
INSCRIÇÕES TREINAMENTO
O Sindicato Rural de Cáceres em parceria 
com o Senar-MT, estará oferecendo no mês 
de setembro dois treinamentos. O primeiro 
acontece de 12 a 16 sobre Associativismo e 
Cooperativismo e o segundo abordará sobre 
Transformação caseira de produtos de 
origem animal em embutidos, defumados e 
beneficiamento e conservação do pescado, 
que acontecem no período de 19 a 23 de 
setembro. Os cursos serão realizados na 
sede do Sindicato Rural em período 
integral. Informações pelos telefone 3223-
2111 ou no escritório do sindicato no parque 
de exposição em horário comercial.  

GREVE
Desde ontem os bancários de Mato Grosso 
c r u z a r a m  o s  b r a ç o s  p o r  t e m p o  
indeterminado. A greve foi decidida na 
última assembleia da categoria, realizada no 
dia primeiro. Os bancários reivindicam 
reajuste salarial de 14,78%, Piso salarial de 
R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo 
do Dieese em valores de junho último); 
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá no valor de R$ 880,00 
ao mês para cada;  melhorias das condições 
de trabalho, prevenção contra assaltos e 
sequestros, etc.  A Fenabran - Federação 
Nacional dos Bancos, sinalizou somente  
com a proposta de reajuste de 6,5%, que não 
foi aceito pelos bancários.

MULHERES NAS ELEIÇÕES
Nas eleições municipais, o percentual geral 
de mulheres que disputam os cargos eletivos 
ultrapassou 30%. A  que isso primeira vez
aconteceu foi nas eleições municipais de 
2012, quando partidos políticos e 
coligações atingiram o percentual de 
3 2 , 5 7 %  d e  c a n d i d a t a s  d o  s e x o  
feminino.Segundo dados do sistema 
DivulgaCandContas, do total de candidatos 
destas eleições, 155.587 (31,60%) são do 
sexo feminino, e 336.819 (68,40%) são 
homens. Na disputa para os cargos de 
vereador em todo o país, essa proporção é 
ainda maior: 32,79% são candidatas. Na 
disputa majoritária (para prefeito), 12,57% 
dos candidatos são do sexo feminino.

ICMS PARA 2017
A gerência Técnica da Associação Mato-
grossense dos Municípios – AMM divulgou 
nesta segunda-feira (05) os índices 
definitivos de participação dos municípios 
no produto de arrecadação do ICMS que vão 
vigorar em 2017. A Portaria nº 162/2016 foi 
publicada pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, no Diário Oficial do Estado.  As 
respostas referentes às impugnações 
apresentadas pelos municípios serão 
disponibilizadas no site da Sefaz, a partir do 
d i a  15  de  se t embro ,  no  aces so  
disponibilizado ao servidor municipal 
cadastrado na Gerência de Índice de 
Participação dos Municípios – GIPM, e 
também, no e-process de impugnação.  Os 
municípios têm direito a 25% do ICMS 
arrecadado pelo estado, que fica com 75% 
da arrecadação do imposto. Pelos critérios 
atuais, os 25% que são creditados para as 
prefe i turas  obedecem a  seguinte  
composição: Valor Adicionado (75%), 
Unidade de Conservação e Terra Indígena 
(5%), Área (1%), Receita Própria (4%), 
População (4%) e Social (11%).
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 O Supremo Tribunal Federal 
(STF) está com um baita abacaxi para 
descascar. Com a aberrante decisão 
do Senado Federal em fracionar o 
julgamento, os partidos políticos que 
apoiavam o afastamento da ex-
presidente da República Dilma 
Rousseff foram compelidos a 
impetrar mandado de segurança ao 
S T F ,  a l e g a n d o  a  
inconstitucionalidade da divisão, na 
medida em que a Constituição da 
República é clara na imposição da 
sanção de inabilitação para exercer 
qualquer função pública como 
d e c o r r ê n c i a  l ó g i c a  d o  
reconhecimento da prática de crime 
de responsabilidade.

A Corte Suprema do país, 
prel iminarmente,  anal isará a  
possibilidade ou não de conhecer da 
impetração, surgindo, portanto, duas 
possibilidades. 

A primeira trata de um 
caminho mais cômodo, que seria 
reconhecer que não tem competência 
para analisar a decisão do Senado, 
sendo deste a competência absoluta e 
indelegável para decidir sobre os 
quesitos relativos ao julgamento de 
impeachment do presidente da 
República.

A outra possibilidade seria 
conhecer do mandado de segurança e 
analisar seu mérito, isto é, se houve 
ofensa à Constituição ao fracionar o 
julgamento. 

Nesta hipótese, então, a Corte 
terá duas alternativas: manter a 
d e c i s ã o ,  a f a s t a n d o  a  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o  
fracionamento do julgamento; ou 
reconhecer a inconstitucionalidade, 
circunstância que fará nascer outras 
duas possibilidades de julgamento 
pelo STF. 

A primeira possibilidade seria 
anular integralmente o julgamento do 
impeachment, restando ao Senado 
Federal realizar novo julgamento, já 
que aos senadores, juízes naturais e 
exclusivos da causa, compete decidir 
se houve crime e impor a pena.

A segunda opção seria 
entender que a imposição da 
inabilitação para exercer função 
pública por oito anos é uma 
decorrência lógica, um efeito do 

reconhecimento do crime de 
responsabilidade, acolhendo o pedido 
manejado no mandado de segurança, 
com a imposição da inabilitação para 
a ex-presidente Dilma. Diante desse 
c e n á r i o ,  o  c o r r e t o  s e r i a  o  
r e c o n h e c i m e n t o  d a  
inconstitucionalidade, porém, com a 
anulação integral do julgamento 
proferido pelo Senado Federal.

Esse entendimento segue 
argumentações tanto fáticas quanto 
constitucionais. A questão do 
fracionamento foi decidida pelo 
presidente do STF antes do início da 
votação dos quesitos. 

Dessa forma, os senadores 
analisaram a causa pautados nos 
ques i t o s  d ive r sos  e  mu i to s  
sinalizaram que votariam pelo não 
reconhecimento da prática do crime 
de responsabilidade, caso tivesse que 
decidir em um único quesito, como 
demonstrado na ocasião pelo senador 
Cristovam Buarque.

