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CÁCERES

Após duas décadas, Governo
lança ordem de serviço da ZPE
Foto: Assessoria

A região oeste de Mato Grosso viverá um momento histórico
a partir deste sábado (06). Após duas décadas de espera, o
governador Pedro Taques lançará a ordem de serviço para a
execução da primeira etapa das obras da Zona de Processamento de
Exportação (ZPE), em Cáceres. Página 03

COPA VERDE

Como mandante, Luverdense tem
retrospecto negativo na Arena Pantanal

Governador Pedro Taques estará em Cáceres lançando a ordem de serviço

OPORTUNIDADES

Sine oferta 848 vagas de
emprego em Mato Grosso

O Luverdense vai jogar a ida da final da Copa Verde contra o
Paysandu na Arena Pantanal. Porém, como mandante o Verdão do
Norte não tem bom retrospecto no estádio da capital matogrossense: são quatro jogos, uma vitória e três derrotas. No estádio
Passo das Emas, o Alviverde não perde desde 02 de julho de 2016.
Página 07

Foto: Ilustrativa

Nesta primeira
semana do mês de maio, o
Sistema Nacional de
Emprego (Sine)
disponibiliza 848 vagas de
trabalho, distribuídas em 20
municípios do estado de
Mato Grosso. Página 05

O Sine é o órgão responsável
por realizar a intermediação
de mão de obra entre
trabalhador e empregador

Página 04

PRODUTOR RURAL

Cobrança de Funrural inviabilizaria pecuária em Mato Grosso
Foto: Divulgação

A retomada da contribuição do
Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural) e a possível cobrança do
que deixou de ser recolhido pelos
produtores rurais pessoa física nos
últimos cinco anos pode representar a
saída de um número expressivo de
pecuaristas da atividade.

Página 05
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Vitória pela metade

Dia do Trabalho

O Brasil tem
um longo
caminho a ser percorrido em busca da
construção de uma sociedade
democrática, justa, com equidade e um
estado de direito, que prima pela
igualdade de todos perante a Lei.
Estamos muito mais próximos de um
país onde convivem, lado a lado,
grandes massas empobrecidas e uma
casta de marajás constituidade de
dirigentes políticos e grandes grupos
econômicos, ambos aliados na
pilhagem dos cofres públicos, com a
ajuda de gestores corruptos.
Assim, a falta de transparência,
os privilégios e negociatas `a sombra
do poder são muito mais regra do que
exceção. Fruto desta aliança espúria,
não é novidade que o Pode Legislativo,
em todas os níveis, municipal, estadual
e federal sejam constituídos por
representantes desses marajás e usam
seus poderes para aprovarem Leis que
beneficiam uma elite dominante e
penalize a camada de baixo.
Alguns exemplos atestam esta
realidade. Como explicar ao resto do
mundo que os trabalhadores precisam
trabalhar até os 65 anos , depois de
nada menos do que 47 anos de
contribuição para a previdência
enquanto Governadores, deputados,
senadores, ministros possam se
aposentar com oito, quatro anos ou ate
poucos meses e ainda possam acumular
três, quatro ou até cinco
aposentadorias?
Como explicar que a jornada de
trabalho para a população em geral
seja de oito horas diárias e de cinco a
seis dias por semana, em condições
extremamente precárias como as dos
trabalhadores rurais e da construção
civil, mineração estejam mais
próximas do trabalho escravo enquanto
nossos governantes trabalham apenas
três ou quatro dias por semana e
usufruem de tantos privilégios como
residência, deslocamentos , auxílio
paletó, banquetes para discutirem
votações, enquanto o trabalhador tem
que se contentar com um transporte que
os aproxima de animais e comerem
marmitex e “boia fria”?
Como entender que uma pessoa
que furta uma lata de doce ou um pacote
de comida possa ser preso e jogado em
verdadeira pocilgas que são nossas
cadeias e sistema prisional e políticos,
empresários e gestores públicos
tenham privilégios de celas especiais,
seus processos serem acobertados por
segredo de justiça e ainda gozarem de

O primeiro Congresso da LBV
dedicado aos Trabalhadores de Boa
Vontade ocorreu no Rio de Janeiro/RJ, a
1o de maio de 1983, na sede do Botafogo
Futebol e Regatas. A LBV, desde Alziro
Zarur (1914-1979), seu saudoso
fundador, chama esses milhões de
batalhadores de Irmãos Operários de
Deus, porque não há incentivo maior do
que colocá-los sob a Proteção Divina.
É preciso acreditar no brasileiro,
que só pede seja respeitado, para que o
tão auspicioso milagre aconteça. O povo
trabalha! E, se há no Brasil quem não o
faça, certamente não é ele.
Naquela ocasião, tendo como
lema: “Todos somos iguais perante
Deus. O trabalho é que estabelece as
diferenças”, assim me expressei: Quem
é o exemplo de trabalhador? Jesus, no
planeta Terra, porque o Cristo
Ecumênico, o Divino Estadista, que é o
nosso modelo e em Quem sempre vamos
buscar inspiração, disse que o maior de
todos é o próprio Deus: “Meu Pai não
cessa de trabalhar” (Boa Nova do Cristo,
segundo João, 5o:17).
Como podemos abrir mão da
melhor referência? O mundo carece de
bons exemplos. Não existem maiores
que Deus e Jesus. (...) Eis, pois, que o Pai
Celestial é o Operário-Padrão para o
Universo, e o Cristo, para este orbe. Ora,
que querem os Irmãos trabalhadores
senão uma vida mais digna? E, quando
falo neles, não me refiro apenas ao Irmão
proletário, mas aos homens e às
mulheres de diferentes condições sociais
que realmente laboram, porque todos
somos operários em nossa existência.
Em 1988, nessa mesma data (1o
de maio), encontrava-me na capital
fluminense para comandar o 6o
Congresso dos Irmãos Operários de
Deus. Naquela oportunidade, ao ser
entrevistado, comentei com o repórter
Lorival Vitorino, da Rádio Nacional:
Espalhou-se no Brasil uma ideia contra a
qual me levanto: a de que o brasileiro é
malandro. Surpreendentemente há
aqueles que, de forma jocosa, divulgam
esse ponto de vista, quase que aderindo à
calúnia.
Ora, quem vemos pelas
madrugadas pendurados nos ônibus e
trens? Pessoas que só conseguem estar
com seus filhos no fim de semana. E
quando conseguem!... A gente brasileira
labuta, sim senhor! A elite de um país é o
seu povo!

