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CÂMARA DE CÁCERES
Parecer era para que Alvasir restituísse aos cofres públicos R$ 6.711,33, em virtude do dano ao erário decorrente de sobre-preço, com juros e correção

TCE diz que ex-presidente deve
ressarcir erário e quitar multa
Foto: RCE/MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso negou a rescisão da decisão
que condenou o ex-presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Alvasir
Ferreira de Alencar, a restituir ao erário municipal o montante de R$
6.711,33, por sobre-preço de processo licitatório para aquisição de
material de consumo, copa e material de limpeza. A restituição e multa
deveriam ser pagas no prazo de 60 dias, mas Alvasir Ferreira não cumpriu a
decisão. Página 03

PREVENÇÕES

Atividades no HR destacam
câncer de próstata e mama

Foto: Secom/MT

Ordem é do conselheiro substituto Isaias Lopes da Cunha

USINA DE ASFALTO

Fumaça provoca transtornos
à população do Vitória-Régia
Foto: Joner Campos

A poluição gerada
por uma Usina de Asfalto
vem causando incômodo à
população do Bairro Vitória
Régia em Cáceres, onde a
empresa Construtora Amil
LTDA está instalada para
realizar a usinagem do
material usado no
asfaltamento da Avenida
Tancredo Neves. O problema
vem incomodando a
população do bairro, com
uma nuvem de poeira
originada da usina que
transforma as pedras em pó, e
tem se alastrado pelo bairro.
Página 03

Moradores do bairro Vitória Régia, aguardam as providências

Objetivo foi despertar a atenção sobre prevenção das doenças

O Hospital Regional de Cáceres por meio da Comissão Local de
Saúde do Trabalhador e apoio da Secretaria de Estado de Saúde, realizou
na ultima semana, uma ação de prevenção ao câncer de próstata e de mama
com palestras. As palestras foram ministradas pelos médicos Eduardo
Garcia e Marcos Bello, que integram a equipe de oncologia do HR de
Cáceres. Página 03

DISPENSA COLETIVA

Acordo judicial da JBS contempla
projetos sociais de Quatro Marcos
Foto: Arquivo

DERRUBADAS

Gefron e PF laçam mulas
com 58 arrobas de cocaína

Foto: PF/MT

Duas ações realizadas esta semana
pelo Gefron e Policia Federal, com apoio
do canil de fronteira, resultaram na
apreensão de 58 arrobas de pasta base de
cocaína e prisão de traficantes que agiam na
zona de fronteira Cáceres/Bolívia. O
Gefron logrou deter um mula com 114 kg
da droga numa Hilux e a PF na Operação
Transpantaneira, derrubou 760 kgs do pó
tabletado, além de veículos e cumprimento
de mandados de prisão e buscas e
apreensões. Páginas 04 e 05

J.B.S foi condenada por danos morais na dispensa coletiva

A JBS, dona das marcas Friboi e Seara, firmou acordo com o
Ministério Público do Trabalho em M.T, para pôr fim ao processo movido
contra o frigorífico por irregularidades na dispensa coletiva de 650 em São
José dos Quatro Marcos. O montante de R$ 650 mil será destinado a
projetos sociais, instituições sem fins lucrativos e/ou órgãos públicos da
cidade a serem indicados pelo MPT. Página 04

Cargas apreendidas causaram grande baixa no narcotráfico
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A bênção, Pai dos Burros!
Dias destes fomos advertidos por
um executivo de gestão exemplar, mas que
deve ignorar certos tratamentos curiosos,
porém notórios em se tratando de
administração pública, como o termo
Barnabé, atribuído há décadas, desde a
promulgação da CLT por Vargas, aos
funcionários públicos. Diante do imbróglio,
mister, elucidar que Barnabé é aquele
servidor público de categoria modesta,
conforme o Dicionário Etimológico da
Língua Portuguesa, Nova Fronteira,
página. 100, mesma definição no Aurélio.
Concomitantemente, o Pai dos Burros,
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa,
Michaelis, Editora Melhoramentos em sua
página 301, define Barnabé como
funcionário público estadual ou municipal,
mediano, com suas aspirações, seus
sentimentos de classe, etc.
Os apartes acontecem, quando
apesar do cargo máximo ou staff, mais uma
vez comprovando o dito pela nossa
colunista Rosane Michelis em um artigo,
que nem sempre sabedoria é inteligência.
Não muito distante, fomos abordados
também pela expressão forasteiro,
designando um morador de cidade vizinha à
Cáceres, que havia participado de uma
corrida em nossa urbe e vencido a prova.
A pecha nos dirigida foi de
depreciação ao forasteiro cidadão, que o
termo seria pejorativo, associado a
marginal, quando novamente o Pai dos
Burros, ensina que o vocábulo forasteiro,
um adjetivo substantivo masculino, designa
que, ou o que é estranho à terra onde se
encontra; que ou o que é de fora.
Com certeza, o questionador do
termo, deve ter assistido ao filme O
Forasteiro, cuja sinopse mostra um homem
que cruza a fronteira para o México com
dois milhões de dólares para se aposentar e
viver tranqüilo o resto dos seus dias. Porém,
seu passado criminoso vem à tona, e ele se