Q u a n t o  a o  a s p e c t o  
constitucional, a Constituição 
Federal atribuiu, tal como fez no 
Tribunal do Júri, competência 
soberana ao Senado para decidir 
sobre o cometimento de crime de 
responsabilidade e as penas a serem 
impostas, não podendo a Corte 
Máxima do país substituir a vontade 
dos senadores, no que pertence ao 
mérito.

Ou seja, não pode decidir se 
h o u v e  o u  n ã o  c r i m e  d e  
responsabilidade, nem aplicar penas 
não impostas pela casa legislativa, 
cabendo assegurar o cumprimento da 
Constituição, o qual prescreve, 
inequivocamente, a perda do 
mandato, com a inabilitação para o 
exercício de função, quando 
r e c o n h e c i d o  o  c r i m e  d e  
responsabilidade. 

Cria-se, dessa forma, uma 
delicada e importante questão: como 
decidirá o Supremo Tribunal Federal?
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É comum não nos darmos conta 
dos direitos que temos, do modo como 
não os reivindicamos e os exercemos. É 
neste contexto que participar das eleições 
não é apenas fazer valer um direito, mas 
também uma forma de manifestar poder e 
exercer a cidadania que nos permite ter a 
nossa quota na escolha de quem vai 
governar nossa cidade nos próximos 
quatro anos.

Ainda que as pessoas expressem 
maior apreço pelo cenário nacional é nas 
eleições municipais que se inicia de fato o 
processo político nacional.
A experiência que se acumula legislando 
ou exercendo cargo no Executivo dos 
municípios é que mais tarde, dá realce a 
vida dos que aspiram voos mais altos. O 
poder local é que proporciona a 
implementação das políticas públicas 
com interface direta com o cidadão, 
visando assegurar proteção e atendimento 
básico, com prestação de serviço que vai 
desde a coleta do lixo, distribuição de 
es tac ionamento  públ ico ,  saúde ,  
transporte, . É o desenvolvimento escola
aliado à justiça social.

A melhor maneira de tornar-se 
influente no lugar onde se vive e trabalha, 
é participar da política local, atitude que 
além de fornecer o impulso necessário 
para revigorar a rede da democracia, é o 
melhor momento para se colocar, dar voz 
aos planos e sonhos e para fazer 
cobranças.O exercício da cidadania 
entretanto, não se limita a liberdade de 
expressar atendência política, de votar, 
enfim. 

Porém, é nesse contexto quase 
familiar que a cidadania se confirma, que 
a escolha do Prefeito deve pairar.Para que 
o  pre fe i to  possa  e fe t ivamente ,  
desempenhar bem suas funções, é 
necessário transformar o serviço público 
em “serviço para atender bem o público”, 
com profissionalização e humanização.  

Vivemos tempos difíceis, é preciso 
cuidar da população com carinho, 
lembrando que projetos para cultura e 
esporte são instrumentos inclusivos 
indispensáveis para a plena afirmação da 
dignidade humana em todas as 
dimensões.

Agora, por mais que sejamos 
capazes de elaborar uma extensa lista de 
razões pelas quais estamos cansados de 
votar, pode-se tentar uma estratégia nova, 
invertendo a ordem do desânimo e 
aprimorando a participação, cedendo 
ideias, projetos, estando atentos ao que 
falam e se nos ouvem.

Tomando esse conjunto de 
cuidados, alerte-se ainda para o fato que 
agora muitos candidatos exploram o 
poder financeiro, os amigos influentes, os 
supostos padrinhos com elevado grau de 
dignidade, mas não é nessa conjuntura de 
palanque imponente que devemos votar.

Apesar da dependência ainda 
usual dos municípios brasileiros pelas 
transferências de repasses estaduais e 
federais, a descentralização está cada vez 
mais na ordem do dia dos municípios.
 
Olga Borges Lustosa é cerimonialista 
pública e escreve exclusivamente neste 
B l o g  t o d a  t e r ç a - f e i r a  -  
o lgaborges lus tosa@gmai l .com e  
www.olgalustosa.com  

Impeachment: como deverá agir o STF?Poder local na pauta

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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aproveitou para anunciar mais 
uma grande promoção para os 
clientes. “Estamos lançando a 
campanha da Colgate: Papai Noel 
vai chegar de barco e motor e eles 
podem ser seus”, anuncia.

E d i l  e x p l i c a  q u e  
comprando três produtos da linha 
Colgate, composta por 10 
marcas, o cliente tem direito a um 
cupom para concorrer ao 
conjunto náutico, um barco de 
alumínio de 5,5 metros Skiper 
600 da Pró Náutica e um Motor 
Yamaha 15 HP . Segundo ela o 
sorteio acontece dia 31 de 
dezembro, próximo. 

“Até lá os clientes podem 
acumular chances de ganhar, 
q u a n t o  m a i s  p r o d u t o s  
comprarem, maior a chance de 
ganhar”, avalia a gerente.

ois clientes começaram o Dm ê s  d e  s e t e m b r o ,  
recebendo prêmios do 

Atacado Pantanal. Na virada do 
mês foram sorteados dois 
prêmios, uma TV de Led de 43 
polegadas e um jogo, contendo 4 
cadeiras e uma mesa de marfinite.
 O sorteio aconteceu ao 
vivo na presença dos clientes no 
último sábado, dia 03, sendo 
anunciado imediatamente no 
sistema de sonorização da loja, o 
nome dos contemplados no 
evento. 

A Felizarda que começa 
setembro com uma nova TV de 43 
polegadas, Philips , numa 
parceria do Atacado Pantanal e a 
Erva Mate UHDE, foi a moradora 

do bairro Marajoara, Jacyra 
Fátima da Cruz Silva. “Estou 
muito feliz, nunca havia ganhado 
nada em sorteios, rifas, bingos, 
hoje a sorte sorriu pra mim. A TV 
veio em boa hora, estava mesmo 
precisando”, comemorou Jacyra.

