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SÓ PRA HOMENS
Foto: JCC

Barbearia com estilo
vintage é inaugurada
em Cáceres
Proprietários e espaço DeVip Bar Barbearia

Com bar generoso, mesa de sinuca e decoração descolada, foi inaugurado em Cáceres espaço DeVip Bar Barbearia, que proporciona um novo ponto de encontro para
homens que gostam de cuidar do visual. Página 03

PREPARAÇÃO PARA PÁSCOA

NOVO CANGAÇO

Programação da Semana Santa inicia
neste domingo com Missa de Ramos

Quadrilha que assaltava banco é presa pela
Rotam com armas pesadas e explosivos
Foto: PM

Foto: Divulgação

A Semana Santa é o
ato religioso mais
importante no calendário
católico, os festejos e as
missas iniciam neste
domingo em todo mundo.
Em Cáceres, a Diocese de
São Luiz, preparou uma
programação extensa para
os fiéis católicos. Página 03

Café da
Manhã
Página 02

Armamento pesado e explosivos que seriam usado em assaltos a bancos

DOAÇÃO

Policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da
Polícia Militar prenderam cinco homens e apreenderam armas
pesadas e explosivos que seriam usados em assaltos a bancos na
modalidade “novo cangaço”. Página 05

Polícia Federal doará 27 toneladas de arroz
a instituições educacionais e filantrópicas

Foto: PF

A Polícia Federal irá realizar a partir
da próxima terça-feira (11) a doação de cerca
de 27 toneladas de arroz apreendidas em
uma ação policial na região sudoeste de
Mato Grosso. Página 04

Página 08
Serão doadas 27 toneladas apreendidas

União perde seis pontos, é eliminado
e Dom Bosco herda vaga na semifinal
Página 07
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O Brasil que Treme

A vida imita a arte!

Pois bem, dizem os salvadores da
pátria, falsos arautos do manjado milagre
econômico que o mar de rosas circunda o
reino encantado tupiniquim do patropi
nos últimos meses. Passando a limpo as
bazófias dos pacóvios, (sorta o Pai dos
Burros ai, gente!), vivemos, ou seja,
sobrevivemos a cada dia que passa no
Brasil que Treme, da Desordem sem
Progresso.
Ilustrando o barulho que poder
tem conquistado com o braço forte no
quengo da gente, povo, a caderneta de
roubança do Leviatã na mão grande dos
impostos, leva do trabalhador, trilhões
por ano.
Veja um exemplo: conforme a
nota fiscal de uma comprinha que
fizemos num supermercado esta semana,
valor da compra, R$ 233,16 e a punga de
impostos ficou em R$ 52,23, ou seja,
cerca de 25% embutidos.
Até que foi pouco, porque a
media é de mais de 30% em tudo que a
gente gasta no dia a dia. Documentando a
roubalheira impostômetra mencionada,
a firma tem o CNPJ 04.547.223.0002-5;
inscrição estadual SP- 562.248.516.118;
Para o estado a garfada foi de R$ 25,22 e
para a federação, a genitora da roubança,
foi de R$ 27,21.
Ta bom, ou quer mais? E cá pra
nós, este papo de inflação em queda é
conversa fiada pra boi dormir, o que anda
em queda na real, é a renda media do
brasileiro, consoante dados da renomada
Serasa Experian, registrando 9,1% desta
queda em 2016 e a previsão de mais de
60 milhões de trabalhadores endividados
apenas neste primeiro semestre de 2017.
Complicado, seu Zé, o papo
furado de milagre e a indulgência da
Cruzada Milagrosa, com o fantasma da
tal reforma imprevidente. Falam em
rombo do INSS e já provamos que tudo é

O mar de lama que se espalha pelo
país, infelizmente é devastador, uma vez
que muitas pessoas inocentes acabam
pagando com suas próprias vidas, por
conta, de ações desastrosas e
desenfreadas, praticadas por gestores
públicos que usam de prerrogativas
insanas e imorais, para se apropriarem do
dinheiro público, como se este, fosse seu
espólio.
Não se preocupam com os
problemas causados por essas ações
inconsequentes, que poderão
levar
milhares de pessoas à morte, nos
corredores dos prontos-socorros, por falta
de assistência médica ou vagas em UTIs.
Isso quando, as pessoas conseguem
chegar a esses locais; infelizmente,
algumas nem conseguem, por falta de
ambulância ou por falta de combustível.
Eis, que na sexta-feira (31), José
Geraldo Riva, réu em várias ações penais,
resolveu revelar um esquema que teria
acontecido na Assembleia Legislativa de
Mato Grosso, conhecido como
“mensalinho”, segundo ele, estão
envolvidos 33 deputados, entre os quais
deputados estaduais, ex-deputados
estaduais, além de ex-governadores; essa
denúncia ficou conhecida como a Lista de
Riva.
A vida imita a arte, porque o filme
intitulado a Lista de Schindler, tem um
roteiro muito parecido com a Lista de
Riva, guardado as devidas proporções,
porém ambos desembocam rumo ao
holocausto.
O filme em questão aborda a
perseguição aos Judeus na Polônia e sua
recolocação no Gueto de Cracóvia, em
1941, onde famílias inteiras, eram
amontoadas em pequenos quartos, até a
transferência de todos para um campo de
concentração.
Obviamente, o enredo do filme
tem contornos de violência exacerbada,
porém, a forma de violência mascarada ou
travestida em ações nefastas e nebulosas,
praticadas por agentes públicos, pessoas
que deveriam zelar e cuidar do dinheiro
público estão levando o país à bancarrota,
estas ações, são tão nocivas quanto às
praticadas nos campos de concentração,
guardada as devidas proporções.
Felizmente, os campos de
concentração acabaram, porém em pleno
século XXI, pessoas ainda estão
amontoadas em corredores de hospitais e
prontos-socorros, por conta, da
malversação do dinheiro público, pelo
peculato, pela ganância exacerbada dos
seres humanos, que visam única e
exclusivamente o enriquecimento
próprio.
Pare o mundo, quero descer!

balela, por mal intencionados
economistas midiáticos. O pesadelo
estapafúrdio dos economeses de araque
da transilvânia patropi pregando 49 anos
de recolha, ou seja, se aposentar com
mais de 70 anos, quando a maioria morre
antes, é caixa de pandora, que omite a
DRU.
Melhor explicando, a maldita
DRU (Desvinculação de Receitas da
União) que autoriza o governo a gastar
30% das receitas livremente, sem prestar
contas a ninguém, algo em torno de R$
66 bilhões, é a muleta dos omissos e a
culpada pelo alegado rombo da
previdência.
Não fosse esta perdulária DRU, o
superávit comprovado seria estampado
em cifras superiores a R$ 11 bilhões e
200 milhões. Alguma dúvida? Pacóvios,
que o digam, pois quem enxerga um
palmo além do nariz sabe que rombo é
papo furado de desgovernança.
E a tal caderneta de roubança do
Leviatã vai além, prevê por decreto
tomar a pensão das viúvas, um retrocesso
de quase 5.000 anos, haja vista, que no
ano 1.701 antes de Cristo, o famoso
Código de Hamurabi, preconizava um
capitulo especial dedicado a defesa das
viúvas, as ditas cujas dos de-cujus, alvo
da reforma de pandora.
E vem aquele cara falar em
Venezuela, quando a parafernália arde no
quintal de Cabral a Cabral, durma-se
com este barulho.
Olha, só pra finalizar, ou se acaba
com a corrupção sem exceções, ou como
dizia aquele hino: “Ou ficar a Pátria
Livre (da roubalheira), ou Morrer
(usado, abusado, roubado) pelo e no
Brasil, sob o estado de exceção. Fim do
abuso corrupto em todos os sentidos e
para todos, públicos e privados, sem
exceção, abusou, cacete neles!