foro privilegiado que representa um
manto protetor para crimes de
colarinho branco, corrupção e outros
mais, que representam bilhões de reais?
Como podemos aceitar que
exista dois sistemas judiciais, um que
representa os rigores da Lei, com penas
duras para criminosos ditos comuns e
outro que mantem os privilégio dos
donos do poder serem julgados na
instância máxima do Sistema
judiciário, que pela lentidão de seu
funcionamento já se considera como o
foro privilegiado, onde a maioria dos
investigados jamais sejam condenados
e jamais devolvem o que roubaram dos
cofres públicos?
É neste contexto que devemos
analisar e perceber que a aprovação,
em primeira votação da PEC, no
Senado nesta semana, para acabar com
o FORO PRIVILEGIADO é apenas
uma VITÓRIA PELA METADE, pois
ainda tem um longo caminho pela
frente. Para que o foro privilegiado
seja abolido no Brasil ainda vai ser
preciso uma segunda votação no
Senado e então ser enviado `a Câmara
Federal, onde ja dormem por quase
duas décadas diversos projetos que
também pretendiam acabar com esta
excrescência jurídica, que funciona
como um manto protetor aos
privilégios dos marajás da República e
de mais de 40 mil “autoridades” que
são protegidas por Leis aprovadas para
garantirem seus privilégios.
Enquanto esses
e outros
privilégios que favorecem os donos do
poder persistirem em nosso país,
seremos uma nação dividida em duas
grandes camadas, a dos que produzem e
a outra que usufrui das riquezas
produzidas pelos que trabalham. Isto
não é democracia e muito menos
estado de direito, de base republicana.
Só acredito no fim do FORO
PRIVILEGIADO no Brasil no dia em
que uma PEC desta natureza for aprova
pelo Legislativo e sancionada. Até lá, é
apenas “bla blá blá” para entreter a
opinião pública, como acontece nos
grandes circos!
JUACY DA SILVA, professor
universitário, titular e aposentado
UFMT,
mestre em sociologia,
articulista e colaborador de jornais,
sites, blogs e outros veículos de
c o m u n i c a ç ã o . E m a i l
professorjuacy@yahoo.com.br
Tw i t t e r @ p r o f j u a c y B l o g
www.professorjuacy.blogspot.com

José de Paiva Netto ― Jornalista,
radialista e escritor,
p a i v a n e t t o @ l b v. o rg . b r —
www.boavontade.com
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PESAGEM BOLSA FAMÍLIA
A unidade de saúde Vitória Régia
informa a todos os moradores dos
bairros Vitória Régia, Jardim Popular,
Jardim Primavera, 12 de Agosto e Santo
Antônio que a pesagem do bolsa família
será dia nesta sexta-feira das 07h 30 as
16 h30 (a Unidade ficará aberta no
horário do almoço). A pesagem estava
programada para ter acontecido na sexta
feira 28/04. A Secretaria Municipal de
Saúde informa que a pesagem somente
será realizada nesse dia.
MAIS MÉDICO
As prefeituras agora vão poder realizar a
contratação de profissionais cubanos,
por meio de cooperação direta com a
Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS), com recursos próprios. A
medida poderá ser adotada tanto pelas
cidades que já fazem parte do Programa
como para as que ainda não aderiram à
iniciativa. O ministério da Saúde,
destaca que a possibilidade de novas
adesões vai beneficiar as cidades que,
por algum motivo, acabaram não
ingressando no Programa
anteriormente.
ENADE
O Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) de 2017 será
aplicado no dia 26 de novembro, com
início às 13h30, no horário de Brasília. A
portaria com a data foi publicada na
edição de quinta-feira (27) do Diário
Oficial da União. A cada três anos, o
Ministério da Educação aplica a prova
para avaliar o desempenho de estudantes
do ensino superior e para acompanhar a
evolução de um determinado grupo de
cursos. O exame é obrigatório. Nesta
edição, deverão participar do exame os
estudantes que iniciaram o curso em
2017, e estão devidamente matriculados,
e tenham de zero a 25% da carga horária
mínima do currículo do curso cumprida;
concluintes dos Cursos de Bacharelado
ou Licenciatura que tenham expectativa
de conclusão do curso até julho de 2018
ou que tenham cumprido oitenta por
cento ou mais da carga horária mínima
do currículo do curso da IES até o final
das inscrições do exame.
SUS/FILA ÚNICA
O Ministério da Saúde vai criar uma fila
única para cirurgias eletivas em cada
estado do País. Os gestores terão 40 dias
para integrar as informações estaduais
com os dados dos municípios para,
então, criar um único banco de espera. A
medida oferece transparência e
agilidade ao atendimento dos pacientes
que, muitas vezes, deixava de concorrer
a vagas em diferentes unidades
hospitalares da região. A iniciativa
otimiza também a alocação de recursos
federais.

Rosane Michels - Editora
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A primeira etapa da obra consiste na construção do módulo de infraestrutura básica, que inclui o prédio
administrativo da ZPE, guarita, restaurante, espaço aduaneiro da Receita Federal, galpão de armazenagem e pátio

Após duas décadas, Governo
lança ordem de serviço da ZPE
Lis Ramalho

Foto: Assessoria

A

solenidade será realizada
no Centro de Convenções
Maria Sophia da Silva
Leite, localizado na SICMATUR,
às 9h.
Deputado eleito pela
região e vice-líder do governo na
Assembleia Legislativa, Dr.
Leonardo (PSD) destacou que
todo o esforço valeu a pena. Ele
foi o parlamentar que trabalhou
desde o começo do mandato,
junto ao Executivo, para que a
obra saísse do papel.
“Quando se falava em
ZPE as pessoas já não

Solenidade acontece no Centro de Eventos da SICMATUR

acreditavam mais. Este é um
momento histórico, momento
único, pois nunca havíamos nem
chegado nessa etapa antes. Mas,
podemos nos alegrar, pois agora é
real. Após tantos anos este sonho
se tornou realidade. Eu sempre
acreditei e lutei acreditando neste
sonho, neste projeto.
Agradeço ao governador
Pedro Taques e toda a sua equipe
de governo, os secretários
envolvidos que muito
empenhados trabalharam pela
ZPE”, ressaltou o deputado.

