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A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de um 
eclipse total marcando o início de um 
período importante de mudanças em seus 
romances. Se estiver só, em alguns meses, 
sua vida afetiva passará por mudanças 
positivas com a chegada de um novo amor. 
Se for comprometido, prepare-se para um 
passo à frente em seu relacionamento.
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A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de 
um eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças importantes e 
positivas em sua vida doméstica e nos 
relacionamentos em família. A compra ou 
venda de um imóvel de família, seguida 
de uma mudança de casa, cidade ou país 
pode acontecer nos próximos meses.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a 
fase Nova em Leão, chega acompanhada 
de um eclipse total marcando o início de 
um período de mudanças importantes em 
questões que envolvem a comunicação. 
Reuniões de negócios envolvendo 
acordos e negociação de contratos, 
ganham força nos próximos meses. 
Viagens rápidas serão frequentes.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a 
f a s e  N o v a  e m  L e ã o ,  c h e g a  
acompanhada de um eclipse total 
marcando o início de um período 
importante de mudanças em sua vida 
material e financeira. O período, que 
dura alguns meses, pode ser marcado 
pela chegada de um novo projeto, novo 

contrato ou mesmo a venda de um bem móvel ou imóvel.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em seu signo, chega acompanhada 
de um eclipse total marcando o início de 
um período de mudanças importantes em 
sua vida pessoal e profissional. O 
período, que dura alguns meses, será 
marcado por acontecimentos, que abrirá 
novos caminhos escolhidos, tanto no 
amor quanto na carreira.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de um 
eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças importantes em sua 
maneira de lidar com a saúde. Você estará 
mais em contato com suas emoções e 
sentimentos, tornando você mais fechado e 
distante da vida social. Esta fase pode ser 
marcada pelo planejamento de um novo 

projeto.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de um 
eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças positivas em questões 
que envolvem negociações e acordos 
financeiros. Uma sociedade ou parceria 
financeira pode começar a ser negociada e 
firmada nos próximos meses. Um grande 
empréstimo pode ser aprovado.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a 
f a s e  N o v a  e m  L e ã o ,  c h e g a  
acompanhada de um eclipse total 
marcando o início de um período de 
mudanças positivas em projetos de 
médio prazo que envolvem publicações 
ou pessoas e empresas estrangeiras. Sua 
espiritualidade e/ou filosofia de vida 

passam por um processo de profunda transformação.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a 
f a s e  N o v a  e m  L e ã o ,  c h e g a  
acompanhada de um eclipse total 
marcando o início de um período de 
mudanças positivas em sua vida social, 
em que novas amizades podem ser 
feitas. O período pode ser marcado por 
um importante contato e possível 

contrato com uma grande empresa, clube ou instituição.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de um 
eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças positivas em seus 
relacionamentos pessoais e profissionais. 
O período pode envolver a negociação de 
uma sociedade ou parceria comercial ou 
mesmo a chegada de um novo amor e 
consequente namoro.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de um 
eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças importantes em sua 
carreira e projetos profissionais. O sucesso 
e o reconhecimento podem chegar a partir 
de uma promoção ou mesmo de uma 
mudança de carreira ou empresa. Procure 
deixar o controle de lado diante dos 
acontecimentos.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em Leão, chega acompanhada de 
um eclipse total marcando o início de um 
período de mudanças importantes em sua 
rotina, especialmente a de trabalho. Um 
novo projeto pode surgir, ou mesmo um 
convite para fazer parte de uma nova 
empresa. Se estiver desempregado, não 

será por muito tempo.
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Virgem

By Rosane Michels Votos de felicidades ao amigo Alex 
Cuiabano, que festejou data nova no fim de 
semana. Que Deus lhe presenteie com um 
ano recheado de amor, paz e muita saúde. 
Parabéns!!!

Hoje nosso beijinho é endereçado a gatinha Melissa 
Vittorazi Dauzacker, que encanta com seu jeitinho de 
ser. Alegria total dos papais corujas Francyanne e 
Nélio. 

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

Energias positivas a nossa querida Marcia Elizabeth Sedlacek que está 
em tratamento. Na foto com o maridão Antonio Vicente. Deus no 
comando sempre.

Com ligeira atraso, mas ainda em tempo 
parabenizamos Sonia Lima Almeida pela 
passagem de mais um natalício. Felicidades e 
muitos anos de vida.

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

**********************
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pro gol.
O empate tirou o time do 

Mato Grosso da zona de degola. 
Chegou a 24 pontos e assumiu a 16ª 
colocação. 

O CRB perdeu uma posição. 
Com 29, caiu do 10º para o 11º lugar. 

Na próxima rodada, o CRB vai até 
Recife enfrentar o Santa Cruz, 
sábado, às 16h30. 

Já o Luverdense recebe o 
Londrina, no Estádio Passo das 
Emas, também no sábado, às 19h00.

 Cuiabá recebeu o OSalgueiro na Arena 
Pantanal na noite do 

último domingo e venceu pelo 
placar de 1 a 0, com gol de Elias, 
aos 20 minutos do primeiro 
tempo. Com este resultado, o 
Dourado sobe para a sexta 
colocação, ficando com 19 
pontos. O tropeço foi muito ruim 
para o Salgueiro, que deixou o G4 
do Grupo A, terminando a rodada 
com 20 pontos, um a menos que o 
Remo, clube que o ultrapassou.

O Cuiabá entrou bem no 
jogo e dominou as ações até 
conseguir abrir o placar aos 20 
minutos, com gol de Elias. A 
partir daí as coisas mudaram de 
figura. O Salgueiro aproveitou 
que o técnico do Dourado 
colocou mais um volante em 
campo e cresceu muito na partida. 
M e s m o  a s s i m ,  a  e q u i p e  
pernambucana não conseguiu 
igualar o marcador no primeiro 
tempo.

O jogo não foi dos 
melhores no segundo tempo, mas 
ambas as equipes tiveram 

chances e o Salgueiro foi 
superior, tentando o empate. Aos 
19 minutos, os mandantes 
chegaram com perigo com Daniel 
Amorim. O Carcará respondeu 
aos 30 minutos com chute de 
Cássio Ortega, mas o goleiro 
defendeu.

Aos  43  minutos ,  o  
Salgueiro até que tentou, mas o 

goleiro do Cuiabá fez duas 
grandes defesas. Na próxima 
rodada, o Salgueiro receberá o 
Sampaio Corrêa no estádio 
Cornélio de Barros, às 20h00 do 
próximo sábado e o Cuiabá 
entrará em campo no próximo 
domingo,  às  16h00,  para 
enfrentar o ASA fora de casa, no 
estádio Municipal de Arapiraca.

m jogo fulminante na Uprimeira etapa, Luverdense 
e CRB buscaram a vitória no 

Rei Pelé em Maceió na noite 
desabado último,sendo que o Galo 
abriu boa vantagem na primeira 
etapa, com dois gols de Neto Baiano, 
estava com o jogo na mão, mas foi 
caindo de produção.