MUDANÇAS NO ENEM
Foi publicado no Diário Oficial da União
desta terça-feira (4), a portaria que institui
as mudanças do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), a partir da edição de 2017.
O edital com o detalhamento de todas as
regras do Exame, inclusive as mudanças já
anunciadas, será publicado na próxima
segunda-feira (10). O exame continuará a
ser realizado anualmente. As questões de
acessibilidade e inclusão de pessoas com
deficiência, assim como as políticas de
educação nas unidades prisionais também
foram mantidas. A taxa de inscrição não
será cobrada aos concluintes do ensino
médio, em qualquer modalidade de ensino,
matriculados em instituições públicas de
ensino declaradas ao censo escolar da
educação básica. Aqueles que se
declararem membros de família de baixa
renda também estarão isentos.
FGTS INATIVO
A Caixa Econômica Federal inicia neste
sábado (08) o pagamento das contas
inativas do FGTS para trabalhadores
nascidos nos meses de março, abril e maio.
Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm
direito ao saque a partir de abril. O valor
total disponível para saque nesse mês
ultrapassa R$ 11,2 bilhões e equivale a 26%
do total disponível. Cerca de 2,3 milhões de
trabalhadores (30%) receberão
automaticamente o crédito em suas contas
na CAIXA no dia 8 de abril. De acordo com
a vice-presidente de Fundos de Governo e
Loterias da CAIXA, Deusdina Pereira, a
estratégia de antecipar o atendimento dessa
segunda fase levou em conta diversos
fatores técnicos. "Quando divulgamos o
calendário das contas inativas em
fevereiro, já estávamos trabalhando para
garantir essa abertura antecipada em abril.
Isso só foi possível pelo empenho e
dedicação de toda equipe da CAIXA",
esclarece Deusdina.
FGTS INATIVO BALANÇO
De acordo com o Balanço de pagamento da
primeira fase que foi realizado entre os dias
10 a 31 de março, a CAIXA registrou o
pagamento de mais de R$ 5,9 bilhões
relativos às contas inativas do FGTS. O
número de trabalhadores nascidos em
janeiro e fevereiro que já sacaram alcançou
3,7 milhões de pessoas. O valor equivale a
85% do total inicialmente previsto (R$ 6,96
bilhões) e aproximadamente 77% dos
trabalhadores (4,8 milhões), nascidos em
janeiro e fevereiro, beneficiados pela MP
763.
CARNE FRACA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) liberou três
estabelecimentos que estavam sob
auditoria da pasta desde que a Operação
Carne Fraca foi deflagrada. O ministério
constatou que não há irregularidades
econômicas ou de impacto sobre a saúde
h u m a n a n o s f r i g o r í f i c o s A rg u s ,
FrigoSantos e Breyer & Cia. Dessa forma,
os três podem retomar as atividades de
exportação. Dos 21 estabelecimentos
submetidos à inspeção da força-tarefa do
Mapa, ainda restam 18. Desses, seis foram
interditados e tiveram produção
interrompida.

Professor Licio Antonio Malheiros é
geógrafo
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PREPARAÇÃO PARA PÁSCOA

Programação da Semana Santa inicia
neste domingo com Missa de Ramos
A

Da Redação

Foto: Divulgação

Diocese de
Cáceres, dá
i n í c i o a
programação da
Semana Santa e recebe
os fiéis, neste domingo
(09), para a celebração
do Domingo de Ramos,
que é o início da
preparação para a
maior festa cristã a
Páscoa.
A programação
tem início com a
concentração em frente
a Capela Perpétuo
Socorro, localizada na
Avenida 7 de Setembro
de onde as 7h saíra a
procissão até a chegada
na Catedral São Luiz.
No Domingo de Ramos
é comemorado a
entrada de Jesus a
Jerusalém.
A preparação para a
Páscoa continua durante a
semana. Na segunda-feira,10, na

Senhora do Perpétuo Socorro, as
19 horas.
No dia seguinte, quintafeira, às 19 horas na Catedral São
Luiz e na Capela Nossa Senhora
de Fátima, ocorre a Missa de
Lava Pés, onde há o cumprimento
do mandamento do amor e
consagração da Eucaristia
Já a sexta-feira é o dia do
silêncio, oração e recolhimento.
Na mesma data será realizada,
tradicionalmente a Via Sacra,
Celebração e Adoração a Santa

PEIXE SANTO

Projeto Peixe Santo venderá aproximadamente
3 toneladas de peixe durante a semana santa
Ascom/Luiz Oliveira

O

projeto é uma parceria
entre a prefeitura de
C á c e r e s e o s
piscicultores da região,
eliminando assim o
intermediário, o que fará com que
os pescados sejam vendidos por
preços abaixo dos praticados pelo
comércio.
Serão disponibilizados
dois pontos de venda para a
população e diferente das ultimas
edições do projeto, serão os
próprios produtores que
atenderam os compradores,
criando assim um vinculo maior
entre a comunidade e os
piscicultores.
Segundo o coordenador

Padre Rogério celebrará a Missa de Páscoa na Catedral

cidade de São José dos Quatro
Marcos será celebrada a Missa
dos Santos Óleos e no dia 11 a
confraternização do Clero.

Já na quarta-feira,12,
acontece a Missa da
Reconciliação, que será
celebrada na Capela Nossa

SÓ PRA HOMENS

Barbearia com estilo vintage
é inaugurada em Cáceres
Da Redação

B

arbearia já foi sinônimo
de lugar simples e com
profissionais que se
limitavam a fazer barba, bigode e
cabelo. Há algum tempo nos
grandes centros esse cenário vem
ganhando roupagem nova. Com
isso, a geração pós-metrossexual
quer se embelezar no melhor
estilo vintage, tanto no que diz
respeito a decoração do ambiente
quanto nos serviços.
E com esse intuito, foi
inaugurado em Cáceres DeVip
Barbearia. Um espaço reservado
apenas para os homens cuidarem
de sua beleza. Trata-se de
Barbearia e Bar em
um
empreendimento de 80mts² com
custo de aproximadamente R$

Cruz, que acontece na Catedral as
17h 30.
No sábado na Catedral e
na Capela Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro acontece a
vigília Pascal a partir das 20
horas.
No domingo a tradicional
Missa de Páscoa será celebrada
por Padre Rogério na Catedral
São Luiz as 19 horas, lembrando
que nesse dia não terá a missa das
6h.