PELO SOCIAL

RECONHECIMENTO

Casa da Amizade instala Academia
da Primeira Idade em Cáceres

Fundada por cacerenses, Construtora
Paiaguás torna-se referência em MT

Joner Campos

Jornal Oeste

C

riada em 2009 pela família
Veggi de Cáceres, a
Construtora e Imobiliária
Paiaguas, ultrapassou a marca dos
10 mil imóveis e hoje é uma das
referências na construção civil em
Mato Grosso.
A conquista chegou com a
Certificação ISO 9001-2008 e com
o selo nível A do Programa
Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat. São três
unidades habitacionais
construídas em Cuiabá, 480 em
Rondonópolis, 1.100 em Cáceres e
440 em Pontes e Lacerda.
A maior parte é do
Programa Minha Casa Minha Vida
subsidiado pelo Governo Federal.
A empresa mantém obras em
Cáceres e prospecta novos
negócios em Pontes e Lacerda,
Tapurah e Ipiranga do Norte.
Dentro seu processo de
crescimento, a Paiaguás investe
constante em equipamentos
modernos que permitem
construções de qualidade e alta
produtividade.
Os sócios da empresa são o
Corretor de Imóveis Edy Veggi
Soares e o engenheiro civil, Edgar
dos Santos Veggi.
A matriz da empresa em
Cuiabá, emprega diretamente 309
pessoas, entre diretores,
colaboradores, estagiários e
menores aprendizes. A entrada nos

negócios se deu pela visão de
futuro de Edy, ex-funcionário da
Caixa Econômica que acreditou no
crescimento Chinês do programa
Minha Casa Minha Vida.
Hoje a Caixa é o principal
cliente e parceiro da empresa. Edy
se orgulha da parceria porque
segundo ele, ela exige que a
Paiaguás possua liquidez para
honrar compromissos com
fornecedores e tenha todos as
certificações de qualidade
exigidas.
Ele explica que as casas do
Minha Casa Minha Vida são
liberadas a partir do momento em
que o governo federal, provocado
pelos municípios, identifica o
déficit habitacional para pessoas
de baixa renda.
Além desta faixa, a
Paiaguás também atua em outras
duas faixas, como é o caso do
residencial Dom Máximo e
Universitário III, em construção
em Cáceres. Elas são destinadas a
famílias com renda de 3 a 10
salários mínimos, e permite o uso
do saldo do FGTS. Aliás, segundo
Edy, este será o foco futuro da
empresa que seguirá prezando pela
qualidade das obras e o prazo de
entrega. A qualidade, de acordo
com ele, é garantida pela matéria
prima, fornecida por grandes
empresas do Estado como a
C i m e n t o Vo t o r a n t i m . O
Foto: Divulgação

Para Dr. Leonardo, a ZPE
fomentará o crescimento de toda
a região oeste e sudoeste, gerando
emprego e renda, atraindo
indústrias e comércios, refletindo
diretamente na economia e no
desenvolvimento de todo o
estado.
A primeira etapa da obra
consiste na construção do módulo
de infraestrutura básica, que
inclui o prédio administrativo da
ZPE, guarita, restaurante, espaço
aduaneiro da Receita Federal,
galpão de armazenagem e pátio.

A

Casa da Amizade de
Cáceres foi a responsável
pela instalação da
primeira API – Academia da
Primeira Idade, o evento de
inauguração realizado no último
sábado (29). De acordo com a
presidentes da Associação de
Senhoras Rotarianas –ASR (Casa
da Amizade), Cida Faria, o
investimento na compra dessa
API só foi possível graças as
pessoas que adquiriram as suas
flores e plantas no Festival de
Flores realizado pela instituição.
O evento contou com a
presença do Governador do
Distrito 4440, Eduardo Gomes
Gonçalves, e o próximo

empresário faz questão de destacar
o impacto socioeconômico que a
Paiaguás gera nas cidades onde
atua.
Em Cáceres por exemplo,
segundo ele, a empresa gerou
cerca de mil postos temporários de
trabalho e beneficiou
indiretamente cerca de 5 mil
pessoas. Além disso, em uma
parceria com a prefeitura, está
investindo um milhão de reais no
sistema de tratamento de água da
cidade. 'Outra satisfação é
contribuir com a redução do déficit
habitacional e realizar os sonhos
de centenas de famílias',
argumentou.
Responsabilidade Social - Com a
visão que toda grande empresa
deve devolver a sociedade parte do
que conquista no seu ciclo de
crescimento, a Paiaguás
desenvolve e apoia vários projetos,
a maioria deles em Cuiabá, onde
está a matriz. Um deles é projeto
Girassol da Alegria que leva
estimulo e alegria a colaboradores
e pacientes do Hospital de Câncer,
AACC, Abrigo Bom Jesus, Casa
Transitória Irmã Dulce, Casas de
Apoio Esperança e Hospital Júlio
Muller.
O projeto é divido em seis
grupos que fazem ações
quinzenais nestas entidades.
No esporte a empresa apóia
lutadores de Jiu-jitsu brasileiro,
boxe, wrestling, muay judô, karatê
tae kwon do, entre outros.