DENGUE/QUEDA
De janeiro a novembro deste ano, Mato
Grosso registrou mais e 11 mil casos de
dengue, conforme dados divulgados pela
Secretaria Estadual de Saúde. De acordo
com os números, os casos da doença
registrados em 2017 caíram 61% em
relação ao mesmo período de 2016, mas
por outro lado, a incidência dos casos por
habitante ainda é preocupante. Segundo o
governo, são 340 registros a casa 100 mil
habitantes e apesar da queda no número de
casos, cinco mortes por dengue foram
registrados neste ano.
CHILUNGUNYA
Em relação à febre chikungunya foram
notificados 3.471 casos até novembro de
2017, um aumento de 141% se comparados
ao mesmo período do ano passado. Os
casos de febre chikungunya colocam o
estado com incidência média da doença
com 105 casos por 100 mil habitantes,
enquanto que os números de registros de
vírus da zika caíram 90% neste ano. Ao
todo foram notificados 2.443 casos. A
doença tem baixa incidência no estado com
74 casos a cada 100 mil habitantes. De
acordo com o governo, dos 141
municípios, 97 responderam o
questionário e informaram os dados.
CRI$ES FORA
Crise é a palavra de ordem nacional,
quando o papo é pagar salários para
funcionários públicos, como se eles fosse
culpados de ingerências e se realmente a
situação fosse mesmo critica. Enquanto
isso, no front dos poderes, se gasta
perdulariamente, senão vejamos: Em
Matro Grosso, a Casa Civil, já gastou R$
690,7 mil com o pagamento de diárias a
servidores. Comparado a 2016, houve um
crescimento de R$ 541,3 mil (21,6%) dos
gastos da pasta que possui cerca de 330
servidores.
CRI$ES FORA II
No comparativo dos últimos cinco anos, o
aumento foi de R$ 628 mil (90%), dados
foram divulgados no portal Mira Cidadão,
um sistema de monitoramento dos gastos
públicos de Mato Grosso. Desde junho de
2014, o Executivo paga R$ 180,00 de diária
a cada servidor que necessita se afastar da
cidade onde está lotado. A secretaria de
Meio Ambiente também teve um
crescimento significativo neste ano. De R$
3,2 milhões em 2016, o gasto com diárias
foi para R$ 3,8 milhões. O que representa
um crescimento de 15,8%.
CRI$ES FORA III
E não pára pelai, apenas para ilustrar o
tamanho da crise que escalona pagamentos
de funcionários, um direito liquido e certo
deles, que se apela para um tal FEX, outra
secretaria que registrou aumentos em
gastos, a secretaria de Estado de
Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários, ampliou o gasto de diárias, de
R$ 355 mil em 2016, para R$ 438 mil neste
ano, um aumento de 23,6% e outros setores
com crescimento expressivo foi no
Gabinete de Comunicação, de R$ 275,4
mil para R$ 434,7 mil, e no Gabinete do
governador, de R$ 187,1 mil para R$ 344,2
mil. Trocando em miúdos, tá sobrando
bererê, Seu Mané!

torna alvo de policiais corruptos e bandidos.
Veja bem, que embora não se possa
e nem se deva generalizar alhos com
bugalhos, tanto o nosso visitante fundista
como o personagem do filme, ambos são
forasteiros, nada, portanto a contestar. Mas
a fila anda e lembramo-nos de um gaucho
em Sinop que ficou mui guapo e quase
peleou com a gente, alegando que tínhamos
pisado em seu pala, por chamá-lo de
bairrista, tal e coisa, que nunca tinha
residido em bairro, afinal, era empresário e
só morava no centro, desde as plagas
sulistas.
Há muito custo, tivemos de
explicar ao cidadão aragano, que o termo
bairrista no Dicionário Informal, se refere a
pessoa que defende com vigor sua terra
natal, e cediço é, que gaudério que se preza,
não fica um final de ano sem voltar ao seu
rincão.
A gente que vive na imprensa,

sempre cuida bem do uso das palavras, pode
até cometer alguma gafe involuntária,
afinal, perfeito só Deus, agora, nos admira é
que pessoas que se dizem cultas, que até por
força de cargo ou função, deveriam
conhecer o básico da flor do Lácio, podem
até ser inteligentes; mas de sabedoria, são
órfãos e deveriam se viciar um pouco no
salutar hábito da leitura.
Pra finalizar, antes que nos
questionem acerca da tal Flor do Lácio,
importante ilustrar que esta é uma
expressão usada para designar a Língua
Portuguesa. In-fine: no soneto Língua
Portuguesa, o poeta brasileiro Olavo Bilac
escreve no primeiro verso “Última flor do
Lácio, inculta e bela”, se referindo ao
idioma Português como a última língua
derivada do Latim Vulgar, falado no Lácio,
uma região italiana. Servido uma boa
leitura no lugar de indagações
impertinentes?

Nas malhas da rede
Nos anos 2000, navegar na internet
tornou-se uma contradição entre manter
comunicação simultânea com milhares de
pessoas em várias partes do planeta e estar só?
Cheguei à conclusão de que a ampliação do
uso da internet produz isolamento. O
internauta dedica menos tempo a seus
familiares, a seus amigos, isto é àquelas
relações sociais de pessoa para pessoa. Para
melhor avaliar a conclusão, preciso retirar boa
dose de ingenuidade que esse tipo de reflexão
engendra.
É perfeitamente razoável deduzir que
há mais tempo despendido com uma certa
atividade (tipo a elaboração de um projeto
gráfico) corresponda menos dedicação ao
conjunto das outras. Influenciado pelos
pesquisadores norte-americanos em geral sou
obcecado pela prova estatística. Enquanto os
números não mostrarem, o fenômeno não
existe para mim.
Pelo que vejo, há uma inquietação,
uma angústia: “Seremos milhões de pessoas
praticamente sem interação social?”, deixo a
pergunta como usuário. Está aí um tema que
vale a pena discutir. E, diga-se, não inaugurei
o debate, que tem seus 153 anos, se não mais.
É uma preocupação que nasce com a
modernidade, com a sociedade de massas,

com as primeiras metrópoles européias, Paris
e Londres. Em meio à multidão, o indivíduo
está só. Ele cruza diariamente com centenas
de pessoas que não conhece. Essas pessoas
vivem no mesmo meio, mas não convivem. A
mesma metrópole produz as massas e isola a
pessoa. Nesse contexto, surgem,
especialmente na literatura, temas que
questionam a perda dos laços sociais
tradicionais e apontam a banalização da vida
nas grandes cidades. E, se relacionarmos o
tempo de conexão na internet com a maior
propensão para crises de depressão.
Os novos hábitos, assim, seriam
doentios, me preocupa o impacto do ser
humano da monumental arquitetura moderna,
com seus imensos espaços vazios, suas largas
avenidas, que nos faz sentir dentro de um
labirinto, associa-se ao medo de lugares
públicos, um tipo de misantropia. Portanto, no
debate sobre novas tecnologias que isolam o
ser humano, a Internet é apenas uma
continuação. Decerto, apresenta
características próprias. Ao contrário da
arquitetura urbana, feita de espaços concretos,
palpáveis, a rede de computadores é lugar
etéreo. Porém, as manifestações reticentes
sobre o que se perde ao adentrar a era da
informática são uma versão atualizada da
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velha insegurança (falta de leis específicas
quanto à privacidade e aos meios de fiscalizar
e punir os hacker´s que criam vírus, direitos
autorais entre outras.) em transitar para um
mundo menos conhecido. Um mundo que,
manipulado por grupos terroristas, pode
causar bilhões em prejuízo, destruir vidas
inocentes apenas digitando no teclado e
entrando no sistema da Polícia Federal ou do
FBI, tornando nossa vida um inferno! Como a
Terceira Grande Guerra Mundial via net!
Do mesmo modo que a grande cidade
e as multidões não significaram a hecatombe
ou o paraíso do gênero humano, existem
razões para supor que o mundo da Internet
modifique, para pior ou melhor, a
humanidade. Ela traz confortos antes
inimagináveis e certamente implica perdas.
Mas, construir um mundo mais harmonioso
não tem relação com as máquinas, com as
tecnologias. Debater a Internet não é nenhum
bicho de sete cabeças. O problema é que, às
vezes, fica mais fácil eleger um vilão do que
encarar toda a miséria que nos cerca.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(1980-2010 – ensaios e artigos, 2011) e
Sombras da Teia (contos, 2016).

