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Vênus em Peixes começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em 
Sagitário indicando um dia de tensão 
emocional e necessidade de definir 
situações relacionadas a projetos de 
médio prazo. Você pode estar com os 
nervos à flor da pele, mas confuso 
com relação aos seus motivos.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia de intenso 
envolvimento com projetos em 
equipes e parcerias financeiras. 
Procure organizar suas finanças e não 
invista mais que o necessário em seus 
projetos. O dia pode trazer decisões 
importantes e nervosismo.

Vênus em Peixes começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em 
Sagitário indicando dias de pressão e 
nervosismo, relacionados a um 
projeto profissional ou planos de 
negócios. Evite discussões, seja 
tolerante, pois algo pode sair de seu 
controle. Importantes decisões 
podem ser tomadas.

Vênus em Peixes começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em 
Sagitário indicando um dia intenso, 
de soluções difíceis no trabalho. Um 
projeto de médio prazo pode precisar 
de definições antecipadas. Procure 

não se deixar levar pelo nervosismo do dia. Mantenha 
a calma por alguns dias.

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia que pode envolver 
alguma tensão em um relacionamento 
afetivo ou com os filhos. Essa energia 
envolve a necessidade de tomada de 
decisões difíceis no setor. Procure 
manter a calma e racionalidade.

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia movimentando nos 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. O período pode envolver 
o surgimento de um novo amor em sua 
vida, carregado e de sensualidade e 
paixão. Dias ótimos para divertir-se.

Vênus em Peixes começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em 
Sagitário indicando um dia de maior 
movimento na vida familiar e 
doméstica. Os dias podem estar mais 
dinâmicos em sua casa, com muita 
gente entrando e saindo. Você 
priorizará a intimidade junto das 

pessoas que ama.

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia de movimento 
i n t e n s o  n o  t r a b a l h o .  O s  
relacionamentos ganham força, 
especialmente com colegas. Um novo 
romance pode começar  a  ser  
desenhado, com uma pessoa de seu 
ambiente de trabalho.

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia de movimento 
intenso na vida financeira. Um bom 
negócio envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode ser firmado e 
concretizado nos próximos dias. 
Cuidado com gastos desnecessários.

Vênus em Peixes começa a receber um 
tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia movimento intenso 
na vida social. Um novo romance pode 
começar a ser desenhado pelo 
Universo, pois você estará mais 
aberto, sensível e sensual. Se for 
comprometido, vai priorizar a 
intimidade junto de seu amor.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Vênus em seu signo começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em Sagitário 
indicando um dia de paixões e 
sentimentos intensos. Tome cuidado 
apenas, para não deixar que o excesso 
de energias ultrapasse seu limite. O dia 
é ótimo para estar junto de seu amor. Se 
estiver só, um novo romance pode 

começar.

By Rosane Michels

Vênus em Peixes começa a receber 
um tenso aspecto de Marte em 
Sag i t á r io  ind icando  um d ia  
movimentado, especialmente se 
e s t i v e r  e n v o l v i d o  c o m  a  
comunicação. Reuniões de negócios e 
acordos podem ser realizados com 
mais facilidade. Um bom contrato 

pode ser firmado nos próximos dias.

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

Parabenizamos o nobre vereador Cezare Pastorello que 
ontem festejou mais uma data natalícia e recebeu os abraços 
calorosos dos familiares, amigos e colegas. Que esse novo 
ano seja pleno de alegrias e saúde.

Com ligeiro atraso, mas em tempo 
felicitamos o competente Claudionor Duarte 
Correa pela passagem do seu aniversário, 
transcorrido no domingo. Que Deus lhe 
conceda muitas conquistas e que seus sonhos 
se concretizem.

Destaque VIP de hoje para o empresário Amarildo Merotti, que ao lado 
do filho André estão participando da aventura offroads Transamazônica 
2018. Como André postou em sua rede social, a realização de um sonho 
com a melhor companhia. Grande abraço e que Deus conserve essa união 
entre vocês.

Nosso destaque ao mais novo estagiário do 
Escritório de Advocacia  Simões Santos & 
Nascimento, Victor Luiz Martins de Almeida 
que passa a integrar essa competente equipe. 
Que essa etapa seja plena de sucessos.

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

O Rotary Club de Pontes e Lacerda, pertencente ao distrito LB 4440, abriu 
trabalho de pesquisas de opinião pública para a identificação dos “Melhores de 
2018”. A ação aconteceu na Feira Municipal, e irá percorrer empresas, 
residências e locais públicos de grande movimentação, com um formulário de 74 
segmentos do comércio local, onde o entrevistado aponta os melhores de 2017. O 
evento irá homenagear empresas e profissionais liberais que mais se destacaram 
em seus ramos de atuação.
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Wanderson Moraes Almeida, 32, conhecido em Pontes e Lacerda 
como Federal, sua esposa e a filha Barbara Barros Almeida de 2 anos e 5 
meses, foram alvo de uma emboscada na noite de anteontem, na 
comunidade Barreiro, acesso a BR 174B quando seguiam um sitio nas 
imediações. Foram oito tiros um, dos quais na criança. Federal morreu no 
local e a filha quando era socorrida.  Página 04
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BALAS CERTEIRAS

Alvo de emboscada, Federal
e filha são executados a tiros

Vitima parou o veiculo para prestar socorro ao avistar um homem caído na beira da estrada, quando comparsa do falso ferido saiu do mato descarregando a arma

Wanderson, o Federal, caiu na armadilha dos algozes    

Foto: Akitafacil

ANO LETIVO 2018

Chuvarada não atrapalha
volta as aulas em Cáceres

E m b o r a  o  
calendário da Seduc-MT 
tenha determinado o início 
das aulas na ultima quinta-
feira, 15, elas só começaram 
ontem, 19, com término 
programado para o dia 21 de 
dezembro. Em Cáceres, as 
ruas ganharam um colorido 
de pós férias e mesmo com 
as pancadas de chuvas de 
verão, a volta as aulas não 
foi prejudicada. Página 05

Torneiras de São Pedro, não atrapalharam alegria dos alunos      

Foto: JCC

ESCADA DE PISTA

Mula com 6 arrobas de coca
flagrado no forro do cafofo

Gefron e a Polícia Federal de 
Cáceres, apreenderam no final de 
semana cerca de 90 kg de cocaína em 
Pontes e Lacerda, logrando prender o 
traficante, mulão Marcelo Josino da 
Silva, 35, que estava escondido no 
forro de sua residência. A droga estava 
mocozada num Land-Rover e a pista 
para encontrar Marcelo, foi uma 
escada que dava acesso ao telhado.  

