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BICHOS CHEGANDO
Universidade promove duas entradas anuais em seus cursos de graduação, uma
pelo Sisu que leva em conta as notas do Enem e outra pelo vestibular tradicional

Unemat recebe mais de 2.200
calouros no segundo semestre
Foto: Arquivo

A Unemat iniciou ontem, (4) o segundo semestre de 2017,
totalizando em seus campus, cerca de 20 mil alunos dos 60 cursos com
ofertas regulares retomam a rotina de aulas e atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Do total de acadêmicos, cerca de 2 mil são calouros que
ingressaram na instituição por meio do vestibular realizado em junho deste
ano. O início do semestre letivo acontece em 12 dos 13 campus e também
no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis. Página 03

FARINHA NA MERENDA

Motorista da prefeitura preso
com droga em ônibus escolar

Foto: Gefron

Primeiro dia de aula dos calouros foi de festa na Unemat

STRADA DO PÓ

Gefron fechou caminhonete
com 50 kg de coca no Berro
Foto: Gefron

Um individuo
suspeito e sua companheira
de apenas 15 anos, foram
flagrados na tarde de
domingo, ocupando uma
pick-up Strada, no Berro
D'Água, Gleba Triunfo,
uma estrada vicinal que liga
à sede do município de
Porto Esperidião. Ele no
volante e ela de boa, até a
chegada dos policiais do
Gefron que fecharam o
veículo e num baculejo,
aprenderam 50 kg de
cocaína com a dupla.
Página 04

Motorista J.O.P assumiu a bronca e foi pro xilindró

Policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteira Gefron, na última sexta -feira (1) realizaram a prisão de um funcionário da
prefeitura municipal de Porto Esperidião, motorista de ônibus escolar, na
estrada da Roça Velha, zona rural do município. No interior do busão, foi
localizada uma mochila com 3 tabletes de substância de pasta base de
cocaína. Página 04

PRECARIEDADES

Escolas de Cáceres no rol
das reformas prometidas

Foto: Reprodução

Traficante disse que pegou a droga com um boliviano

LUTA DO DOUTOR

Deputado renova defesa pela efetivação de agentes de saúde
Foto: Assessoria

O d ep u tad o Es tad u al D r.
Leonardo (PSD), Coordenador Geral a
Frente Parlamentar em Defesa dos
Agentes Comunitários de Saúde e
Combate às Endemias, participou de
reunião técnica em Barra do Garças, onde
foram debatidas as Efetivações e
Registros dos ACS e ACE junto ao TCEMT. Atualmente, o piso salarial dos
agentes é de R$ 1.014,00 mensais.

EE Criança Cidadã é uma das que serão reformadas

A fiscalização feita por técnicos do Tribunal de Contas do Estado
(em 43 escolas estaduais e municipais situadas em 10 municípios de Mato
Grosso constatou diversas irregularidades. Das vistoriadas, algumas em
Cáceres e as unidades com promessas de reformas desde a visita do
secretário Marrafon em fevereiro último, são: EE Leopoldo Ambrósio
Filho, EE São Luiz e a EE Criança Cidadã. Página 05
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Parlamentar Dr. Leonardo luta por incentivos à classe
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Estilhaços da Bomba
Pois é amigos, não é de hoje que se
costuma dizer que a sorte do urubu é a morte do
boi, que rei morto, rei posto, e com a bomba
Silvalina de dar inveja aos misses de Kim Jong
Um, (classificada monstruosa por um togado do
STF), razão sobra para comentários do colega de
mídia Gonzaga Junior no Jornal Oeste, nosso
primo virtual, acerca da clareira que pode ser
aberta na selva de pedras regional quando das
eleições de 2018. Foi assim, quando Pedro
Henry, o cacique do oeste caiu em desgraças, não
sendo surpresa que agora também haja um
remake da novela política, pós big-brother
tchapa & cruz.
Claro, que existem os puxa-sacos de
plantão come migalhas que vão defender os
delatados; óbvio, que os efeitos “Mineirinho do
Leblon”, hão de funcionar e dificilmente alguns
dos acusados ganhem vagas na Paschoal Ramos;
Cediço, que nas brechas da ficha limpa, com a
poeira assentada, muitos voltarão a cena e aos
mis-em-scéne politiqueiro caça-votos,
confiantes na memória fraca dos eleitores; tudo
pode e deve acontecer, menos, o também ditado
do tempo de zagai, que onde há fumaça, há fogo e
felizmente, grande parte do eleitorado mercê das
safadezas explícitas, dos batons na cueca, não
caem mais na lábia dos lobos travestidos de
ovelha.
Partindo deste princípio, e
rememorando o espaço de Dom Pedrito,
aproveitado por neófitos, acreditamos sim, que o
território outra vez, vai abrir lacunas e desta vez,
por atacado, já que o caso é plural e com as
Mer...cadorias jogadas no ventilador, ampliou a
umidade relativa do ar, tão baixa nesta região.
Palavras, o vento as leva, ditas, são testemunhos
suspeitos, conhecidas como prostitutas das
provas, agora, quando são registradas em vídeo,
o trem pega, exceto que haja remontagem,
alegação que a perícia séria desmascara.
O trem ficou cosquento, senhores, e