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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SOBRE PREÇO

Conselheiro apontou com a restituição e multa deveriam ser pagas no prazo de 60 dias, mas Alvasir não cumpriu a decisão e ingressou com pedido de rescisão

TCE-MT manda ex-presidente
do legislativo devolver recursos
O
TCE c/ Redação

Foto: Arquivo

Tribunal de Contas do
Estado (TCE) negou a
rescisão da decisão que
condenou o ex-presidente da
Câmara Municipal de Cáceres,
Alvasir Ferreira de Alencar, a
restituir ao erário municipal o
montante de R$ 6.711,33, por
sobrepreço de processo licitatório
para aquisição de material de
consumo, copa e material de
limpeza. De acordo com os autos, em
março de 2017 a Corte de Contas
julgou irregulares o processo de
Tomada de Contas instaurada em
desfavor da Câmara Municipal de
Cáceres apontando sobrepreço na
contratação do Supermercado
Modesto Ltda-ME.
Segundo o TCE, verificouse que a planilha da empresa
Supermercado Modesto estava em
desacordo com o edital de licitação,
uma vez que, por exigência, os
valores deveriam ser calculados em
fardos de produtos, mas a empresa
apresentou a proposta em unidades o
que, ao final, conferiu-lhe vantagem.
Ao todo, constatou-se que houve
desvantagem em 13 dos 32 itens da
licitação Convite nº 05/2013,
acarretando o sobrepreço.
Diante disso, o relator do
processo, conselheiro substituto
Isaias Lopes da Cunha, determinou
que Alvasir Ferreira restitua aos
cofres públicos R$ 6.711,33, em
virtude do dano ao erário decorrente

pedido de rescisão da mesma, para
assim evitar a devolução dos valores
como também o não pagamento da
multa.
Ao analisar o pedido, a

PRÓSTATA E MAMA

Hospital Regional realiza
ação preventiva de câncer
Secom/MT c/ Redação

O

Alvasir de Alencar, ex-presidente do legislativo de Cáceres

de sobrepreço, devendo o valor do
débito ser atualizado com juros e
correção monetária.
Além disso, ele aplicou
multa de R$ 671,133 ao expresidente da Câmara, devidamente
atualizado. Ressalte-se que em
junho deste ano, Alvasir recorreu da
decisão e em sessão ordinária de
13/6, o Pleno do TCE acolheu em
parte recurso reduzindo de 25 para
10 UPFs o valor da multa, mantendo
as demais determinações contidas no
Acórdão 263/JBC/2015.
O relator do processo,

conselheiro interino Luiz Carlos
Pereira, afirmou que não seria
possível afastar a multa, como
pretendia o recorrente, porque ele
não cumpriu com determinações de
dois julgamentos anteriores do TCEMT, que determinavam a correção
do link da folha de pagamento no
Portal Transparência da Câmara de
Cáceres.
No voto, o conselheiro
apontou com a restituição e multa
deveria ser paga no prazo de 60 dias.
No entanto, Alvasir Ferreira não
cumpriu a decisão e ingressou com

USINA DE ASFALTO

Fumaça provoca transtornos
à população do Vitória-Régia
Assessoria/CN c/ Redação

A

poluição gerada por uma
Usina de Asfalto, vem
causando incômodo à
população do Bairro Vitória Régia em
Cáceres(MT), onde a empresa
Construtora Amil LTDA está instalada
para realizar a usinagem do material
usado no asfaltamento da Avenida
Tancredo Neves.
O problema vem
incomodando a população do bairro,
com uma nuvem de poeira originada
da usina que transforma as pedras em
pó, e tem se alastrado pelo bairro.
Segundo o Presidente do
Bairro, Joner Campos, a presença de

conselheira Jaqueline Jacobsen,
negou o pedido do ex-presidente,
mantendo as sanções impostas a ele
pelo conselheiro substituto Isaias
Lopes da Cunha.

poeira se intensifica quando os ventos
sopram em direção ao bairro, e destaca
que tentou falar com o Engenheiro da
Empresa Amil, e que disse que os
problemas seriam sanados neste final
de semana.
“Infelizmente
acreditamos no Engenheiro da Amil,
que nos disse que os equipamentos
necessitavam de um filtro e que este
estaria chegando nesse final de
semana, porém nesta segunda-feira,
ficou insuportável estar no bairro.
Aqui temos crianças e idosos
que tiveram que se mudar devido a
essa poeira”, afirmou o presidente. De
acordo com a moradora Simone
Foto: Joner Campos

Cristina Ramos Rodrigues, o pó
oriundo da Usina tem causado
problemas de irritabilidade nos olhos e
no nariz dos seus familiares.
“Meus netos, sobrinhos e
minha mãe, estão com os olhos
vermelhos dessa poeira, além da tosse
e irritação nas narinas causada pelo pó
dessa usina, estamos clamando para
que as autoridades tomem uma
posição em relação a tudo isso,
pedimos a SEMA, a Polícia Ambiental
que nos ajudem”, ressaltou a
moradora.
Ainda de acordo com a
moradora, os moradores do bairro
Vi t ó r i a R é g i a , a g u a r d a m a s
providências dos órgãos competentes,
pedimos que os órgãos se sensibilizem
com a nossa situação. (Fonte Cáceres
Notícias).