Governador eleito, Fernando
César Dalmolin, também esteve
presente o presidente do Rotary
Club de Cáceres, Adriano Faria, o
presidente do projeto das ATIS,
Washington Calado e membros
do Rotary Club Pantanal.
O Deputado Estadual
Leonardo Albuquerque
participou da solenidade, assim
c o m o o Ve r e a d o r C e z a r e
Pastorello, e os membros da
Associação Amigos do Bairro
Santa Cruz.
O Parque infantil (API)
teve como investimento o valor
de 22 mil, recursos oriundos dos
eventos realizados pela Casa da
Amizade de Cáceres.
Foto: Joner Campos

Com investimento de R$ 22 mil, academia só foi possível com a
contribuição das pessoas nos eventos realizados pela Casa da Amizade

Construtora e Imobiliária Paiaguas
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Três homens roubam moto Biz
de jovem no Bairro Cristo Rei

PRF registra redução de acidentes
no feriado do Dia do Trabalhador

B

alanço preliminar da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
aponta queda no número de
acidentes registrados em comparação
com o mesmo período do ano passado.
Os dados utilizados para comparação
são dos dias 29/4 a 2/5 de 2016. Naquele
ano, de sexta-feira a segunda-feira, a
PRF havia registrado 1.166 acidentes e
83 óbitos. Na operação deste ano,
iniciada na última sexta-feira (28) e
encerrada às 23h59 dessa segunda-feira
(1), foram registrados 1025 (-12%)
acidentes e 77 (-7%) óbitos nas rodovias
federais brasileiras. A PRF repetiu a
estratégia utilizada nas últimas
operações através do planejamento de

suas ações pautado em dados estatísticos
que indicaram pontos e horários de
maior criticidade. Com base nesse
planejamento, a PRF fiscalizou 98.093
veículos. Foram realizados 39.758 testes
de alcoolemia que resultaram em 936
autuações e 139 pessoas detidas por
embriaguez ao volante. O combate ao
excesso de velocidade também foi
intensificado durante os quatro dias de
operação. Mais de 47 mil condutores
foram flagrados acima da velocidade
máxima das vias. Outros 4,6 mil
condutores foram flagrados realizando
ultrapassagens proibidas.
Educação para o trânsito – Além do
policiamento ostensivo, a PRF também

promoveu ações educativas buscando
sensibilizar motoristas e passageiros de
seus papéis na construção de um trânsito
mais seguro. Ao todo, a PRF
contabilizou 31.667 pessoas alcançadas
nas ações de educação para o trânsito
durante os quatro dias de operação.
MATO GROSSO - Em Mato Grosso
também houve redução nos números,
em comparação com o último feriado
prolongado. Foram contabilizados 49
acidentes - no Tiradentes foram 51,
redução de 4%, sendo 8 graves e que
acarretaram 5 mortes nas BR'S do
estado - enquanto no último feriado
foram 6 mortes. Mas, assim como no de
Tiradentes, todos os óbitos foram
registrados na volta para casa, no último
dia do feriado do Dia do Trabalhador. A
PRF/MT registrou ainda 1114 Autos de
Infrações lavrados. Sendo 135 por
ultrapassagens indevidas; 104 por
condutor/passageiro sem o cinto de
segurança e 22 por criança sem a
cadeirinha. Foram ainda 1616 testes se
etilômetro realizados, resultando em 26
autos de infração por alcoolemia; 9 por
recusa e 11 pessoas detidas. Os radares
móveis registraram 1027 imagens de
veículos trafegando com velocidade
acima da permitida, um aumento de
25% com praticamente o mesmo tempo
de operação em ambos os feriados, em
torno de 40 horas. (Fonte: PRF e Foto:
Ilustrativa)

P

or volta das 19 horas de
domingo, no Bairro Cristo Rei,
jovem de 19 anos tem a moto
roubada por três homens. De acordo
com o relato da vítima, quando estava
passando pelo referido bairro na
Avenida dos Estados, três indivíduos
saíram do matagal e obrigaram a parar a
moto. Segundo a vítima, um deles

portava arma de fogo. Após parar sua
moto Biz, os três montaram na
motocicleta tomando rumo ignorado, a
moto levada pelos suspeitos e uma
Honda Biz, placa OAQ 0341, de cor
preta. O caso segue sob investigação da
Polícia Judiciária Civil. (Da Redação e
Foto: Ilustrativa)

Jovem é presa ao tentar entrar com
droga na Cadeia Pública de Lacerda

U

ma jovem que tentava entrar
com uma porção de
entorpecente na Cadeia Pública
de Pontes e Lacerda foi presa em
flagrante, no domingo (30.04), em ação
conjunta da Polícia Judiciária Civil e do
Centro de Detenção Provisória (CDP). A
suspeita, katiuce da Silva Moura, 18, foi
conduzida a Delegacia de Pontes e
Lacerda, após agentes prisionais
desconfiarem que ela tentava entrar na
Cadeia com drogas. Diante da situação,
os policiais conduziram a jovem ao
Hospital Regional do Vale do Guaporé
para realizar exame de Raio-X. Em
conversa com os investigadores,

inicialmente a suspeita negou que
estivesse portando qualquer tipo de
substância ilícita, porém após a
realização do exame, foi constatado que
ela estava com algo introduzido no
corpo. Neste momento, a jovem
confessou que estava com
aproximadamente 30 gramas de
maconha que entregaria ao seu irmão,
detento do CDP. Depois de retirar a
droga, Katiuce foi novamente
encaminhada a Delegacia de Pontes e
Lacerda, e após ser interrogada foi
autuada em flagrante pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o
tráfico. (Fonte e Foto: PJC-MT)

Idoso é encontrado morto na
varanda de sítio na zona rural

O

corpo de um idoso de 66 anos de
idade identificado por João
Ramos, foi encontrado na
manhã do domingo (30) na varanda do
Sitio Bom Viver, na Comunidade do
Limoeiro, zona rural de Cáceres.
Segundo as informações de
testemunhas, o cadáver foi encontrado
ao lado de vasilhame de bebida
alcoólica. O proprietário do Sitio foi o
primeiro a encontrar o seu funcionário
morto, e que este era bastante querido
pela comunidade, e prontamente pediu o
auxílio da Policia Civil. Foi ainda
informado que o idoso era de
nacionalidade Boliviana e possuem
poucos parentes em Cáceres, apenas
uma irmã que segundo a pessoa que teria
registrado o Boletim de Ocorrência
disse conhecer e que mora no bairro do
Junco. A vítima João Ramos de apelido
“Papa” foi encontrado sem nenhum
documento de identificação, e as

pessoas que por ventura conheçam
algum familiar que procure ao IML de
Cáceres. O cadáver foi retirado e levado
por agentes do Instituto Médico Legal