Valente, o LEC não se 
entregou e foi buscar o empate por 2 
a 2, gols de William e Rafael Ratão. 
Os dois de bola parada. O 
Luverdense foi melhor no segundo 
tempo e mereceu o pontinho 
conquistado em Maceió.

O início de jogo foi de muita 
pressão do CRB na saída de bola. 
Surtiu efeito aos quarenta segundos. 
Os quatro meias, além de Neto 
Baiano, subiram a marcação. Elvis 
forçou o erro de passe de Gabriel 
Passos, que tocou errado para o 
meio. Danilo Pires interceptou o 

passe e deixou Neto na cara do gol 
para marcar, de direita.

Após a pressão inicial, o 
CRB voltou a se compactar e fazer 
uma marcação mais no campo de 
defesa, tentando atrair o Luverdense. 
Aos poucos, o LEC foi chegando 
com certo perigo ao gol do CRB.

Os visitantes insistiam nas 
jogadas pela direita, tentando criar 
superioridade numérica. Mas foi o 
Galo que marcou. Numa boa subida 
pela direita, Edson Ratinho avançou 
e cruzou no segundo pau, com estilo. 
Neto subiu mais que a zaga e tocou 
no contrapé do goleiro, aos 32.

Depois de sofrer o segundo 
gol, os visitantes se jogaram de vez 
ao ataque. O Luverdense tanto 
forçou o jogo pelo lado esquerdo, 
que conseguiu marcar. 

Após falta lateral cometida 
por Eduardo, Marcos Aurélio bateu 
na área e o zagueiro William subiu 

livre, desviando a bola, aos 37 
minutos: 2 a 1, e fim do primeiro 
tempo.

O CRB começou o segundo 
tempo tentando controlar a posse de 
bola, evitando a pressão inicial do 
Luverdense. 

Entretanto, os visitantes 
aproveitaram os espaços dados pela 
defesa do Galo e aos 4 minutos quase 
empataram, com Rafael Silva.

Se no primeiro tempo os 
contra-ataques foram perigosos, na 
etapa final o Galo tinha dificuldades 
para encaixar a transição da defesa 
para o ataque. O Luverdense 
dominou as ações no meio campo e 
pressionou muito o CRB. Tanta 
pressão acabou sendo recompensada 
com o gol de empate. 

Aos 36 minutos, Marcos 
Aurélio bateu escanteio na área e, 
após desvio de cabeça, Rafael Ratão 
só teve o trabalho de empurrar a bola 

NAS ALAGOAS

Com dois gols sofridos logo de cara, o Luverdense que precisava sair da zona da degola, forçou o jogo pela esquerda e conseguiu sair do Rei Pelé com um empate

Galo vacila e Verdinho
bica empate no Rei Pelé
Redação c/ G.A

Luverdense tirou prejuízo na 2ª etapa e empatou com o Galo  

Foto: Ailton Cruz

DESENCANTOU

Cuiabá derrota Salgueiro
na Arena e sobe na tabela
Redação c/ OD.

Dourado quebra jejum e chega ao 6º lugar da tabela  

Foto: Olho no Esporte

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2017 - PROC.ADMINISTR/PROTOCOLO N° 23/2017

PROMOTORA: 
ÁGUAS DO PANTANAL–Serviços de Saneamento Ambiental de Cáceres-MT
OBJETO:
Tomada de Preços para contratação de empresa de engenharia especializada objetivando a realização de 
REFORMA EM E.T.A. METÁLICA EXISTENTE, visando aprimorar a qualidade da água processada no 
município de Cáceres-MT, contendo as especificações detalhadas no Projeto Básico n.º 03/2017, parte integrante 
do Edital (Anexo I).   
LOCAL: 
SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL “ÁGUAS DO PANTANAL” DE CÁCERES-MT.
DATA: 
06 de SETEMBRO DE 2017, às 09:00, horário do Estado de Mato Grosso.
OBSERVAÇÃO:
A pasta contendo o Edital norteador e seus Anexos poderão ser obtidos na Autarquia Municipal ÁGUAS DO 
PANTANAL – Serviços de Saneamento Ambiental de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em sua sede, localizada 
na Rua Antônio João, esq.c/Rua Voluntários da Pátria, nº 100 - Centro - CEP 78200-000 –  Fones (65) 3223-6900 – 
3223-6500, na cidade de CÁCERES-MT, ou baixada no site .www.aguasdopantanal.eco.br
LOCAL E DATA: 
Cáceres, 16 de agosto de 2017.

PAULO DONIZETE DA COSTA – Diretor Executivo

ISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017 - PROC.ADMINISTR/PROTOCOLO N° 25/2017

PROMOTORA: 
ÁGUAS DO PANTANAL–Serviços de Saneamento Ambiental de Cáceres-MT
OBJETO:
Tomada de Preços para contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para execução de 
obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA BRUTA NO RIO 
PARAGUAI,  NA CIDADE DE CÁCERES, contendo as especificações detalhadas no Projeto Básico n.º 
03/2017, parte integrante do Edital (Anexo I).   
LOCAL: 
SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL “ÁGUAS DO PANTANAL” DE CÁCERES-MT.
DATA: 
05 de SETEMBRO DE 2017, às 09:00, horário do Estado de Mato Grosso.
OBSERVAÇÃO:
A pasta contendo o Edital norteador e seus Anexos poderão ser obtidos na Autarquia Municipal ÁGUAS DO 
PANTANAL – Serviços de Saneamento Ambiental de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em sua sede, localizada 
na Rua Antônio João, esq.c/Rua Voluntários da Pátria, nº 100 - Centro - CEP 78200-000 –  Fones (65) 3223-6900 – 
3223-6500, na cidade de CÁCERES-MT, ou baixada no site .www.aguasdopantanal.eco.br
LOCAL E DATA: 
Cáceres, 16 de agosto de 2017.

PAULO DONIZETE DA COSTA – Diretor Executivo
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s aulas no campus do AInstituto Federal de 
Educação (IFMT) em 

Pontes e Lacerda, na região de 
Cáceres, foram retomadas ontem, 
(21). 
 A  i n f o r m a ç ã o  f o i  
divulgada pela assessoria da 
unidade na noite de 18 de agosto 
depois da confirmação de que o 
estudante Fábio Macedo Silva 
Júnior, de 15 anos, não faleceu em 
decorrência de meningite viral.  
Ainda segundo o IFMT, o motivo 
a inda é  invest igado pela  
Secretaria Municipal de Saúde.