O outro sortudo, que 
levou o jogo de mesa e cadeiras 
de marfinite da Itaipava, foi o 
Marcos Augusto da Silva, 
residente no Jardim do Trevo. 
“Dois presentes, hoje tive a grata 
satisfação de comemorar o 
aniversário da minha filha, e 
agora receber um presente do 
Atacado”, anunciou.
Conjunto Náutico/Barco e 
Motor de Popa

A gerente Edil Garcia, 

Fronteira 2. Centro Municipal de 
Educação Infantil (CAIC) 3. 
E.M. Santa Catarina 4. E.M. São 
Francisco 5. E.M. Buriti 6. 
Núcleo Sapiquá 7. E.E. Criança 
Cidadã  8. E.M. Novo Oriente 9. 
E.E. União e Força 10. E.M. 
Eduardo Benevides Lindote 11. 
E.M. Vila Real 12. E.M. Jardim 
Paraíso 13. Colégio Adventista de 
Cáceres 14. E.E. Esperidião 
Marques 15. E.M. Raquel Ramão 

ete de Setembro será Scomemorado com Desfile 
Cívico Militar em Cáceres. 

O evento acontece na Avenida 7 
de Setembro, a partir das 8 horas. 
A previsão da Secretaria de 
Educação é de que esse ano mais 
de duas mil pessoas participem do 
desfile.

O secretário de Esporte, 
Cultura e Lazer e secretário 
interino de Educação, Jair 
Cestari, falou a reportagem, que 
este ano o desfile contará com a 
presença de 25 unidades  
escolares  da rede pública e 
privada,  entidades de classe, 
clubes de serviço,  além da 
tradicional apresentação  do 2º 
Batalhão de Fronteira, do 6º 
Batalhão de Polícia Militar, da 2ª 
Companhia de Bombeiro Militar 
e Marinha, que são aguardados 
como a atração ímpar nesse dia 
cívico.

"O espírito de Civismo 
tomará conta da Avenida em 
comemoração a Independência 
do Brasil", ressalta Jair.

Entre as atrações a 
renomada e tradicional Fanfarra 

dos Freis, estará comandando o 
desfile na Avenida. Também será 
abrilhantado pelos Grupos que 
participam do 1º Festival 
Internacional de Folclore do 
Pantanal - FIFOPAN.
Jair aproveitou a reportagem para 
convidar toda a população para 
assistir e  prestigiar o evento.
O desfile obedecerá a seguinte 
ordem de apresentação: 1. 
Banda do 2º Batalhão de 

grande atração do evento e no dia 
09 (sexta-feira) o cantor Eli 
Soares, outro fenômeno da 
música Gospel se apresentará. Os 
ingressos estão sendo vendidos 
no Colégio Batista, Posto Taimã, 
Espaço Cristão, bem como com 
os líderes das igrejas evangélicas.

P a r a  o  s h o w  d e  
Fernandinho os ingressos de pista 
custam R$ 30,00 e a Área Vip, R$ 
50. Já para o show  de Eli Soares o 
ingresso de Pista custa R$ 25 e  
Área Vip R$ 40, ambos área vip 
com direito a água e refrigerante.

Você ainda tem a opção de 
adquirir o Passaporte para os dois 
show, sendo que a pista custa R$ 
50,00 e a área Vip R$ 70,00.

 ela primeira vez em PCáceres, o evento traz  
feira de artesanato, área de 

lazer para as crianças, praça de 
alimentação, shows regionais e  
dois shows nacionais que 
prometem tremer o chão de 
Cáceres.

D e  a c o r d o  c o m  a  
programação o evento seria 
realizado no Sesi Clube. Por 
o c a s i ã o  d o  t e m p o ,  o s  
organizadores transferiram para o 
Iate Clube, por oferecer um 
espaço fechado o que dará maior 
comodidade e conforto ao 
público presente.

Amanhã a noite o cantor 
nacional Fernandinho será a 

Sol 31. Ordem Demolay 32. 
Fanfarra Frei Matheus 33. 
Associação W-Kan de Karate 
–Do Shotokan Oficial 34. Projeto 
Lobo Guará  35. Cruz Vermelha 
Filial Cáceres  36. Grupo 
Folclórico Vitória Régia e os 
Participante do 1º Festival 
Internacional   de Folclore do 
Pantanal- FIFOPAN
37. Agencia da Capitania dos 
Portos “ Marinha do Brasil  38. 2º 
Batalhão de Fronteira 39. 6º 
Batalhão de Polícia Militar 40. 2ª 
Companhia da Bombeiros Militar  
41. Segurança Penitenciária 42. 
Defesa Civil

da Silva 16. E.M. Dom Máximo 
Biennés 17. E.E. Senador Mario 
M o t t a  1 8 .  E . M .  J a r d i m  
Guanabara 19. E.M. Profª 
Erenice Simão Alvarenga 20. E.E 
Dr. José Rodrigues Fontes 21. 
E.E. Demétrio Costa Pereira 22. 
E.E. Onze de Março  23. 
Programa Rede Cidadã 24. E.E. 
Desembargador Gabriel Pinto de 
Arruda 25. E.E. São Luiz 26. E.E. 
Ana Maria Noronha 27. Clube de 
Aventureiros “Vigilantes Kid´s” 
28. Clube de Aventureiros 
“Pequenos Guardiões” 29. Clube 
de Aventureiros Pequenos Heróis 
30. Núcleo Alfa- Guardiões do 

ATO CÍVICO

7 de Setembro é comemorado com
Desfile Cívico Militar em Cáceres

Da Redação

Entre as atrações a renomada e tradicional Fanfarra dos Freis, estará comandando o desfile na Avenida

Foto: Arquivo

Fanfarra dos Freis abrilhanta Desfile 7 de Setembro

PREMIAÇÃO

Atacado pantanal entrega
prêmios na virada do mês

Assessoria

 
Foto: Assessoria

Dois clientes começaram o mês recebendo prêmios do Atacado Pantanal

SHOWS

Por mudança climática ExpoGospel
acontece no Iate Clube em Cáceres

Da Redação

 
Foto: Divulgação

Fernandinho comanda a primeira noite do ExpoGospel
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Avenida Getúlio Vargas, 

1189 - Monte Verde Promoções e Eventos

3223-3200

Transferências; Empréstimos e 
Solicitação de cartão de crédito.

 professor Weily Toro Machado, Oda Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) teve o 

trabalho Ambiente de Luz e Homicídios 
aprovado pelo maior evento de economia 
da América Latina, o Latin American and 
Caribbean Economic Association e Latin 
Amer ican  Econometr ic  Socie ty  
(LACEA-LAMES). A edição 2016 
acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de 
novembro na Universidad Eafit, na 
Colômbia.

Entre os mais importantes 
economistas do mundo são esperados 
para o evento três ganhadores do Prêmio 
Nobel em Economia. James J. Heckman, 
da University of Chicago (2000), Finn E. 
Kydland, da University of California 
(2004) e Edmund S. Phelps, da Columbia 
University (2006).