FARTA TUDO!
Na primeira sessão ordinária da Casa, após a
divulgação no vídeo no Jornal Nacional do
prefeito Emanuel Pinheiro flagrado, em
vídeo enchendo os bolsos do paletó com
dinheiro de mensalinho, o vereador Adevair
Cabral, utilizou a tribuna da Câmara para
defender o prefeito. Cabral (nenhuma
coincidência!) subiu na tribuna para
agradecer Emanuel. Segundo o vereador, ele
pleiteava o asfaltamento do bairro São
Roque fazia tempo, e agora, o prefeito
Emanuel Pinheiro foi lá, prometeu para a
população e praticamente está asfaltado o
bairro, só falta passar o asfalto e o piche. Ou
seja, falta tudo!
JUIZ NA ZONA
A partir de segunda-feira (4), os juízes
eleitorais deverão comparecer todos os dias
na sede de sua zona eleitoral, conforme
determinação expedida pela Corregedoria
Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nos
municípios em que há mais de uma ZE, foi
facultada a elaboração de uma escala de
comparecimento entre os magistrados.
Cuiabá adotou o sistema de plantão. Muito
bem explicado o titulo, aliás, o termo zona
soa meio pejorativo, assim, como vara, não
acham? Fosse para distinguir o congresso
nacional, estava em casa, mas tudo é questão
de interpretação.
VIAGENS EM LIVROS
Alunos das escolas municipais e Centro de
Educação Infantil de Araputanga receberam
um kit de livros com histórias infantis,
contendo mais de 400 obras, dentre eles, a
coleção Banho Mágico e livros com
texturas, pop-up. Os livros adquiridos pela
prefeitura e distribuídos aos alunos através
da Secretaria de Educação e Cultura visam à
melhoria do ensino, conforme destacou a
secretária de educação Lindinalva Andrade.
Para ela, é por meio da leitura que se fazem
as primeiras viagens no mundo da fantasia e
da imaginação. Realmente, livros são
sempre bem-vindos, pois o Brasil só pode
mudar através da educação.
FE$TANÇAS
Durante a gestão da ex-primeira-dama de
Mato Grosso, Roseli Barbosa, à frente, os
esquemas de propina e desvio de dinheiro
público não perdoaram sequer o espetáculo
Auto da Paixão de Cristo, e o Natal Família.
A revelação foi feita pela própria exsecretária no acordo de colaboração
premiada homologado pelo ministro Luiz
Fux, do STF. No depoimento, Roseli afirma
que a empresária Carlina Jacob pagou entre
R$ 500 mil a R$ 600 mil de propina para
realizar o espetáculo, que retrata a vida de
Jesus Cristo e outros eventos, como o Natal
da Família e Casamento Comunitário. Égua,
que o trem ali era na base do dando que se
recebe; tá danado mesmo.
ENDEMONINHADO
O endemoninhado Paulo Sérgio da Silva
Filho, só pode, foi preso pela Polícia Militar
após cuspir e chutar imagens de Jesus e
Nossa Senhora dentro da Igreja Sagrado
Coração de Jesus, no Centro de
Rondonópolis no final de semana. as
informações da PM dão conta de que o mau
caráter entrou na igreja e começou a acender
e apagar as luzes. Em seguida, passou a
cuspir e chutar as imagens dos santos e a
rasgar panfletos da paróquia e na seqüência,
amassou algumas páginas da Bíblia exposta
no local. O meliante ai da ameaçou o os fieis
que se encontravam no local e tinham
pedido para ele deixar a igreja; Infelizmente
tem vagabundo que não respeita a crença
alheia.

podem crer, que as gravações serão um prato
cheio na briga eleitoral, no horário de radio e TV,
que a gente paga, nos debates enfim, nas
campanhas de 2018, isso não tenham duvidas. E
vai ter pano pra manga, já que dos deputados
estaduais que estavam no legislativo entre os
anos de 2010 e 2014, poucos não foram citados e
dos nomes da região, na época deputados
estaduais, todos foram citados e a maioria, foi
filmada pelo ex-chefe de gabinete Silvio César
Corrêa!
No fim de festa da dupla Silvio e Silval,
sorte para quem escapou das lentes da câmera
escondida, estes, ficam com o filé, renovam e
reforçam a seriedade pública e voltam à cena
com chances de reeleição, quanto ao restante,
Temerária, seria a situação.

Nem vamos aqui citar nomes, até
mesmo por uma questão de ética e respeito ao
principio constitucional de inocência presumida,
mas é pública e notória a relação dos delatados,
cujo processo legal, dará a todos o direito da
ampla defesa, mas isso, são outros quinhentos.
À gente, cabe sim, opinar quanto às
futuras veias abertas na região oeste, acenando
certas vacâncias na briga por vagas na AL-MT e
no congresso. .... Alea jacta est, mak-tub que
ainda prevalece sim, os ditados do tempo do
onça, morte do boi, sorte do urubu, rei morto, rei
posto e c'est-fini, que apesar dos jeitinhos da
compadrada, entre mortos e feridos, não
sobrarão todos, já que depois da tempestade,
quem vem assobiando na curva, é a ambulância;
Bom Dia!