(IML) de Cáceres. O caso foi registrado
na 1ª Delegacia de Polícia Civil, que irá
investigar a morte da vitima.(Fonte:
Joner Campos e Foto: Ilustrativa)

Homem é executado a tiros após discussão
no Residencial Vera em Pontes e Lacerda

A

Polícia Militar registrou na
noite deste domingo (30/04), um
homicídio. A vítima foi
executada com aproximadamente 04
disparos de arma de fogo.O fato
aconteceu próximo a Br 174, no
R e s i d e n c i a l Ve r a . S e g u n d o
informações, Jamir do Prado Gonçalves,
conhecido como Pezinho, foi morto
próximo a sua residência. A polícia
informou que horas antes do fato a
vítima teve uma discussão e um boletim
de ocorrência já havia sido registrado.
Minutos depois a mesma guarnição foi
acionada para uma ocorrência de
disparos de arma de fogo. Chegando no
local tratava-se do homicídio. Agora o
caso é investigado para descobrir quem
é o auto do crime. (Fonte e Foto: TVCO
Pontes e Lacerda/Mônica Martins)

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de maio de 2017
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OPORTUNIDADES

Além de Cuiabá, os municípios com números de vagas expressivos são Jaciara com 212 oportunidades, e Sapezal com 112 vagas disponíveis

Sine oferta 848 vagas de
emprego em Mato Grosso
Assessoria

Foto: Jana Pessôa/Setas-MT

S

omente na Capital, são
194 oportunidades,
dentre estas 25 são
direcionadas para Pessoas com
Deficiência (PCD).
Em Cuiabá, as áreas em
destaque são para auxiliar de
limpeza, carpinteiro de obras,
peixeiro, analista de sistema
(informática), engenheiro

florestal e advogado
(ambientalista), os dois
últimos com salários de R$
2.500,00.
Conforme o painel, as
demais áreas são para auxiliar
de cobrança estágio (nível
médio e superior), atendente de
padaria, auxiliar de limpeza,
agente de pátio, agente de

portaria, vendedor interno,
motorista de caminhão guincho leve, caseiro, entre
outros.
Além de Cuiabá, os
municípios com números de
vagas expressivos são Jaciara
com 212 oportunidades, e
Sapezal com 112 vagas
disponíveis.

PRODUTOR RURAL

Cobrança de Funrural inviabilizaria
pecuária em Mato Grosso
Assessoria

A expectativa do setor é que
uma solução política e jurídica
seja encontrada para resolver o
imbróglio que surgiu após o
Supremo Tribunal Federal
(STF) julgar constitucional a
cobrança do fundo.
Atualmente, o
recolhimento de 2,1% sobre a
receita bruta representa para
muitos pecuaristas o lucro
obtido com a produção e a
incidência de mais esse
encargo inviabiliza a pecuária
de corte em Mato Grosso.
De acordo com o vicepresidente da Associação dos
Criadores de Mato Grosso
(Acrimat), Luís Fernando
Conte, não existe margem para
a incidência de mais um tributo
para o pecuarista, que já paga
imposto de renda, dois fundos
estaduais, Imposto Sobre
Circulação de Mercadoria
(ICMS) e impostos embutidos
na folha e pagamento de
funcionários.
“Ficamos por sete anos
isentos desta contribuição e a
margem da atividade está cada
vez menor. A retomada deste
imposto pode representar o fim
do lucro e ninguém é obrigado
a trabalhar sem retorno

financeiro. Muitos pecuaristas
vão deixar de produzir por falta
de renda”, explica Luís Conte.
Para o produtor de
Pontes e Lacerda, Túlio
Roncalli, as incertezas estão
deixando o setor muito
preocupado porque ainda não
se tem uma proposta fechada
que atenda as expectativas de
todos os produtores.
“Até que o acórdão seja
publicado, não temos uma
matéria para buscar soluções
políticas e jurídicas,
principalmente sobre o que
deixou de ser recolhido”,
desabafa o pecuarista.
Terezinha Staut Costa
afirma que a cobrança
retroativa seria um verdadeiro
caos na agropecuária e destaca
que o não recolhimento do
Funrural foi com base em
decisão judicial e que, por isso,
não cabe cobrança. “A Justiça
julgou o recolhimento
improcedente há sete anos. A
revisão disso não contempla a
cobrança do que deixou de ser
recolhido”.
Alternativa - A Acrimat
acompanha, junto ao Instituto
P e n s a r A g r o ( I PA ) , a s
discussões sobre a proposta

que a Frente Parlamentar do
A g r o n e g ó c i o ( F PA ) v a i
apresentar no Congresso para
solucionar o futuro e o passado
do Funrural.
Os parlamentares que
compõem a Frente avaliam
uma medida provisória ou
projeto de lei para
regulamentar o Fundo e
adequá-lo à realidade do
agronegócio.
As entidades presentes
no IPA também discutem um
modelo alternativo de
contribuição que seja acessível
e simplificada ao produtor e
aguarda a publicação do
acórdão pelo STF para buscar
as soluções jurídicas para a
decisão.
Para Luís Fernando
Conte, não existe uma
alternativa que atenderia a
todos, seria preciso dar opções
para que os diferentes
produtores optem pelo modelo
mais adequado ao perfil de sua
propriedade. “A pecuária é
muito diferente da agricultura,
temos menos funcionários e
nossa renda é menor. Por isso
defendo que haja mais de uma
possibilidade para escolha do
produtor”.

Em Mato Grosso são ofertadas 848 vagas

Intermediação - Vinculado à
Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social
(Setas-MT), o Sine é o órgão
responsável por realizar a
intermediação de mão de obra
entre trabalhador e
empregador.
Nos postos do Sine
também são realizadas
solicitações do segurodesemprego, emissão da

Carteira de Trabalho Digital e
cursos de capacitação
profissional.
Em Cuiabá, são duas
unidades de atendimento, uma
no Sine Matriz, próximo ao
Pronto-Socorro, no Centro,
aberta das 7h30 às 13h30, e a
unidade no Ganha Tempo da
Praça Ipiranga, que atende das
7h30 às 17h30.