Hospital Regional de Cáceres
“Dr. Antônio Fontes”, por meio
da Comissão Local de Saúde do
Trabalhador e apoio da Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MT), realizou na
ultima semana, (dias 6 e 7) uma ação de
prevenção ao câncer de próstata e de
mama com palestras.
As palestras foram ministradas
pelos médicos Eduardo Garcia e Marcos
Bello, que integram a equipe de
oncologia do HR de Cáceres.
O objetivo da comissão foi
despertar a atenção dos servidores do
hospital sobre a importância de trabalhar
a prevenção das doenças. “Uma
importante iniciativa da comissão”,
avalia o diretor técnico do hospital,
Hernandez Coutinho.
Além dos trabalhadores
participaram da atividade um grupo de
acadêmicos de Medicina da Unemat e
alunos do curso de Técnico de
Enfermagem do Instituto Educacional
de Cáceres.
“Dessa forma há mais êxito
para o tratamento, principalmente de
doenças que precisam ser
diagnosticadas precocemente como o
câncer. É preciso despertar também nos
servidores da unidade que, além de
cuidar da saúde dos usuários, eles
também necessitam cuidar da sua
própria saúde”, observa Daniela
Bernardes, da CLST.
Durante o evento, que ainda faz

parte das atividades do “Novembro
Bicolor”, houve o sorteio de uma
bicicleta para estimular hábitos de vida
saudáveis, e o servidor Edevalte José da
Silva, do Serviço de Prontuário do
Usuário e Estatística, foi contemplado.
“Além da orientação aos
servidores sobre métodos de prevenção
ao câncer de próstata e mama, o evento
realizado pela comissão ainda
promoveu um momento de interação e
confraternização no hospital”, pontua o
diretor administrativo do HR de
Cáceres, Onair Nogueira.
No dia 07, aconteceu a parte
prática, na qual a enfermeira do
Trabalho Cristiane Cebalho de Miranda
Scachetti, em parceria com as
enfermeiras Eliselma Rodrigues e Neide
Granella, ensinaram as servidoras a
realizar o autoexame, com o intuito de
despertar a necessidade de conhecerem
seu próprio corpo e, quando perceberem
alterações, procurar um médico.
A atividade contou com o
envolvimento de Daniela Infantina
Martins Bernardes, Lucilene Felix
Toledo, Carmelita de Arruda, Célia
Granella, da CLST; dos técnicos de
Segurança do Trabalho da SES/MT,
Hélio da Silva Marques, Evelyn
Oliveira Cardoso Santos; da enfermeira
do Trabalho, Cristiane Cebalho de
Miranda Scachetti ; e de Lucilene de
Moura Sant'Anna, do setor de Educação
Permanente do HR de Cáceres.
Fotos: Secom/MT

Palestras foram ministradas pelos médicos Eduardo Garcia e Marcos Bello

Moradores laboriosos do pacato bairro padecem com fumaceira
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PROJETOS SOCIAS

Indenização por danos morais coletivos visa reparar a lesão causada à comunidade em razão dos impactos da dispensa coletiva sem negociação prévia com o sindicato

Acordo da JBS com MPT libera
R$ 650 mil para Quatro Marcos
MPT/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A

JBS, dona das marcas
Friboi e Seara, firmou
acordo com o Ministério
Público do Trabalho em Mato
Grosso para pôr fim ao processo
movido contra o frigorífico por
irregularidades na dispensa coletiva
de 650 trabalhadores da unidade de
São José dos Quatro Marcos, em
2015. Foi estabelecida uma
indenização por danos morais
coletivos no valor de R$ 650 mil. Já
foram depositadas em Juízo quatro
parcelas de R$ 130 mil, sendo que a
última deverá ser paga ainda neste
mês de dezembro.
Na época em que a
demissão em massa ocorreu, a
planta, pertencente à JBS desde
2013, era a única empresa de grande
porte da cidade de São José dos
Quatro Marcos, empregando cerca
de 15% da população
economicamente ativa do local.
Estimativas da prefeitura
mostraram, inclusive, que 1/4 dos
empregos no município estavam de
alguma forma ligados ao
funcionamento do frigorífico.
O montante de R$ 650 mil
será destinado a projetos sociais,
instituições sem fins lucrativos e/ou

deverão ser instruídos com os
documentos exigidos no Edital nº
01/2012.

Mais informações pelo
telefone (65) 3613-9100 ou pelo email prt23.ascom@mpt.mp.br.

SETE PLACAS

Gefron atropela mulas com
mais de 7 arrobas de cocaína

Gefron c/ Redação

D

Em 2013, a JBS chegou a empregar cerca de 15% da população

órgãos públicos de São José dos
Quatro Marcos, a serem indicados
pelo MPT. A fixação da indenização
por danos morais coletivos e a
destinação dos valores visam
reparar a lesão causada à
comunidade em razão dos impactos
da dispensa coletiva, que ocorreu
sem negociação prévia com o
sindicato da categoria,
desrespeitando, portanto, valores

fundamentais previstos na
Constituição Federal, como a
função social da propriedade e a
dignidade da pessoa humana.
Os interessados em compor
o cadastro para possível
recebimento de destinações
deverão encaminhar os projetos à
Procuradoria Regional do Trabalho
da 23ª Região.
Os pedidos de inscrição

ASSEMBLÉIA ITINERANTE

urante um patrulhamento de
rotina na MT-265, que liga a
localidade de Sete Placas a
cidade de Porto Esperidião, policiais
do Gefron apreenderam 114 kg de
cocaína na tarde de anteontem,
11,utilizando-se nesta operação,
cães do Canil Integrado de Fronteira
e contando com apoio da Polícia
Federal.
A droga era transportada em
compartimento falso de uma
caminhonete Toyota Hilux de cor
prata e placas OLN-6699 de Cuiabá
e na tentativa de abordagem
realizada pelos policiais, o condutor
R. C. G (28) realizou uma manobra
brusca e retornou.
Os policiais realizaram
acompanhamento do veículo, sendo
solicitada a outra guarnição, para
que se posicionasse na localidade

denominada Sete Placas, onde foi
realizado o bloqueio do veículo.
Na abordagem foi feita a
averiguação minuciosa no veículo
conduzido pelo suspeito, sendo
encontrado indícios de que haveria
um compartimento na carroceria
conhecido como “mocó.” O veículo
foi levado até a Base do Gefron onde
foi constatada a suspeita, já que
dentro do compartimento foram
encontradas 120 peças de substância
análoga a pasta base de cocaína,
totalizando 114 kg de entorpecente.
O ocupante e os materiais
apreendidos foram encaminhados
para a delegacia da Polícia Federal,
em Cáceres, onde foi lavrado o auto
de prisão em flagrante do mulão,
colocado a disposição da justiça,
enquadrado pelo crime de tráfico de
entorpecentes.
Foto: Gefron/MT