Contudo, segundo o 
documento enviado à imprensa, o 
Instituto esclarece que ações 
relacionadas à assepsia serão 
i n t e n s i f i c a d a s ,  c o n f o r m e  
recomendado pela Secretaria. 
Fábio faleceu na última quinta-
feira (17), no município de Pontes 
e Lacerda e em decorrência da 
suspeita, as aulas na unidade 
foram suspensas.
 Revivendo o caso, na 
última quarta-feira (16), Fabio 
Júnior foi internado no Hospital 
São Luiz, em Cáceres, com 
suspeita de meningite. O garoto 

era natural de Pontes e Lacerda, 
mas teve que ser encaminhado 
para Cáceres para que recebesse 
um melhor tratamento.

No entanto, já na quinta-
feira o adolescente não resistiu e 
morreu. "O Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT) Campus 
Pontes e Lacerda – Fronteira 
Oeste esclarece que a Secretaria 
Municipal de Saúde de Pontes e 
Lacerda obteve a confirmação, na 
sexta-feira (18), que a causa do 
falecimento do aluno Fabio 
Macedo Silva Júnior, na quinta-
feira (17), em Cáceres, não foi 
meningite. O motivo ainda é 
investigado.

Nesse sentido, o IFMT 
informa que as aulas foram 
retomadas na segunda-feira (21), 
normalmente, visto que não há 
n e c e s s i d a d e ,  c o n f o r m e  
orientação da Secretaria, de ações 
de profilaxia ou desinfecção do 
Campus.

Contudo, o Instituto 
esclarece que ações relacionadas 
à assepsia serão intensificadas, 
conforme recomendado pela 
Secretaria. 

O Inst i tuto lamenta 
intensamente esta fatalidade e 
neste momento de perda e dor, 
t e m  p r e s t a d o  a p o i o  a o s  
familiares, amigos e colegas.

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 
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#185303  DEVEDOR:  JOSE CLAUDIO DA CUNHA  - CPF.: 103.495.881-04    - RUA 15 DE NOVEMBRO, 320  -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185321  DEVEDOR:  JOSE JURHOSA JUNIOR - CPF.: 174.593.891-53  - RUA CORONEL FARIA, 68 -CENTRO -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - 
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185318  DEVEDOR:  JOSUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF.: 401.644.037-87    - RUA DINAMARCA, 1  -MONTE VERDE  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185259  DEVEDOR:  JUAREZ JOSE DE MATOS - CPF.: 383.392.421-72    - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 195   -
CENTRO  -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
#185333  DEVEDOR:  LUIS ALVES DA SILVA  - CPF.: 000.000.350-68  - RUA TIRADENTES, 540  -CENTRO  -CACERES  -MT 
- Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - 
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185334  DEVEDOR:  LUIS ALVES DA SILVA - CPF.: 000.000.350-68   - RUA TIRADENTES, 540  -CENTRO  -CACERES  -MT 
- Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - 
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#185315  DEVEDOR:  LUIS CARLOS RODRIGUES  - CPF.: 140.564.371-49   - RUA AVESTRUZ, 134  -JARDIM SAO LUIZ  -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES       - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185326  DEVEDOR:  MARCO ANTONIO OLEA SCHIMIDT  - CPF.: 319.747.088-53    - RUA DO CURURU, 110 
CAVALHADA  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185327  DEVEDOR:  MARCO ANTONIO OLEA SCHIMIDT   - CPF.: 319.747.088-53    - RUA DO CURURU, 110  -
CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185328  DEVEDOR:  MARCO ANTONIO OLEA SCHIMIDT - CPF.: 319.747.088-53    - RUA DO CURURU, 110   -
CAVALHADA   -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185329  DEVEDOR:  MARCO ANTONIO OLEA SCHIMIDT  - CPF.: 319.747.088-53    - RUA DO CURURU, 110 -
CAVALHADA   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185325  DEVEDOR:  MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO- CPF.: 522.888.621-49    - RUA DAS GOIABEIRAS, 60  -
JUNCO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185299  DEVEDOR:  MARIA MARTINS DE BARROS  - CPF.: 241.393.431-68    - RUA SANTA IZABEL, 2  -VILA MARIANA 
-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185281  DEVEDOR:  MARILZA APARECIDA LUZ - CPF.: 405.152.221-00    - AV MARECHAL RONDON, 34 -SAO MIGUEL  
-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185313  DEVEDOR:  MARIONELY ARAUJO VIEGAS  - CPF.: 205.194.001-00   - RUA DOS NASCIMENTO, 52  -MONTE 
VERDE  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185310  DEVEDOR:  NATALINO DE OLIVEIRA  - CPF.: 171.062.731-04    - RUA PORTO CARRERO, 121 -CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185319  DEVEDOR:  NIVALDO NEVES DA CRUZ- CPF.: 111.640.261-00  - RUA DO SOTEROS, 289 -JARDIM CELESTE  -
CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185320  DEVEDOR:  NIVALDO NEVES DA CRUZ  - CPF.: 111.640.261-00    - RUA DO SOTEROS, 289  -JARDIM CELESTE      
-CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES – Favorecido :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#185304  DEVEDOR:  SONIA GARCIA  CUNHA  - CPF.: 137.741.821-91  - RUA 15 DE NOVEMBRO, 371  -CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185305  DEVEDOR:  SONIA GARCIA  CUNHA  - CPF.: 137.741.821-91   - RUA 15 DE NOVEMBRO, 371  -CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185309  DEVEDOR:  SONIA GARCIA  CUNHA  - CPF.: 137.741.821-91  - RUA 15 DE NOVEMBRO, 371-CENTRO   -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#185306  DEVEDOR:  SONIA GARCIA  CUNHA - CPF.: 137.741.821-91  - RUA 15 DE NOVEMBRO, 371 -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185307  DEVEDOR:  SONIA GARCIA  CUNHA  - CPF.: 137.741.821-91  - RUA 15 DE NOVEMBRO, 371 -CENTRO       -
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
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, 21 de agosto de 2017.

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA 
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, 
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, 
NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, 
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO 
MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185534  DEVEDOR:  ELSON SA NASCIMENTO - CPF.: 021.604.171-65  - RUA TRES PODERES - C70 -RES BAND - 
CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: CENTRAL PECAS 
AUTOMOTIVAS LTDA  - Favorecido: CENTRAL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  Valor do titul Item A   da tabela D de 
custas
#185523  DEVEDOR:  MANOEL SANTANA DA MOTTA - CPF.: 224.820.671-20 - RUA COSTA MARQUES  -CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: CLEBER KOJI DE SA  - Favorecido: CLEBER KOJI 
DE SA    Valor do titul Item B   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, 21 de agosto de 2017.