Página 04
Traficante Marcelo Josino estava com 90 kg de cocaína   

Foto: Akitafácil

NO SESI-CLUBE

SEBRAE traz para Cáceres
o “Desafios do Crescimento”

Apresentar novas temáticas e tendências em gestão para empresas 
de pequeno porte, este é o objetivo do: Desafios do Crescimento, evento 
promovido pelo SEBRAE que será realizado nas dependências do SESI 
Clube de Cáceres no dia 6 de março próximo. O evento é realizado a partir 
de demandas levantadas pelos empresários em diversas áreas de gestão, 
comunicação e mercado. Página 03

Evento está programado para o dia 6 de março no SESI Clube    

Foto: JCC

CARAVANA RURAL

Cáceres recebe em março
projeto Acrimat em Ação

GIRIPOCA PIOU

Comunidades ficam ilhadas
com transbordo de córrego

ESPAÇO FÍSICO

Rotary de Cáceres foca
men sana para as ATIs

CPI DO PALETÓ
O presidente da CPI do Paletó, vereador 
Marcelo Bussiki afirmou que o depoimento 
do delator Silvio Correa, no final de semana 
trouxe uma série de elementos novos para as 
investigações relativas ao vídeo em que o 
prefeito Emanuel Pinheiro aparece 
recebendo maços de dinheiro no Palácio 
Paiaguás.Na ocasião, ele afirmou que os 
valores recebidos por Emanuel são 
referentes a pagamento de propina, 
entregue também a outros parlamentares.

BERERÉ/PROPINA
Ainda sobre o caso filmado, ele afirmou, 
por exemplo, que no dia do flagrante 
realizado com Emanuel, o então deputado 
chegou ao gabinete e, inicialmente, levou 
R$ 20 mil em dinheiro, já que o valor total 
da suposta propina, R$ 50 mil, era mais 
difícil de ser acomodado em seu paletó. 
Ainda segundo Silvio, após pegar a 
primeira parte do montante, Emanuel teria 
retornado para receber os R$ 30 mil 
restantes.

PAPO DE R$ 600 MIL
Também conforme Silvio, o acordo feito 
entre o ex-governador Silval Barbosa e os 
deputados era de um pagamento de R$ 600 
mil para cada um deles. Emanuel. segundo o 
delator, recebeu de oito a dez parcelas, cada 
uma no valor de R$ 50 mil. O delator 
depoente segundo Bussiki, também 
afirmou que o Emanuel tinha plena ciência 
que era propina e nunca questionou a 
origem do dinheiro recebido e que eram 
valores oriundos de propina, retorno de 
empreiteiras do MT Integrado”.

PE$QUISAS/CIP'S
Não bastasse a babaquice da plin-plin com 
sua pe$quisinha politiqueira Que Brasil 
você quer para o futuro (?) incitando 
aliciados a gravar um vídeo em celular e 
postar para com certeza, ela faturar nas 
eleições, agora o jornal O Estado de São 
Paulo, TV Estadão, entrou no chupa-cabra e 
lançou sua Campanha Reconstrução do 
Brasil: Caminhos para 2018 - na qual 
artistas, estudantes e membros da sociedade 
civil respondem em vídeos de 20 segundos, 
o que é preciso para mudar o Brasil. 
Trocando em miúdos, virou palhaçada 
mesmo... sem surpresa, que os políticos 
estão por traz de tudo isso.

GENTE FINA!!!
O juiz da Nona Vara Cível, Gilberto Lopes 
Bussiki, mandou penhorar até R$ 
147.127,80 mil das contas bancárias do ex-
governador, ex-senador, ex-deputado 
federal, ex-conselheiro e ex-prefeito de 
Várzea Grande, Julio José De Campos, e de 
sua filha, Consuelo Maria Pinto De 
Campos, em favor de um médico que há 
dois anos tenta receber os valores numa 
ação de execução. Em sua decisão, o 
magistrado ressaltou que apesar da ação 
tramitar já há dois anos ainda não foi 
possível efetuar o pagamento ao médico. 
Sem comentários.

DOM PEDRO
O Bispo emérito da Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, 
defensor dos povos indígenas e posseiros, 
completou 90 anos no último domingo em 
comemoração na igreja daquela cidade com 
uma missa. Como parte da celebração, 
Casaldáliga recebeu da Unemat o título de 
Doutor Honoris Causa e da Câmara de São 
Félix a Cidadania São-felicense. Merecia 
sim, o Nobel da Paz, houvesse seriedade na 
entrega do premio internacional.
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Hoje vamos abordar um assunto 
deveras complexo, mas nem tão difícil de 
compreender, basta ser claro e direto 
numa perguntinha simples: O que produz 
um banco? Claro, que em termos 
objetivos, um banco não produz nada, 
além da particularidade interessante: este 
tipo de comercio, não opera com recursos 
próprios, apenas e tão somente, oferece 
serviços, aos quais a maioria da 
população é obrigada a recorrer para 
sobreviver na sociedade, tal como ela se 
organiza nos dias de hoje. Mas a cada 
nova etapa de desenvolvimento do 
sistema capitalista, eles se fortalecem em 
sua função de promover a intermediação 
de recursos e de oferecer um conjunto 
enorme de novos serviços que combinam 
evolução tecnológica e instrumentos 
sofisticados do sistema financeiro. 

Quem é correntista de algum 
deles sabe das práticas a que seus 
f u n c i o n á r i o s  s ã o  o b r i g a d o s  a  
desenvolver, em função de uma 
orientação estratégica geral da direção da 
empresa. Neste ambiente hostil, direito 
do consumidor, critérios básicos de 
cidadania, passam longe, vez que o 
interesse é a realização de resultados, o 
lucro no final do exercício. 

Esse trem atropelador dos bons 
princípios de solidariedade vem desde o 
surgimento da moeda no período das 
grandes civilizações, com o ato de 
emprestar, tomar emprestado e guardar 
dinheiro de outros era quase inevitável. 
Não por acaso, o nome banco, concebido 
pelos romanos significava a mesa em que 
eram realizadas as trocas de moedas e 
ultimamente, se o leitor não ficar esperto, 
ele vai pra mesa fria de um velório, como 
vitima do capitalismo selvagem que 
fomenta o comercio mercantilista. 

Não estamos exagerando, quem 
usa os serviços bancários, sabe que a 
generalização das atividades financeiras 
em nossa sociedade e a dependência cada 

vez maior a esse tipo de alternativa, são 
fenômenos que carregam uma força e um 
sentido inequívocos. A natureza 
particular da atividade financeira 
transforma o setor em elemento que 
sintetiza as contradições sociais e 
econômicas de toda a sociedade. Ali 
estão presentes os aspectos mais 
m a r c a n t e s  d o  c a p i t a l i s m o  
contemporâneo. 