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de maio de 2017

GERAL

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:
ADMILSON PINTO DA SILVA (CPF Nº 713.520.401-82) RUA 31 DE MARCO JD PARAISO SN - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176857 –
25/04/2017 – Nº TIT 7170 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA
MANGUEIRA M - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; AUREO SIQUEIRA (CPF Nº 389.714.532-49) AV TANCREDO NEVES 2116 BAIRRO BOM SAMARITANO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176704 – 18/04/2017 – Nº TIT RE12690 – APRES BANCO DO BRASIL
SA – CEDENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; COOP DE CRIAD DE JACARE DO
PANTANAL LT (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV TANERY SN - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176841 – 25/04/2017 – Nº TIT 381751 –
APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RB DISTRIBUIDORA - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; COOP DE CRIAD DE JACARE
DO PANTANAL LT (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV TANNERY SN - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176966 – 27/04/2017 – Nº TIT
381752 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RB DISTRIBUIDORA - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; DANUBIA DAIANE
OLIVEIRA REIS (CPF Nº 022.420.781-43) RUA DOS EXPEDICIONARIOS - BAIRRO CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176864
– 24/04/2017 – Nº TIT 219/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM A
DA TABELA D CUSTAS; DARGILAN BORGES CINTRA (CPF Nº 876.457.691-49) ZONA RURAL - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176929 – 26/04/2017 – Nº TIT 352-4603 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO ME ITEM J DA TABELA D CUSTAS; D.F.C. MIRANDA (CNPJ Nº 01.138.516/0001-60) AV PRINCIPAL 0 - BAIRRO VILA APARECI - CEP
78200000 – PROTOCOLO 176974 – 27/04/2017 – Nº TIT 17631501 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: DIMEBRAS DIST
MEDIC BRASIL LTD - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54)
RUA RIACHUELO 1089 - CAVALHADA - CEP 78200000 – PROTOCOLO 177001 – 28/04/2017 – Nº TIT 7913 – APRES BANCO DO
BRASIL SA – CEDENTE: L B L DA SILVA FABRICACAO DE UNIFORMES - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; FABIO CARLOS
GUEDES ME (CNPJ Nº 13.468.340/0001-93) RUA MAL. DEODORO 73 CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176745 – 19/04/2017 –
Nº TIT 60447 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM E DA TABELA D CUSTAS;
FABIO CARLOS GUEDES ME (CNPJ Nº 13.468.340/0001-93) RUA MAL. DEODORO 73 CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176742 – 19/04/2017 – Nº TIT 60507 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM A DA
TABELA D CUSTAS; GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (CPF Nº 925.676.811-91) RUA DOS MARINHEIROS 25 - BAIRRO CAVALHADA
- CEP 78200000 – PROTOCOLO 176699 – 17/04/2017 – Nº TIT 01 – APRES GERALDO LEAO DA SILVA E CIA LTDA ME – CEDENTE:
GERALDO LEAO DA SILVA E CIA LTDA ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; JOSE LUIZ TEIXEIRA (CPF Nº 126.756.951-49) RUA
DOS OPERARIOS 1532 - BAIRRO CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176700 – 17/04/2017 – Nº TIT 5741-79.2007.811.006 –
APRES ATAIDE MANOEL GOMES – CEDENTE: ATAIDE MANOEL GOMES - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; JOSIANE DE
ARAUJO ALVES MACEDO (CPF Nº 898.310.551-87) RUA DOS DIAMANTES 183 - BAIRRO VILA MARIANA - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 176737 – 18/04/2017 – Nº TIT 256/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO
SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; L. M. FORTUNATO ME (CNPJ Nº 25.255.754/0001-13) R DAS VIOLETAS SN BAIRRO VISTA ALEGRE - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176932 – 26/04/2017 – Nº TIT 167993 – APRES BANCO DO BRASIL SA –
CEDENTE: GP GRANITOS PIGATI LTDA - ITEM M DA TABELA D CUSTAS; LUCILENE PEREIRA MOTA (CPF Nº 400.362.002-04)
RUA PREFEITO SOUTO FARIA - BAIRRO SANTA CRUZ - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176876 – 24/04/2017 – Nº TIT 285/003 –
APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM A DA TABELA D CUSTAS;
LUDMILLA FERNANDA C DA C LOUSADA CR (CPF Nº 017.813.721-95) RUA DOS MADEREIROS - BAIRRO CAVALHADA 02 - CEP
78200000 – PROTOCOLO 176877 – 24/04/2017 – Nº TIT 278/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM A DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ANTONIO DA SILVA CAMPOS (CPF Nº 303.779.351-15) RUA
JOAQUIM MURTINHO 1204 - BAIRRO CAVALHADA - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176698 – 17/04/2017 – Nº TIT 000163 – APRES
GERALDO LEAO DA SILVA E CIA LTDA ME – CEDENTE: GERALDO LEAO DA SILVA E CIA LTDA ME - ITEM I DA TABELA D
CUSTAS; MARIACOSTA BEZERRA (CPF Nº 654.963.611-68) AV SANGRADOURO 519 - BAIRRO CAVALHADA - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 176739 – 18/04/2017 – Nº TIT 266/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI
NASCIMENTOS SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; MARILEY SIMIAO ME (CNPJ Nº 11.741.090/0001-98) RUA CRISTO
REI28 - CEP 78200000 – PROTOCOLO 177016 – 28/04/2017 – Nº TIT 10604551 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E
INVESTIMENT – CEDENTE: R. A. PERFUMARIA E COSMETICOS - ITEM E DA TABELA D CUSTAS; OLDAIR CARDOSO
SIQUEIRA (CPF Nº 293.005.761-00) ASSENTAMENTO LIMOEIRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176914 – 26/04/2017 – Nº TIT
29150109 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COMERCIAL NORTE PARANA EIRELI ME - ITEM F DA TABELA D
CUSTAS; PAULO VITOR DE PINHO (CPF Nº 929.194.641-91) DA FE ESPIRITO SANTO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176944 –
26/04/2017 – Nº TIT 41032017 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME - ITEM E DA
TABELA D CUSTAS; SUEIDE OLIVEIRA BORGES (CPF Nº 006.451.231-29) RUA 12 DE JANEIRO 20 - BAIRRO HORIZONETE
DOESTE - CEP 78200000 – PROTOCOLO 177021 – 28/04/2017 – Nº TIT 4367703364 – APRES BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS SA – CEDENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - ITEM O 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, 02 DE MAIO DE
2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Dados do Processo:
Processo: 1002323-04.2016.8.11.0006
Valor da causa: R$ 83.306,36
Tipo: Cível
Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
EXECUTADO: KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI – ME,
DENISE YUKIE NOHAMA
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)
1KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI-ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 10.676.903.0001-40
2DENISE YUKIE NOHAMA, brasileira, solteira, empresaria,
RG n° 339940049, inscrita no CPF n° 745.621.931-15
Data de Distribuição da Ação: 27/10/2016
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima
qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos
termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da
petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias,
contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima
descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora
suficientes para assegurar o total do debito, sob pena de lhe serem
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da
dívida.
RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial
em que são partes Banco Bradesco em face de KAMPAI FOOD
RESTAURANTE EIRELI – ME, DENISE YUKIE NOHAMA, não
tendo sido possível o recebimento pelos meios amigáveis não restou
alternativas ao exequente se não recorrer ao judiciário seu crédito, que
representa dívida, certa e exigível . Assim requer que sejam os executados
citados para no prazo de 3 (três) dias pagarem a importância de R$
83.306,36 (oitenta e três mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos),
acrescidos de honorários advocatícios e custas processuais; que caso, se
no prazo legal, os devedores não efetuem o pagamento, seja efetuado
penhora em dinheiro em deposito ou aplicação financeira de titularidade
dos devedores, por meio do convenio Bacen-Jud, de importância
suficiente para garantir o principal atualizado, mais juros, custas e
honorários advocatícios. Sendo assim, considerando terem sido
esgorados todos os meios de tentativas de solução amigável do débito,
bem como em atendimento ao disposto art. 319, do CPC, dispensa a
realização de audiência de conciliação ou de mediação. Nos termos que
espera deferimento.
Despacho/Decisão: Vistos etc., 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a),
para pagamento de débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de
03 dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade
caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados
em ate 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à
execução (art. 827, §2°). 3. Do mandado devera constar ordem de penhora
e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que
verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se
auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará bens do
Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem indicados
pelos Executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a
contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a
substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar onde são
encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva
certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se
qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não
encontrado(s) o(s) havendo bens de sua titularidade, o Oficial de justiça
deverá proceder ao arresto de tantos bastem para garantir a execução,
seguindo o processo na forma do art.830, do novo Código de Processo
Civil. 7 . A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários
advocatícios (art. 831). 8. Conste no mandado que o Executado,
independentemente da penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à
execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados na forma
do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o executado, deverá o Exequente
tomar as providencias cabíveis a realizar citação nos termos do art. 240,
§1°do NCPC. 10. Ausentes os embargos, poderá o credor requerer,
considerando a avaliação do bem penhorado, a adjudicação ou
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento e de
outros bens (art. 825, I,II,III). 11. Intimem-se as partes representadas de
todos os atos processuais. 12. Defiro os benefícios contidos no art. 212 do
CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de Dezembro de 2016. Ricardo
Alexandre Riccielli Sobrinho. Juiz de Direito.
ADVERTENCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que,
aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para
opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.
Eu, Sara Cristina Martins da Silva, digitei.
Cáceres-MT, 12 de abril de 2017
ILCA MAIA LEMES DA SILVA
Gestor (a) Judiciário(a)
SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES:
TELEFONE: (65) 32111300