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

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA 
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, 
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, 
NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, 
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO 
MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185510  DEVEDOR:  FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEIRA- CPF.: 572.188.891-15  - RUA DOS 
OPERARIOS N 365 -CENTRO-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES  
- Sacador: CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE - Favorecido: CRECI - CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IM Valor do titul Item M   da tabela D de custas
#185513  DEVEDOR:  RAFAEL RIGO PERES  - CPF.: 060.981.819-85 - RUA TIRADENTES N.463  -CENTRO -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES  - Sacador: CRECI - CONSELHO 
REGIONAL DE CORRETORES DE - Favorecido: CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IM Valor do 
titul Item F   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 
767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) 
DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 21 de agosto de 2017.

SEM LAUDO

IFMT descarta meningite
causa- mortis de estudante

IFMT afirma que a SMS de Lacerda obteve a confirmação, que a causa da morte 
aluno Fabio em Cáceres, não foi meningite, mas que o motivo ainda é investigado

Assessoria

Aulas voltaram ao normal no IFMT de Pontes e Lacerda  

Foto: Divulgação
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 Prefeitura de Mirassol AD'Oeste,  através da 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, com o 
apoio da EMPAER, promove no 
próximo dia 25, no Centro 
Comunitário “Jesus de Nazaré”, o 
XXVI Encontro de Mulheres 
Rurais. Centenas de mulheres de 
comunidades rurais do município 
participarão do evento, que tem 
início às 7h00 e encerramento às 
17h00.

O XXVI Encontro da 
Mulher Rural ,  segundo a 
secretária de Ação Social, Irís 
Azevedo Leal, é a confirmação de 
como as comunidades rurais tem 
uma participação atuante na 
esfera das propriedades do 
mundo rural. 

As parcerias realizadas 
com o Poder Executivo através da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, que é o portal de acesso 
dessas comunidades, para a 
propagação de atividades que 
envolvem aspectos como a 
produção de produtos artesanais, 
estimulam a valorização e 
comercialização, gerando renda e 
satisfação profissional a todas as 
mulheres voltadas a este tipo de 
atividade.

“Devemos lembrar que, 
não fosse a união e existência 
d e s s e s  a g r u p a m e n t o s  
comunitários, parte da produção 
da agricultura familiar não seria 
possível, as mulheres do campo, 
são verdadeiras guerreira”, 
ressalta a secretária.

A programação registra: 
à s  7 h 0 0 :  c h e g a d a  e  
identificação;às 8H30, abertura 
solene e pronunciamento das 
autoridades;às 9H30, show 

artístico humorístico e às 10h00, 
homenagem à líderes rurais. Após 
o almoço, programado para o 
meio dia, o evento recomeça às 
13h00; às 13h30,haverá sorteio 
de brindes entre as presentes 
participantes e às 14h00, vai 
levantar poeira n sola da bota e na 
palmada mão, com um bailão, 
que vai até às 16h30,com bingo a 
partir das15h30. Uma festança, 
dedicada àquela que comanda a 
vida rural, a mulher.

 Prefeitura de Cáceres Acomeça a colher os frutos 
do termo de cooperação 

com a Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT), o 
Plano Diretor Municipal; Plano 
de Mobilidade Urbana; Cadastro 
territorial Multifinalitário.

A reestruturação Fiscal e 

Tributária tem o objetivo de 
apoiar a gestão municipal na 
regularização fundiária e demais 
áreas; com a construção de 
documentos  e  re la tó r ios ,  
r e e s t r u t u r a ç ã o  d e  l e i s  e  
socialização do conhecimento, 
mediante a realização de pesquisa 
de dados, estudos e produção de 

informações, de uso comum entre 
os órgãos para finalidades 
próprias e de acordo com as 
necessidades dos mesmos.

Sandra Sandra Mara 
Alves da Silva Neves (doutora 
em Geografia) explicou que “O 
projeto já está em execução a 3 
meses, nós elaboramos o banco 
de dados das ruas, com os nomes 
corretos, os formulários, com as 
questões para pesquisas, para 
fundamentar a tomada de 
decisões da Prefeitura quanto ao 
que é necessário, para melhorias 
que devem ser feitas, na nossa 
cidade.”

Francis diz que “Com 
esses dados técnicos, vamos ter a 
ferramenta que tanto precisamos 
para tomar decisões e atender 
onde de fato haja necessidade, 
dando prioridade as ações, 
porque toda a cidade vai estar 
mapeada com informações, sócio 
econômicas e ambientais. 

Isso é administrar com 
responsabilidade buscando 
melhoria e progresso para vida de 
todos os cacerenses. " Afirmou 
Francis.

MIRASSOL D´OESTE

Mulherada da roça marca
encontro no fim de semana
Assessoria c/ Redação

Encontro é a confirmação de como as comadres das comunidades rurais tem uma participação atuante na esfera das propriedades do mundo rural no interior

O dia será todo delas, as rainhas do lar e do campo  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Parceria com a Unemat fornece
informações técnicas à prefeitura
Assessoria

Dados técnicos, vamos ter propiciarão decisões prioritárias 

Foto: Assessoria

 concurso Miss Brasil O2017, que coroou a 
piauiense como a mulher 

mais bonita do país na noite de 
sábado último, classificou a 
representante de Mato Grosso, 
Aline Fontes, 20, no top 15. O 
evento, apresentado pelo ator 
Cássio Reis, foi realizado na 
cidade de Ilhabela, no litoral de 
São Paulo, na noite do último 
sábado (19).

Aline é estudante de 
Direito e filha do ex-prefeito de 
Cáceres Túlio Fontes. Ao se 
apresentar no palco do Miss 
Brasil, Aline contou que sofreu 
preconceito por ser bonita. 
“Infelizmente muitas pessoas 
duvidaram do meu potencial, mas 
eu sei da minha essência e da 
minha capacidade”, disse.

Citada entre as cotadas 
para vencer o concurso Miss 
Brasil 2017. Aline Fontes, Miss 
Mato Grosso na primeira 
eliminatória ficou entre as "15 
T o p s " ,  T O P  1 5  ( M i s s  
Pernambuco; Miss Alagoas; Miss 
Paraná ;  Miss  Bahia ;Miss  
Tocantins; Miss Piauí; Miss 

Sergipe; Miss Mato Grosso; Miss 
Maranhão; Miss Acre ; Miss 
Goiás; Miss Rio Grande do 
Norte; Miss Espírito Santo;Miss 
Rio Grande do Sul e Miss 
Amazonas.).

Neste processo, Aline foi 
desc l a s s i f i cada  logo  nos  
momentos iniciais do concurso, 
transmitido ao vivo pela TV 
Bandeirantes e que ao final  
apresentou como vencedora 
M o n a l y s a  A l c â n t a r a ,  
representante do Estado do Piauí. 
Negra, a beldade desbancou 
outras 26 competidoras e terá a 
oportunidade de representar o 
país no Miss Universo. Aline 
Fontes é natural de Cuiabá, mas 
criada em Cáceres, onde sua 
família reside.