80.000,00.
A ideia partiu de um casal
e uma amiga, Carla Tais Sousa,
seu esposo Euripedes Neto,
barbeiro profissional e sua amiga
Mileide Lima, todos moradores
de Goiânia. Foi então que Carla
Tais, que já morou em Cáceres,
resolveram apostar na cidade
trazendo essa novidade.
A barbearia conta com 4
barbeiros totalmente qualificados
e treinados, 2 manicures que
atendem com hora marcada. Os
atendimentos são por
agendamentos com
funcionamento das 8h30 as 21
horas, de segunda a sábado.
O grande diferencial,
explicou Carla, é que a barbearia

oferece o pacote do “Dia do
Noivo” para os homens com
direito a um lanche e tudo que ele
precisa para se preparar para o dia
do Sim. Além deste diferencial a
equipe realiza atendimento a
domicilio com agendamento.
Outro ponto que merece
destaque é o material utilizado
que é totalmente esterilizado
desde o pente até a maquina, tudo
visando a saúde dos clientes,
informou Carla.
Quanto ao preço, Carla
fez questão de afirmar que é um
valor acessível e que condiz com
a realidade de Cáceres. Um
ambiente agradável totalmente
climatizado, som ambiente e
aquela cerveja bem gelada,
aguardando por você, na Rua
Comandante Balduíno esquina
com Rua Tiradentes.

Foto: Facebook

de desenvolvimento rural
sustentável Ronaldo Damasceno,
o Iturama, o projeto é muito
importante para toda a população
de Cáceres, principalmente para
os mais necessitados, que
poderão comprar o peixe por um
preço justo e assim manter suas
tradições religiosas na semana
santa.
Serviço - O projeto Peixe Santo
será realizado nos dias 12, 13 e 14
de abril, os pontos de venda
estarão localizados na sede
múltiplo uso e na Sicmatur, serão
ofertados Pacu Itambatinga e
Pintado, com preços entre R$ 9 a
R$12 reais o quilo
respectivamente.
Foto: Ilustrativa

Preços variaram de R$ 9 a R$ 12 reais o quilo

Atendimento com hora marcada
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RECONHECIMENTO

As honrarias educacionais foram definidas pela Resolução Normativa Nº 02/2017-CEE-MT

Maior honraria educacional de Mato
Grosso leva nome de Carlos Maldonado

Nataniel Zanferrari

Foto: Assessoria

O

Conselho Estadual de
Educação de Mato
Grosso, visando
homenagear e reconhecer
pessoas e instituições que tenham
desempenhado papel relevante
para o avanço da educação em
Mato Grosso, instituiu quatro
honrarias educacionais, sendo
que a mais alta destas honrarias, a
Medalha de Honra ao Mérito
Educacional, leva o nome de
Carlos Alberto Reyes
Maldonado.
A Medalha de Honra ao
Mérito Educacional Carlos
Alberto Reyes Maldonado é
destinada a homenagear pessoas
e instituições que tenham se
destacado na promoção e
desenvolvimento da educação no
Estado de Mato Grosso por um
período de tempo superior a 25
anos, e cuja atuação tenha
resultado em significativos
avanços à educação matogrossense.
Cada Honraria trará um

VESTIBULAR 2017/2

Unemat divulga edital do Vestibular
com 2.340 vagas em todo o Estado
Nataniel Zanferrari

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) oferta
2.340 vagas, em 10 municípios
do Estado, por meio do Vestibular
2017/2, para matrícula no segundo
semestre deste ano. A inscrição deve
ser efetuada via internet, no endereço
www.unemat.br/vestibular, no período
de 10 de abril a 21 de maio. O valor da
taxa é de R$ 100.
Podem solicitar isenção de
taxa, candidatos com renda familiar
inferior a dois salários mínimos,
doadores de sangue ou Profissionais
Técnicos da Educação Superior da
Unemat. Para esses casos, a solicitação
deve ser protocolada no período de 10
a 13 de abril.
São oferecidos 58 cursos regulares:
- Alta Floresta: Agronomia, Ciências
Biológicas, Direito e Engenharia
Florestal;
- Barra do Bugres: Arquitetura e
Urbanismo, Ciência da Computação,
Direito, Engenharia de Produção
Agroindustrial, Engenharia de
Alimentos e Matemática;
- Cáceres: Agronomia, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Direito,
Enfermagem, Educação Física,
Geografia, História, Letras,
Matemática, Medicina e Pedagogia;
- Diamantino: Administração,
Direito, Educação Física e
Enfermagem;
- Juara: Administração e Pedagogia;
- Nova Mutum: Administração,
Agronomia e Ciências Contábeis;
- Nova Xavantina: Agronomia,
Ciências Biológicas, Engenharia Civil
e Turismo;
- Pontes e Lacerda: Direito, Letras e
Zootecnia;
- Sinop: Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas,
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Sistemas de Informação, Geografia,
Letras, Matemática e Pedagogia;
- Tangará da Serra: Administração
(matutino e noturno), Agronomia,

A Medalha de Honra ao Mérito Educacional Carlos Alberto Reyes
Maldonado é destinada a homenagear pessoas e instituições

resumo da biografia do Patrono.
As demais honrarias levam o
nome de Diploma do Mérito
Educacional Professor Attílio
Ourives, Moção de Aplausos
Professora Edna Maria de
Albuquerque Affi e Menção

Honrosa Professora Verena Leite
de Brito.
A s h o n r a r i a s
educacionais foram definidas
pela Resolução Normativa Nº
02/2017-CEE-MT.

DOAÇÃO

Polícia Federal doará 27 toneladas de arroz
a instituições educacionais e filantrópicas
Assessoria

E

scolas, creches e grupos
beneficentes do estado
poderão entrar em
contato com a PF para receberem
os alimentos que se encontram
depositados na Receita Federal
em Cuiabá (MT).
A doação foi autorizada
pela Justiça Federal – Subseção
de Cáceres (MT) a partir de uma
representação da Polícia Federal
para a destinação social dos itens.
Os pedidos de doação serão
atendidos pela Delegacia da
Polícia Federal em Cáceres (MT),
situada na Rua Getúlio Vargas, nº
2.125, Bairro COC. Os
interessados também poderão
contatar a unidade no telefone

(65) 3211-6331.
A apreensão - No dia
28/02/2017, serviços de
inteligência da Polícia Federal
apontaram que passariam por
Cáceres cerca de duas carretas
transportando cigarros
importados ilegalmente,
acompanhadas por uma
caminhonete “batedora” (veículo
de apoio).
Em posse da informação,
equipes da Polícia Federal e do
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron) localizaram uma das
carretas na cidade de Glória
D'Oeste, porém, no veículo só
foram encontrados pacotes de
arroz.

Na mesma cidade
também foi localizado o
proprietário da carreta em uma
caminhonete. Ao realizar vistoria
no veículo foi localizado o valor
de R$ 78 mil, provavelmente
oriundo do pagamento da entrega
de cigarros.
Posteriormente, com base
nas informações obtidas com os
abordados e com populares, os
policiais dirigiram-se até a cidade
de São José dos Quatro Marcos
onde localizaram em um lavajato a carga ilegal de cigarros que
havia sido descarregada da
carreta localizada em Glória
D'Oeste.
No mesmo instante, e
com base nas informações
prestadas pela Polícia Federal, a
Polícia Rodoviária Federal
abordou outra carreta em Pontes e
Lacerda, a 443 km de Cuiabá,
também pertencente ao
proprietário da caminhonete que
havia sido abordada na cidade de
Glória D'Oeste. Ao realizar uma
vistoria na citada carreta foi
localizada uma grande
quantidade de cigarros de origem
estrangeira em meio a carga de
arroz.
No fim das diligências,
quatro homens foram presos e
encaminhados para a Delegacia
da Polícia Federal em Cáceres.
Os indivíduos foram
indiciados pelo crime de
contrabando.