No pedágio é seu dever exigir documento fiscal
Muitos de nós, os usuários, criticam.
Crítica esta não avalizada pelos prefeitos dos
municípios cortados pelas rodovias pedagiadas –
perceberam a quantidade de “eses”? Foi proposital –
pois por analogia podemos comparar a décima nona
letra de nosso alfabeto com o cifrão. Cifrão
representa dinheiro, consequentemente, mais
arrecadação para estes sortudos municípios.
Especificamente no Estado de Mato
Grosso, ao longo dos 850,9 quilômetros de extensão
de rodovias (BR's 070, 163 e 364) concedidos à
iniciativa privada, existem 9 praças de pedágios que
beneficiam monetariamente 19 municípios. Segundo
a empresa que administra essas rodovias, no primeiro
semestre de 2017, os 19 municípios com áreas no
trecho sob concessão receberam R$ 10,7 milhões a
título de Imposto sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN), referente na sua maioria, à receita
arrecadada com pedágio.
Desses municípios o que mais recebeu foi
Rondonópolis com R$ 1,285 milhão, já São Pedro da
Cipa recebeu o menor valor, R$ 32,1 mil. Porém, o
valor recebido pelo município do Vale do São
Lourenço representa mais de um quinto (21,72%) de
todo valor arrecadado de ISSQN no mesmo período;
sem muito esforço o pequeno comuna está recebendo
um generoso presente. Dessarte, as praças de
pedágios, ao menos para esses municípios, vieram
em boa hora aumentando significativamente a
arrecadação desse tributo que pode, inclusive, ser
investido em mais saúde e educação. A boa notícia é
que esta arrecadação poderá, em tese, avolumar
ainda mais graças a uma ajudinha do governo federal.
É que foi publicada a Instrução Normativa
da RFB nº 1.731 de 22 de agosto de 2017, que
regulamenta a determinação já prevista na Lei nº
12.741/2012, onde todas as concessionárias que
controlam rodovias estaduais e federais e que cobram
pedágio terão que fornecer nota fiscal para os
motoristas.
Portanto, as empresas que aufiram receitas
decorrentes de prestação de serviços públicos de

concessionárias operadoras de rodovias mediante a
cobrança de pedágio ficam obrigadas, a partir de 1º
de janeiro de 2018, a emitir eletronicamente
documento fiscal relativo ao serviço prestado. A
Instrução Normativa assegura que o documento
fiscal deverá ser impresso em equipamento
homologado pela secretaria de finanças do município
onde se localiza a praça de pedágio ou, se houver
concordância por parte daquele município, a
homologação poderá ser efetivada pela secretaria de
finanças do município onde se localiza a sede da
concessionária.
Com isso, por um lado será bom para o
município, pois haverá maior controle por parte da
fazenda pública acarretando com isso mais
arrecadação, ao passo que por outro poderá surgir
conflito de competência entre municípios, podendo
ocorrer bi-tributação na concessionária, haja vista a
possibilidade da homologação do documento fiscal
ser efetivada no município onde está sediada a
empresa, ao invés de ser no local onde está sediada a
praça de pedágio. Em Mato Grosso, a princípio, não
há este conflito. Contudo, entendo que em outras
regiões do país isso tende a acontecer, pois, são
muitos os municípios lindeiros, aqueles que fazem
limite, com isso podendo gerar dúvidas sobre qual
município terá direito de receber o ISSQN.
Outra informação constante na Instrução
Normativa é que o equipamento emissor deverá ser
instalado em cada cabine de arrecadação nas praças
de pedágio, para a emissão do documento fiscal no
momento da passagem do veículo e do pagamento do
pedágio e em cada dispositivo de sistema de livre
passagem de veículos - o sistema livre mais
conhecido é o Sem Parar - para esta última situação
será facultada a emissão do documento fiscal de
forma consolidada.
Como disse antes, o controle da
arrecadação não será apenas do fisco municipal.
Pois, os equipamentos e os sistemas utilizados para
emissão dos documentos fiscais ficarão à disposição
da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins

de fiscalização.
Não obstante as concessionárias devem
registrar, nas escriturações digitais, conta analítica
contábil de receita de pedágio, de acordo com o Plano
de Contas do Manual de Contabilidade do Serviço
Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
Federal. Para meus colegas de profissão que
interessaram pelo assunto, digo que o código da
receita de pedágio é 3.1.1.01, conforme consta no
referido manual.
No início do artigo eu disse que os prefeitos
estavam felizes pelo fato dos municípios terem
conseguido um plus na arrecadação e essa
arrecadação tende a aumentar tendo em vista que
dependerá de cada um dos motoristas que trafegam
pelas rodovias pedagiadas exigirem um direito que já
é seu, qual seja a exigência de documento fiscal
quando do recebimento da prestação do serviço.
Por outro lado as empresas concessionárias
devem se ater para o cumprimento da legislação, pois
conforme dispõe o, art. 2º, da Lei nº 8.846/94, a falta
de emissão da nota fiscal ou documento equivalente
caracteriza omissão de receita.
Dos males este aparenta não ser dos piores,
desde que, tanto o poder público quanto o
motorista/contribuinte exerçam seu dever de
fiscalizar e exigir o cumprimento desta obrigação por
parte das empresas que exploram as rodovias.
Neste aspecto o cidadão é instrumento
fundamental no processo, pois deve ter consciência
do seu direito de receber e do dever do prestador em
emitir documento fiscal relativo a prestação do
serviço. Já que este ato representa princípio básico do
sistema tributário, pois é através de documento fiscal
idôneo que os municípios irão ver o ISSQN aumentar
mais e mais, que se bem administrado, saúde e
educação agradecerão.
Claiton Cavalcante, Contador, especialista em
C o n t a b i l i d a d e P ú b l i c a e C o n t ro l a d o r i a
Governamental
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VOLTA AS AULAS