O  s i s t e m a  f i n a n c e i r o  é  
intrinsecamente portador e reprodutor da 
desigualdade. Basta ver a diferença de 
tratamento na forma como são atendidos 
os clientes Vips e a grande massa de 
assalariados, aposentados/pensionistas e 
demais beneficiários de programas 
sociais, quando a lógica deveria ser o 
reconhecimento da função social das 
instituições financeiras, tanto as públicas 
quanto as privadas. 

Houvesse um respeito dos 
governantes aos cidadãos, deveria o 

Estado, por meio de seus grandes bancos 
e por intermédio da regulamentação via 
Banco Central, o estabelecimento de 
condições para evitar abusos e limites no 
comportamento de tais instituições. 

Na realidade, acontece o oposto, 
enquanto o trabalhador inadimplente 
junto ao banco, é alvo de penhoras, busca 
e apreensão, o Presidente Temeroso, 
perdoou cerca de 30 bilhões em dívidas 
de grandes bancos privados, dentre eles, 
Itaú, (25 bilhões) e Santander, (338 
milhões), com anuência do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

Não também por acaso, o lucro 
estratosférico do Itaú no biênio 
2015/2016, de R$ 44,9 bilhões, reflexo 
das tarifas cobradas aos correntistas com 
a  c o m p l a c ê n c i a  d o s  ó r g ã o s  
fiscalizadores. Só pra finalizar, será que o 
governo perdoaria uma divida de R$ 
25,00 de um trabalhador em sua conta 
corrente?

Vou procurar abordar fatos 
paralelos que de certa forma podem ter 
ligações, embora em ambientes 
diferentes, ambos com cenários de uma 
casa, a Santa Casa e a Casa de Detenção. 
Todas e quaisquer semelhanças, são 
meras coincidências, como diria o autor 
de novelas, complementando que seria 
ficção, mas aqui, os casos são reais. 
Claquete: ambiente 01- Santa Casa de 
Misericórdia de alguma cidade deste 
brasilzão continental, vários pacientes, 
alguns na UTI lutam pela vida, com a 
esperança de um milagre que acelere o 
p o d e r  d o s  m e d i c a m e n t o s ,  o s  
instrumentais cirúrgicos, e que, o 
Levanta e Ande, de Jesus nas escrituras 
sagradas, opere outra vez o renascer. 

A expedição da alta medica...ou 
seria a regressão do quadro, a 
degeneração das células, o limiar do 

crepúsculo vital no Multiparamétrico, a 
morte cerebral, a vitória de Tânatos, 
contra a ciência, o semblante da 
esperança na sala de visitas se 
dissipando em lágrimas, com a chegada 
da viagem sem volta; Claquete: 
Ambiente 02 – Casa de Detenção, o 
oposto  da  Santa  Casa ,  vár ios  
impacientes, alguns isolados após lutar 
contra o bem, matar, roubar, estuprar, 
reclusos em solitárias por infringir os 
preceitos internos da casa e ou da 
execução penal. 

Estes e demais presidiários lutam 
contra o deletério celular dos raios, com 
a esperança de uma brecha nas leis. No 
poder de seus advogados, instrumentais 
jurídicos e que o Levanta-te e Fuja, dito 
pelas falanges e comandos, opere a 
liberdade, para muitos a volta ao crime, 
na saidinha especial (sem volta), no 

alvará de soltura, quase sempre 
indeferido pelo judiciário; no vôo 
frustrado do incorrigível Ícaro para o 
crepúsculo atrás das muralhas. 

Assim, como na Santa Casa, no 
vestíbulo da Casa de Detenção, visitas 
esperançosas com a volta à vida, à 
liberdade, obstadas pelo inesperado de 
pacientes e impacientes. In-fine: o 
divisor de águas. Na despedida da UTI, a 
viagem para a eternidade; 

Na volta, do parlatório ao raio da 
casa dos mortos-vivos que matam, a vida 
continua, quiçá, para um pós na 
faculdade do crime, com visitas 
semanais, inclusive íntimas. É Vida que 
segue,... e Vida que se apagou, coisas da 
vida. 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
Bacharel em Geografia e pós em 
turismo.
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dos bairros que fizeram as bases para 
instalação das mesmas, a fim de que 
preserve os espaços e equipamentos.

Sem duvida alguma, a prática 
constante do exercício físico melhora 
a saúde da pessoa, diminuindo às idas 
ao médico.

Praticar exercícios em grupo 
faz as pessoas encontrar novas 
amizades e reduzir  a depressão, entre 
outros benefícios, que se tornam mais 
acessíveis, quando de forma gratuita.

Nas academias da terceira 
idade, os aparelhos são dotados de 
placas auto-explicativas acerca do uso 
de cada aparelho, dispensáveis não 
apenas aos idosos, mas também 
recomendados para pessoas acima de 
12 anos de idade. 

Os usuários devem ao 
praticar exercícios nos aparelhos, 
ajudar a preservá-los, para si e para 
outrem, zelando pela integridade do 
bem público.

esde fevereiro de 2012, com a Di n s t a l a ç ã o  d a  1 ª  AT I  
(Academia de Terceira 

Idade) na Praça da COHAB Nova, o 
Rotary Club de Cáceres já instalou 20 
academias em nosso município: 17 no 
perímetro urbano e 3 no interior, ou 
seja, 1 no distrito do caramujo, outra 
no sadia (Nova Cáceres) e na Vila 
Aparecida. Outras três serão 
instaladas no perímetro urbano da 
cidade.

Somente neste ano rotário 
foram instaladas 11 ATIs, graças ao 
projeto de parceria entre o Distrito 
4440 e o governo de Estado de Mato 
Grosso, através da secretaria das 
cidades (Secid) e que prevê a 
instalação de 100 academias nos 

municípios que possuem Rotary 
Clubes.

Na pr imeira  e tapa,  já  
concluída, foram instaladas 50 ATIs, 
com um investimento de R$ 
1.085,000,00 aguardando-se a 
liberação dos recursos da 2ª etapa  e a 
instalação de mais 50 academias, 
destacando que todo esse projeto foi 
administrado pelo Rotary Club de 
Cáceres.

A direção do Rotary solicita 
que a população que utilize as 
academias e ajude a preservar esses 
equipamentos, que são públicos e 
foram conseguidos com grande 
sacrifício. 

Pedido este, extensivo aos 
presidentes e diretoria de associações 

marginal vulgo Peru, como autor do 
homicídio, os policiais da Força 
Tática da PM diligenciaram até a 
cachanga do individuo na Rua 
Piraputanga, onde encontraram 
rastro de sangue no quintal e num 
dos quartos. Aos militares, o irmão 
do Peru dito aos PMS, que realmente 
chegou a ouvir o bate boca entre o 
Jucão e seu mano Pezão.

ao local, mas quando da chegada da 
viatura dos homens do fogo, ficou 
constatado que o Jucão já era, tinha 
ido pro vinagre, sendo acionada a 
Policia Civil e a Politec, que 
isolaram o local do crime, realizando 
o levantamento e providenciando a 
remoção ao IML para necropsia.