Foto: PF

Os pedidos de doação serão atendidos pela Delegacia da Polícia Federal em Cáceres
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Ciências Contábeis, Ciências
Biológicas, Enfermagem, Engenharia
Civil, Jornalismo e Letras.
A Unemat adota sistema de ações
afirmativas: todos os cursos oferecidos
destinam 30% das vagas para
estudantes oriundos de escolas
públicas, e reservam 25% para
candidatos negros ou pardos e 5% para
candidatos indígenas. As outras 40%
das vagas são para ampla
concorrência.
As provas serão realizadas
nas cidades de Alta Floresta, Alto
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres,
Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara,
Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes
e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra,
dentre as quais o candidato deve optar
no ato da inscrição.O vestibular
2017/2 compreende duas fases: a
primeira consta de quatro provas
objetivas com questões sobre Ciências
da Natureza e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias,
Ciências Humanas e suas tecnologias,
e Linguagens, Códigos e suas
tecnologias. Já a segunda etapa
constitui-se de prova de redação. As
duas fases são realizadas em etapa
única, no dia 25 de junho, das 8 às 13
horas.
O resultado final será
divulgado a partir do dia 11 agosto. O
período letivo terá início no dia 4 de
setembro, e o curso de Medicina está
previsto para dia 28 de novembro.
Todas as informações sobre etapas do
Vestibular e seus editais podem ser
a c e s s a d a s
e m :
www.unemat.br/vestibular.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

TRÁFICO

No local, a guarnição interceptou o suspeito L. P. P. B (29 anos) que declarou ser usuário, e que confirmou ter comprado entorpecentes com o suspeito vulgo Pink

Militares fecham 'boca de fumo' que
funcionava ao lado do 6º Batalhão
Joner Campos
Foto: Joner Campos

apreendidos na ocorrência, R$
112,00, 167,8 g de substância
análoga à maconha, uma porção

pequena de pasta base e uma porção
de ácido bórico.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

MT e Bolívia estudam formas
de ampliar relações comerciais
Caroline Lanhi/ Durcy Arévalo

G

Maconha estava escondida em vasilha de arroz

U

m homem de iniciais G. R.
A., (23 anos), vulgo Pink,
foi preso no início da tarde
desta terça-feira (04), por homens do
6° Batalhão de Polícia Militar, por
tráfico de drogas. O fato ocorreu na
Rua Marechal Deodoro, no Centro
de Cáceres (MT).
Segundo os militares, eles
foram acionados via denúncia
anônima, as informações davam
conta que uma pessoa teria adquirido
entorpecentes em uma residência no
final da Rua Marechal Deodoro, aos

fundos do Batalhão da PM. No local,
a guarnição interceptou o suspeito L.
P. P. B (29 anos) que declarou ser
usuário, e que confirmou ter
comprado entorpecentes com o
suspeito vulgo Pink.
Ao chegar no local
informado pelo usuário, as GUPM'S
encontraram os suspeitos iniciais G.
R. A., (23 anos), vulgo Pink e W. C. S
(31 anos), e iniciaram as buscas na
residência do suspeito William, onde
foram localizadas uma porção
grande de maconha dentro da vasilha

de arroz, e várias porções pequenas
dentro da máquina de lavar, além de
matérias utilizados para embalar e
R$ 112,00 em várias células de baixo
valor, caracterizando um ponto de
venda de entorpecentes.
Foi solicitado o auxílio dos
cães do CanilFron, que realizaram
busca em todo o terreno da
residência, porém os cães não
localizaram mais entorpecentes.
Diante dos fatos, os 3
suspeitos foram conduzidos ao CISC
para providências. Materiais

NOVO CANGAÇO

Quadrilha que assaltava banco é presa pela
Rotam com armas pesadas e explosivos
Alecy Alves/PM

Foto: Assessoria

lanternas, fardamentos militares,
além de porções de maconha e
cigarros da mesma droga.
To d o m a t e r i a l e s t a v a
armazenado em uma mala, sob a
vigilância do suspeito M.S.L. As
outras três prisões também
ocorreram nessa residência. A
checagem do chassi do Ônix junto ao
sistema de registro de veículos
apontou que é produto de roubo
ocorrido na cidade de Porto Velho,
capital do Estado de Rondônia.
Portanto, a placa (NPF4274), com a qual o carro estava
circulando, é falsa.
Três equipes da Rotam
atuaram nessa ação. Os policiais
receberam denúncia apontando as
características de um carro que seria
usado em assaltos na região, a partir
daí rapidamente agiram e
desmontaram os planos da
quadrilha.
Um dos suspeitos apresenta
lesões no braço e coxa esquerda
decorrentes de um acidente de moto
que sofreu dias atrás. Já outro
suspeito, tem escoriações nos braços
porque tentou fugir e teve de ser
imobilizado com uso de força
moderada.
Os presos e materiais
apreendidos foram entregues na
Delegacia de Polícia de Barra do
Bugres, porém devem ser trazidos
para Cuiabá.

Materiais apreendidos cinco artefatos explosivos, balaclavas ou touca ninja, luvas, alicates,
lanternas, fardamentos militares, além de porções de maconha e cigarros da mesma droga.

P

oliciais da Rotam (Rondas
Ostensivas Tático Móvel) da
Polícia Militar prenderam
cinco homens e apreenderam armas
pesadas e explosivos que seriam
usados em assaltos a bancos na
modalidade “novo cangaço”. A ação
ocorreu na noite desta terça-feira
(04.04), no município de Barra do
Bugres.
Em um carro modelo Ônix,
de cor prata, a Rotam apreendeu um

fuzil 223 XM15/E25 com
carregador e 30 munições. A partir
dessa apreensão e da prisão do
condutor, os policiais chegaram aos
demais envolvidas na quadrilha.
No quarto de uma residência
da rua Herculano Borges, próximo
ao local da abordagem do veículo,
foram apreendidos uma espingarda
calibre 12 com sete munições, cinco
artefatos explosivos, balaclavas ou
touca ninja, luvas, alicates,

ás, ureia, rodovias, destinos
aéreos. No que depender do
Governo de Mato Grosso cada
vez mais esses assuntos estarão na pauta
com o governo da Bolívia. Em reunião
com o ministro de Hidrocarburos do país
vizinho, Luis Alberto Sánchez, na
segunda-feira (04.04), a equipe
econômica do Estado, o governador
Pedro Taques e o vice Carlos Fávaro
apresentaram as possibilidades de
mercado entre a Bolívia e Mato Grosso.
Um desses produtos é a ureia
produzida pela Bolívia e que se mostra
economicamente atrativa ao estado. O
Brasil deve produzir nesta safra 217
milhões de grãos, sendo Mato Grosso
responsável por 32% da produção de
milho e 67% do algodão, os dois
principais demandadores desse insumo.
A capacidade de produção boliviana está
em torno de 600 mil toneladas de ureia
por ano, desse montante 65% deve ser
destinado para o Brasil.
Além de demanda e potencial,
as possíveis rotas para o transporte desse
insumo também foram tratadas na
reunião de segunda-feira (04.04). Uma
das possibilidades estudadas, em curto
prazo, é a importação a partir de Porto de
Suarez, com transporte rodoviário via
Corumbá (MS), Aquidauana (MS) e
Campo Grande (MS) até chegar a
Rondonópolis, onde estão instaladas as
principais indústrias que utilizam essa
matéria prima. Em médio prazo, são
analisadas possibilidades via hidrovia e
ferrovia.
“São muitas oportunidades. A
Bolívia tem interesse de vender a ureia
porque eles vão iniciar produção e
precisam conquistar mercado. Nós
somos grandes produtores
consumidores de ureia. Nós precisamos
do gás que eles também são grandes
fornecedores, então isso tudo pode ser
uma grande via de negociação para
fechar um grande convênio”, explicou o
secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ricardo Tomczyk.
O vice-governador Carlos
Fávaro lembrou ainda que a compra da
ureia boliviana também se torna viável
pelo fato de a maior parte do produto
importado seguir diretamente para
Rondonópolis, 250 km ao sul de Cuiabá,
que atuaria como polo de distribuição.
Durante o encontro, Pedro
Taques também reafirmou o interesse na