Conta com 13 campus, (dos quais 12 iniciaram o semestre letivo) 17 núcleos pedagógicos e 24 pólos de ensino a distância e atende cerca de 22 mil acadêmicos

Mais de 2.200 calouros iniciam
vivência acadêmica na Unemat
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) iniciou
ontem, (4) o segundo semestre
de 2017, totalizando em seus campus,
cerca de 20 mil alunos dos 60 cursos
com ofertas regulares retomam a rotina
de aulas e atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Do total de acadêmicos,
cerca de 2 mil são calouros que
ingressaram na instituição por meio do
vestibular realizado em junho deste ano.
O início do semestre letivo
acontece em 12 dos 13 campus da
Unemat, e também no Núcleo
Pedagógico de Rondonópolis. Somente
o campus do Médio Araguaia, com sede
em Luciara, não iniciou as aulas na
segunda-feira por ofertar turmas
diferenciadas e desta forma, segue um
cronograma específico.
O início das aulas no Núcleo
Pedagógico de Rondonópolis, criado
neste ano e que oferta os cursos de Letras

Início do semestre letivo acontece em 12 dos 13 campus

INCENTIVOS À CLASSE

e Computação com entrada regular
anual, teve sua aula inaugural dos dois
cursos na noite de ontem, com a
presença da pró-reitora de Ensino de
Graduação, Vera Maquêa, para 80 novos
acadêmicos.
A Unemat foi fundada em 1978
como Instituto de Ensino Superior de
Cáceres e se tornou universidade em
1993. Atualmente conta com 13 campus,
17 núcleos pedagógicos e 24 pólos de
ensino a distância e atende cerca de 22
mil acadêmicos. O curso na Unemat é
totalmente gratuito, e a instituição ainda
oferece auxílios alimentação e moradia
para estudantes de baixa renda, bolsas de
apoio e incentivo a pesquisa, extensão e
cultura, além de seguro de vida e
acidentes pessoais para todos os

acadêmicos.
No quadro de pessoal, a
Unemat conta com 849 professores
efetivos, sendo 395 doutores e 373
mestres e 81 graduados, além de 520
professores contratados, além de 686
servidores técnico-administrativos. A
Universidade promove duas entradas
anuais em seus cursos de graduação,
uma pelo Sistema de Seleção Unificado
(Sisu) que leva em conta as notas do
Enem e outra pelo vestibular tradicional.
No caso das vagas por meio do
vestibular, a Unemat está realizando
ainda as convocações dos aprovados na
edição deste ano para ingresso no
segundo semestre para vagas ainda não
preenchidas. Informações:
www.unemat.br/vestibular

INSCRIÇÕES NO CONSULADO

Universidade boliviana seleciona
para bolsas solidárias de estudo

Dr. Leonardo discute no TCE efetivação dos agentes de saúde E

Da Redação

Assessoria c/ Redação

O

deputado Estadual Dr.
Leonardo (PSD),
Coordenador Geral a Frente
Parlamentar em Defesa dos Agentes
Comunitários de Saúde e Combate às

Endemias, participou de reunião
técnica em Barra do Garças. Durante a
reunião, foram debatidas as
Efetivações e Registros dos ACS e
ACE junto ao Tribunal de Contas
do
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo, compromisso com agentes de saúde

Estado (TCE-MT).
Recentemente o parlamentar
propôs incentivo financeiro aos
agentes de saúde e endemias,
justificando que a medida já acontece
em outros estados, como é o caso de
Mato Grosso do Sul.
Atualmente, o piso salarial
dos agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias é de
R$ 1.014,00 mensais. Há anos, as
categorias vêm lutando por uma
complementação salarial. Grande
defensor dos agentes, o deputado Dr.
Leonardo (PSD), coordenador-geral
da Frente Parlamentar que auxilia
esses profissionais na Assembléia
Legislativa, em reunião com o
governador Pedro Taques (PSDB),
propôs a criação de um repasse de
incentivo estadual. Conforme a
proposta, os municípios serão
obrigados a enviar, anualmente, à
Secretária de Estado de Saúde (SES)
um relatório de gestão, acompanhados
de balanço dos recursos financeiros do
incentivo. Se o município não cumprir
com essa apresentação de balanços e
relatórios, as transferências de recurso
serão suspensas.
“Os nossos agentes merecem
um incentivo salarial, pois trabalham
dia a dia, debaixo de sol, indo nas
casas, atendendo a nossa população.
Eles são figuras importantes no
processo de promoção e prevenção da
saúde, são fundamentais quando o
assunto é assistência básica e merecem
ser reconhecidos”, ressaltou o
deputado Dr. Leonardo.