Ambiente de Luz e Homicídios 
é um dos capítulos da tese de doutorado 
de Weily Toro com os coautores Robson 
Tigre e Breno Sampaio. Os pesquisadores 
concluíram que o horário de verão 
aplicado no Brasil com o objetivo de 
economizar energia desde 1932, e nos 
moldes atuais desde a década de 2000, foi 
capaz de salvar cerca de 3.850 vítimas 
potenciais de homicídio por arma de fogo 
nos anos de 2006 a 2011.

As conclusões foram obtidas 
por meio de várias metodologias. 
"Usando técnicas  de  regressão 
d e s c o n t í n u a  n ã o - p a r a m é t r i c a ,  
encontramos uma diminuição acentuada 

Banco do Brasil: Saque com cartão; 
D e p ó s i t o s  e m  d i n h e i r o ;  

s clientes podem realizar Otransações bancárias nas 
agências próprias dos 

Correios. 
 Em Mato Grosso, o Banco 
Postal está presente em todos os 
municípios, totalizando 156 
agências que seguem o mesmo 
horário dos serviços postais, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h. 
 Aos sábados, no período 
matutino,  a Agência Central em 
Cuiabá é aberta ao público das 9 h 
às 12 h. Para consultar o horário de 
atendimento da unidade mais 
próxima, o cliente pode acessar o 
s i t e  d o s  C o r r e i o s  
( ).www.correios.com.br
Operações - Nas unidades do 
Banco Postal é possível realizar os 
seguintes serviços:
Para clientes do Banco Postal e 

no número de homicídios por armas de 
fogo nos Estados brasileiros com horário 
de verão (14,4%), enquanto nenhuma 
relação estatística é encontrada entre os 
Estados não afetados pela política. O 
efeito descoberto é maioritariamente 
concentrado em horas diretamente 
afetadas pela mudança na luz do dia", 
afirma o pesquisador.

Weily Toro explica que o artigo 
investiga a influência da luz ambiente no 
número de homicídios por arma de fogo 
em um dos países mais violentos do 
mundo, no caso o Brasil. 

«Aproveitamos a variação 
exógena em horas de luz do dia e 
exploramos a transição da hora padrão 
para horário de verão nos Estados da 
região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Como não existe horário de verão nos 
Estados da região Norte e Nordeste, 
utilizamos estes dados como um teste 
placebo para fazer a comparação ao redor 
da transição".

O pesquisador disse ainda que 
segundo a teoria do crime os bandidos 
levam em consideração a variável luz 
para cometer ou não o delito. Ao cometer 
crimes no período em que existe luz a 
probabilidade de ser apanhado aumenta, 
e, por isso, com a claridade no final da 
tarde, proporcionada pelo horário de 
verão, o comportamento do criminoso é o 
de não cometer o crime. 

"Durante as pesquisas foi 
observada a não realocação de atividades 

homicidas durante o dia", explica Toro.  
O artigo pode ser acessado em:
www.researchgate.net/publication/3037
22245_Ambient_Light_and_Homicies
Outro artigo que Toro publicou 
juntamente com os coautores Robson 
Tigre e Breno Sampaio ganhou 
repercussão internacional ao ser 
publicado na  Revista Economics Letter
em 2015. Durante a pesquisa eles 
concluíram existir fortes evidências de 
que o horário de verão aumenta o número 
de mortes por infarto em 8,5% nas 
primeiras semanas e que a incidência 
maior é entre as pessoas com mais de 60 
anos de idade

Weily Toro concluiu sua tese de 
doutorado em Economia, em abril deste 
ano, na Universidade Federal de 
Pernambuco através de um Doutorado 
Interinstitucional realizado entre UFMT, 
UFPE e Unemat. 

O pesquisador é graduado em 
Ciências Contábeis pela Unemat onde é 
professor no curso de Ciências Contábeis 
do Câmpus de Cáceres, atualmente ocupa 
função de pró-reitor de Gestão Financeira 
da Universidade.
Robson Tigre – Mestre e graduado em 
Economia pela UFPE, atualmente é 
doutorando em Economia pela Università 
di Bologna, na Itália.

Breno Sampaio – Doutor em 
Economia pela University of Illinois at 
Urbana Champaign atualmente é 
professor de Economia na UFPE.

PF ainda conseguiu apreender 274 
kg de cocaína e todos os bens dos 
investigados foram sequestrados, 
i n c l u i n d o  c o n t a  b a n c á r i a ,  
apartamentos, veículos, caminhões, 
fazendas e rancho.

Em entrevista exclusiva ao 
JCC o delegado da Polícia Federal 
em Cáceres,  Dr. Gregório, informou 
que na manhã de ontem um 
candidato a vereador foi preso na 
cidade de Porto Esperidião em uma 
operação contra tráfico internacional 
de drogas. 

Segundo o delegado na hora 
da prisão foi encontrado uma pistola 
9 milímetro de uso exclusivo da PF e 
exército, e em sua propriedade foi 
encontrado 10 Kg de substancia 
aná loga  a  coca ína .  Fon t e s   
identificaram o suspeito como sendo 
Jovanil, mais conhecido como 
'Jacaré'. A PF não deu detalhes da 
prisão do candidato e dos outros 
presos na operação.

 o m  o  o b j e t i v o  d e  Cd e s a r t i c u l a r  u m a  
organização criminosa que 

introduzia em território brasileiro 
entorpecentes vindos da Bolívia que, 
posteriormente, eram enviados para 
os estados do centro do país, a 
Polícia Federal deflagrou na manhã 
de ontem a Operação ALLIGATOR.

Durante a ação foram 
cumpridas 17 medidas judiciais, 
sendo 6 mandados de prisão 
preventiva, 7 mandados de busca e 
apreensão e 4 mandados de 
condução coercitiva. 

As ordens estão sendo 
cumpridas nos municípios de 
Cuiabá, Sinop, Cáceres e Porto 
Espiridião, todos em Mato Grosso.

De acordo com estimativa 
da  Polícia Federal a organização 
movimentava, mensalmente, cerca 
de R$ 4 milhões com o tráfico 
internacional de drogas.