C o m  a s  s u s p e i t a s  
preliminares apontando para o 

ais um crime de morte Maconteceu em Cáceres, o 
segundo do mês e desta 

feita, no bairro Santos Dumont, Rua 
dos Aviadores, próximo a rotatória, 
onde o usuário de drogas José Carlos 
Ribeiro Batista, 33, vulgo "Juca da 
Mangueira" e também popularmente 
conhecido na malandragem pelo 
cognome de "Jucão", foi assassinado 
a golpes de faca.

O crime aconteceu segundo 
relato policial durante a madrugada 
de domingo, já no horário normal, 
por volta de 1h30. Os policiais 
afirmaram que foram solicitados a 
comparecer  ao  loca l ,  onde  
informações davam conta do corpo 
de um individuo sem vida.

A testemunha moradora de 
nome Valdete, disse que o pessoal 
estava em uma confraternização, 
(amigos e familiares) em sua casa na 
maior paz do mundo, quando a 
v i t i m a  s u r g i u  a g o n i z a n t e ,  
ensangüentada pedindo socorro e em 
seguida caiu ao solo, na frente do 
portão, morrendo ali.

Os policiais ainda chegaram 
a solicitar a presença dos bombeiros 

presentar novas temáticas e Atendências em gestão para 
empresas de pequeno porte, 

este é o objetivo do: Desafios do 
Crescimento, evento promovido pelo 
SEBRAE que será realizado nas 
dependências do SESI Clube de 
Cáceres no dia 6 de março próximo. O 
evento é realizado a partir de demandas 
levantadas pelos empresários em 
diversas áreas de gestão, comunicação 
e mercado.

O foco  es t ra tég ico  do  
Desafios do Crescimento, é orientar 
sobre os principais pontos que levam 
uma empresa a adotar a sistemática da 
inovação como elemento estratégico 
de sua perenidade, tema que servirá 
como pano de fundo e aparecerá em 
todos os momentos e dinâmicas para 
sensibilizar o empresário a questionar 
seus principais problemas e se abrir a 
melhorias. Nele, o empresário vai 
experimentar como deve captar essas 

informações e absorvê-las em seu 
negócio.

O técnico do SEBRAE em 
Mato Grosso, Alberto Ferreira Queiroz 
Santana, acrescenta que o evento 
propicia o momento em que o 
empresário irá pensar nas estratégias 
de atuação da sua empresa perante ao 
mercado. 

“Queremos despertar no 
empresário a preocupação com o 
futuro, mas que devemos olhar o 
mercado para saber onde e como atuar. 
Esse despertar é para ontem, pois o 
tempo é um recurso escasso para as 
empresas”. Conforme ele, as mudanças 
nos negócios estão acontecendo com 
grande velocidade e as empresas 
devem se adaptar e pensar de como irão 
aproveitar essas oportunidades no seu 
negócio. 

“As empresas que não se 
adaptarem ao mercado, podem estar 
fadadas a falência”, conclui.

Na casa e Pezão, onde o 
irmão de Peru disse ter começado o 
qüiproquó, os PMS encontraram 
também rastros de sangue e3 vidros 
quebrados e encostada numa 
mangueira nos fundos do quintal, a 
moto da vítima fatal, uma Titan, 
cinza, de placas JZC 2905. Na casa 
de José Carlos, o “Juca da 
Mangueira" no Bairro DNER, os 
policiais ficaram sabendo que ele 
havia emprestado a moto de um 
colega para ir ao encontro de Pezão, 

com o qual tinha uma encrenca.
A e n c r e n c a  s e g u n d o  

suspeitam os policiais era uma 
divida de droga entre vitima e 
assassino, fato dito pelo irmão de 
José Carlos aos investigadores da 
PJC. Agora, a policia está apurando 
pra chegar ao real autor do crime, 
Peru ou Pezão, uma vez que os dois 
suspeitos principais estavam 
chapando a cachola de cachaça no 
local e hora da briga, que culminou 
na morte de José Carlos.

PONTAÇOS FATAIS

Morto a golpes de faca em
acerto na divida de drogas

Vitima e assassino teriam uma divida de drogas que foi acertada numa violenta briga durante a madrugada de domingo, resultando na morte de um deles

Da Redação

Volta ao horário começou com novo homicídio em Cáceres   

Foto: Ilustrativa

ATIs são instaladas para serem cuidadas pelos usuários   

Foto: Arquivo

CORPO E MENTE

Rotary Club destaca corpore sano
com men sana em ATIs de Cáceres
Assessoria c/ Redação

Evento será realizado no SESI Clube com inscrições grátis   

Foto: JCC

ASSESSORAMENTO

“Desafios do Crescimento”
chega a Cáceres em março
Redação c/ Assessoria
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m bárbaro crime (duplo Uhomicídio) aconteceu na 
noite de anteontem, (18), 

em uma estrada vicinal do município 
de Pontes e Lacerda, que dá acesso a 
BR 174B na comunidade Barreiro, 
bem próximo ao Balneário Barreiro, 
quando wanderson Moraes Almeida, 
32, conhecido como Federal, sua 
esposa e a filha Barbara Barros 

Almeida de 2 anos e 5 meses 
estavam indo para um sitio nas 
imediações.

S e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s 
preliminares, federal havia parado o 
veiculo ao avistar um homem caído 
na beira da estrada e foi prestar 
socorro quando outro homem saiu 
do mato atirando contra a vítima. 
Wanderson, foi alvejado a queima 

roupa por vários disparos, enquanto 
que sua esposa  e sua filha, que 
estava no interior do veículo, 
recebeu um dos disparos acertou a 
filha dele de 2 anos que estava no 
interior do veiculo. Apenas sua 
mulher que saiu correndo não foi 
atingida.

O crime a principio, de 
emboscada, com viés de execução, 
po i s  não  rouba ram o  ca r ro , 
aconteceu por volta de 21h00 e 
segundo a esposa de Federal, que se 
livrou dos pistoleiros ao fugir em 
busca de socorros até a casa de uma 
tia que mora próximo do local. Ela, a 
filha e o esposo iriam para um sítio 
na região e só fizeram uma parada no 
meio do caminho, pois viram uma 
p e s s o a  c a í d a  n a  e s t r a d a  e 
imaginaram ser um acidente.

Segundo relatado pelas 
autoridades, foram oito tiros, um 
deles atingiu a garotinha, que ainda 
chegou a ser socorrida ao hospital 
por terceiros que encontraram com 
os militares do Corpo de Bombeiro 
no meio do caminho e foi conduzida 
para o hospital Vale do Guaporé, 
porém não resistiu aos ferimentos e 
veio a óbito, logo após dar entrada na 
unidade hospitalar. 