Legislativo de MT encerra
audiências em Araputanga
AL-MT c/ Redação

A

Assembléia Legislativa de
Mato Grosso realizou na
última sexta feira-8, sessão
especial na Câmara Municipal de
Araputanga para homenagear 90
personalidades que marcaram
história no município e região, com
entrega de moções de aplausos.
O evento encerrou as
atividades da 12ª edição do
Assembléia Itinerante. Com o
plenário da Câmara Municipal
completamente lotado, a sessão, que
contou com representantes de
Araputanga, Mirassol D'Oeste, São

José dos Quatro Marcos, Indiavaí,
Figueirópolis D'Oeste e
Curvelândia.
Os trabalhos foram abertos
com um discurso do presidente da
ALMT, deputado Eduardo Botelho,
mostrando as qualidades
socioeconômicas de Araputanga.
Ta m b é m f o i l e m b r a d o c o m o
surgiram os primeiros colonizadores
na região e o potencial turístico.
Contando com as
participações de deputados federais
e estaduais, prefeitos, vereadores e
população em geral, o viceFoto: Assessoria

Sessão levou cúpula da AL-MT por um dia em Araputanga

presidente da Câmara Municipal de
Araputanga, José Vicente de
Carvalho, falou em nome dos
homenageados destacando a
iniciativa da Assembléia em
trabalhar nos municípios.
Para o deputado Wancley
Carvalho, que participou da sessão
homenageando várias pessoas, o
evento confirma a história de cada
um dos consagrados ao longo dos
anos na região oeste.
Conforme o prefeito de
Araputanga, Joel Marins, a sessão
ratificou a lembrança dos pioneiros
no esforço de colonização do oeste
mato-grossense. “É o
reconhecimento da realidade desses
pioneiros que enfrentaram décadas
de dificuldades e venceram os
obstáculos”, apontou Marins.
O fundador de Araputanga,
Shiguimitu Kato, ficou emocionado
com a homenagem, e citou como
exemplo o início arriscado numa
região ainda desconhecida das
pessoas.
“É um orgulho imenso ser
um dos homenageados. Fico feliz,
porque aqui formei minha família e
construí meu alicerce.
No passado tudo era difícil,
mas com trabalho vencemos e hoje
posso falar que Araputanga é um dos
melhores municípios para se morar”,
comentou Kato, que já ocupou o
cargo de prefeito e atualmente está
vereador.
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Droga estava acondicionada em 120 tabletes no fundo falso
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HONORIS-CAUSA

Fundador da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário,
D. Pedro ganhou notoriedade internacional e seis ameaças de morte por sua luta

Unemat outorga título de doutor
para bispo D. Pedro Casaldáliga
Assessoria c/ Redação

Foto: Misioneros Claretianos

Bispo Dom Pedro Casaldáliga, herói santo do Araguaia

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
concedeu seu primeiro
título honorífico, o de Doutor
Honoris Causa ao Bispo Emérito
da Prelazia de São Félix do

Araguaia Dom Pedro Casaldáliga,
aprovado pelo Conselho
Universitário da Instituição.
A cerimônia de entrega do
diploma de concessão do título
ainda será agendada, mas a

indicação é em reconhecimento à
luta pela permanência do campus
de Luciara no Araguaia, entre
tantas lutas que o religioso travou
para que a população mais pobre e
os indígenas da região tivessem
consciência de seus direitos e que
lutassem por eles.
Pere Casaldáliga i Pla
nasceu em Balsareny, província
de Barcelona, em 16 de fevereiro
de 1928. Radicado no Brasil desde
1968, foi nomeado bispo prelado
de São Felix do Araguaia pelo
Papa Paulo VI e ordenado dois
meses depois, no dia 23 de
outubro de 1971. Em 1968,
quando se mudou para o Brasil,
tinha a incumbência de fundar
uma missão claretiana em Mato
Grosso. Em meio à ditadura
militar, o então sacerdote
encontrou no Araguaia uma
região com alto grau de
analfabetismo, marginalização

social e concentração fundiária e,
conseqüentemente, a ocorrência
de inúmeros assassinatos.
Fundador da Comissão
Pastoral da Terra e do Conselho
Indigenista Missionário, Dom
Pedro ganhou notoriedade
internacional ao denunciar atos de
madeireiros, policiais e grandes
proprietários rurais no regime
militar contra posseiros, peões e
povos indígenas. Por sua
permanente luta e defesa dos mais
vulneráveis, Dom Pedro foi
ameaçado de morte por pelo
menos seis vezes, sendo a última

em 2012.
Adepto da teologia da
libertação e autor de inúmeros
livros, Dom Pedro, beirando os 90
anos de idade, tem por lema
“Nada possuir, nada carregar,
nada pedir, nada calar e,
sobretudo, nada matar.”
Com a saúde bastante
debilitada, em função da doença
de Parkinson, responsável pela
sua renúncia à Prelazia em 2005,
atualmente Dom Pedro
Casaldáliga vive em São Félix do
Araguaia, em companhia de freis
agostinianos.