importação do gás boliviano e a
necessidade de renovação do
fornecimento para que haja crescimento
industrial em Mato Grosso com atração
de investidores. “Fornecimento firme de
gás da Bolívia para que possamos
alargar o consumo de gás em Mato
Grosso, que é uma matriz energética
bem mais barata que a energia elétrica”,
frisou.
Sánches fez um balanço
positivo da reunião e vê Mato Grosso e
Bolívia como irmãos, com grandes
possibilidades de parcerias. “Temos
interesse em vender gás e ureia a esse
gigante do agronegócio no mundo.
Teremos uma segunda reunião na
Bolívia para que possamos firmar
acordos e seguir caminhando para o
futuro. Podemos fazer bons negócios”,
afirmou o ministro, acrescentando que
um abastecimento de gás “constante e
firme” está previsto para ocorrer a partir
de 2019.
Próximos passos - Nos dias 12 e 13 de
abril, o Estado vai se reunir novamente
com representantes do governo
boliviano, dessa vez na Bolívia,
inclusive com a possibilidade de
participação do presidente Evo
Moralles, conforme adiantou o ministro
Luis Alberto Sánchez. Também devem
participar da reunião os governadores de
Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa
Catarina, que têm interesse no gás.
Essa será a oportunidade para
Mato Grosso afinar as parcerias com o
país vizinho, com assinatura de
protocolos de intenção para a
continuidade e o fortalecimento das
relações comerciais entre as duas
instituições.
Na oportunidade, também
serão tratados a pavimentação dos 315
km entre San Matias e San Inacio, em
território boliviano, e a questão
alfandegária do aeroporto de Santa Cruz
de la Sierra, para que a linha entre Mato
Grosso e Bolívia comece a operar.
Carlos Fávaro sugeriu que para
esse encontro sejam convidadas também
as empresas (trading) brasileiras
interessadas no comércio de ureia e que
atuam diretamente em Mato Grosso,
principalmente em Rondonópolis.
“Sabemos que o comércio inter-regional
ente Mato Grosso e Bolívia é algo que
tem futuro e precisamos trabalhar as
parcerias”, pontuou.
Foto: Gcom

A equipe econômica do Estado, o governador Pedro Taques e o vice Carlos
Fávaro apresentaram as possibilidades de mercado entre a Bolívia e MT
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ZONA RURAL

Ponte do Alípio quebra com caminhão caçamba da Prefeitura de Araputanga
M
Folha de Araputanga

Foto: Beatriz Rocha

uitas estradas e pontes estão
em péssimo estado de
conservação no município de
Araputanga; é o refrão entoado por
aqueles que residem na Zona Rural,
principalmente no acidentado terreno
onde está a Comunidade de Botas e
região.
Na tarde de ontem (04) um
acidente ocorrido com um caminhão do
PAC-2 da Prefeitura de Araputanga
comprovou que as condições realmente
não são boas. Consta que o veículocaçamba transportava terra/cascalho para
melhorar a trafegabilidade da estrada e,
quando passou sobre a ponte conhecida
como ponte do Alípio, no Cem Alqueires
(região do Assentamento Floresta), as

vigas de madeira apodrecida, não
suportaram o peso, cederam, tragando o
caminhão que ficou com as rodas
dianteiras no ar.
RESGATE - O fato se deu, pouco depois
das 16h30min de hoje (04). O Redator da
Folha que não conseguiu conversar com
nenhuma autoridade municipal,
conversou com uma pessoa que
acompanhou os trabalhos de resgate e,
confirmou os fatos e, a forma de resgate
do veículo: uma pá carregadeira e um
retroescavadeira participaram da
operação que retirou o caminhão do caco
de ponte. Ninguém ficou ferido.
O caminhão não teria sofrido
danos, porém, parte dos moradores que
trafegavam através do arremedo de ponte

terão que dar a volta e, passar pela estrada
do Senhor Marcelino, cerca de cinco
quilômetros a mais para alcançar o
mesmo local.
Na região, outras pontes foram apontadas
como perigosas, particularmente a que
liga a Área Social, à casa do Senhor Zé; a
reportagem foi informada que tal ponte
está torta e mais perigosa que essa que
ruiu, com o caminhão da Prefeitura de
Araputanga.
TRATOR - Os desafios para o
governante municipal dominar a região
são
grandes e exigem muito
investimento financeiro e, na hora certa.
Enquanto essa organização não chega
através da competente ação dos gestores,
a reportagem tomou conhecimento que,