A motivação do crime, eu 
teria como alvo Wanderson e matou 
também a criança, preliminarmente 
vista como acerto de contas no 
submundo do crime, ainda não foi 
esclarecida, mas será investigada 
pela Polícia Judiciária Civil.

menos de dois meses de gestão do 
coronel PM Jonildo José de Assis.

Ainda no local, uma escada 
que dava acesso a parte superior da 
residência, chamou a atenção, tendo 
um dos policiais escalado até o 
telhado, caindo pelo forro, sem 
lesões, ocasião em que o suspeito foi 
localizado tentando se esconder no 
forro da casa.

u r an t e  uma  ope ração Dconjunta entre o Gefron e a 
Polícia Federal de Cáceres, 

cerca de 90 kg de drogas foram 
apreendidas no último sábado (17), 
em Pontes e Lacerda e o suspeito 
mulão traficante o Marcelo Josino da 
Silva, 35, foi encontrado escondido 
no forro de sua residência.

O mandado de busca e 
apreensão foi expedido pelo poder 
judiciário estadual da comarca de 
Cáceres, sendo que quando os 
policiais chegaram na residência 
localizada no Bairro Jardim Tropical 
em Pontes  e  Lacerda,  foram 
informados por uma criança que 
seus pais não estavam em casa e 
instantes depois uma senhora 
chegou dizendo ser esposa do 
referido suspeito Marcelo.

Logo após adentrar na 
residência, foi verificado um veículo 
Land Rover, de cor prata e que após 
busca em seu inter ior  foram 
encontrados um compartimento 
oculto entre o assoalho e a lataria, 
onde estavam mocozados cerca de 
53 tabletes de substancia análoga a 
pasta base de cocaína.

Continuando as buscas, 
mais 33 tabletes de substancia 

análoga a cloridrato de cocaína 
foram encontrados pelos policiais 
dentro do veículo, totalizando 90,3 
kg de drogas, ou seja seis arrobas e 
mais uma cheiradinha de três 
gramas. 

Essa apreensão se aproxima 
de  quase  duas  tone ladas  de 
e n t o r p e c e n t e s  r e t i r a d o s  d e 
circulação em Mato Grosso, isso em 

m ex-presidiário de 27 anos Ufoi morto a tiros na manhã 
desta quinta-feira (15), na 

Rua Santa Rosa, no bairro Santa 
Tereza em Poconé. De acordo com a 
Policia Militar, Ednaldo José de 
Souza andava pela rua quando foi 
surpreendido por duas pessoas, 
ainda não identificadas.

Conforme relato, Ednaldo 
andava pela rua e foi surpreendido 
por duas pessoas em um veículo Gol, 
de cor branca. Ao identificarem a 
vítima, fizeram diversos disparos 
que atingiram a cabeça.

A Polícia civil investiga o 
crime e aponta ser um caso de 
“acerto” de contas, já que a vítima 
teria sofrido uma tentativa de 
homicídio, em agosto de 2017 no 
bairro João Godofredo, escapando 

com vida, mas deveria estar jurada 
de morte por alguns desacertos com 
d e s a f e t o s  n a  c i d a d e .  A s 
investigações buscam esclarecer os 
motivos reais, ao que tudo indica, 
execução, e os autores do homicídio.

A vítima, que tinha várias 
passagens pelo polícia e havia 
ganhado a liberdade no ano passado, 
levou vários tiros na cabeça. Em 
agosto de 2017, Ednaldo tinha 
sofrido uma tentativa de homicídio 
no bairro João Godofredo, mas 
escapou com vida. 

O corpo será removido e 
levado para o Instituto de Medicina 
Legal (IML) de Cuiabá para serem 
t o m a d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s 
n e c e s s á r i a s .  O  c r i m e  s e r á 
investigado pela Delegacia de 
Polícia Civil de Poconé.

MOCÓ NO FORRO

Gefron e PF agarram mulão
com seis arrobas de cocaína

Traficante estava escondido no forro da casa, sendo localizado após um policial escalar o telhado e no Land-Rover, foram encontrados 90 kg da branca pura

Gefron/PF c/ Redação

Buscas no Land-Rover, localizaram 86 tabletes da droga  

Foto: Gefron/MT

PONTES E LACERDA

Pai e lha são executados
a tiros durante emboscada
Redação c/ TVCO

Wanderson M. Almeida, o Federal executado com vários tiros   

Ednaldo José de Souza: vários tiros na cabeça   

Foto: Doc/pessoal

Da Redação

Jurado de morte assassinado
na rua com balaços na cabeça

SEGUNDA TENTATIVA

Foto: Akitafacil

Diante dos fatos o suspeito 
Marcelo, foi preso e encaminhado 
juntamente com o veículo e droga 
para a Polícia Federal de Cáceres 
para a lavratura do auto de prisão em 

flagrante delito pelo crime de trafico 
d e  e n t o r p e c e n t e s ,  f i c a n d o 
custodiado no cadeião local, a 
disposição da justiça.
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 A s s o c i a ç ã o  d o s  ACr iadores  de  Mato  
Grosso (Acrimat) já 

começou a preparar o maior 
programa itinerante da pecuária 
de corte mato-grossense, visando 
levar informações técnicas de 
qualidade para produtores de 
todas as regiões do Estado, ao 
mesmo tempo em que coleta 

dados sobre a situação da 
produção de proteína vermelha. 
Este projeto, o “Acrimat em 
Ação”, um dos principais do país, 
começou ontem em Poconé.

Em nossa região, após o 
evento em Poconé, ontem, dia 19, 
Rio Branco será visitado hoje, dia 
20 no Salão da Igreja; Quatro 
Marcos, amanhã, no dia 21, no 

Parque de Exposições; Pontes e 
Lacerda no dia seguinte, 22, no 
Parque de Exposições; Vila Bela 
da Santíssima Trindade, dia 23 na 
Câmara Municipal; dia 24, Porto 
Esperidião, também na Câmara 
Municipal; em Cáceres, dia 26, 
no Parque de Exposições e 
Araputanga dia 27 igualmente no 
parque de exposições. 

Ao longo dos últimos 
anos, mais de 20 mil pessoas já 
participaram do programa. 

C o m o  o b j e t i v o  
fundamental  da caravana,  
oferecer conhecimento técnico 
sobre assuntos pertinentes à 
pecuária de corte; fomentar 
discussões que estimulem o 
desenvolvimento da pecuária; 
promover uma maior integração 
entre os produtores e captar as 
necessidades específicas de cada 
região, este é um dos principais 
programas da pecuária de corte 
do país justamente porque vai até 
o produtor, levando informações 
e fazendo um panorama do setor 
para desenvolver políticas de 
fomento à atividade.

 forte chuva registrada nos Aúltimos dias deixou a defesa 
Civil em alerta em São José dos 

Q u a t r o  M a r c o s ,  d e v i d o  o  
transbordamento principalmente do 
córrego das Pitas, alagou trechos da MT 
250, deixando produtores rurais sem 
trafego para escoar sua produção.