Durante as investigações, a 

realizar o saque do benefício e 
Abertura de contas.
 Por questões de segurança, 
o serviço de depósito em cheque 
não estará disponível durante o 
período de greve dos bancos, mas 
os limites transacionais foram 
reajustados.

Para população em geral: 
P a g a m e n t o s  d i v e r s o s  
(concessionários, carnês, entre 
outros, sendo títulos do Banco do 
Brasil a qualquer tempo e títulos de 
outros bancos até o vencimento);  
Beneficiários do INSS com cartão 
vinculado ao Banco do Brasil ou 
sem vínculo bancário podem 

ATENDIMENTO

Agências dos Correios são alternativa
durante greve dos bancos em todo país

O Banco Postal segue operando normalmente

Redação c/ Assessoria  
Foto: Arquivo

PESQUISA

Horário de Verão reduz 
homicídios por arma de fogo  
Hemilia Maia

Banco Postal é uma alternativa durante a greve dos bancos

ROTA DO PÓ

PF  desarticula quadrilha que movimentava  R$
4 milhões mensalmente  com tráfico de drogas

Redação c/ Assessoria

 
Foto: PF

274 kg de cocaína e todos os bens dos investigados foram sequestrados

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA É ASSALTADA 
NO CENTRO DE CÁCERES

Conforme BO 2016/282826, 
por volta das 16h 50 de 
segunda-feira, 05,   dois 
criminosos adentram no 
Centro Oftalmológico de 
Cáceres - COC, anunciando 
assalto. Um dos assaltantes 
portava uma pistola preta,  
r e la tado  pe las  v í t imas   
E.F.S.R. de 23 anos, C.F.C.S. 
de 25 anos e A.L.N.S. de 38 
anos, que estavam trancadas 
na sala do financeiro quando a 
GU da Polícia Militar chegou. 
Segundo as vítimas a todo tempo os dois pediam dinheiro e objetos de valor, assim 
pegaram uma pasta contendo cheques devolvidos, um envelope com a quantia de 
R$ 200,00 (duzentos reais), um cartão do banco do Brasil, um cartão da Caixa 
Econômica Federal e vários objetos pessoais das vítimas. Após isso as três foram 
trancadas e os bandidos tomaram rumo ignorado. As câmeras do circuito interno de 
monitoramento registraram a ação dos meliantes. A equipe da Policia Militar 
realizou rondas ostensivas na busca dos suspeitos, mas não lograram êxito. Agora o 
caso seque sob investigação da Polícia Judiciária Civil.(Foto: PM-MT)

GEFRON DURANTE ABORDAGEM PRENDE
DOIS HOMENS COM MANDADO EM ABERTO

Policiais Militares do Grupo 
Especial  de  Segurança de 
Fronteira ,  juntamente com 
policiais militares que estavam de 
serviço no posto fixo do Indea, na 
Fortuna no sábado (03.09), 
realizaram a prisão de A. D. S.,  de 
29 anos, o mesmo está com 
mandado de prisão preventiva em 
aberto, no município de Porto 
Esperidião. O outro indivíduo 
J.P.G., de 46 anos foi preso por 
desobediência  e  danos  ao  

patrimônio. A prisão também aconteceu no município de Porto Esperidião. 
Durante a checagem constatou que o mesmo estava em cumprimento de regime 
semi aberto e que teria que estar com tornozeleira eletrônica para monitoramento. 
Ele confessou aos policiais que retirou a tornozeleira para ir até uma fazenda na 
Bolívia. Diante  dos fatos os suspeitos foram detidos e encaminhado a Delegacia de 
Polícia Civil de Porto Esperidião.  (Foto: Ilustrativa)
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 Polícia Judiciária Civil Ade Comodoro realizou a 
prisão de um suspeito de 

receptação e corrupção de 
menores na sexta-feira (02). Na 
residência do investigado foram 
recuperadas joias avaliadas em 
aproximadamente 20 mil.

O furto dos objetos foi 
comunicado na Delegacia de 
Polícia de Comodoro na manhã 
de sexta. A vítima relatou no 
Boletim de Ocorrência que no dia 
26.08 viajou para a cidade de 
Vilhena (RO) e deixou o suspeito, 
Julio Cesar Custódio, 35, 
limpando o quintal de sua 
residência e, ao retornar, no 
mesmo dia, encontrou o portão de 
sua residência aberto.

A i n d a  s e g u n d o  a  
c o m u n i c a n t e ,  e l a  t e r i a  
questionado Júlio sobre o 
episódio, e ele disse que talvez 
tivesse aberto o portão sem 
querer, pois ficou com o controle. 
A vítima declarou só ter sentido 
falta das joias na quinta-feira 
(01.09). Em conversa com um 
proprietário de uma relojoaria da 
cidade, a mulher obteve a 
informação de que um homem 
com as mesmas características de 

Júlio, inclusive com o mesmo 
nome, havia oferecido joias 
s i m i l a r e s  à s  s u a s  n o  
e s t a b e l e c i m e n t o . A o  s e r  
procurada pela vítima, a equipe 
policial da DP de Comodoro 
iniciou diligências com o objetivo 
de localizar Julio. Encontrado 
pelos policiais civis em sua 
r e s i d ê n c i a ,  o  s u s p e i t o  
inicialmente confirmou a autoria 
do furto. No entanto, ao ser 
apresentado à autoridade policial 
na delegacia, ele mudou a versão.

O conduzido declarou que 
o furto teria sido realizado por um 

a d o l e s c e n t e  ( “ A ” ) ,  c u j a  
identidade completa não soube 
precisar, tampouco endereço, que 
teria invadido a casa, realizado o 
furto e entregue as joias a ele 
(Julio), para que vendesse e 
r e p a r t i s s e  o  d i n h e i r o  
posteriormente.As joias foram 
localizadas no quarto do suspeito. 
Diante dos fatos, Júlio foi 
autuado em flagrante pelo crime 
de receptação e corrupção de 
menores. As joias apreendidas 
foram devolvidas à vítima. O 
caso segue em investigação pela 
Delegacia.

m traficante investigado Upela Polícia Judiciária 
Civil de Pontes e Lacerda 

foi preso em flagrante, na 
segunda-feira (05.09),  no 
município. O suspeito, Gerson da 
Silva Costa foi autuado pelo 
crime de tráfico de drogas.