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para
protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém
se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ANDREIA PEREIRA BATISTA (CPF Nº 778.209.081-49) AV 01 QD 08 CASA 14 RESD AROLDO FANAIA - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 175630 – 09/03/2017 – Nº TIT ASB603 – APRES CRO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MAT – CEDENTE: CRO CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DE MAT - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ANGELICA RENATA DE OLIVEIRA SILVA (CPF Nº 048.490.401-95) RUA DO CEDRO SN - DISTRITO
DE CARAMUJO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176231 – 03/04/2017 – Nº TIT 184/50808 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: RENATO LUIZ
CUSTODIO ME - ITEM F DA TABELA D CUSTAS; AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA (CPF Nº 045.608.961-60) VILA PICADA SN - BAIRRO VILA PICADA - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176258 – 03/04/2017 – Nº TIT BH009190 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: NORTE SAUDE SA - ITEM J DA TABELA D
CUSTAS; BERNARDINO DA SILVA ME (CNPJ Nº 01.026.565/0001-00) RUA DOS CAJUEIROS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176239 – 03/04/2017 – Nº
TIT 3714041 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: FOKUS LOGISTICA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; BERNARDINO DA SILVA ME (CNPJ Nº
01.026.565/0001-00) RUA DOS CAJUEIROS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176240 – 03/04/2017 – Nº TIT 3714044 – APRES BANCO BRADESCO SA –
CEDENTE: FOKUS LOGISTICA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; CAMILA LIMA DOS SANTOS SILVA DA CO (CPF Nº 043.018.191-42) AV TALHAMARES 998 EM
FRENTE DA BAUBUENA - BAIRRO SANTA IZABEL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175994 – 22/03/2017 – Nº TIT 306/001 – APRES CAIXA
ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; DROGA TREVO (CNPJ Nº 07.989.583/0001-74) AV
SAO LUIZ 3001 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176162 – 29/03/2017 – Nº TIT 31082 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL –
CEDENTE: ROTILLI E MACHADO LTDA EPP - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; ESTEFANIA DE ALMEIDA CAMPOS (CPF Nº 005.810.141-11) RUA DOS CAJAZEIRO
336 - BAIRRO JD GUANABARA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175875 – 20/03/2017 – Nº TIT 50282/03 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; EVELLEN DE ALMEIDA ALDAIA (CPF Nº 020.192.671-79) AV DOS
BANDEIRANTES 898 - BAIRRO DNER - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176163 – 29/03/2017 – Nº TIT 233/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL
– CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; GILSIANE NASCIMENTO DIAS (CPF Nº 965.150.312-20) RUA FLORIANDO
PEIXOTO JD CIDADE NO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176247 – 03/04/2017 – Nº TIT 03409001 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E
INVESTIMENTO – CEDENTE: RICARDO CASTELLA CARDOSO - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; GRAZIELLY MELLO CABRAL (CPF Nº 052.307.371-23) RUA
ERMES DA FONSECA 40 - BAIRRO JD CIDADE NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176002 – 22/03/2017 – Nº TIT 269/002 – APRES CAIXA
ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE
PAULO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176248 – 03/04/2017 – Nº TIT 04 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST
VITORIA 65 3223 9051 - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JARDIM PADRE PAULO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176249 – 03/04/2017 – Nº TIT 1916 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM I DA TABELA D
CUSTAS; JANAINA DA SILVA RAMOS (CPF Nº 042.500.401-51) RUA SAO JORGE 320 - BAIRRO CAVALHADA 01 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176126 – 28/03/2017 – Nº TIT 216/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS;
JEFFERSON DE FIGUEIREDO SANTOS (CPF Nº 002.506.441-00) R DO MACUCOS 127 - BAIRRO MARACANAZINHO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176030 – 23/03/2017 – Nº TIT 44043008 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LUCIANA
DOS SANTOS FERRAREZZI (CPF Nº 784.624.791-34) RUA B Q7 CASA 28 - BAIRRO JD GUANABARA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175789 –
14/03/2017 – Nº TIT 01 – APRES RENE COSTA – CEDENTE: RENE COSTA - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; MANOEL SANTANA EGUES (CPF Nº 142.265.021-91) R
SAO BENEDITO SN JD PARAISO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176226 – 03/04/2017 – Nº TIT 057513004 – APRES BANCO DO BRASIL SA –
CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; MARIA DA COSTA BEZERRA (CPF Nº 654.963.611-68) RUA DAVILA 19 - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175772 – 14/03/2017 – Nº TIT 5/08 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: V CALIXTO GASQUES - ITEM J DA TABELA D
CUSTAS; MARTINS PEIXOTOSUP CRISTAL1 (CNPJ Nº 26.217.980/0001-72) R MADRI 19 JD IMPERIAL CACERES MT - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 175894 – 20/03/2017 – Nº TIT 1032701 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL LTDA - SACADOR:
KRAUSBURG COM DE FRUTAS LTDA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; NALDIMAR BENTO DA SILVA (CPF Nº 971.241.841-34) RUA DA MENBECA 422 - BAIRRO
MARACANANZINHO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176035 – 23/03/2017 – Nº TIT PED281 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
EDMILSON GREGORIO DA SILVA ME - ITEM F DA TABELA D CUSTAS; VIVIAN CRISTINY NUNES DA CONCEICAO (CPF Nº 032.874.351-83) RUA IRLANDA
QUADRA 46 CASA 05 - BAIRRO VILA REAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176057 – 23/03/2017 – Nº TIT 1323 – APRES MARYSA
ELETRODOMESTICOS – CEDENTE: MARYSA ELETRODOMESTICOS - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ZENAIDE FERREIRA COSTA (CPF Nº 018.989.531-47)
RUA DO SORRISO Q2 CASA5 - BAIRRO JUNCO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175787 – 14/03/2017 – Nº TIT 01 – APRES RENE COSTA – CEDENTE:
RENE COSTA - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ZUZE RODRIGUES CARDOSO (CPF Nº 361.635.031-04) RUA PORTO CARREIRO 624 - BAIRRO CENTRO - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175985 – 22/03/2017 – Nº TIT 01254 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: A FLAVIA DE
FRANCA MANGUEIRA M - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; ZUZE RODRIGUES CARDOSO (CPF Nº 361.635.031-04) RUA PORTO CARREIRO 624 - BAIRRO
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175986 – 22/03/2017 – Nº TIT 0188700 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT –
CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF Nº 207.939.281-68) RUA MARCHAL
FLORIANO PEIXOTO 81 - BAIRRO CAVALHADA II - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176031 – 23/03/2017 – Nº TIT 8205 – APRES BANCO DO BRASIL
SA – CEDENTE: MARIA EUCARIS DA CRUZ PINHEIRO LEITE - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; WAGNER CRISPIM MENDES (CPF Nº 009.360.631-14) RUA B QD 2 BAIRRO VILA IRENE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175824 – 15/03/2017 – Nº TIT 9093.401 – APRES BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA – CEDENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ITEM L DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão
comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta
publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 05 DE ABRIL DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

em 2017, a salvação do produtor da
região, tem sido o trator da Associação
que vai arrastando os caminhões
quando atolam, geralmente carregado
com leite in natura para indústrias.
Uma fonte informou que neste
ano, o trator em questão já prestou cerca
de 36 horas de serviços puxando
caminhões que precisam ser arrastados.

GABINETE ITINERANTE - O prefeito
Joel Marins de Carvalho realizou, na tarde
de ontem (03), Gabinete Itinerante”, na
Comunidade Botas, com objetivo de
ouvir o povo.
A julgar pelas dificuldades
enfrentadas pelos habitantes da região,
ouviu muitas cobranças e, não é para
menos.

Escala de atendimento médico no PAM para abril
Dias

Dias MATUTINO:

VESPERTINO:

NOTURNO:

Mês

Sem das 07:00 às 13:00 hs

das 13:00 às 19:00 hs

das 19:00 às 07:00 hs

01/04/17 SAB

KATIA-2/NAYARA 3/THIAGO-1

NAYARA-2/THIAGO 1/KATIA-3

NAYARA-3/ JOZIANE 1/THIAGO-2

02/04/17 DOM

JOZIANE-2/THIAGO 3/NAYARA-1

JOZIANE-1/NAYARA 2/THIAGO-3

RENATA-2/DANILA -3/
THIAGO-1

03/04/17 SEG

KATIA-3/DANILA 2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

MARCIO-1/JOZIANE 3/GILDO-2

04/04/17 TER

KATIA-2/MARCIO 3/GILDO-1

KATIA -2/GILDO1/JOZIANE -3

MARCIO-2/RENATA 1/GILDO-3

05/04/17 QUA

KATIA-1/JOZIANE 2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE3/GILDO-1

RENATA-3/GILDO 1/MARCIO-3

06/04/17 QUI

JOZIANE-2/MARCIO 3/DEBORA-1

KATIA-3/GILDO -1/
JOZIANE

MARCIO-3/GILDO 2/KATIA-1

07/04/17 SEX

KATIA-3/MARCIO 1/DEBORA - 3

MARCO C -2/ MARCIO- 3/ MARCIO-1OTAVIO DANILA-1
3/THIAGO -2

08/04/17 SAB

KATIA-3THIAGO 1/NAYARA-2

THIAGO-2/NAYARA 1/KATIA-3

NAYARA-3/ KATIA 1/THIAGO-2

09/04/17 DOM

OTAVIO-3/THIAGO 2/NAYARA-1

NAYARA-3/THIAGO 2/MARCOS C -1

DANILA-3/THIAGO -1
/NAYARA -2

10/04/17 SEG

KATIA-3/DANILA 2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

MARCIO-1/MARCOS C 3/OTAVIO-2

11/04/17 TER

KATIA-2/MARCIO 3/GILDO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

GILDO-3/RENATA 1/MARCIO-2

12/04/17 QUA

KATIA-1/JOZIANE 2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE3/GILDO-1

GILDO-3/RENATA 1/MARCIO-2

13/04/17 QUI

JOZIANE-2/MARCIO 3/MARCIO-1

GILDO-3/OTAVIO -1/
JOZIANE-2

MARCIO-1/OTAVIO 2/GILDO-3

14/04/17 SEX

KATIA-3/NAYARA 1/MARCIO - 3

JOZIANE -2/ KATIA - 3/
DANILA-1

MARCIO-3/OTAVIO 2/DEBORA-1

15/04/17 SAB

KATIA-3/NAYARA 2/THIAGO-1

NAYARA-3/THIAGO 1/KATIA-2

NAYARA-1/THIAGO 3/OTAVIO-2-

16/04/17 DOM

OTAVIO-1THIAGO 3/NAYARA-2

NAYARA-3//THIAGO 1/JOZIANE-2

RAFAEL-2/DANILA -1
/RENATA-3

17/0 4/17SEG

KATIA-3/DANILA 2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

MARCIO1/OTAVIO-3/
RAFAEL-2

18/04/17 TER

KATIA-2/MARCIO 3/GILDO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

MARCIO -3/GILDO 1/RENATA-2

19/04/17 QUA

KATIA-1/GILDO 2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE3/MARCIO-1

RENATA-3/RAFAEL -1
/GILDO -2

20/04/17 QUI

JOZIANE-2/MARCIO 3/MARCOS C -1

GILDO-3/OTAVIO -1/
JOZIANE-2

MARCOS C -1/GILDO2/OTAVIO-3

21/04/17 SEX

KATIA-3/DEBORA 1/MARCIO - 3

JOZIANE-2/ MARCOS C 3/ MARCIO-1

MARCIO-2/OTAVIO 2/THIAGO-1

22/04/17 SAB

NAYARA-2/T HIAGO1/KATIA-3

NAYARA-2/THIAGO 3/KATIA-1

NAYARA-1/THIAGO 3/OTAVIO-2-

23/04/17 DOM

JOZIANE-2/THIAGO 1/OTAVIO-3

JOZIANE-3/THIAGO 1/NAYARA-2

THIAGO2/RAFAEL1/NAYARA-3

24/04/17 SEG

KATIA-3/JOZIANE 2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO1/JOZIANE-2

MARCIO1/OTAVIO-3/
RAFAEL-2

25/04/17 TER

KATIA-2/MARCIO 3/GILDO-1

KATIA -2/GILDO1/MARCOS C -3

MARCIO -3/GILDO 1/RENATA-2

26/04/17 QUA

KATIA-2/MARCIO 3/GILDO-1

KATIA -2 /JOZIANE3/MARCIO-1

RENATA-3/RAFAEL -1
/GILDO -2

27/04/17 QUI

JOZIANE-2/MARCIO 3/DEBORA-1

GILDO-3/OTAVIO -1/
JOZIANE-2

MARCOS C -1/GILDO2/OTAVIO-3

28/04/17 SEX

KATIA-3/NAYARA 1/JOZIANE - 3

MARCO C -2/ KATIA3/JOZIANE-1

JOZIANE-3/OTAVIO 2/THIAGO-1

29/04/17 SAB

NAYARA-2/THIAGO 1/KATIA-3

NAYARA-2/THIAGO 1/KATIA

NAYARA-2/THIAGO 1/OTAVIO-3

30/04/17 DOM

JOZIANE-3/THIAGO 2/OTAVIO-1

JOZIANE-3/THIAGO 1//MARCOS C -2

RENATA-2/DANILA 1/RAFAEL-3
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O sinopense tem três pontos e está na posição 1.402 do ranking mundial da ATP

Márvin Spiering se prepara
para internacionais de tênis
Junior Martins
Foto: FMMT

O

tenista mato-grossense,
Márvin Bernardo
Spiering, de 19 anos,
representará Mato Grosso em seis
torneios internacionais, categorias
Futures, da International Tennis
Federation (ITF), nos próximos
dois meses, maio e junho, no
México e na Argentina. E o
primeiro será o México F2 Futures,
que será realizado de 01 a 07 de
maio, na cidade de Villahermosa,
no estado de Tabasco, no México.
Depois terá outros dois ainda no
México e segue para três na
Argentina.
Márvin Spiering
recentemente disputou cinco
Futures no município de
Hammamet, nos meses de
fevereiro e março, na Tunísia
(Norte da África). Competiu no
Tunísia F7 Futures, Tunísia F8

Futures, F9 Futures, F10 e F11
Futures, e o melhor resultado foi
no Tunísia F9 Futures, onde
venceu três adversários no prétorneio qualificatório, garantiu
vaga na chave principal e sofreu
derrota, na 1ª rodada, para o
italiano Omar Giacalone por 6-0 e
6-4.
Resultados - Tunísia F7 Futures
– Na 1ª rodada do Qualifying,
perdeu para o macedônio Tomislav
Jotovski por dois sets a zero e
parciais de 6-0 e 6-4.
Tunísia F8 Futures – Na 1ª rodada
do Qualifying, perdeu para o
brasileiro Oscar José Gutierrez por
dois sets a um e parciais de 4-6, 6-1
e 6-0.
Tunísia F9 Futures – Na 1ª rodada
do Qualifying, venceu o irlandes
Kirk Owen por dois sets a zero e
parciais de 6-1 e 6-1. Na 2ª rodada,

ganhou de virada do argentino
Pedro Munafo por dois sets a um e
parciais de 4-6, 6-0 e 6-2. Na 3ª
rodada, superou o argentino Tomas
Martin Etcheverry por 7-5 e 6-3 e
garantiu vaga na chave principal.
E, na 1ª rodada da principal, sofreu
derrota para o italiano Omar
Giacalone por 6-0 e 6-4.
Tunísia F10 Futures – Na 1ª
rodada do Qualifying, venceu o
inglês Thomas Hulme por dois sets
a zero e parciais de 6-1 e 6-3. Na 2ª
rodada, vitória sobre o chileno
Karl William Mac-Leay por
parciais 6-0 e 6-2. E, na 3ª rodada,
derrota para o italiano Filippo
Leonardi por 5-7, 6-3 e 7-5.
Tunísia F11 Futures – Na 1ª
rodada do Qualifying, Márvin
Spiering avançou como “Bye”,
depois, na 2ª rodada, venceu o
iraniano Hamid Reza Nadaf por 6Márvin Spiering recentemente disputou cinco Futures no município de Hammamet

REVIRAVOLTA

União perde seis pontos, é eliminado
e Dom Bosco herda vaga na semifinal
Globo Esporte

O

União foi punido com a
perda de seis pontos e está
fora da semifinal do
Campeonato Mato-Grossense. Com
isso, o Dom Bosco herda a segunda
posição e vai enfrentar o Sinop no
domingo, pelo jogo de ida. O duelo
será disputado às 15h, na Arena
Pantanal, em Cuiabá.
O Colorado foi punido pelo
Tribunal de Justiça Desportiva de
Mato Grosso (TJD-MT) pela

escalação irregular do zagueiro
Kauan e do meia Calado, que
deveriam ter cumprido uma partida
de suspensão na estreia do Estadual
2017, por uma expulsão ainda no
ano passado. O TJD-MT ainda
multou o clube infrator em um
salário mínimo - cerca de R$ 950.
O relator Ildo Macedo
iniciou seu voto e pediu a perda de
três pontos do União. Na sequência,
o auditor Jean Wahlbrink votou pela
Foto: Olímpio Vasconcelos