Os moradores da Comunidade 
Bandeirantes, Barra Clara, Santa Luzia e 
Assentamento Irmã Doroti, que utilizam 
a MT 250 como principal via de acesso 
estão ilhados há quase 10 dias, depois 
que o córrego do Giripoca, conhecido 
também como “Papagaio”, transbordou 
e interditou a principal rota de acesso ao 
local. Há outra estrada que dá acesso as 
comunidades, mas os moradores terão 
que percorrer cerca de 15 km para se 
chegar as comunidades.

Na semana passada, conforme 
o vereador Renilson, que visitou a 

região, o único jeito de entrar e sair nas 
comunidades, era enfrentando o 
alagamento das estradas com veículos 
de grande porte como caminhonetes e 
caminhões, e com auxilio de pessoas que 
conhecem a estrada, sobe pena de terem 
seus veículos encalhados.

A estrada que dá acesso as 
comunidades é a MT 250, que é de 
responsabilidade do Governo do Estado. 
Um morador que prefere não ser 
identificado, disse que o local, há vários 
anos sofre alagamentos, e nunca houve 
um serviço de qualidade, segundo ele, 
após a estiagem a prefeitura faz somente 
o patrolamento. 

Para solucionar o transtorno é 
p r e c i s o  f a z e r  a t e r r o s  c o m  
manilhamentos num trecho de mais de 
400 metros, é preciso erguer a estrada e 
fazer um serviço de qualidade para que 
não haja alagamento, reclama o sitiante.

mbora o calendário da Secretaria de EEstado de Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc-MT) tenha determinado o 

início das aulas na ultima quinta-feira, 15, 
elas só começaram efetivamente ontem, 19, 
com término programado para o dia 21 de 
d e z e m b r o . A  P o r t a r i a  N º  
362/2017/GS/SEDUC/MT, publicada no 
Diário Oficial do dia 12 de outubro, 
determinou o mínimo de 200 (duzentos) dias 
letivos e respeito à carga horária estabelecida 
nas matrizes curriculares.

O documento estabelece ainda que 
no término do 1º semestre letivo ocorrerá o 
período de recesso escolar, pelo prazo de 15 

dias, de 14 de julho a 29 de julho de 2018, 
destinado aos alunos e professores que 
estejam em regência de turma (sala de aula); 
articulação da aprendizagem, sala de 
recursos multifuncionais, intérprete de 
libras, instrutor surdo, auxiliar de turmas e 
motoristas lotados nas escolas estaduais.

Ao término do ano letivo ocorrerá 
o período de férias escolares com início em 
26 de dezembro de 2018 e término em 24 de 
janeiro de 2019, pelo prazo de 30 dias. As 
férias dos demais servidores lotados nas 
unidades escolares e não contempladas na 
portaria serão tratadas em portaria 
específica.

CARAVANA RURAL

Projeto Acrimat em Ação
visita a região de Cáceres

Sete cidades serão visitadas na região oeste de Mato Grosso, com programação da caravana dia 26, próxima segunda feira no Parque de Exposições de Cáceres

Assessoria c/ Redação

Assessoramento técnico é levado aos produtores do interior   

Foto: Assessoria

QUATRO MARCOS

Córrego transborda e causa 
alagamentos na zona rural

Redação c/ Q.M.N

Giripoca, transbordou e interditou rota de acesso ao local   

Foto: R-14 Maio/FM

VOLTA AS AULAS

Oficialmente o ano letivo da
rede estadual começou ontem
Seduc c/ Redação

Nem o tempo instável atrapalhou pais levar filhos à escola  

Foto: JCC
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 Gaeco (Grupo de Atuação OEspecial e Combate ao Crime 
Organizado) desencadeou na 

manhã de ontem, (19) a Operação 
Bereré, que cumpre mandados de 
busca e apreensão em Cuiabá, Brasília 
e Sorriso. Alvos da operação, o 
presidente da Assembléia Legislativa, 
Eduardo Botelho (PSB), o deputado 
estadual Mauro Savi (PSB), o ex-
deputado federal Pedro Henry, 
servidores públicos, empresas e 
particulares. Os mandados foram 
cumpridos nas residências de Botelho 
e Savi e também na presidência do 
L e g i s l a t i v o .  A  o p e r a ç ã o  é  
desdobramento da delação premiada 
do ex-presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito (DETRAN-MT), 
Teodoro Moreira Lopes, o "Dóia," que 
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-SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item F da tabela D de custas
#203015 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#203016 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#203017 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#204277 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#204278 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#204279 DEVEDOR: DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF.: 185.610.987-91 - RUA DOS 
VERDUREIROS, 50 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#204066 DEVEDOR: EDELSON SURUBI - CPF.: 000.941.301-40 - RUA DAS GRAUNAS, 329 -
MARACANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item B da tabela D de custas
#205487 DEVEDOR: EDELSON SURUBI - CPF.: 000.941.301-40 - RUA DAS GRAUNAS, 329 -
MARACANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item B da tabela D de custas
#204059 DEVEDOR: EDNALVA DOS SANTOS AMORIM - CPF.: 567.579.301-10 - RUA JOAQUIM 
MURTINHO, 5 -JOAQUIM MURTINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#205482 DEVEDOR: EDNALVA DOS SANTOS AMORIM - CPF.: 567.579.301-10 - RUA JOAQUIM 
MURTINHO, 5 -JOAQUIM MURTINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
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, 19 de Fevereiro de 2018.

CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#203962 DEVEDOR: ANA MARIA CORREA - CPF.: 284.664.891-34 - RUA ROSAURO ARAUJO SUZANO, 
470 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item F da tabela D de custas
#205341 DEVEDOR: ANA MARIA CORREA - CPF.: 284.664.891-34 - RUA ROSAURO ARAUJO SUZANO, 
470 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item F da tabela D de custas
#202786 DEVEDOR: ANAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF.: 207.835.661-15 - RUA MARIZ DE BARROS, 
281 -VILA SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item E da tabela D de custas
#204705 DEVEDOR: ANAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF.: 207.835.661-15 - RUA MARIZ DE BARROS, 
281 -VILA SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item F da tabela D de custas
#204113 DEVEDOR: ANDRE LUIZ DO COUTO - CPF.: 318.463.001-34 - RUA DOS GARIS, 206 -
CAVALHADA III -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item D da tabela D de custas
#205564 DEVEDOR: ANDRE LUIZ DO COUTO - CPF.: 318.463.001-34 - RUA DOS GARIS, 206 -
CAVALHADA III -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item D da tabela D de custas
#202923 DEVEDOR: ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF.: 695.704.691-53 - RUA CEL.HENRIQUE C.OESTE, 
8 -MARACANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item D da tabela D de custas
#204897 DEVEDOR: ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF.: 695.704.691-53 - RUA CEL.HENRIQUE C.OESTE, 
8 -MARACANAZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item E da tabela D de custas
#204024 DEVEDOR: BASILIO PINTO DE FIGUEIREDO NETO - CPF.: 361.980.481-87 - RUA SALDANHA 
DA GAMA, 280 -VILA SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#205448 DEVEDOR: BASILIO PINTO DE FIGUEIREDO NETO - CPF.: 361.980.481-87 - RUA SALDANHA 
DA GAMA, 280 -VILA SANTA CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#205244 DEVEDOR: BENEDITA HUMBERTA DA COSTA - CPF.: 177.936.101-72 - RUA MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO - C-CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#203887 DEVEDOR: CARLOS ALBERTO DA COSTA - CPF.: 029.030.701-56 - RUA DOS COMERCIANTES, 
220 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item B da tabela D de custas
#205216 DEVEDOR: CARLOS ALBERTO DA COSTA - CPF.: 029.030.701-56 - RUA DOS COMERCIANTES, 
220 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item B da tabela D de custas
#202632 DEVEDOR: DANIEL CEBALHO DA SILVA - CPF.: 241.372.431-15 - AV TALHAMARES, 618 -VILA 
MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do 
titul Item D da tabela D de custas

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. 
#205771  DEVEDOR:  AGOSTINHA CHAVES - CPF.: 274.384.571-68 - AVENIDA SAO LUIZ COM RADIAL - 
-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: DISTRIBUIDORA ALMEIDA - 
Favorecido:DISTRIBUIDORA ALMEIDA Valor do titul Item C da tabela D de custas

#205753  DEVEDOR:  JOSE ORTIZ DA SILVA  - CPF.: 030.351.881-22 - RUA. BG 02 S/N GARCES  - -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME  - 
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item D da tabela D de custas
#205760  DEVEDOR:  LUCIANA DE JESUS DOS SANTOS - CPF.: 458.599.141-72 - RUA DOS 
EUCALIPTOS, 132 -MASSA BARRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: 
CACERES DISTRIBUIDORA DE EQUIP LTDA-ME - Favorecido:CACERES DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA ME Valor do titul Item H 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, 19 de Fevereiro de 2018.

#205749  DEVEDOR:  ANTONIO LOURIVAL DA SILVA SENABIO  - CPF.: 973.899.781-04 - RUA 
ESTRELADA 1 -SAO LOURENCO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: 
ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP - Favorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO 
LTDA - EPP Valor do titul Item A da tabela D de custas
#205775  DEVEDOR:  BERNADETE GONCALINA FERREIRA DA SIL- CPF.: 001.475.021-01 - PROJETADA 
452, DNER - -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: EDER DE OLIVEIRA 
CABRAL - ME - Favorecido:EDER DE OLIVEIRA CABRAL - ME Valor do titul Item F da tabela D de custas
#205777  DEVEDOR:  GENILSON MELO DE PONTES  - CPF.: 021.603.734-43 - RUA SAO JORGE, 997 - -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: AROEIRA ALIMENTOS  - 
Favorecido:AROEIRA ALIMENTOS  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#205736  DEVEDOR:  JOAO BATISTA CASSIANO - CPF.: 361.843.901-63 - RUA DA LIBERDADE 01 -
CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: ITAU UNIBANCO SA  - Sacador: ACOFER INDUSTRIA E COM 
LTDA  - Favorecido:ACOFER INDUSTRIA E COM LTDA Valor do titul Item B da tabela D de custas

revelou esquemas de corrupção na 
autarquia, iniciados em 2009, e que 
renderia, ao menos, R$ 1 milhão por 
mês.

As empresas FDL Serviços de 
Registro, Cadastro, Informatização e 
Certificação Ltda. (que agora usa o 
nome de EIG Mercados Ltda.), e a 
Santos Treinamento Ltda. teriam sido 
usadas para lavar dinheiro no esquema. 
A EIG Mercados venceu uma licitação, 
em 2009, para prestar serviços de 
registro de financiamentos de 
contratos de veículos, por um período 
de vinte anos.

Até julho de 2015, a empresa 
ficava com 90% da arrecadação anual - 
estimada em R$ 25 milhões - e o órgão 
com 10%, mas naquele mês, na gestão 
Pedro Taques (PSDB), o DETRAN-

MT fez um termo aditivo ao contrato, 
pas sando  a  r ecebe r  50% da  
arrecadação.

De acordo com o Ministério 
Público, as investigações tiveram 
início na Delegacia Especializada em 
Crimes Contra a Administração 
Pública e Ordem Tributária (Defaz). 
As medidas cautelares foram 
requeridas pelo Naco Criminal 
(Núcleo de Ações de Competência 
Originária) do Ministério Público 
Estadual e foram cumpridas ontem, em 
Cuiabá, Sorriso e Brasília pelo Gaeco e 
Polícia Judiciária Civil, com apoio da 
Polícia Militar, por meio do Bope, com 
o objet ivo de desmantelar  a  
organização criminosa, que atuava 
junto ao DETRAN urdida para desvios 
de recursos públicos.

s vezes algumas atitudes que 

Àacontecem a partir de pequenos 
detalhes ou simples gestos, àqueles 

que geralmente passam despercebidos por 
não darmos a devida importância ou a 
mínima atenção, podem oportunizar grandes 
mudanças nas pessoas, ou até mesmo em 
qualquer outro contexto social.

O Grupo Juba, que tem grande 
responsabilidade social, se destaca nas suas 
ações, justamente por valorizar e incentivar 
de seus colaboradores, essas atitudes, que 
são transformadoras, pois despertam a 
responsabilidade, a fraternidade e a partilha 
em pequenos gestos, que acabam fazendo a 
d i ferença  em um mundo onde  o  
individualismo impera.Na última semana, 
colaboradores do Juba, praticaram uma 
dessas ações ao reeditarem uma parceira 
iniciada em 2016, se deslocando até o Bairro 
Garcês, para doarem a um idoso, 743 peças 

de uniformes de malha inutilizados.
As peças de roupas foram 

entregues ao senhor Milton Cardoso Leite, 
um idoso de 73 anos, paraplégico e que vive 
em uma cadeira de rodas. Milton há oito 
anos, encontrou uma forma de se tornar 
independente, aprendeu o ofício de 
confeccionar tapetes de retalhos. Segundo 
ele, geralmente compra os tecidos de 
costureiras e empresas fabricantes de 
uniformes de malha. “Fico muito agradecido 
com essa doação, posso fazer muitas peças 
de tapetes”, reconheceu.O artesão demora 
cerca de dois dias e meio, aproximadamente 
para produzir um tapete de 1.00 x 0.50 m. 
“vendo cada peça por 30 reais, isto ajuda 
muito no orçamento. Não é porque estou em 
uma cadeira de rodas e com 73 anos que vou 
ficar acomodado vendo a vida passar. Esse 
trabalho além de distrair, contribui no 
sustento da família, mas não é só isso com o 

tempo ocupado não temos tempo de ficar se 
lamentando pelas durezas da vida”, observou 
Milton Leite.Para o Coordenador de Gestão 
de Pessoas do Grupo Juba, Aguinaldo do 
Carmo, que participou da entrega, essas 
ações de solidariedade, fazem bem a quem 
recebe e  mais  ainda,  aos nossos 
colaboradores, que através dessas atitudes 
solidárias, reconhecem a importância de 
praticar o bem, mesmo em pequenos gestos. 
“Foram peças de uniformes que seriam 
inutilizadas, incineradas, soubemos da 
situação do Milton e colaboramos com ele. É 
a reciclagem”, enalteceu Aguinaldo.