Há algum tempo, a equipe 
de investigadores da Delegacia de 

Pontes e Lacerda monitoravam o 
ponto de venda de entorpecentes, 
no bairro Jardim Morada da 
Serra, comandado pelo suspeito. 
Na segunda-feira (05), policiais 
receberam a informação de que 
havia drogas disponíveis para 
venda na residência.

Em monitoramento do 
local, policiais avistaram o 

traficante sentado em frente a 
casa, com mais um suspeito. Após 
abordagem dos investigados, 
policiais realizaram buscas na 
residência, onde encontraram 
porções de pasta base de cocaína, 
com aproximadamente 400 
gramas e uma porção de cocaína 
pura.

No local, policiais ainda 
apreenderam uma balança de 
precisão, um aparelho celular e 
uma gargantilha. Enquanto os 
policiais estavam na residência, 
chegou um senhor, que confessou 
ser usuário de drogas e que havia 
ido ao local para adquirir 
entorpecente.

O material foi apreendido 
e todos os suspeitos que estavam 
na casa foram conduzidos a 
Delegacia de Pontes e Lacerda. 
Após ser interrogado, Gerson foi 
autuado em flagrante por tráfico 
de drogas. Os outros dois 
conduzidos responderão a Termo 
Circunstanciado de Ocorrência 
por uso de drogas. 

NO XILINDRÓ

Polícia Civil em Comodoro recupera
joias furtadas avaliadas em 20 mil

Assessoria/PJC-MT

O furto dos objetos foi comunicado na Delegacia de Polícia de Comodoro na manhã de sexta

FIM DO MUNDO

Ponto de venda de droga em Pontes
e Lacerda é fechado pela Polícia Civil
Assessoria PJC-MT

O material foi apreendido e todos os suspeitos que estavam na casa foram conduzidos a Delegacia de Pontes e Lacerda
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços Notariais e 
Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.04.2015, solicitando a intimação por Edital dos Srs. Frank Henrique de Souza e Thais 
Cristina Batista do Couto, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 04.09.2014, sob nº 844440645084, registrado sob nº R-04 
na matrícula 44.003 deste Cartório, referente ao imóvel situado no Lote 05 da Quadra 07 – Loteamento Brianza, nesta 
cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHES para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. 

Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 18.04.2016 corresponde a R$ 6.150,37

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações previstas no art. 
26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as parcelas que vencerem no prazo desta 
intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para  que se dirijam a esta Serventia de Registro de Imóveis, 
situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverão 
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data da terceira 
publicação.

Nesta oportunidade, ficam V.Sª cientificados que o  não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.                                 

                                    Cáceres-MT, 05 de Junho de 2016.
                                                      Suellen Cristine da Cruz
                                                   Escrevente Juramentada
Aos Ilmos Srs.
FRANK HENRIQUE DE SOUZA
THAIS CRISTINA BATISTA DO COUTO
Rua Veneza Lote 05 Quadra 07 – Loteamento Brianza
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  

DATA PRESTAÇÃO VALORES
04/10/2015 4 R$ 903,67
04/11/2015 5 R$ 930,45
04/12/2015 6 R$ 917,30
04/01/2016 7 R$ 902,60
04/02/2016 8 R$ 845,94
04/03/2016 9 R$ 832,40
04/04/2016 10 R$ 818,01

Participaram da solenidade 
o secretário de Segurança Pública, 
delegado Rogers Jarbas; o 
presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo Cunha; o 
secretário da Casa Civil, Paulo 
Taques; o comandante do Corpo de 
Bombeiros, coronel Rodrigues, 
entre outros.

diz. Como exemplo da forte 
atuação, a PM divulgou alguns 
dados parciais da produtividade 
deste ano: 1.300 quilos de droga 
apreendidos, 1.890 armas de fogo 
apreendidas, 890 mandados de 
prisão cumpridos, 8.960 pessoas 
presas em flagrante pelos mais 
diversos crimes.

 instituição que nasceu em A05 de Setembro de 1835, 
em Cuiabá, como o 

pelotão 'Homens do Mato', hoje 
tem oito mil policiais e está 
presente nos 141 municípios 
mato-grossenses.

Na noite desta segunda-
feira (05.09), em solenidade que 
reuniu autoridades de diversos 
setores, o governador Pedro 
Taques destacou a importância da 
Polícia Militar nas ações da 
Segurança Pública em defesa da 
sociedade.Taques observou que 
em menos de dois anos de sua 
gestão a PMMT recebeu 1.950 
novos policiais. Além de efetivo, 
recebeu 174 motocicletas, 51 
caminhonetes (L200 Triton), 130 
viaturas (SUV-Blazer), 2.500 
coletes e 110 pistolas (Glock) 
9mm.  “A Segurança Pública 
precisa de menos discursos e mais 
recursos”, assinalou, lembrando 
que este ano os investimentos no 
setor chegarão aos R$ 350 
milhões. As 110 pistolas foram 
entregues ontem, durante a 
solenidade de aniversário.

O  g o v e r n a d o r  e  o  
comandante-geral da PM, coronel 
Gley Alves de Almeida Castro 
assinaram a promoção de mais de 
200 policiais, sendo seis a coronel, 
60 a outros postos de oficiais 
(tenente, capitão, major e tenente-
coronel) e 140 dentro do quadro de 
p raças  ( cabo ,  s a rgen to  e  
subtenente).

O governador parabenizou 
os promovidos lembrando que 

esse ato é a coroação da carreira, o 
reconhecimento pelo muito que 
fizeram em defesa da sociedade. 
Para o coronel Gley Alves, a 
Polícia Militar vive um momento 
especial, de reconhecimento da 
S e g u r a n ç a  P ú b l i c a  c o m o  
prioridade. Os investimentos em 
logística, aumento do efetivo, 
capaci tação e  valor ização 
profissional são convertidos em 
mais trabalho, maior empenho, 

 presidente do Tribunal de OJustiça de Mato Grosso, 
desembargador Paulo da 

Cunha, tornou público o Edital nº. 
5/2016 do Tribunal Pleno, que 
convoca a eleição para os cargos 
de presidente, vice-presidente e 
corregedor-geral da Justiça para o 
dia 20 de outubro.

C o n f o r m e  o  e d i t a l  
disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico desta terça-
feira (6 de setembro), edição nº 
9853, as eleições para o biênio 
2017/2018 serão realizadas em 

sessão do Tribunal Pleno, com 
início às 14h, na sede do TJMT. 
Para os cargos de presidente, vice-
presidente e corregedor-geral da 
Justiça concorrem todos os 
desembargadores do Tribunal em 
atividade, nos termos do §1º, do 
artigo 47, do Regimento Interno, 
vedada a formação de chapa e a 
participação de magistrados 
afastados por decisão judicial ou 
administrativa, em decorrência de 
processo instaurado.