M o n a l y s a  g a n h o u  
também, além da primeira coroa 
para seu Estado, um carro zero 
km (Kia Cerato), um relógio 
Bulova, uma jóia Dryzun, uma 
viagem com acompanhante em 
classe executiva e hotel 5 estrelas 
para Dubai e um contrato 
publicitário de 100 mil reais com 
a Polishop.

BE-EMOTION

Aline fica no Top - 15 do
Miss-Brasil em Ilhabela

Redação c/ Agencias

Aline Fontes entre as 15 mulheres mais bonitas do Brasil  

Foto: Be Emotio

Foto: Arquivo
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sete aparelhos celular, quatro 
alianças e R$ 1.500,00.

O bando ainda roubou do 
interior da residência, vários 
objetos que estavam em outro 
quarto, fazendo um verdadeiro 
l impa.  Eles  roubaram três 
relógios, uma TV 32 polegadas, 
uma caixa de som, várias roupas 
aval iadas  em cerca de R$ 
1.400,00, dois notebooks, óculos 
de sol, perfumes, documentos 
pessoais de uma das vítimas, um 
talão de cheques, mais de R$ 
2.000,00, em espécies, trombone, 
uma carteira com documentos 
pessoais e vários outros itens 
pertencentes ao filho do dono da 
residência.

Os criminosos exigiram 
as chaves das duas caminhonetes 
Hilux sendo uma de cor branca 
com a placa CQW- 1171, de ano 
2010, de Turmalina SP. e outra, 
também Hilux, de cor prata, com 
placas QBR 7245, ano modelo 
2015, de São José dos Quatro 
Marcos e se escafederam com os 
au tos  e  dema i s  pe r t ences 
roubados .  Ass im que  e les 
fugiram, as vitimas acionaram a 
policia, mas os ladrões ainda não 
foram localizados. (Redação 
c o m  P M - M T  e  F o t o : 
Ilustrativa)

o final de semana, noite Nda última sexta-feira, 
(18) bandidos armados 

atacaram uma residência por 
volta das 22h50, na Rua Santa 
Catarina, no centro de São José 
dos Quatro Marcos, na região de 
Cáceres e de forma ousada, 
covarde e violenta, dominaram 
mediante ameaça de morte, todos 
os que ali se encontravam.

A família e convidados, 
q u e  p o u c o  a n t e s  h a v i a 
p a r t i c i p a d o  d e  u m  c u l t o 
evangélico, estava jantando, 

q u a n d o  t o d o s  f o r a m 
surpreendidos pela quadrilha, que 
exigia objetos de valores e 
c a m i n h o n e t e s ,  p o u c o  s e 
importando com grande número 
de pessoas presentes no local.             

Os três bandidos, segundo 
as vitimas, estavam armados e 
bastante exaltados e apontavam 
as armas, fazendo ameaças para 
as pessoas presentes. Ainda 
conforme as vitimas, todos foram 
levadas  para  um quar to  e 
obrigados a lhes entregar seus 
pertences pessoais, dentre eles, 

motoqueiros se aproximaram e 
anunciaram o assalto.

De acordo com as vítimas, 
uma das motocicletas seria uma 
H o n d a  B r o s  d e  c o r e s 
vermelha/branca e a segunda 
motocicleta um Honda Titan de 
cor preta, e que os assaltantes 
estavam de posse de arma de fogo 
tipo revolveres. Ao terminar o 
assalto, os bandidos trancaram as 
duas vítimas dentro do baú do 
veículo, e um dos assaltantes 
pegou o caminhão se encaminhou 
para a cidade de Gloria D'Oeste, 
onde abandaram o veículo.

A o  s e n t i r  q u e  o s 
criminosos já não se encontravam 
próximo ao caminhão, as duas 
vítimas conseguiram realizar um 
buraco no assoalho do baú e 
fugiram acionando a polícia e o 
empresário proprietário do 
veículo.  De acordo com o 
Boletim de Ocorrência foram 
levados no assalto uma grande 
quantidade de cheques, no valor 
de mais de 28,7 mil e a quantia de 
13 mil em dinheiro. (PM-MT 
c o m  R e d a ç ã o  e  F o t o : 
Ilustrativa)

m motorista de caminhão Ue um ajudante de carga e 
descarga ficaram reféns 

de bandidos durante um assalto, 
na manhã da última sexta-feira 
(18), em Araputanga. 
 As vítimas, de 52 e 26 
anos, respectivamente, foram 
rendidas por três assaltantes 
armados quando trafegavam pela 

MT 175 a 10 minutos da cidade de 
Araputanga.

Segundo uma das vítimas, 
um motociclista ultrapassou o 
caminhão e acenou, como se algo 
estivesse errado com o veículo, o 
motorista andou por mais alguns 
quilômetros e resolveu averiguar 
se algo estava errado com seu 
veículo. Ao descer dois outros 

 Grupamento Especial de OFron te i r a  (Gef ron) , 
prendeu uma mulher de 

38 anos por tráfico de drogas após 
ela tentar entrar no Brasil, na 
tarde da última sexta-feira (18) 
com um invólucro de pasta base 
de cocaína escondido nas partes 
ínt imas.De acordo com os 
policiais do Gefron, a mulher 
natural de Jaú, interior de São 
Paulo e tentou adentrar pela 
fronteira, na localidade da 
Corixa, porém ao realizar a 
revista aos pertences da mulher, a 
m e s m a  m o s t r o u - s e  m u i t o 
nervosa, fato que chamou a 
atenção dos policiais.

Foi solicitado a uma 
agente do Indea, Instituto de 
Defesa Agropecuária do Estado 
Mato Grosso, que auxiliasse na 
revista da mulher e na revista 
pessoal foi encontrado nas partes 
intimas cerca de 700 gramas de 
substância análoga a pasta base 
de cocaína.

Ao indagar a suspeita, a 
mesma disse que teria pago no 
país vizinho o valor de 5 mil reais 
pelo entorpecente, e que estaria 
levando até a cidade de Jaú. 
Diante dos fatos a suspeita foi 
encaminhada a Delegacia de 
Fronteira em Cáceres. (Redação 
e Foto: Reprodução)

Trio infernal ataca evangélicos 
faz um limpa e leva duas Hilux

Reféns de assaltantes, vitimas 
são trancadas no baú do bruto

 fato aconteceu na noite Ode sexta feira (18) na rua 
Helena da Silva na casa 

de nº 170 no Bairro Residencial 
Vera em Pontes e Lacerda na 
região de Cáceres, quando o 
motorista Emerson de Oliveira, 
35, estava conduzindo uma 
caminhonete Hillux de cor preta e 
cometeu um acidente.

Segundo informações de 
testemunhas que presenciaram o 
caso, o motorista estava em alta 
velocidade e após passar pela 
esquina perdeu o controle da 
caminhonete vindo a bater no 
muro da residência, causando 
danos no muro e no veículo, 
felizmente sem registrar vitimas 
pessoais.

