uma arma de fogo
anunciou o assalto e logo em
seguida o proprietário do bar
reagiu ao assalto e com as demais
vítimas entraram em luta corporal

com os assaltantes e conseguiram
deter um deles.
Com o detido foi
encontrado um revólver calibre 38,
com 03 (três) munições intactas.
J.E.B. foi encaminhado
para o Hospital Regional de
Cáceres e se encontra a disposição
da justiça, o segundo assaltante
conseguiu fugir.

PRISÃO PREVENTIVA

Polícia Militar captura homem
com mandado de prisão em aberto
Assessoria

N

a noite desta quinta-feira
(30/06), por voltas das
19:53h no bairro Vila
Irene, a equipe da Força Tática da
Polícia Militar de Cáceres
prendeu uma pessoa com
Mandado de Prisão em aberto.
Força Tática prendeu suspeito por roubo e posse de arma de fogo
Em rondas ostensivas
pelo
Bairro
Vila Irene, ao deparar
oliciais militares do Grupo “alcunha zóio”, por roubo e posse
Após solicitação via 190
F o r ç a T á t i c a d o 6 º de arma de fogo. A prisão de um policial informando que com um homem que trafegava
Batalhão de Polícia Militar aconteceu na noite de quarta-feira havia ocorrido um roubo em um
de Cáceres prenderam J.E.B. (36), (30.06) no Bairro Jardim União.
bar próximo a Rodoviária da

P

pelo bairro, os policiais fizeram
abordagem e durante a checagem
do mesmo foi constatado uma
Prisão Preventiva em aberto em
seu desfavor.
O homem com as iniciais
E.J.C.D. de 27 anos, foi conduzido
ao CISC – Centro Integrado de
Segurança e Cidadania para
deliberações.
Foto: Ilustração

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos
de Dívida da Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem
que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por
falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de
circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou
ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ALBA REGINA MORAES LIMA (CNPJ Nº 24.009.038/0001-93) RUA 13 DE JUNHO 197 – BAIRRO CENTRO CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161164 – 14/06/2016 – Nº TIT 0030/02 – VENC 06/06/2016 – APRES
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: MARC MAQ EQUIPAMENTOS LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS;
ALBA REGINA MORAES LIMA (CNPJ Nº 24.009.038/0001-93) RUA 13 DE JUNHO 197 – BAIRRO CENTRO CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161011 – 10/06/2016 – Nº TIT 0030/01 – VENC 06/05/2016 – APRES
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: MARC MAQ EQUIPAMENTOS LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS;
ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (CPF Nº 006.292.821-02) QD A LT 06 – LOTEAMENTO ST TEREZINHA CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161866 – 28/06/2016 – Nº TIT 2016003/05 – VENC 20/06/2016 –
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CACERES – ITEM C DA TABELA D
CUSTAS; CRISTIANE FERNANDA DE SOUZA (CPF Nº 029.607.051-30) RUA PRINCESA ISABEL 5 – BAIRRO C
VELHA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161916 – 29/06/2016 – Nº TIT 100340000042412 – VENC
26/08/2015 – APRES OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – CEDENTE: OMNI S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; EZEQUIEL GOMES DA
CUNHA (CPF Nº 523.108.251-15) RUA ESTRELADA – BAIRRO SÃO LOURENCO - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 161865 – 28/06/2016 – Nº TIT 42405/03 – VENC 20/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA –
CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; 971-GIRLENE
MARIA DA SILVA M (CNPJ Nº 24.117.614/0001-16) RUA DAS SAFIRAS – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161909 – 29/06/2016 – Nº TIT 1621330 – VENC 11/06/2016 – APRES ITAU
UNIBANCO SA – CEDENTE: VICARI QUEIROZ E CIA LTDA ME – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JOSIANE
MESQUITA JACINTO (CPF Nº 020.950.481-13) RUA ARCO-IRIS SN – CHARACA NOSSA SRA. APARECIDA BAIRRO PADRE PAULO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161914 – 28/06/2016 – Nº TIT 000053 –
VENC A VISTA – APRES ANTONIO RIBEIRO DOS REIS – CEDENTE: ANTONIO RIBEIRO DOS REIS – ITEM L DA
TABELA D CUSTAS; JULIANO ALVES MACEDO (CPF Nº 000.921.821-19) RUA TUIUIUS 176 – BAIRRO VILA
MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161882 – 28/06/2016 – Nº TIT 626260170 – VENC
13/09/2015 – APRES XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA – CEDENTE: BANCO ITAUCARD S/A –
ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LUCIANO TAZZO MENDES (CPF Nº 047.498.871-61) AV TANCREDO NEVES 470
– BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161176 – 14/06/2016 – Nº TIT 4384860928
– VENC 01/03/2016 – APRES SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA – CEDENTE: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LUIZA MARA DA SILVA RAMOS (CPF Nº
011.641.891-58) RUA DAS UVAS 40 – BAIRRO JUNCO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161915 –
29/06/2016 – Nº TIT 100340000039214 – VENC 09/02/2016 – APRES OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO – CEDENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – ITEM K DA
TABELA D CUSTAS; RAIMUNDO DA SILVA BATISTA (CPF Nº 298.617.721-20) RODRIGUES ALVES 820, CIDADE
NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161900 – 29/06/2016 – Nº TIT 96582 – VENC 20/06/2016 –
APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM C DA TABELA D
CUSTAS; TEREZA PIRES DE SOUZA (CPF Nº 014.436.651-77) RUA DOS PROFESSORES – BAIRRO MARAJOARA
- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161864 – 28/06/2016 – Nº TIT 43607 – VENC 20/06/2016 – APRES
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM B DA TABELA D
CUSTAS; V SILVEIRA DA CRUZ E CIA LTDA (CNPJ Nº 06.202.384/0001-01) AV SÃO JOAO 86 - CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 161166 – 14/06/2016 – Nº TIT 1902403 – VENC 10/05/2016 – APRES BANCO DO BRASIL
SA – CEDENTE: DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; As
pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de
efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das
09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 01 DE JULHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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Estádio de Cuiabá não tem laudos suficientes para receber jogos com mais de 10 mil
torcedores. Luverdense e Vasco, no dia 16 de julho, será em Lucas do Rio Verde