Conforme previsto pelo 
edital, os desembargadores que 

queiram concorrer aos cargos de 
direção do Tribunal de Justiça 
deverão manifestar por escrito a 
intenção, mediante inscrição 
d i r i g i d a  a o  p r e s i d e n t e  e  
protocolada diretamente na 
Presidência até a próxima terça-
feira (13 de setembro).

A p ó s  o  p e r í o d o  d e  
inscrições, os desembargadores 
que compõem o Tribunal Pleno 
serão informados, por ofício e por 
meio eletrônico, dos nomes dos 
candidatos inscritos, além da 
publicação da lista no Diário da 
Justiça Eletrônico. A impugnação 
das candidaturas deverá ser 
apresentada no prazo de 48 horas 
após a publicação no DJE, bem 
como os candidatos impugnados 
serão ouvidos em igual prazo, e o 
presidente relatará a questão 
perante o Pleno, como preliminar, 
na sessão designada para a 
eleição.

Ainda de acordo com o 
Edital nº. 5/2016, a eleição será 
feita por meio de votação secreta 
com uso de urna. Em caso de 
empate, vencerá o desembargador 
mais antigo e, se iguais em 
antiguidade, de mais idade.

A sessão de posse da nova 
diretoria eleita será realizada no 
dia 19 de dezembro, e o efetivo 
exercício dos eleitos se dará no dia 
1º de janeiro de 2017.

SEGURANÇA PÚBLICA

PM completa 181 anos celebrando o
aumento do efetivo e mais estrutura
Alecy Alves  

Foto: Assessoria

Eleição para nova diretoria 
do TJ será em outubro

PLEITO NA JUSTIÇA

Mylena Brun

 
Foto: Divulgação

A eleição será feita por meio de votação secreta com uso de urna

BOPE
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o último fim de semana, a Nseleção de Mato Grosso 
conquis tou o  t í tu lo  

inédito do 37º Campeonato 
Interestadual de Beisebol, em 
Campo Grande, no Mato Grosso 
do Sul. A competição contou com 
quatro equipes de três estado: 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e São Paulo. A equipe mato-
grossense conquistou o título de 
forma invicta.

D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente da Associação Nipo-
Brasileira e coordenador do 
evento, Yuji Izawa, o resultado 
foi muito importante para 

fomentar o esporte no estado
- Estamos felizes de 

conquistar o nosso primeiro 
título, foi uma competição bem 
equilibrada, conseguimos jogar 
bem e se consagrar campeões 
vencendo as três partidas. Esse 
título serve para elevar essa a 
modal idade,  i sso  é  suma 
importância – destacou.
Confira os placares:
Seleção de Mato Grosso 15 x 5 
Campo Grande B
Seleção de Mato Grosso 12 x 2 
Birigui-SP
Seleção de Mato Grosso 8 x 3 
Campo Grande A

Globo Esporte 

não conseguiu completar 50 
jogos pelo Brasil. Um dos 
motivos era a implicância de 
Dunga com o jogador de 28 anos. 
Depois de ser o primeiro a 
convocá-lo, o ex-treinador teve 
problemas de relacionamento 
com Marcelo e chegou a deixá-lo 
fora da Copa do Mundo de 2010.

 técnico Tite tem apenas Odois meses e um jogo de 
experiência na Seleção. 

Mas possui em seu elenco uma 
dupla capaz de lhe contar vários 
detalhes e causos da equipe nos 
últimos 10 anos:  e Daniel Alves
Marcelo. Os laterais estão 
completando em 2016 uma 
década de serviços prestados à 
amarelinha. 

Após a geração de Cafu e 
Roberto Carlos, Daniel Alves e 
Marcelo foram os laterais com 
presença mais constante na 
Seleção. Curiosamente, o jogador 
do Juventus manteve uma maior 
regularidade com a camisa do 
Brasil nos últimos anos, por 
diversos motivos, e tem mais do 
dobro de jogos do companheiro 
(95 x 44). O baiano de 33 anos foi 
convocado pela primeira vez para 
a seleção principal em outubro de 
2006 e disputou os dois últimos 
Mundiais.

Dois meses antes, em 
agosto, um jovem Marcelo 
aparecia na primeira lista do 
então técnico Dunga. Ainda 

defendia o Fluminense e não 
tinha se transferido para o Real 
Madrid. Sua estreia acaba de 
fazer aniversário: foi no dia 5 de 
setembro de 2006, com direito a 
gol na vitória por 2 a  0 sobre País 
de Gales.

Apesar do longo tempo de 
Seleção, o lateral-esquerdo ainda 

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Globo Esporte

37º CAMPEONATO INTERESTADUAL

Mato Grosso conquista título inédito 
no interestadual de beisebol em MS

Seleção de Mato Grosso conquista primeiro título na competição e de forma invicta

Beisebol; Mato Grosso 

Foto: Divulgação/FMBS

Beisebol; Mato Grosso 

Foto: Divulgação/FMBS

LADO A LADO

10 anos pelos lados: Marcelo e Daniel 
Alves completam década na Seleção

Daniel Alves e Marcelo em 2014: dupla de laterais defende a Seleção há dez anos  

Foto: Agência Getty Images

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Júpiter e Mercúrio, unidos 
nos últ imos graus de 
V i r g e m ,  i n d i c a m  a  
finalização de um ciclo e 
pede para que você apare 
arestas relacionadas aos 

seus projetos de trabalho. Em poucos dias, 
um novo ciclo começa, e você estará mais 
voltado para os seus relacionamentos, 
tanto os pessoais, quanto os profissionais.
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By Rosane Michels

Esotérico

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de seu signo, 
apontam para a finalização 
de um período em que você 
pode ter sentido sua vida dar 
passos mais largos, na 

direção de suas metas e projetos. Mesmo 
lentamente, você pode perceber que 
alguns passos importantes foram dados. 
Agora é hora de pensar em suas finanças.

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de seu signo, 
apontam para a finalização 
de um período em que você 
pode ter sentido sua vida dar 

passos mais largos, na direção de suas 
metas e projetos. Mesmo lentamente, você 
pode perceber que alguns passos 
importantes foram dados. Agora é hora de 
pensar em suas finanças.