m acordo firmado no ano de
2015, o Consulado da Bolívia
em Cáceres e a Universidade
de Aquino Bolívia - UDABOL,
oferecem bolsas de estudo de 100% a
estudantes de Mato Grosso. Para
concorrer as bolsas solidarias para o
ano letivo de 2018, os interessados
devem procurar o Consulado da
Bolívia em Cáceres e preencher o
formulário de inscrição.
De acordo com o cônsul
Emílio Tamayo, os pré requisitos para
concorrer as bolsas é ter concluído o
Ensino Médio ou estar cursando o
último ano escolar, RG ou CI vigente e
válido. Em conversa com a reportagem
do JCC, Tamayo informou que o
período para a entrega das inscrições
tem início hoje (5) e segue até o dia 14
de setembro.
No processo de seleção, o
candidato a vaga ao preencher o
formulário de inscrição deverá marcar

uma data para a entrevista em sua
residência, que será realizada pelo
consulado e só depois juntamente com
a universidade serão selecionados os
candidatos. O resultado do processo
de seleção, não tem data definida
ainda, mas está marcado para
acontecer no mês de outubro.
A UDABOL tem 15 anos de
funcionamento e está legalmente
reconhecida pelo MEC na Bolívia. É a
melhor Universidade membro do
Mercosul, com unidades acadêmicas
nas cidades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba e Oruro e oferece
inúmeros cursos nas áreas da Ciência
da Educação, Saúde, Estudos
empresariais, Ciências Jurídicas,
Tenologia, Ciência públicas e políticas
e muitos outros, para a consulta de
todos os cursos você pode acessar o
site da instituição no endereço:
http//www.udabol.edu.bo
Foto: JCC

Cônsul Emílio Tamayo, esclarece sobre intercâmbio

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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NO BERRO D´ÁGUA

Suspeito disse que pegou a droga em Ascencion, na Bolívia com um boliviano de nome Cesar e entregaria em Pontes e Lacerda a outra pessoa de nome Elson

Mula é preso na Strada com
mais de 3 arrobas de cocaína
Gefron c/ Redação
Foto: Gefron

Traﬁcante J.O.P disse que pegou a droga com um boliviano

E

m patrulhamento de
rotina, o Grupamento
Especializado de
Fronteira - GEFRON apreendeu
cerca de 50 quilos de pasta base
de cocaína, escondidos em um

compartimento secreto de uma
picape Strada.
O flagrante aconteceu no
final da tarde de domingo (3), na
localidade conhecida como Berro
D'Água, na Gleba Triunfo, numa

estrada vicinal que liga à sede do
município de Porto Esperidião.
Um veículo Fiat Strada de
cor prata, com placas NJU 5121,
do município de Campo Verde(MT), que trafegava pela estrada
em sentido Bolívia/Brasil, com
uma máquina de pulverização em
sua carroceria no intuito de
enganar qualquer fiscalização.
Porém na busca veicular
foram encontrados em um
compartimento cerca de 50 kg de
substância análoga a pasta base
de cocaína.
De acordo com os
policiais do Gefron o
entorpecente era conduzido por J.
O. P. (33), (nome não fornecido
pelos policiais) tendo como
passageira uma menor de idade
de iniciais G. E. (15), que seria
esposa do condutor.
Em conversa com os
policias o suspeito declarou que
pegou a droga na localidade de
Ascencion (Bolívia) com um

boliviano de nome Cesar e
entregaria na cidade de Pontes e
Lacerda a outra pessoa de nome
Elson, e que receberia a quantia
de 10 mil reais pelo serviço.

PNEU ESTOURADO

Dois morrem em camioneta
que despencou no barraco
Redação c/ PJC
Foto: Poconet

MOCHILA VERDE

Motorista e acompanhante morreram no acidente

Busão escolar transportava
droga na zona de fronteira
Gefron c/ Redação

P

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira Gefron, na última sexta -feira (1)
realizaram a prisão de um
motorista de ônibus escolar,
(fornecidas apenas as iniciais:
E.A.R), funcionário da prefeitura
municipal de Porto Esperidião, de
28 anos, por tráfico de drogas. A
abordagem ocorreu na estrada da
Roça Velha, próximo a Fazenda
Papagaio, na zona rural do
município de Porto Esperidião,
por uma equipe volante do
Gefron realizava patrulhamento
de fronteira, em uma estrada
vicinal, na zona rural.
Segundo consta, quando
os policiais abordaram o
motorista do tal ônibus escolar
Mercedes Benz Vollare, de placa
NJV 3232, o dito cujo, viu que
estava sujo e que reagir ou fazer
caô, não colava.
Freou o veículo e atendeu
a ordem dos fardados, para o
baculejo de responsa.
No interior do busão, foi
localizada uma mochila de cor
verde e dentro contendo 3

tabletes de substância de pasta
base de cocaína.
O motorista, pra tentar dar
uma de usuário pesado, informou
que a droga pertencia ao mesmo,
mas pela quantidade, não dava
pra cheirar nem num ano, claro.
Diante dos fatos foi
realizada a condução do tal as
iniciais, juntamente com o ônibus

Os dois suspeitos, o
veículo e o entorpecente foram
encaminhados a Delegacia de
Fronteira de Cáceres.

e o entorpecentes até a Base do
Gefron onde foi confeccionado o
B.O e posteriormente
deslocamento até a Delegacia de
Fronteira (Defron) em Cáceres,
onde o sem nome, foi autuado em
flagrante por tráfico de
entorpecentes e sob custódia
judicial, vai agora aguardar seu
julgamento atrás das grades.