Sem laudos na Arena Pantanal, LEC
confirma duelo com Vasco em casa
S
Globo Esporte

Foto: Christian Guimarães

em laudos para receber
partidas com mais de 10
mil torcedores, a Arena
Pantanal, em Cuiabá, não será o
estádio que vai sediar o duelo
entre Luverdense e Vasco, dia 16
de julho, às 18h30 (de Brasília),
pela 16ª rodada da Série B do
Brasileiro.
Com isso, a partida foi
confirmada para o estádio Passo
das Emas, em Lucas do Rio Verde
(350 km de Cuiabá). A diretoria
do Verdão do Norte tentou ajudar,
mas com a demora do governo de
Mato Grosso, gestor do estádio,
em tomar medidas, acabou
confirmando a partida para junto
de seu torcedor.
Os ingressos, inclusive, já
estão sendo vendidos em Lucas
do Rio Verde (veja o preço

abaixo). A Arena Pantanal passa
por uma série de dificuldades
desde o ano passado. Passa por
gramado em má estado de
conservação, quanto à de falta de
estrutura com pisos e forros
quebrados.
O governo alega que
ainda não recebeu a obra da
empresa Mendes Júnior e não
pode intervir. O Estado foi para a
Justiça e está em vias de auditoria
para contratar uma empresa de
forma emergencial para terminar
a Arena Pantanal.
No estádio Passo das
Emas, o Luverdense tem vitórias
históricas para o clube como
contra o Corinthians, por 1 a 0, na
Copa do Brasil 2013. O local tem
capacidade para 10 mil
torcedores. A ideia da diretoria

era transferir o jogo para a capital
de olho em uma maior
arrecadação, além de mais
conforto para torcedores e times.
A Arena Pantanal teria
apenas laudos que garantem
capacidade reduzida para 10 mil
torcedores. Procurado pela
reportagem, o governo não
respondeu os motivos da falta de
regularização.
O estádio comporta 41
mil torcedores e custou quase R$
700 milhões. O custo mensal de
manutenção é de R$ 600 mil,
pagos pelo governo de Mato
Grosso.
A média de público não
passa de 500 torcedores em jogos
dos times locais. A falta de laudos
e manutenção já gerou críticas da
CBF no ano passado. A entidade

FORÇA

Luverdense 2 x 1 Vasco, pela Série B 2014, na Arena Pantanal

Cuiabá sedia 18ª Edição do Mato
Grossense de Fisiculturismo
Globo Esporte

H

oje sábado será
realizado a 18ª Edição
do Campeonato MatoGrossense de Fisiculturismo. O
evento será realizado às 16h, no
Ginásio Aecim Tocantins, em
Cuiabá. Cerca de 140 atletas
disputarão o título das categorias
Culturismo Sênior, Men's
Physique, Bikini, Body Fitness e
Welness. O ingresso custará
R$20.O culturismo (ou
fisiculturismo) é um esporte cujo
objetivo é buscar, por meio da
musculação e de uma
alimentação correta, a melhor
formação muscular possível. Nos
campeonatos, os atletas se
apresentam individualmente ou
em grupo para a análise dos
juízes. A apresentação inclui
poses pré-definidas e
compulsórias pelas quais se
observa o volume muscular, a
definição corporal, a simetria e a
proporcionalidade dos músculos.
Mato Grosso hoje conta
com vários atletas no chamado
“grupo de elite” do esporte em
nível nacional e mundial. Um
deles é o cuiabano Cristóvão
Pinheiro, cuja segunda posição

no Campeonato Mundial de 2014
é ainda hoje a melhor colocação
do estado. Outro destaque é
Luciano Karin, terceiro lugar no
Mundial de 2015. A presença do
público e o aumento na
participação de atletas são reflexo
do alto nível do culturismo matogrossense. Nossas expectativas
de ranking nacional neste ano são