TRANSPANTANEIRA

Operação da PF apreende
760 kg de cocaína em MT

PF c/ Redação

Foto: Assessoria PF

MIGALHAS AO VENTO

Governo repassa R$ 226 mi
do FPM para as prefeituras
Secom/MT c/ Redação

O

Governo de Mato Grosso,
por meio da Secretaria de
Fazenda (Sefaz), repassou
o total de R$ 226,70 milhões às
141 prefeituras do Estado,
referente ao Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) do mês de
outubro. O valor divulgado no
Diário Oficial, que circulou na
terça-feira (05), é 11,3% maior que
os R$ 200,42 milhões repassados
no mesmo período de 2016.
O valor, somado ao repasse
dos meses anteriores, totaliza R$
2,14 bilhões transferidos aos
cofres municipais, de janeiro a
outubro de 2017. O montante é
10,6% superior ao repassado no
mesmo período do ano de 2016,
quando foram creditados R$ 2,01
bilhões ao orçamento das
prefeituras. Para consultar os
valores do FPM dos meses
anteriores, clique aqui.
Do total repassado no mês
de outubro, o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS)
soma R$ 213,47 milhões e o
Imposto sobre Propriedade de
Veículos (IPVA) R$ 11,39
milhões. Somados, os tributos

respondem pelas principais fontes
de arrecadação estadual.
No valor repassado,
também está incluído o Fundo
Partilhado de Investimentos
Sociais (Fupis) que somou R$
15,64 mil, cuja fonte é o Governo
do Estado. Os municípios
receberam ainda R$ 1,69 milhão
do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 115,60
mil do Fundo Especial do Petróleo

(FEP), provenientes da União.
O valor repassado por
meio do FPM compõe uma
importante fonte na formação
orçamentária dos municípios.
Além disso, o recurso garante que
os prefeitos utilizem a verba de
acordo com as demandas
municipais, como folha de
pagamento, obras de
infraestrutura, pagamento de
contas e investimentos.
Foto: Ilustrativa

FPM não alivia várias prefeituras que se socorrem no Refis

Derrubada levou mais de15 arrobas de pasta base de cocaína

A

Polícia Federal deflagrou
no início da manhã de
ontem, (12) a "Operação
Transpantaneira", com o objetivo
de desarticular uma organização
criminosa voltada à prática do
tráfico interestadual de cocaína.
No total, foram apreendidos 760
quilos de pasta base de cocaína,
além de diversos veículos
utilizados no transporte da
substância ilícita ou adquiridos
com valores provenientes do
tráfico.
Durante a ação, foram
cumpridos 10 mandados de
prisão preventiva e 16 mandados
de busca e apreensão, além da
realização de diversas oitivas de
investigados, presos no curso da
investigação. As ações ocorreram
em Várzea Grande, Cuiabá,
Poconé, Cáceres e na capital

paulista, São Paulo.
Na realidade, as
investigações tiveram início há
aproximadamente seis meses e
estavam baseadas em Poconé. De
acordo com as informações,
droga era obtida na Bolívia e
levada até Poconé onde era
ocultada em área rural e
posteriormente transportada por
meio terrestre, tendo como
principal destino o estado de São
Paulo.
Durante a fase de
investigações, foram lavrados
dois autos de prisão em flagrante
que resultaram na prisão de cinco
pessoas. A 5ª Vara Federal
Criminal em Cuiabá determinou
ainda o bloqueio de contas
bancárias utilizadas pelos
investigados, além do seqüestro
de bens.

Cáceres-MT, quarta-feira 13 de dezembro de 2017

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
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RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO
NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI
nº 9492 de 10/09/97.
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DOS DANTAS, 17-COHAB NOVA-CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D
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GUANABAR-JARDIM GUANABARA-CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESSacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do
titul Item B da tabela D de custas
#200431 DEVEDOR: ANTONIO JOSE DA SILVA- CPF.: 006.965.656-84- RUA DELFIM MOREIRA, 291 -JARDIM
CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESValor do titul Item F da tabela D de
custas
#198436 DEVEDOR: APARECIDA MATIAS CAMPOS LEITE- CPF.: 383.491.081-34- RUA EPITACIO PESSOA, 212JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J
da tabela D de custas
#199863 DEVEDOR: APARECIDA MATIAS CAMPOS LEITE- CPF.: 383.491.081-34- RUA EPITACIO PESSOA, 212JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item
H da tabela D de custas
#198851 DEVEDOR: APARECIDO JOCELI DA SILVA- CPF.: 672.204.368-15- RUA DOS PESCADORES, 254CAVALHADA II-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#198852 DEVEDOR: APARECIDO JOCELI DA SILVA- CPF.: 672.204.368-15- RUA DOS PESCADORES, 254CAVALHADA II -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item I da tabela D de
custas
#199086 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA - CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247 -CENTROCACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199088 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO,247 -CENTRO CACERES-MT- Titulo: -Apres: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199089 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247 -CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURAMUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199090 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#199085 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199091 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199092 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199093 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199094 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTRO CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#199095 DEVEDOR: ARISTIDES DA SILVA- CPF.: 033.528.387-04- RUA 15 DE NOVEMBRO, 247-CENTROCACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#198729 DEVEDOR: JOANA BISPO DE OLIVEIRA- CPF.: 942.158.631-04- RUA DOS DESENHISTAS, 482CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de
custas
#200001 DEVEDOR: JOANA BISPO DE OLIVEIRA- CPF.: 942.158.631-04- RUA DOS DESENHISTAS, 482CAVALHADA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item F da tabela D de
custas
#198161 DEVEDOR: JOANITA DA SILVA CAMPOS MELO- CPF.: 202.572.601-53- RUA DAS CAMELIAS, 2206 JARDIM PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C
da tabela D de custas
#199678 DEVEDOR: JOANITA DA SILVA CAMPOS MELO- CPF.: 202.572.601-53- RUA DAS CAMELIAS, 2206 JARDIM PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C
da tabela D de custas
#198090 DEVEDOR: JOAO BARBOSA DA SILVA- CPF.: 503.294.721-00- RUA NOVA BRASILIA, 2 -JUNCO CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da tabela D de custas
#198866 DEVEDOR: JOAO BARBOSA DA SILVA- CPF.: 503.294.721-00- RUA NOVA BRASILIA, 2 -JUNCO CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N°
767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro)
DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. CáceresMT, 12 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C
da tabela D de custas
#197981 DEVEDOR: ADENOR PINHEIRO VALADARES- CPF.: 285.446.681-00- RUA
PIRIZAL, 245-SANTO ANTONIO-CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item H da tabela D
de custas
#199414 DEVEDOR: ADENOR PINHEIRO VALADARES - CPF.: 285.446.681-00- RUA
PIRIZAL, 245-SANTO ANTONIO-CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D
de custas
#199521 DEVEDOR: ADENOR PINHEIRO VALADARES- CPF.: 285.446.681-00- RUA
PIRIZAL, 245-SANTO ANTONIO-CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D
de custas
#198480 DEVEDOR: ADILI MATEUS DE ANDRADE- CPF.: 111.607.721-34- RUA
DOS COLHEREIROS, 499-JARDIM CIDADE NOVA -CACERES-MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C
da tabela D de custas
#199193 DEVEDOR: ADILI MATEUS DE ANDRADE- CPF.: 111.607.721-34- RUA
DOS COLHEREIROS, 499-JARDIM CIDADE NOVA -CACERES-MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B
da tabela D de custas
#198216 DEVEDOR: ADILSON VILASBOAS SEBA- CPF.: 839.693.901-25- RUA DOS
CANARIOS, 142-CIDADE ALTA-CACERE -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G da tabela D
de custas
#199986 DEVEDOR: ADILSON VILASBOAS SEBA - CPF.: 839.693.901-25- RUA DOS
CANARIOS, 142 -CIDADE ALTA-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D
de custas
#198864 DEVEDOR: ADIMAR DE ANDRADE - CPF.: 768.505.281-49- RUA NOSSA
SENHORA DO CARMO, 230 -SANTA ISABEL-CACERES-MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C
databela D de custas
#198863 DEVEDOR: ADIMAR DE ANDRADE - CPF.: 768.505.281-49- RUA NOSSA
SENHORA DO CARMO, 230-SANTA ISABEL-CACERES-MT - Titulo:-Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item G
da tabela D de custas
#198627 DEVEDOR: ALBEIRO MIRANDA FERREIRA- CPF.: 415.505.101-00- RUA
DOS COQUEIROS, 3-SANTA CRUZ-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D
de custas
#199822 DEVEDOR: ALBEIRO MIRANDA FERREIRA- CPF.: 415.505.101-00- RUA
DOS COQUEIROS, 3-SANTA CRUZ-CACERES-MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERESFavorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D
de custas
#198489 DEVEDOR: ALDETE DE SOUZA BARBOSA - CPF.: 630.781.551-53- AV
PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA,-VILA IRENE-CACERES-MT - Titulo:Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Valor do titul Item F da tabela D de custas
#199434 DEVEDOR: ALDETE DE SOUZA BARBOSA - CPF.: 630.781.551-53- AV
PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA,-VILA IRENE-CACERES-MT - Titulo:Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Valor do titul Item C da tabela D de custas
#200167 DEVEDOR: AMADEU CATELAN- CPF.: 028.635.531-00- RUA DOS
BURITIS-J.PADRE PAULO, 5 -JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Valor do titul Item D da tabela D de custas
#200166 DEVEDOR: AMADEU CATELAN- CPF.: 028.635.531-00- RUA DOS
BURITIS-J.PADRE PAULO, 5 -JARDIM PADRE PAULO-CACERES-MT - Titulo:Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Valor do titul Item F da tabela D de custas
#198319 DEVEDOR: AMILTON JOSE CUNHA- CPF.: 650.111.201-04- RUA NILO
PECANHA, 39-JARDIM CIDADE NOVA-CACERES -MT - Titulo:- Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B
da tabela D de custas