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de maio de 2017

COPA VERDE

O time mato-grossense só venceu um dos quatro jogos no estádio de Copa do Mundo.
Partida de ida da final da Copa Verde contra o Paysandu será nesta quinta-feira

Como mandante, Luverdense tem
retrospecto negativo na Arena Pantanal
Globo Esporte

O

Luverdense vai jogar a
ida da final da Copa
Verde contra o Paysandu
na Arena Pantanal. Porém, como
mandante o Verdão do Norte não

tem bom retrospecto no estádio
da capital mato-grossense: são
quatro jogos, uma vitória e três
derrotas. No estádio Passo das
Emas, o Alviverde não perde

desde 02 de julho de 2016.
Por falta de laudos de
segurança, a diretoria do
Luverdense precisou transferir a
partida para a Arena Pantanal. Por

VAI LOTAR

Mais de 4 mil ingressos já foram vendidos para a final Sinop e Cuiabá
Foto: Julio Tabile/Sinop FC

D

epois da derrota para o Cuiabá por 2 à 1 no
primeiro jogo da decisão do estadual na Arena
Pantanal, o Sinop vai precisar reverter esse placar
jogando em casa no próximo domingo, se quiser sair da
fila de títulos estaduais que já dura 18 anos.
E pra isso vai precisar mais uma vez da ajuda do
seu torcedor, que já vem mostrando desde o ano passado,
que toda vez que o time joga em casa, o torcedor do Galo
do Norte está sempre presente. Com a maior média de
público em 2016, e mais uma vez em 2017, o Sinop espera
vender todos os 7.500 ingressos colocados à venda.
Estádio Gigante do Norte
E não está longe de atingir essa meta. Segundo a
assessoria de imprensa do clube, mais de 4 mil já foram vendidos, esgotando o primeiro lote. Agora estão
à venda os ingressos do segundo lote, de R$40 a inteira e R$20 a meia, e do terceiro e último lote, de R$60
a inteira e R$30 a meia. A carga total é de 7.500 ingressos, sendo 40% de meia entrada, conforme
determina a lei sobre eventos.