ótimas – afirma o presidente da
Federação Mato-Grossense de
C u l t u r i s m o – I F B B - M T,
Kinssiger Alencastro.
O estadual serve como
pré-requisito para classificação
dos atletas no Campeonato
Brasileiro, que será realizado nos
dias 30 e 31 de julho, em São
Paulo.

cogitava realizar o duelo entre
Brasil e Bolívia, em outubro, pela
Eliminatórias, na Arena Pantanal.
A Arena das Dunas acabou
escolhida. Equipes como
Flamengo, Fluminense e
Botafogo já procuraram a
Federação Mato-grossense de
Futebol (FMF) para mandar
jogos em Cuiabá, mas tiveram

que recuar.
Va l o r e s - O s i n g r e s s o s
promocionais e limitados serão
c o m e r c i a l i z a d o s
antecipadamente por R$50. No
dia do jogo os ingressos custarão:
R$ 60 e R$ 30 – meio ingresso.
Será obrigatória a apresentação
de carteirinha de estudante ou que
comprove o beneficio.

Foto: Assessoria/IFBB-MT

Fisiculturismo
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Abrimos nossa High Society parabenizando
a simpática e charmosa Adriana Maciel
Mendes Merotti que ontem recebeu o
tradicional “Parabéns” do maridão
Amarildo, do filho André e amigos.
Felicidades amiga!

By Rosane Michels

Esotérico
Marte retoma o movimento
direto em Escorpião
trazendo maior equilíbrio
ao seu mundo emocional.
Um projeto, que vem sendo
negociado nos últimos meses, ganha
um novo ritmo e movimento. O
momento pode envolver boas
negociações e acordos.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando uma
fase de maior envolvimento com o
mundo material e financeiro. O
período é facilitador para firmar
negócios que envolvam o aumento
de seus rendimentos. No entanto,
economize.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando dias
de maior envolvimento
com seus relacionamentos. Uma
sociedade ou parceria, que vem
sendo negociada, pode ser firmada.
Tome cuidado com o excesso de
agressividade.

Marte retoma seu
movimento direto em seu
signo deixando-o mais
assertivo e objetivo. A sensação de
freio puxado fica para trás. O
momento pode envolver aumento da
agressividade, portanto, mantenha a
calma. Dias de conquista de
objetivos.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando dias de
rotina intensa,
especialmente no trabalho. Um
projeto que esteve estagnado nos
últimos meses começa a
movimentar-se com mais velocidade.
Não se envolva em discussões.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião e sua energia vital
melhora sensivelmente. No entanto,
ainda tome cuidados redobrados
com sua saúde. O momento é ótimo
para o planejamento de novos
projetos. Medite, se possível, e
pratique yoga.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião e um romance,
que vem sendo desenhado
pelo Universo, ganha força. O
momento envolve paixão e entrega.
Se ainda estiver só, uma pessoa
especial pode mexer profundamente
com seu coração.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando dias de
maior atividade relacionada a um
trabalho em equipe. É bastante
possível e provável que você seja
convidado a gerenciar uma equipe
de trabalho. Tome cuidado com as
reações agressivas.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando dias de
maior envolvimento com
sua vida doméstica. O período
envolve dinamismo e aumento das
atividades em sua casa. Tome cuidado
com provocações em família.
Mantenha a calma.

Marte retoma seu movimento
direto em Escorpião
indicando dias de maior
atividade relacionada a um projeto
profissional. Você estará mais
agressivo e objetivo, e deve tomar
cuidado para não passar por cima de
pessoas que mantém algum
interesse.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando maior
movimento em sua rotina.
Tome cuidado com o excesso de
energias, que pode levar ao aumento
da ansiedade. Não se deixe levar pelo
excesso de movimento e cuidado com
acidentes.

Marte retoma seu
movimento direto em
Escorpião indicando dias de
maior envolvimento com um
projeto de médio prazo que envolve
pessoas estrangeiras. O momento é
ótimo para marcar ou realizar
viagens. Mudanças na filosofia de
vida.

Hoje é dia de festa, desejamos os mais
sinceros votos de paz, saúde, felicidades e
muitos anos de vida a Rosinei Neves que esta
marcando mais um gol no placar da vida.
Parabéns!

Flores multicoloridas ao casal Odair Oliveira e Adriana
Frades que há 20 anos uniram suas vidas. Parabenizamos o
casal pelas Bodas de Porcelana e rogamos á Deus que ele
continue abençoando essa união.
Brindou data nova ao lado de familiares e
amigos a nossa querida leitora assídua Mara
Rúbia Silva Garcia a quem desejamos muitas
felicidades.

Completou mais um ano de existência e experiências a
querida educadora Jucyara Costa Sortica que escreveu
mais um capitulo no livro da vida. Felicidades!

Um alô mais que especial a Paulo Almeida
que desenvolve um ótimo trabalho na Nissey
Maquinas Agrícolas. Sucessos!