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97.
#200544 DEVEDOR: DEIVID SILVA GONCALVES - CPF.: 027.541.201-65 - RUA DOS JORNALEIROS N 21
VITORIA-CACERES -MT - Titulo:- Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: J DUTRA ATALA - ME Favorecido:ALCA-FACTORING Valor do titul Item E da tabela D de custas
#197796 DEVEDOR: RONILTON SOUZA CARLOS - CPF.: 410.152.661-34- RUA CORONEL FARIAS, N 52,
APTO 0-CENTRO -CACERES -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da
tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 12 de dezembro de 2017
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SEMIFINALISTA

Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul estão na briga pelo titulo e hoje sai primeiro finalista no jogo entre tchapa e cruz e os cariocas

Gols de Mosquito classifica
MT na Sub-20 de Seleções
CBF c/ Redação

Foto: Ferj

O

time de Mato Grosso
venceu o Paraná por 3 a 1,
no estádio de Moça
Bonita, em partida válida pela
Copa de Seleções Sub-20, no Rio
de Janeiro, na tarde de domingo
último e com o resultado positivo,
o selecionado mato-grossense
avançou pela primeira vez à
semifinal da competição. O Paraná
foi para o intervalo com a vitória
parcial por 1 a 0, mas no segundo
tempo, a Seleção de Mato Grosso
reagiu, virou a partida para 3 a 1 e
ficou com a vaga.
Quatro jogadores de Sinop
Futebol Clube fazem parte do time,
que é um selecionado feito pela
Federação Mato-grossense. Dois
dos gols foram marcados pelo

atacante Mosquito, que é jogador
do Galo do Norte. Vinicius fechou
o placar e marcou o terceiro. Não
foi informado qual jogador marcou
o único gol do Paraná. O próximo
desafio do Mato Grosso será
contra o Rio de Janeiro, nesta
quarta-feira e se vencer garantirá
uma vaga na final da competição.
O Rio Grande do Sul
também garantiu presença nas
semifinais da Copa de Seleções
Estaduais Sub-20 e se juntou a
Mato Grosso, Rio de Janeiro e
paulistas, na próxima fase, após a
vitória dos gaúchos, paulistas e
mato-grossenses no domingo (10).
O selecionado paulista, último a
ser classificado, derrotou o Goiás,
às 19h30 (de Brasília) na noite de

domingo (10), por 3 a 1 no estádio
1º de Maio, em São Bernardo do
Campo (SP).
A Seleção de São Paulo
dominou as ações no primeiro
tempo. Pressionando desde o
início, não demorou muito para o
gol paulista sair. Aos oito minutos,
Marlon acertou um belo chute de
primeira e abriu o placar, 1 a 0. Na
etapa final, os donos da casa
tiveram a chance de ampliar, mas
Paulo Henrique desperdiçou a
cobrança de pênalti. Aos 28, o
Goiás chegou ao empate com
Albano, 1 a 1. A igualdade animou
os visitantes que quase viraram,
mas foram os paulistas que
voltaram a liderar o marcador.
O camisa 10 se redimiu do
Cariocas decidem hoje no Rio vaga com Mato Grosso

SEM ESTRELAS

Mixto aposta em plantel
caseiro para ano de 2018
O.E c/ Redação

C

om atletas da base, Mixto
inicia a preparação para o
Campeonato Matogrossense 2018. O atual elenco
conta com jogadores Sub-21, que
atuaram na Copa FMF, alguns do
Sub-19 também devem serem
utilizados no elenco profissional.
A diretoria Alvinegra
manteve o técnico Souzinha no
comando da equipe.