A Policia Militar estava 
realizando rondas no exato 
momento do incidente quando 
populares acionaram os militares, 

ao chegar ao local encontraram o 
condutor em estado de choque. 
Ao realizar o teste do bafômetro 
no condutor foi confirmado 
0,94MG/L de álcool no condutor.

D e t i d o  n o  C i s c  o 
motorista afirmou que havia 
ingerido bebida alcoólica, mas 
que o incidente aconteceu por que 
ele foi desviar de um cachorro e 
p e r d e u  o  c o n t r o l e  d a 
caminhonete. 

O cachorro não bebeu, 
mas levou a culpa e como o bafo 
de jibóia era mesmo no Emerson, 
quem foi poro Cisc, foi ele e não o 
cachorro, que deve estar correndo 
até agora de susto.

Diante do flagrante e das 
normas de lei de transito ele foi 
preso e só liberado após o 
pagamento de fiança. 
(AkTf com Redação e Foto: 
Akitafacil)

Chapou, desviou de cachorro 
e bateu a camioneta no muro

Mula escondia pacote com 
talco do capeta na perereca

possível realizar concurso público, 
d e v i d o  a o s  p r o b l e m a s  
administrativos e financeiros 
herdados da gestão anterior, à baixa 
arrecadação tributária e, por fim, ao 
alto custo com a folha de pagamento 
dos servidores municipais ativos e 
inativos.

O conselheiro Valter Albano 
votou pela procedência parcial da 
representação, no sentido de 
transformar a irregularidade em 
determinação. Tendo em vista, o 
andamento de dois concursos 
públicos, com editais abertos no mês 
de abril de 2017, para preencher os 
cargos de advogado, arquiteto, 
auditor de tributos, contador, 
engenheiro civil, ouvidor, médicos 
em diversas especialidades, agente 
de trânsito, fiscal de obras e postura, 
professores, entre outros.

«As alegações da defesa são 
pertinentes na medida em que o 
gestor  herdou uma máquina 
administrativa deficitária atrelada ao 
elevado custo com funcionalismo 
público e a baixa arrecadação 
tributária. 

Além dos atrasos dos 
repasses provenientes do Estado de 
Mato Grosso devido a grave crise 
fiscal enfrentada por todo o país, 
razão pela qual acolho os argumentos 
do gestor para transformar a 
irregularidade em determinação e 
recomendação, uma vez que, 
demonstrou que medidas foram 
tomadas com a publicação de edital 
para realização de concurso público", 
destacou o relator, que acolheu em 
parte o parecer do Ministério Público 
de Contas e teve seu voto acolhido 
por unanimidade do Pleno.
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 prefeito municipal de OCáceres, Francis Maris Cruz, 
deverá enviar ao Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, 
informações sobre o andamento dos 
c o n c u r s o s  p ú b l i c o s  p a r a  o  
provimento dos cargos efetivos do 
município, após determinação feita 
pelo pleno do TCE, no último dia 15 
de agosto, que trata de representação 
interna apreciada em sessão 
ordinária.

Formalizada pela Secretaria 
de Controle Externo de Atos de 
Pessoal e RPPS do Tribunal de 
Contas, a representação foi proposta 
em razão de irregularidades na 
contratação de servidores efetivos 
por meio de processos seletivos 
simplif icados realizados nos 
períodos de 2014 a 2016.

O gestor alegou que não foi 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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proprietário das plantas.
Os investigadores chegaram ao 

local após denúncia anônima que 
informava que os dois jovens faziam o 
cultivo das plantas dentro da residência, 
localizada na Rua dos Campos. Uma 
equipe da PC chegou na residência e 
encontrou vasos de planta com os pés de 
maconha já em grande tamanho.

Um dos suspeitos, de 28 anos, 
morador da casa, é apontado como o 
proprietário do material, de acordo com 
seu depoimento, o mesmo se declara 
como usuário e que em determinada vez 
em que fazia o uso do entorpecente, 
jogou um resto no vaso, poeira da 
bagana (baseado) e nasceu, daí então 
resolveu cultivá-la para o seu uso.

Segundo as informações os 
d o i s  i r m ã o s  c o m e r c i a l i z a m  
entorpecentes,  porém nada foi  
encontrado na residência. Os dois foram 
conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia 
Civil, para os devidos esclarecimentos.

Também em Cáceres no final 
de semana, Policiais Militares do 6º 
Batalhão apreenderam cerca de 60 
trouxinhas de pasta base de cocaína 
durante uma ocorrência no sábado (19), 
no bairro Massa Barro.

Os policiais chegaram ao local 
e seguida três suspeitos tentaram fugir 
pulando o muro, mas os PMs 
conseguiram prende-los.

Um dos suspeitos de iniciais F. 
V. S. F. (18 anos) estava bastante 
exaltado e foi preciso usar spray de 
pimenta para controlá-lo. 

Com ele estavam cerca de 60 
trouxinhas de pasta base de cocaína, 
uma porção maior de 77 g do mesmo 
entorpecente e duas porções grandes de 
ácido bórico.

 Polícia Civil de Cáceres Aapreendeu na manhã da última 
sexta-feira (18) dois pés de 

maconha, em uma residência no Bairro 

Jardim Imperial. 
 No local, dois irmãos, de 23 e 
28 anos, foram detidos; um deles, 
segundo as investigações da PC, seria o 

 motociclista Alex Aparecido OMartins, 28, por pouco não se 
feriu gravemente na manhã de 

sábado último, (20) ao sofrer um 
acidente na cidade de Cáceres. Segundo 
a Polícia Militar, ele seguia de 
motocicleta Suzuki GSXR 1000, e, ao 
tentar ultrapassar um veículo, bateu 
contra um carro, havendo suspeitas de 
que o motociclista estava em alta 
velocidade.

De acordo com a polícia, o 
acidente ocorreu na Rua das Maravilhas, 
no Bairro Cavalhada, em Cáceres, uma 
região de bastante procurada por 
pessoas para exercícios e caminhada. 

O motorista do carro Anderson 
de Souza Carneiro (38) disse aos 
policiais  que o mesmo estava 
conduzindo seu veículo Fiat Strada no 

sentido Rua das Maravilhas/Centro, 
quando o mesmo sinalizou para adentrar 
a Rua Pinto de Araújo a sua esquerda, 
oportunidade em que foi atingido pelo 
motociclista que vinha em alta 
velocidade.

Segundo o motorista, ao notar 
que colhera o motociclista, de imediato  
prestou todos os socorros, afirmando 
que a motocicleta ficou  completamente 
destruída com o impacto, acreditando  
devido que o condutor estava em alta 
velocidade.