No mesmo dia, foram entregues 
108 peças de equipamentos de proteção 
individual para COOMDEC – Cooperativa 
Mista de Desenvolvimento de Cáceres. O 
Diretor Mirko Ribeiro, concluiu dizendo que 
d i v e r s a s  a ç õ e s  c a r a c t e r i z a m  a  
responsabilidade social do Grupo Juba.

BUSCAS E APREENSÕES

Pedro Henry, Botelho e Savi são 
acusados na Bereré do DETRAN

Operação é desdobramento da delação premiada do ex-presidente do DETRAN Teodoro Moreira Lopes, o "Dóia," que revelou os esquemas de corrupção

Assessoria c/ Redação

Henry, Botelho e Savi, negam envolvimento nas delações 

Fotos: Arquivo

Assessoria

VISÃO SOCIAL

Grupo Juba doa malhas para artesão cadeirante

Cadeirante Milton Leite, recebe a doação do Grupo Juba   

Foto: Esdras Crepaldi

Cáceres-MT, terça-feira 20 de fevereiro de 2018

do tribunal.
No outro jogo, Dom 

Bosco e União de Rondonópolis 
empataram, sem gols, na noite de 
sábado, em partida disputada na 
Arena Pantanal  e  com o 
resultado, o Dom Bosco segue em 
6º, com 8 pontos. Já o Colorado 
ocupa a 4ª posição, com 9.

O próximo compromisso 

d o  U n i ã o  s e r á  c o n t r a  o  
Luverdense, fora de casa, no 
Passo das Emas, em Lucas do Rio 
Verde. A partida está prevista para 
o próximo domingo (25), às 
17h00. 

Já o Dom Bosco joga 
novamente em casa, na Arena 
Pantanal, contra o Sinop, no 
mesmo domingo, às 18h10.

a noite de sábado último, N(17), Sinop e Poconé 
jogaram no Gigante do 

Norte na terra do soja, nortão de 
MT, pela 7ª rodada do Mato-
grossense Martinello 2018.
 Ambas equipes buscavam 
a vitória para se consolidarem na 
classificação, mas jogando em 
casa diante da torcida, o Galo 
beliscou o Cavalo Pantaneiro.

O Sinop começou a 
partida pressionando o time do 
cavalo pantaneiro, criando as 
jogadas e lances de risco à defesa 
do Poconé e aos 20 minutos, 
Juazeiro abriu o placar para o 
Galo do Norte, num rebote do 
goleiro, após o chute de Everton.

Nos minutos finais, o 
Poconé criou algumas chances, 
mas ficou no impedimento por 

duas vezes e na defesa do goleiro 
Naldo em outro lance. No contra-
ataque logo na seqüência, o Sinop 
chegou a fazer o que seria o 
segundo gol, mas o lance foi 
invalidado com a marcação de 
impedimento pela  arbi t ra  
assistente.

No segundo tempo, Sinop 
continuou com superioridade nas 
chances de gol, e aos 15 minutos 
fez o segundo novamente com 
Juazeiro, aproveitando o bate-
rebate na área. 

Com a desvantagem no 
placar, o técnico Macena tirou um 
zagueiro para colocar o atacante 
Vitor Paulista, e tentar o “ultimo 
s u s p i r o ”  p a r a  o  c a v a l o  
pantaneiro.

O Sinop administrou a 
vantagem, e nas chances que teve 
de aumentar o saldo no placar, o 
time pecou nas finalizações e 
perdeu várias chances de ampliar.

Nos acréscimos, Kate deu 
números finais a partida, 3x0 num 
belo chute no canto do goleiro. O 
Sinop volta a campo no próximo 
domingo (25) contra o Dom 
Bosco, na Arena Pantanal, em 
Cuiabá. 

Antes, no sábado (24), no 
mesmo local, o Poconé enfrentará 
o Operário-VG.

ixto e Luverdense se Menfrentaram na tarde 
de domingo último, 

para uma Arena Pantanal vazia, 
mais uma vez, na 7ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
2018. 
 O time visitante venceu 
por 1 a 0 e complicou de vez a 
equipe mixtense na competição. 
Com chuva durante praticamente 
toda a primeira etapa,  o 
Luverdense foi bastante superior, 
entrando fácil na defesa do Mixto 
e finalizando bastante. 

 A bola entrou aos 32 
minutos, quando Lorenzi achou o 
meia Rubinho na meia-lua, este 
dominou no peito e chutou 
rasteiro, no cantinho, para abrir o 
placar.

Na segunda etapa, já sem 
c h u v a ,  o  L e c  s e g u i u  
desperdiçando chances de 
ampliar o marcador e construir 
uma vitória mais tranqüila. 

O técnico Bazílio, da 
equipe mixtense, colocou as 
contratações da semana em 
campo (Delgado no intervalo e 

Vitor Flora aos 27'), mas a falta de 
ritmo impediu que alguma coisa 
mudasse no jogo.

Ao final o Lec quase 
sofreu o castigo de ter perdido 
tantos gols, mas saiu com a vitória 
e classificação assegurada para a 
próxima fase. O time vai aos 
mesmos 13 pontos do Sinop 
(também classificado) e fica na 
frente pelo saldo de gols. Ao 
Alvinegro, na luta contra o 
rebaixamento, resta vencer seus 
dois últimos jogos para não 
depender de outros resultados ou 

JOGOS NA ARENA

No fim de semana Mixto
perde e União só empata
O.R c/ Redação

Alvinegro caiu diante do Luverdense na tarde de domingo, enquanto na noite
do dia anterior na mesma Arena o União e Dom Bosco não saíram do empate

Mixtão jogou bem mas sucumbiu ao poder do forte Luverdense   

Foto: Herbert de Souza

NO GIGANTE

Galo faz três e doma
o Cavalo Pantaneiro

S.N c/ Redação

No Gigante do Norte o Galo galopou o Cavalo Poconeano   

Foto: O Documento
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