A pouca receita nos cofres,
fará com que o clube tenha uma
folha salarial modesta. O
planejamento da diretoria é de
contratar de seis a oito jogadores
experientes para compor o elenco
ao lado dos atletas vindo da
categoria de base. A equipe Sub-21
do Alvinegro fez uma campanha
irregular na Copa FMF, mas
chegou a semifinal contra o Dom
Foto: Mixto-Net

Souzinha ex-Cacerense comandará o Tigre de Cuia

Bosco após o União ser punido
p e l o Tr i b u n a l d e J u s t i ç a
Desportiva, e perder nove pontos
por infringir o regulamento da
competição e escalar seis
jogadores não profissionais.
“A nossa equipe está
passando por um processo de
reformulação. O projeto é usar o
número máximo de atletas da base
e contratar algumas peças pontuais
para termos um elenco forte.
Sabemos que a atual fase que o
clube vive é difícil, mas a diretoria
está trabalhando com os pés no
chão e isso mostra que estamos no
caminho certo”, destacou o
treinador
O técnico Souzinha
chegou ao clube durante a disputa
da Copa FMF deste ano, e vai
comandar o Tigre no Matogrossense 2018. Ele terá a missão
de colocar novamente o Mixto no
papel de protagonista no cenário
estadual, já que o planejamento da
diretoria é brigar pelo título. Como
jogador, Souzinha foi ídolo em
Mato Grosso. Foi campeão em
2007 pelo Cacerense, vestiu a
camisa do Grêmio de Jaciara e do
próprio Mixto.

Cáceres-MT, quarta-feira 13 de dezembro de 2017

pênalti perdido e, aos 38,
recolocou a Seleção de São Paulo
na frente. Aos 41, Yuri também
marcou de cabeça e sacramentou a
vitória, 3 a 1. No estádio Cristo
Rei, em São Leopoldo (RS), a
Seleção do Rio Grande do Sul
abriu 2 a 0 com Maurício Caprini e
Ariel. Ainda no primeiro tempo,
Bessa descontou para a Seleção de
Santa Catarina. Na etapa final, os

catarinenses chegaram ao empate,
mas os gaúchos balançaram as
redes com Mano e Rhainer e
sacramentaram a vitória por 4 a 2 e
agora os quatro semifinalistas se
preparam para fases decisivas em
busca do titulo.
Hoje, Mato Grosso pega os
cariocas e se vencer já estará na
final de quem ganhar no jogo de
Paulistas e gaúchos.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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***********************
Abrimos nossa High Society desejando
sucessos a Igor Carvalho, que concluiu o
curso de medicina em Santa Cruz e ao lado
dos pais, familiares e amigos recebeu o
canudo. Que essa nova etapa em sua vida
seja brilhante assim como foi os anos de
estudo, que a felicidade e a realização
estejam sempre presentes em sua caminhada.
Parabéns aos pais Denise e Othon que foram
o alicerce para essa conquista.

By Rosane Michels

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

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

Festejou mais uma primavera a querida
professora Samira Sakr Bisinoto a quem
enviamos votos de felicidades regados a
saúde e vitórias.

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

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

Abraço especial as manicures Ana Paula e Glauce do
Espaço Mãos de Fada que festejaram ao lado das clientes
dois anos de funcionamento. Com tanto amor envolvido pela
profissão o resultado só poderia ser sucesso e vitórias.
Parabéns meninas que Deus continue derramando muitas
bênçãos.

Marcando mais um gol
no placar da vida Sergio
Lopes que hoje recebe o
carinho dos amigos e
familiares. Feliz
Aniversário e muitos
anos de vida.
Flashs a gatinha Melissa Vittorazi Campos
que encanta com seu jeitinho meigo de ser e
enche de felicidade a vida dos papais Nelío e
Francyanne.
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Áries

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano
movimentam projetos de médio prazo,
pessoais ou profissionais, que
apontam para um crescimento futuro.
O momento pode envolver contato
pleno com a realidade e otimismo.
Bom para viagens e estudos.

Leão

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano
movimentam positivamente sua vida
social e aproxima amigos, novos e
antigos. Você estará mais sério e
comprometido, no entanto, mais aberto
para o afeto. O relacionamento com
filhos passa por um momento de equilíbrio.

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente acordos
e negociações relacionadas a ganhos
em parcerias e sociedades
comerciais. O momento é ótimo para
empréstimos de grandes instituições.

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam seus relacionamentos,
pessoais e profissionais, tornando-os
possíveis, porém mais sérios e
comprometidos. Uma nova
sociedade comercial pode ser
firmada nos próximos dias.

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente a vida
doméstica e os relacionamentos em
família. As atividades domésticas
podem aumentar e sua casa tornar-se
ponto de encontro de amigos e parentes

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente acordos e
negociações relacionadas a um novo
contrato, que pode começar a ser
negociado e firmado daqui algumas
semanas. O momento é bom para
viagens e estudos.

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente seus
sentimentos, indicando um tempo de
criação de novas estruturas
emocionais. O período é ótimo para o
planejamento de um novo projeto, que
será colocado em prática em poucos meses.

Aquário continuam unidos em Sagitário e, em

Virgem

queridos.

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
Capricórnio
Sagitário continuam
unidos em seu signo e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente sua vida
emocional, mental e espiritual. O
momento é ótimo para a preparação
de projetos que serão colocados em
prática em poucos dias. Você estará
mais sério e comprometido.

Gêmeos

Libra

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno

ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente projetos e
trabalhos em equipe. Um novo projeto
será colocado em andamento a partir
de agora. O período é ótimo para
atividades sociais e encontros com
amigos.

Câncer

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente sua rotina
indicando dias de mais
responsabilidades e concretização de
projetos de trabalho. O momento é
também bastante positivo para começar um bom
programa de saúde.

Escorpião Sol,

Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente sua vida
material e financeira. O momento
pode envolver a chegada de um novo
contrato de trabalho, ou mesmo um
novo emprego que envolve o
aumento de seus rendimentos.

Peixes

Sol, Vênus, Mercúrio e Saturno
continuam unidos em Sagitário e, em
ótimo aspecto com Urano,
movimentam positivamente sua vida
profissional e carreira. Um plano de
negócios pode começar a ser colocado
em prática. O momento é ótimo para
apresentação de projetos e palestras.