O motociclista Alex foi 
encaminhado pelo Corpo de Bombeiros 
até o Hospital Regional de Cáceres e de 
acordo com as informações apurada 
junto ao HRC, apesar da batida forte, de 
danos gerais registrados em sua motoca, 
ele teve alta no mesmo dia.

CONTRATOS IRREGULARES

Francis deve informar o TCE
sobre andamento de concursos

Valter Albano acolheu pertinentes alegações do prefeito, votando pela procedência parcial da representação, para transformar a irregularidade em determinação

Assessoria c/ Redação

Francis alegou não ser possível realizar concurso público  

Foto: Assessoria

VASO E PAPELOTES

Polícia encontra pé de
xibaba e coca em bocas 
C.N c/ Redação

Suspeito estava com 60 trouxinhas de pasta base de cocaína  

Foto: PM-MT

CHOQUE NA ESTRADA

Motociclista estaria em alta
velocidade ao bater Suzuki

Redação

Foto: Reprodução

AH!...O CELULAR!
O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o 
pedido do ex-secretário da Casa Civil 
Paulo Taques, que tentava reaver seu 
celular que foi apreendido pela Polícia 
Civil na ocasião de sua prisão, ocorrida no 
dia 4 deste mês. Além do indeferimento, 
também foi decretada a extinção do 
processo uma vez que a petição inicial foi 
rejeitada. Claro,que o ex-secretário não 
quer simplesmente um celular, mas...o 
celular, pois um celular custa 10% do valor 
de um recurso em 2ª instância.

$O$ ARAPUCAS
Uma mulher de 61 anos procurou a 
delegacia da Polícia Civil numa cidade de 
MT para denunciar três empréstimos 
realizados em seu nome e descontados em 
sua folha de pagamento. A vítima disse 
ainda que estes valores, considerados por 
ela ilegais, são descontados desde 2015. É 
o tal negócio, a pessoa vai atrás de 
picaretagens pra fazer empréstimos 
c o n s i g n a d o s  e  a c a b a m  s e  
estrepando.Negócio seguinte, gente, quer 
fazer um empréstimo, vi direto ao banco, 
oras! Passelonge das tais prestadoras de 
desserviço.

CORTA ELES!
O senador Roberto Requião comunicou 
que recebeu a incumbência de relatar 
projeto que reduz os salários de deputados 
e senadores aos valores vigentes em 
dezembro  de  2014 .  Segundo o  
parlamentar, o projeto é do senador 
Lindbergh Farias e nada mais justo, afinal 
o Congresso tem aprovado toda sorte de 
sacrifícios que recaem no lombo dos 
trabalhadores, dos assalariados. “Vamos, 
então, cortar o salário de deputados, 
senadores e vereadores", afirmou 
Requião; "Essa redução vai implicar na 
redução de uma série de outros salários 
que se baseiam neles," acrescentou.

ONÇAS X ARANHA
Já pensaram na manchete: Onças comem 
bois de Homem Aranha? Pois é, amigos,lá 
em Colider, norte de MT, o produtor rural 
Aparecido Aranha, afirma ter perdido 26 
bois para as onças, estimando um prejuízo 
de aproximadamente R$ 30 mil. O ataque 
mais recente aconteceu durante a semana 
passada, quando dois bois foram mortos. 
Ele acredita que os ataques foram 
cometidos por mais de uma onça, pois, em 
uma ocasião, quatro bois apareceram 
mortos de uma só vez. É o tal negócio, o 
bicho homem invade o habitat do bicho-
bicho, e paga caro por isso.

BRUXA SOLTA
Pelo menos dez das 40 composições do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) podem 
ir parar na África. O secretário adjunto do 
VLT, José Picolli, disse que uma empresa 
alemã se interessou pela aquisição dos 
vagões, com o objetivo de revendê-los 
para um país africano. Não se surpreenda 
se daqui a algum tempo, do jeito que a 
bruxa anda solta, alguma outra cidade 
instalar sua ZPE em Mato Grosso antes da 
nossa! Tá precisando benzer nosso estado 
com sal grosso,ah, se tá!

Cáceres-MT, terça-feira 22 de agosto de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Enquanto o governo anuncia 
déficit de R$ 179 bilhões nas contas 
públicas, com isso, cortando da 
LOA/2018 recursos para áreas essenciais 
à dignidade cidadã e ironicamente 
gastando os tubos com políticos para se 
manter no poder; enquanto se manipula 
no congresso um refis com desconto de 
até 99% em multas e juros, escalonar o 
débito milionário dos caloteiros em até 20 
anos; enquanto Judas e Brutus trocam 
beijos escondidos, como naquela musica 
Cachaça com Chandon do Lorde 
Dannyelvis; os domadores do leão, 
deixam de pagar algo em torno de R$ 50 
bilhões em impostos, no mesmo período. 

Não é a nossa caneta que está 
anotando isso, os dados os são do 
Sindicato Nacional dos Procuradores da 
Fazenda Nacional, o Sinprofaz, que aduz 
ser de cerca de 13% do PIB, o montante 
não arrecadado por conta da sonegação. 
(no final, agente volta nela). Senhores do 
vôo pra Conchinchina, passando por 
Passárgada até chegar em Pindaíba, que é 
nossa atual escala, apertem os cintos que a 
nave Brezil continua em turbulência, 
estamos entrando na área VIP freqüentada 
pelas organizações devedoras, mais 
poderosas do país. Liderando o 1º lugar 
dos nós cegos, a Vale, na 3ª vaga, a 
Petrobras, o Bradesco ocupando a 8ª 
cadeira, a Gerdau na 17ª, a Braskem com a 
30ª e o Pão de Açúcar na rabeirinha do 39ª 
lugar. Já entre as maiores devedoras do 
INSS, figuram JBS, Bradesco e 
Volkswagen.

É óbvio, que os tradicionais 
impostos, ICMS, IPI, CSL, contribuição 
para o PIS e para a COFINS, o 
intermediário pode até pagar ao grande 
devedor, mas o valor é embutido no preço 
do consumidor, que no frigir dos ovos, é 

quem paga tudo. Então, amigos, não 
temos nenhuma culpa, pelo buraco do 
erário, já que os impostos da fonte 
geradora, foram sonegados pelos grandes, 
que mercê do pacote de bondade também 
conhecido como Refis, depois de 
capitalizar por 10, 20 vezes o valor 
embolsado, vão ganhar 90% de descontos 
dos encargos da dívida e poder saldá-la 
em 20 anos, êita-égua!  

A procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, estudou e classificou 32.224 
empresas que devem R$ 426 bilhões e 
constatou que apenas 18% são extintas, 
enquanto que a grande maioria, ou 82%, 
são ativas, continuam devendo e não 
pagam, claro, com o refis batendo a porta 
quem pagar é trouxa. Enquanto isso, o 
governo Papai Noel dos ricos, Robin-
Hood às avessas, sugere perdoar dívidas 
tributárias de R$ 78 bilhões do 
empresariado, propõe que o brasileiro 
trabalhe por mais tempo para se aposentar, 

Caracas, seria cômico, não fosse trágico, 
uma reforma desajustada do capeta como 
a que o governo comprando votos, quer 
aprovar.Além disso, tem aquela divida 
que não aparece na receita, que dos R$50 
bilhões, que nos referimos acima, esta, 
infelizmente, é em parte culpa de alguns 
dos nossos, (pais, irmãos, colegas, etc.) 
quando deixamos de exigir anota fiscal 
numa compra, porque aí, a gente paga os 
malditos impostos embutidos e damos a 
corda pro comerciante sonegar com nossa 
cumplicidade. Então, não peça, exija a sua 
nota fiscal, o cara fez cara feia, chame a 
polícia. 

O leitor pode te achar que não 
vamos consertar o mundo, muito menos o 
Brasil, que já nasceu podre em suas 
estruturas, no que concordamos em 
gênero, numero e grau, mas quando a 
imprensa se omite ou se vende, ela entra 
no rol dos safados, adjetivo que jamais 
nos será impingido.    

O Dia do Folclore é celebrado 
internacionalmente (incluindo no 
Brasil) neste dia 22 de agosto. Isso 
porque nessa mesma data, no ano de 
1846, a palavra “folklore” (em inglês) 
foi inventada. O autor do termo foi o 
arqueólogo inglês William John Thoms, 
que fez a junção de “folk” (povo, 
popular) com “lore” (cultura, saber) para 
definir os fenômenos culturais típicos 
das culturas populares tradicionais de 
cada nação. Sabemos que o folclore, ou 
cultura popular, tem despertado grande 
interesse de pesquisadores de todo o 
mundo desde o século XIX. 

É fundamental para um país 
conhecer as raízes de suas tradições 
populares e cotejá-las com as de caráter 
erudito. Os grandes folcloristas 
encarregam-se de registrar contos, 
lendas, anedotas, músicas, danças, 
vestuários, comidas típicas e tudo o mais 
que define a cultura popular. Muitos 
escritores extraem do folclore a base de 

sua obra. É o caso, no Brasil, do 
paraibano Ariano Suassuna. Entre os 
folcloristas brasileiros, os mais notáveis 
são Mário de Andrade e Câmara 
Cascudo. Desse último partiu a 
confecção do grande Dicionário do 
Folclore Brasileiro, obra monumental 
que mantém viva a cultura popular das 
várias regiões do Brasil.

No Brasil, o Dia do Folclore foi 
oficializado em 17 de agosto de 1965 por 
meio do Decreto nº 56.747, assinado 
pelo então presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco e por seu 
Ministro da Educação, Flávio Suplicy de 
Lacerda. 

No texto do decreto há referência 
direta a William John Thoms e ao seu 
pioneirismo na pesquisa das culturas 
populares. Restrito a três artigos, o 
conteúdo do decreto determina o ensino 
do folclore como sendo de importância 
fundamental para a cultura do país, 
como pode ser visto abaixo: Art. 1º Será 

celebrado anualmente, a 22 de agosto, 
em todo o território nacional, o Dia do 
Folclore. Art. 2º A Campanha de Defesa 
do Folclore Brasileiro do Ministério da 
Educação e Cultura e a Comissão 
Nacional do Folclore do Instituto 
Brasileiro da Educação Ciência e 
Cultura e respectivas entidades 
estaduais deverão comemorar o Dia do 
Folclore e associarem-se a promoções 
de iniciativa oficial ou privada, 
e s t i m u l a n d o  a i n d a ,  n o s  
estabelecimentos de curso primário; 
médio e superior, as celebrações que 
realcem a importância do folclore na 
formação cultural do país. Art. 3º 
Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O ensino do folclore ainda segue 
sendo preservado, apesar de o contato 
com as tradições mais antigas, em quase 
todos os países ocidentais, ser 
paulatinamente diluído. 

***___Cláudio Fernandes.
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O prefeito municipal de Cáceres, Francis Maris, deverá enviar ao 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, informações sobre o 
andamento dos concursos públicos para o provimento dos cargos efetivos 
do município, após determinação feita pelo pleno do TCE. Francis alegou 
que não foi possível realizar concurso público, devido problemas 
administrativos e financeiros e o conselheiro Valter Albano votou pela 
procedência parcial da representação, para transformar a irregularidade em 
determinação. Página 03

AD-CAUTELAM

TCE acolhe parcialmente
alegação de Francis Maris

Representação foi proposta devido irregularidades na contratação de servidores 
efetivos por meio de processos seletivos simplificados realizados em 2014 a 2016

Pertinência das alegações de Francis (destaque) convenceu TCE  

Foto: Assessorias

CETRO PANTANEIRO

Miss Brasil em Ilhabela
sem emotion para Aline

O concurso Miss 
Brasil 2017, que coroou a 
piauiense como a mulher 
mais bonita do país na noite 
d e  s á b a d o  ú l t i m o ,  
classificou a representante 
de Mato Grosso, Aline 
Fontes, entre as últimas 
colocações, no top 15 
apesar de estar entre as 
cotadas para vencer o 
concurso, Aline não ficou 
sequer entre as primeiras 
colocadas. Ao se apresentar 
no palco do evento, ela 
c o n t o u  q u e  s o f r e u  
preconceito por ser bonita.
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Foto: Facebook 

CACHAÇA NO BUCHO

Esponja desvia de vira-lata e beija o muro com carango
O fato aconteceu no Bairro Residencial 

Vera em Pontes e Lacerda na região de Cáceres, 
quando Emerson de Oliveira, chapou o coco 
com amarelinha esperta e meio zambeta, bateu a 
caminhonete Hillux no muro da residência. 
Felizmente, além de danos no muro e no 
veículo, não houve vitimas pessoais e o teste do 
bafômetro foi confirmado 0,94MG/L de álcool 
no bafo do esponja.  Página 04

Emerson de Oliveira não passou no teste do bafo 

 Foto: PM-MT

POST-MORTEM

Aulas são retomadas no
IFMT Pontes e Lacerda

Morte de Fábio deixou consternados os acadêmicos  

Foto: Divulgção

As aulas no campus do IFMT em Pontes e Lacerda, na região de 
Cáceres, foram retomadas ontem, (21). A informação foi divulgada pela 
assessoria da unidade depois da confirmação de que o estudante Fábio 
Macedo Silva Júnior, 15, não faleceu em decorrência de meningite viral. 
Segundo o IFMT, o motivo ainda é investigado pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Página 06

APOCALIPSE

Bandidos acabam com janta de 
evangélicos e levam duas Hilux
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AÇÃO RURAL

Festa na roça reúne
mulheres no dia 25

NO CAVALHADA

Velocidade seria motivo de
motocicleta bater em Strada