Júpiter e Mercúrio nos últimos 
graus de Virgem, indicam a 
finalização de um ciclo em que 
você esteve voltado para sua 
v i d a  d o m é s t i c a  e  o s  
relacionamentos em família. 

Em poucos dias, você começa a perceber, que 
seu coração pode ser mobilizado pela 
necessidade de um novo romance. Um novo 
amor está chegando bem perto de você.

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
apontam para a finalização de 
u m a  f a s e  d e  m a i o r  
envolvimento com irmãos e 
primos, mas também de uma 

vida social movimentada. Em poucos dias, 
você poderá sentir uma mudança rápida nas 
energias, levando você para um contato mais 
intenso com sua vida doméstica e familiar.

Júpiter e Mercúrio nos últimos 
graus de Virgem, indicam a 
finalização de um período de 
m a i o r  e n v o l v i m e n t o  e  
preocupação com sua vida 
financeira e investimentos. Em 

poucos dias, você poderá sentir que alguns 
contatos importantes para sua vida 
profissional, poderão ser feitos com mais 
facilidade. Chega um tempo de estudos e 
viagens.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de boas novidades, que 
podem envolver mudanças 

bastante positivas em sua vida profissional 
e planos de carreira. Uma promoção, 
esperada há muito tempo pode surgir. É 
possível que você receba o convite para 
trabalhar em um novo projeto.

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
indicam a finalização de um 
período de envolvimento 
com projetos com pessoas ou 
empresas estrangeiras. As 

viagens, especialmente as internacionais, 
podem ter sido frequentes. Em poucos dias, 
poderá começar a colher os frutos de seu 
trabalho e o sucesso certamente chegará à 
sua vida.

Júpiter e Mercúrio nos últimos 
graus de Virgem, indicam a 
finalização de uma fase de 
maior envolvimento com seu 
mundo emocional. Você 
passou por uma espécie de 

limpeza em seus sentimentos. Em poucos 
dias, você poderá sentir que a vida começa a 
abrir novas portas e a trazer novas 
oportunidades de viagens e estudos.

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
indicam a finalização de uma 
fase movimentada em seus 
relacionamentos, pessoais ou 
profissionais. Em poucos 

d i a s ,  você  s en t i r á  que  a lgumas  
oportunidades de parcerias e sociedades 
podem surgir, envolvendo o aumento de 
seus rendimentos. O dinheiro chega com 
mais facilidade.

Júpiter e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
apontam para a finalização de 
um período, em que você não 
pode colocar em prática seus 
projetos, ou que os resultados 

que esperava foram bastante lentos. Em 
poucos dias, você sentirá que algumas 
portas importantes começam a se abrir para 
o início de uma nova e promissora fase.

Júpiter e Mercúrio nos últimos 
graus de Virgem, indicam a 
finalização de um período de 
intenso movimento em sua 
v i d a  s o c i a l  e  q u e ,  
possivelmente, pode fazer 

novos amigos. Agora é hora de dedicar-se ao 
planejamento de um grande projeto e 
intensificar seu contato com o mundo 
espiritual e o Sagrado dentro de si mesmo.

***********************************
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Nosso espaço Vip é direcionado a toda equipe do 
SESI Clube da nossa city em especial ao Gerente 
Marcio Benedito de O. Alves que estão comemorando 
o aniversário de 60 anos da instituição no Mato 
Grosso. Parabéns a todos!

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

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

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

Ontem foi o dia do cabelereiro e não poderíamos 
deixar de homenagear a querida Meire Arruda que 
sempre deixa as madeixas das mulheres da nossa city 
linda. Parabéns pelo seu dia minha querida.

Um alô mais que especial ao simpático e elegante 
casal Dr. Reginaldo Bicudo e Vivyane que 
encantam a todos com sua maneira de ser. 

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

Em tempo externamos os nossos comprimentos ao 
casal de pombinhos Anderson Pacheco e Leticia de 
Matos que no final de semana uniram as suas vidas 
eternamente. Parabenizamos pelo enlace e rogamos 
ao Pai Celestial que abençoe esta linda união. 

Uma ótima quarta-feira repleta de realizações ao 
empresário Helton Friozi que com toda a sua 
equipe atendem  os clientes com muito carinho e 
competência na Multi Tudo. Sucessos!
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Um dos eventos patrióticos mais aguardados e prestigiados pela 
população cacerense, começa hoje às 8h com o desfile cívico. A 
programação dura cerca de três horas e acontece ao longo da Avenida 7 de 
Setembro. Página 03

Pela primeira vez em 
Cáceres, o evento traz  feira de 
artesanato, área de lazer para as 
crianças, praça de alimentação, 
shows regionais e  dois shows 
nacionais que prometem tremer 
o chão de Cáceres. Página 03

Com a greve dos bancários, iniciada ontem, 6, o atendimento aos 
cliente fica prejudicado em todo o país, mas quem precisar dos serviços 
dessas instituições pode contar com o Banco Postal, que é fruto da 
parceria entre Correios e Banco do Brasil, que segue atendendo 
normalmente. Página 04

ATO CÍVICO

7 de Setembro é comemorado com
Desfile Cívico Militar em Cáceres

 
Foto: Arquivo

SHOWS
Desfila marca comemoração da Independência do Brasil

Por mudança climática ExpoGospel
 acontece no Iate Clube em Cáceres 

Foto: Divulgação

Evento acontece no Iate Clube

ATENDIMENTO

Agências dos Correios são alternativa
durante greve dos bancos em todo país

 
Foto: Arquivo

Banco Postal é uma alternativa durante greve

A Polícia Militar 
de Mato Grosso chega 
a o s  1 8 1  a n o s  d e  
fundação celebrando 
i n v e s t i m e n t o s  e m  
recursos humanos e 
infraestrutura para atuar 
na prevenção e repressão 
à criminalidade. 

PM completa 181 anos celebrando o
aumento do efetivo e mais estrutura

SEGURANÇA PÚBLICA

Página 06
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Solenidade foi marcada por promoção de mais de 200 policiais

ROTA DO PÓ
PF  desarticula quadrilha que movimentava  R$
4 milhões mensalmente  com tráfico de drogas
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Café da 
      Manhã
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Impeachment: como 
deverá agir o STF?
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