TJD-MT pune o União com a perda de seis pontos

perda de seis pontos – três pontos
pela vitória sobre o Araguaia e mais
três pela irregularidade. O terceiro
auditor, Vinicius Barbosa, também
divergiu do relator e pediu a perda
de seis pontos ao União. Na hora da
leitura da decisão, o relator voltou
atrás na decisão e também
acompanhou os auditores, o que
tornou a decisão unânime.
O resultado do TJD-MT
deixou o União com 11 pontos, na
terceira posição, o Dom Bosco com
14 terminou na vice-liderança do
Grupo B e segue na competição. O
Cuiabá, líder com 20 pontos, já
estava garantido na próxima fase.
Pelo lado do União, o
advogado Robie Bitencourt
considerou o resultado uma vitória
parcial, uma vez que a procuradoria
havia pedido a perda de 37 pontos ao
Colorado e uma multa de R$ 10 mil.
A Federação Matogrossense de Futebol (FMF) já
havia se adiantado e marcado a
partida de ida da semifinal para o
próximo domingo, 09 de abril,
qualquer que fosse o adversário do
Sinop - classificado do Grupo A. A
volta entre Sinop x Dom Bosco está
marcada para o dia 16 de abril, no
Gigantão.

4 e 6-3. E, na 3ª rodada, perdeu
para o venezuelano Jordi MunozAbreu por 6-4 e 6-4. Então
retornou para o Brasil e está na reta
final de preparação para os
próximos seis Futures.
Calendário
01 a 07.05, México F2 Futures,
Villahermosa
08 a 14.05 – México F3 Futures,

Cordoba
15 a 21.05 – México F4 Futures,
Monterrey
05 a 11.06 – Argentina F1 Futures,
Villa Del Dique
12 a 18.06 – Argentina F2 Futures,
Cordoba
19 a 25.06 – Argentina F3 Futures,
Villa Maria

Ofertas válidas de 06 e 07/04/2017 ou enquanto durarem os estoques!!!
Lojas Pe Cassemiro e Loja Centro Marechal Deodoro
CARNE BOV MUSCULO KG
DE R$ 10,99 POR R$ 8,99

CARNE BOV ACEM KG
DE R$ 11,99R$ POR 9,99

CARNE BOV COSTELA KG
DE R$ 9,99 POR R$ 7,99

CARNE BOV PALETINHA KG CARNE BOV PONTA PEITO KG CARNE BOV COXAO DUR KG
DE R$ 13,99 POR R$ 9,99 DE R$ 13,99 POR R$ 9,99
DE R$ 6,99 POR R$ 12,99
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www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Um dia regado de boas energias é o que
desejamos ao nosso leitor assíduo Eduardo
Clemente.

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

By Rosane Michels
***********************************

Esotérico
Vênus retrógrado retorna a
Peixes e você retorna a um
período de maior
envolvimento com seu
mundo emocional. Você
estará mais fechado, calado e
vai preferir distanciar-se da
vida social e somente os amigos mais
próximos, estarão ao seu lado. Um amor do
passado, pode voltar a fazer parte de sua
vida.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes movimentando
novamente sua rotina,
especialmente a de trabalho.
O período pode envolver a
volta de um projeto adiado ou
mesmo de um contato de trabalho,
importante para o seu crescimento e
mudanças na carreira. Não é hora de fazer
nenhum tratamento de beleza.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e sua vida social
volta a movimentar-se. O
período é ótimo para estar
com os amigos, para aquele
bate papo gostoso. Você
estará mais aberto e receptivo e novas
amizades podem ser feitas. O período
pode envolver também a retomada de um
trabalho em equipe.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e um romance do
passado pode voltar a mexer
com seu coração. Pode ser
um bom momento de
retomar algumas posturas
relacionadas ao amor. O período é bom
para a vida social, que volta a ficar
movimentada. Um filho que esteve longe,
pode voltar à sua rotina.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e algumas questões
emocionais mal resolvidas
podem voltar a fazer parte de
suas preocupações, mas
agora para uma solução.
Uma promoção que foi adiada ou mesmo
um projeto que não foi aprovado, pode
voltar a fazer parte de seus planos. Sua
imagem profissional volta a melhorar.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e você se volta
novamente para a vida
d o m é s t i c a e o s
relacionamentos familiares.
O momento não é bom para
começar uma reforma, ou assinar um
contrato de compra e venda de um imóvel de
família. Adie, se for possível. Você estará
mais fechado e introspectivo.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e projetos de médio
prazo passam por um
momento de revisões e
reavaliações. O período pode
envolver o retorno de uma
viagem que foi adiada ou mesmo da
possibilidade ou do desejo de mudar-se de
país. Este é um ótimo período para meditar e
fazer contato mais profundo com o Sagrado.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e volta a movimentar
sua vida social e aproxima s
amigos, especialmente os
antigos e aqueles que não vê
há muito tempo. Não é hora
de assinar contratos ou qualquer
documento importante, que envolva uma
decisão duradoura. Uma viagem adiada,
pode voltar aos seus planos.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes deixando novamente
sua sensibilidade à flor da
pele. Uma paixão do passado
pode retornar e mexer com
suas emoções. Você estará
mais sensual e voltado para a intimidade. O
período pode envolver também, a
renegociação de um acordo ou contrato de
sociedade ou parceria financeira.

Vênus retrógrado retorna a
Peixes e volta a movimentar
sua vida material e
financeira. Um projeto
envolvendo o aumento de
seus rendimentos, que foi
adiado, pode voltar para uma nova
possibilidade. Não é um bom momento
para gastos desnecessários, portanto,
organize ganhos e gastos. Economize.

Vênus retrógrado retorna a
Paixes trazendo de volta um
intenso movimento em sua
vida social e a
reaproximação de amigos,
novos e antigos. O período pode envolver
também a volta da possibilidade de uma
parceria comercial ser firmada. Você
estarámais aberto e receptivo para novas
negociações.

Vênus retrógrado retorna ao
seu signo e volta a
movimentar seu coração.
Um amor do passado pode
voltar a fazer parte de seus
dias e pensamento. No entanto, nenhuma
decisão deve ser tomada até a terceira
semana do mês. Você estará novamente
aberto ao amor e a novas amizades, pois
estará mais simpático e receptivo.

************************
Lizzie que foi enviada por Deus para a alegria
da mamãe coruja Kelvia Costa, merece o nosso
destaque especial nesta quinta.

Família linda, que esbanja elegância por todos lugares
onde passam Marcio, Viviane Alves e a pequena
herdeira Isis.

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

Votos de muitas felicidades, saúde e muitos anos de vida
pela passagem do seu niver a Juliano Oliveira Silva. Ele
que na ocasião recebeu o carinho dos amigos e
familiares.

Uma quinta-feira iluminada a esse casal que
contagia a todos com seu encanto e amor, o
sargento da Marinha Tompson Monteiro e sua
esposa Josefina Tavares.

*******************************************************************************************
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