D

ois homens morreram em
um acidente na MT-060, no
Distrito de Cangas, no
Município de Poconé, no começo da
tarde da última sexta-feira (1º). De
acordo com a Polícia Civil, os dois
estavam em uma caminhonete S-10
branca que saiu da pista, bateu em
uma árvore e caiu em um barranco.
De acordo com a Polícia
Civil, os dois estavam em uma
caminhonete branca que saiu da
pista, bateu em uma árvore e caiu em
um barranco.
Conforme a Polícia Civil,
testemunhas contaram que o pneu
traseiro esquerdo do veículo
estourou, fazendo com que o

Foto: Gefron

motorista perdesse o controle da
direção. O condutor do carro,
identificado como Andersen
Oliveira, 29, não resistiu aos
ferimentos e morreu no local. Já o
passageiro foi socorrido pelo
Serviço de Atendimento Médico de
Urgência (Samu) e encaminhado
para o Pronto-Socorro de Várzea
Grande, mas devido a gravidade dos
ferimentos decorrentes do acidente,
também não resistiu aos ferimentos e
acabou falecendo.
A Perícia Oficial de
Identificação Técnica (Politec)
esteve no local dando início às
apurações do caso, que devem ser
concluídas pela Polícia Civil.

VAQUEIRO TARADO

Acordou enteada, mandou
fazer rango e estuprou ela
Da Redação

U

m vaqueiro de 39 anos,
identificado como José Carlos
Leite da Silva foi preso na
última quinta-feira (31) no município de
Pontes e Lacerda, acusado de estupro de
vulnerável contra a enteada de 14 anos e
a tia da menor. Em 10 de junho ele teve a
prisão temporária decretada e cumprida,
mas foi posto em liberdade no final dos
30 dias da prisão. A comunicação do fato
ocorreu em março deste ano, quando o
padrasto, José Carlos Leite da Silva, de
39 anos, passou a ser investigado pela
Polícia Civil, pelo crime de estupro de
vulnerável. Ele teve a prisão expedida
por cometer violência sexual contra a
adolescente, que atualmente está 14

Motorista do ônibus pensava em despistar a polícia
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anos, mas era abusada pelo agressor há
cerca de dois anos. José Carlos acordava
a vítima durante as madrugadas e a
obrigava a fazer comida para ele.
Depois, cometia os abusos em um
cômodo do lado de fora da casa. Na
quinta-feira ele teve a prisão preventiva
cumprida pela Polícia Civil.
Contra essa mesma vítima, em
2012, o suspeito respondeu
procedimento de lesão corporal, diante
da comunicação da mãe, que informava
que o padrasto tinha agredido a menina,
à época com oito anos de idade, com um
fio de luz. A menina apresentava, por
diversas partes do corpo, sinais da
agressão.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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VISTORIA/SEDUC

Conforme promessas, as unidades de ensino que passarão por reformas em Cáceres, são a EE Leopoldo Ambrósio Filho, EE São Luiz e a EE Criança Cidadã

Escolas de Cáceres no rol
de precariedade registrada
Assessoria c/ Redação
Foto: Junior Silgueiro

Secretário Marrafon em Cáceres, anunciando reformas de escolas

A

fiscalização feita por
técnicos do Tribunal de
Contas do Estado (em 43
escolas estaduais e municipais
situadas em 10 municípios de
Mato Grosso constatou diversas
irregularidades. O auditor
público externo do TCE, Daniel
Poletto, disse que foram
identificadas 771 falhas, ou seja,
pelo menos 18 problemas em
cada. "São problemas nas mais
diversas áreas, de estrutura física,
elétrica, hidráulica, problemas na
merenda escolar", explicou.

A vistoria faz parte do
projeto piloto "Visita às escolas",
que tem o objetivo de auxiliar na
correção dos problemas. Foram
vistoriadas escolas nos seguintes
municípios: Cáceres, Cuiabá,
Várzea Grande, Figueirópolis
D'Oeste, Jauru, Lambari D'Oeste,
Rondonópolis, Salto do Céu,
Sinop e Tangará da Serra.
Quando esteve em visita
ao município de Cáceres no dia
15 de fevereiro deste ano, o
secretário de Estado de
Educação, Esporte e Lazer,

Marco Marrafon, anunciou a
construção de três novas escolas
na região, além da reforma em
outras três. As novas unidades
serão erguidas por meio de
convênios firmados entre a Seduc
e a prefeitura local.
Duas das escolas contarão
com 16 salas de aula, tendo
capacidade para atender, cada
uma, 480 alunos por turno. As
unidades, sendo uma prevista
para o bairro Vila Irene e outra no
Vila Real, serão climatizadas e
possuirão laboratórios de
informática e quadras
poliesportivas. As unidades de
ensino que passarão por reformas
são a EE Leopoldo Ambrósio
Filho, EE São Luiz e a EE Criança
Cidadã.
Em nota, a Secretaria
Estadual de Educação (Seduc)
disse que a secretaria está
trabalhando para melhorar a
estrutura das unidades e a
qualidade do ensino. Disse ainda
que novas escolas vão ser
inauguradas e outras 70 reformas
vão ser feitas até o fim de 2018.
Segundo o relatório do
TCE, 95% das escolas vistoriadas
apresentaram problemas nos
telhados, 79% das unidades não

VIOLÊNCIA RURAL

tinham ou estavam com
extintores vencidos e 74% tinham
fiação elétrica exposta. Também
foram identificadas falhas em
equipamentos, como
computadores, aparelhos de ar
condicionado e ventiladores
estragados. O TCE ainda notou
muito acúmulo de lixo no entorno

das escolas.
"Em algumas escolas
foram identificadas problemas
com animais nocivos, baratas e
ratos, por causa do lixo
acumulado", explicou o auditor.
Com base nesse relatório, as
secretarias responsáveis pelas
escolas foram notificadas.