REFORÇO

União anuncia meia ex-Luverdense
para a disputa da Série D do Brasileiro
Globo Esporte

S

amuel é o primeiro reforço
de renome anunciado pelo
União Esporte Clube para
Série D do Campeonato
Brasileiro. O meia de 33 anos
estava no Barretos-SP, e já passou
por outros times paulistas como o
Oeste e o São Caetano.
O novo reforço também
passou por times como o
Botafogo-PB e Fortaleza. Mas foi
em 2013, que o meia ficou
conhecido pela torcida matogrossense, quando fez parte do
time do Luverdense, que
conseguiu o acesso á Série B do
Brasileiro.
O meia se junta aos
jogadores das categorias de base
do Colorado que já estão
treinando desde a eliminação do
estadual.
Segundo o técnico do
time, Kiko Araújo, a intenção da
diretoria é contratar pelo menos
sete jogadores mais experientes
para a disputa da competição
nacional.

A estreia do União na
Série D será no dia 21 de maio,
contra o Sete de Setembro-MS,
no estádio Luthero Lopes, em

Por falta de laudos de segurança, a diretoria do Luverdense precisou transferir a partida para a Arena Pantanal

ter capacidade de público
superior, o clube ainda espera
uma maior arrecadação com a
partida em Cuiabá. Por outro
lado, o clube mato-grossense
perde o trunfo de jogar no estádio
Passo das Emas, local onde o time
não perde há 19 partidas
consecutivas - 15 vitórias e quatro
empates.
Em 2014, o Luverdense
tem a sua única vitória na Arena
Pantanal, quando venceu o Vasco
por 2 a 1. Depois jogou como
mandante mais três vezes e

perdeu todas pelo mesmo placar:
2 a 0. Ainda na Série B do
Brasileiro de 2014, o Náutico foi
o carrasco. No ano seguinte, o
Vitória desbancou o LEC. Este
ano o Luverdense jogou diante do
Corinthians pela terceira fase da
Copa do Brasil e saiu derrotado
pelo mesmo placar.
O jogo de ida da final da
Copa Verde entre Luverdense e
Paysandu será nesta quinta-feira,
às 19h30 (de MT), na Arena
Pantanal. A volta está marcada
para 16 de maio, no Magueirão.

Rondonópolis.
O Colorado está no grupo
A11, que tem ainda o LuziâniaDF, e o Aparecidense-GO.
Foto: Assessoria / União EC

Samuel, meia do União Esporte Clube

Cáceres-MT, quarta-feira 03 maio de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Esotérico
A Lua continua seu ciclo e
entra na fase Crescente em
Leão indicando dias de maior
envolvimento emocional e
abertura do coração. O
período, que pode envolver
um novo romance sendo
desenhado pelo Universo, trará prazwer e
alegrias. Se for comprometido, aproveite
esta boa fase para divertir-se junto de seu
amor.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão e movimenta sua vida
social. O período, que dura
alguns dias, pode envolver a
continuidade de uma
negociação envolvendo a possibilidade de
firmar um novo contrato, com uma grande
empresa ou instituição. Você estará mais
aberto, sociável e comunicativo.

A Lua continua seu ciclo e
entra na fase Crescente em
Leão indicando dias de maior
envolvimento com sua vida
d o m é s t i c a e o s
relacionamentos familiares,
que tornam-se bastante agradáveis. O
período pode envolver a reforma,
redecoração, ou mesmo a compra ou venda
de um imóvel. Você estará mais voltado para
os seus.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão movimentando de
maneira rápida e positiva seus
projetos profissionais e planos
de negócios. O período, que
dura alguns dias, pode envolver a aprovação
de um projeto ou mesmo um convite para
uma mudança de emprego. Você estará
totalmente voltado para sua carreira.

A Lua continua seu ciclo e
entra na fase Crescente em
Leão indicando dias de vida
social intensa e novas
amizades. Um acordo, que
começou a ser negociado há
alguns dias atrás, pode ser firmado e
assinado a partir de hoje. O período, que
dura alguns dias, pode envolver uma
viagem ou o início de um novo curso.

A Lua continua seu ciclo,
entra ns fase Crescente em
Leão indicando dias de
otimismo e fé renovados e
maior contato com sua
espiritualidade. O momento é bom para
dar andamento a um projeto de médio
prazo e a questões que envolvem uma
viagem, que será realizada em algumas
semanas.

A Lua, seu regente, continua
seu ciclo e entra na fase
Crescente em Leão indicando
dias de maior envolvimento
com sua vida material e
financeira. O período, que
dura alguns dias, pode estar relacionado a
concretização de um projeto ou contrato de
trabalho ou de venda de um bem,
envolvendo o aumento de seus rendimentos.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão deixando você mais
fecgado e voltado para o
planejamento estratégico de
um projeto que envolve uma sociedade ou
parceria financeira. O momento é bom
para dar continuidade à negociação de um
empréstimo que envolve uma grande
instituição.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
seu signo indicando a
continuidade de negociação
de um projeto, pessoal ou
profissional. Um contrato
pode ser firmado e assinado. Há progresso
em todas as ações iniciadas há alguns dias
atrás. Você estará mais aberto,
comunicativo e decidido.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão indicando dias de
movimento agradável e
intenso nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O
período, que dura alguns dias, pode
envolver a continuidade de uma importante
negociação de parceria. Um romance pode
dar um passo à frente.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão e deixa suas emoções à
flor da pele. O momento pode
envolver a continuidade do
planejamento de um projeto,
pessoal ou profissional, que será colocado
em prática daqui algumas semanas. O
período pode envolver maior contato e
equilíbrio emocional.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão indicando dias
agradáveis, especialmente
no trabalho. Se estiver
envolvido em um processo de seleção para
um novo emprego, os próximos dias
podem ser decisivos e o processo dá um
passo à frente. O momento é ótimo para
cuidar da manutenção da saúde.

By Rosane Michels

Completando mais um ano de vida hoje o
querido amigo Juvenal Pedroso. Desejamos que
essa data se repita por muitos anos com muita
felicidade, saúde e paz. Parabéns !!

************************
Curtindo merecidas férias na cidade maravilhosa do
Rio de Janeiro a simpática Franciane Vieira. Aproveite
ao máximo, férias é tudo de bom!

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

Uma ótima quarta-feira as primas Marcely Fernanda e
Ana Cristina de Alcântara. Elas que encantam a todos
com seu charme e simpatia.

Marcando mais um golaço no placar da vida,
Bruno Homem de Melo. Muitas felicidades e que
essa data se repita por muitos e muitos anos.

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