BRUTO MESMO

Caminhão desgovernado
derruba parede de firma
TVCO c/ Redação

U

m caminhão Mercedes
bens 1310, de cor branca,
na manhã do último
sábado (02-09) invadiu uma
empresa do ramo de serralheria,
localizada na BR 174, próximo ao
posto CEM em Pontes e Lacerda,
mas felizmente, segundo
informações, ninguém se feriu
gravemente. O caminhão seguia
sentido ao parque de exposições e
preliminarmente, não se sabe se a
causa do incidente foi causada
por falha mecânica ou erro
humano.
A parede da empresa que
fica próximo a BR, ficou
praticamente destruída, já que o
caminhão ficou com toda a
carroceria dentro do

estabelecimento e a estrutura
metálica foi abalada. Com o
impacto o telhado ficou
danificado, e o prejuízo segundo
apurou a vitima, passa de 20 mil
reais. A Polícia Militar esteve no
local para colher informações
para confecção do boletim de
ocorrências, e encaminhar para a
delegacia de Policia Judiciária
Civil. Felizmente, na hora do fato
ninguém estava trafegando pelo
local, porque com a proporção da
batida, poderia ter acontecido
uma tragédia. Agora, a vitima terá
de acionar o motorista para ter
ressarcido os danos de sua
empresa e o motorista, pode
acionar a seguradora, para não
ficar no prejuízo.
Foto: TVCO

Bandidos roubam F-1000 e trator
deixando as vitimas amordaçadas

M

oradores de uma
chácara localizada
próximo a Serra da
Borda, sentido Vila Bela, cerca de
12 km de Pontes e Lacerda,
passaram por momentos de
pânico, quando bandidos
ameaçadores, amarrara em
cadeiras amordaçaram-nas e
roubaram uma caminhonete F1000, um trator e objetos de
valores, desaparecendo na curva
da estrada.
O crime aconteceu no
início do último sábado por volta
das 20h00, e segundo as vitimas,
que se comunicaram com a

policia tão logo conseguiram se
libertar, eram pelo menos três
indivíduos armados com
revolver. Eles invadiram a
residência e renderam as vítimas
quando elas estavam chegando na
chácara, vindo de Pontes e
Lacerda. Ao perceberam que o
portão estava aberto, as vítimas
imaginaram que fosse algum
parente que tinha deixado,
quando foram surpreendidas
pelos marginais.
Logo após serem rendidas
pelos criminosos, elas foram
levadas para o interior da
residência onde foram amarradas

e amordaçadas em cadeiras,
conforme narrado no boletim de
ocorrências. Os criminosos então
começaram a revirar toda a casa
em busca de dinheiro, jóias e
objetos de valores.
Durante a ação, foram
levado das vítimas uma F-1000
ano 1996 de cor bordô, um trator
New Holland de cor azul e uma
TV de 32 polegadas LCD. Uma
guarnição da policia militar
esteve no local durante a
madrugada realizando
diligências pelas mediações, mas
não conseguiu encontrar nenhum
dos suspeitos.

Desgovernado, caminhão derrubou parede da empresa

Fotos: ilustrativas

Camioneta F-1000 e trator, escafederam-se no mundão
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185785 DEVEDOR: MARIA AUGUSTA DE MOURA - CPF.: 303.869.691-91- VIA
ALECRIM, S/N RODEIO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME - Favorecido: COSTA ALVES & ALVES
LTDA ME Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185784 DEVEDOR: SANDRA TORRES - CPF.: 632.534.611-49
- RUA.GEL.
OSORIO S/N CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME - Favorecido: COSTA ALVES & ALVES
LTDA ME Valor do titul Item A 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, 04 de setembro de 2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185770 DEVEDOR: JOANA PEDROSA CASTRILLON LEIVA - CPF.: 143.791.60823 - RUA DAS MARAVILHAS 986 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS
Valor do titul Item G da tabela D de custas
#185769 DEVEDOR: JOANA PEDROSA CASTRILLON LEIVA- CPF.: 143.791.60823- RUA DAS MARAVILHAS 986 -CAVALHADA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS Valor do titul Item C da tabela D de custas
#185774 DEVEDOR: SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUE- CPF.:
284.671.671-49 - RUA JOAQUIM MURTINHO , N 881 -CAVALHADA -CACERES MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#185773 DEVEDOR: SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUE- CPF.:
284.671.671-49 - RUA JOAQUIM MURTINHO , N 881-CAVALHADA -CACERES MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro)
DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO
DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 04 de setembro de 2017.

VISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017 PROC.ADMINISTR/PROTOCOLO N° 25/2017
PROMOTORA:
A Autarquia ÁGUAS DO PANTANAL–Serviços de Saneamento
Ambiental de Cáceres-MT, AVISA aos interessados que a TOMADA DE
PREÇOS n.° 01/2017, com abertura prevista para o dia 05 de
SETEMBRO DE 2017, às 09:00h, FICA ADIADA PARA O DIA 22 DE
SETEMBRO DE 2017 ÀS 09:00h, horário do Estado de Mato Grosso,
motivado por alteração editalícia.
OBJETO:
Tomada de Preços para contratação de empresa de engenharia
especializada em construção civil para execução de obras de
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO E RECALQUE DE
ÁGUA BRUTA NO RIO PARAGUAI, NA CIDADE DE CÁCERES,
contendo as especificações detalhadas no Projeto Básico n.º 03/2017, parte
integrante do Edital (Anexo I).
LOCAL:
SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
“ÁGUAS DO PANTANAL” DE CÁCERES-MT.
DATA:
22 de SETEMBRO DE 2017, às 09:00, horário do Estado de Mato Grosso.
OBSERVAÇÃO:
A pasta contendo o Edital norteador e seus Anexos poderão ser obtidos na
Autarquia Municipal ÁGUAS DO PANTANAL – Serviços de
Saneamento Ambiental de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em sua sede,
localizada na Rua Antônio João, esq.c/Rua Voluntários da Pátria, nº 100 Centro - CEP 78200-000 – Fones (65) 3223-6900 – 3223-6500, na cidade de
CÁCERES-MT, ou baixada no site www.aguasdopantanal.eco.br.
LOCAL E DATA:
Cáceres, 01 de setembro de 2017.
PAULO DONIZETE DA COSTA – Diretor Executivo
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QUEDA NO CASTELÃO

O Cuiabá ficou com 22 pontos, em 5º, já não depende mais de si para alcançar o G-4 e além de precisar vencer
o CSA na Arena Pantanal pela última rodada, ainda terá que torcer para as derrotas do Remo e Salgueiro

Moto atropela Cuiabá
que desperdiça pênalti
M.C-Oficial c/ Redação
Foto: Lucas Almeida

O

Cuiabá pode ter dado adeus à
classificação para a próxima
fase da série C. Em São Luiz,
no Castelão, quando perdeu para o
Moto Clube por 1 x 0 , gol marcado
por Vinicius Paquetá, aos 6 minutos
do primeiro tempo. Com esta vitória, o
time maranhense, subiu duas posições
na tabela, com isso, deixa a zona de
rebaixamento e, dependendo dos
outros resultados, pode jogar por um
empate na última rodada.
O Cuiabá ficou com 22
pontos, em 5º, já não depende mais de
si para alcançar o G-4 e além de
precisar vencer o CSA na Arena
Pantanal pela última rodada, ainda
terá que torcer para as derrotas do

Remo e Salgueiro.
No jogão de sábado último a
noite, o Moto Clube na luta contra o
rebaixamento, partiu para o ataque
desde os primeiros minutos e logo aos
seis minutos, Diego Renan foi até a
linha de fundo, cruzou na área e
Paquetá não perdoou e mandou a bola
para dentro das redes, a torcida fez a
festa. Mesmo com a vantagem, o
Papão do Norte continuou em busca
do gol e, novamente, Paquetá chuta
para uma bela defesa do goleiro
Henal.
Somente aos 15 minutos, o
Cuiabá criou sua primeira chance no
ataque, o atacante Alê chutou, mas a
bola foi pela linha de fundo sem muito

perigo para a defesa maranhense. Dois
minutos depois, Lula fez o segundo
gol, mas a arbitragem marcou
impedimento para tristeza dos
torcedores que vibraram nas
arquibancadas. Com um time mais
alto, o time de Mato Grosso insistiu
nas jogadas levantadas na área, mas o
sistema defensivo rubro-negro
conseguiu afastar a bola da área.
Quase no finalzinho do
primeiro, André Penalva fez falta na
grande área, o juiz não vacilou e
marcou penalidade máxima contra o
Moto, mas o cobrador do Dourado,
Elias correu para a cobrança e mandou
para fora. A torcida do Moto
comemorou como se fosse um gol e o

VIROU BAGUNÇA

Arbitral hoje define Copa FMF
depois de desistência operárias
Redação c/ SN.

A

Federação Mato-grossense de
Futebol convocou novamente
os clubes para debater
regulamento e tabela de jogos da Copa
FMF. A medida foi necessária devido
às desistências nas participações da
competição do Clube Esportivo
Operário Várzea-grandense e
Operário Futebol Clube. A nova
reunião está agendada para esta terçafeira (5), às 14h00, na sede da FMF,
em Cuiabá.
A Copa FMF dá ao vencedor
uma vaga na Copa do Brasil 2018 e
tem início previsto para o dia 17 de
setembro. Com as saídas confirmadas
dos tricolores, sete times lutam pelo
titulo da competição. Cuiabá, Sinop,
Luverdense, Dom Bosco, Mixto,
Cacerense e União entram em campo
para levantar a taça de campeão.
Lembrando que Cuiabá e
Sinop, por chegarem à decisão do
estadual 2017, já tem vaga garantida
na Copa Brasil 2018. Outro que tem
vaga assegurada na competição
nacional é o Luverdense, campeão da
Copa Verde 2017.
Apesar da folga quanto a
vaga na Copona, o Galo do Norte, não
brinca em serviço e no campo,
ciscando para reforçar o plantel, e na
semana passada, a diretoria do
apresentou quatro jogadores que vão
reforçar o time na Copa FMF. A estréia
do Galo do Norte está marcada contra
o Cuiabá, mas com a desistência do
Operário Várzea-grandense, a
Federação Mato-grossense de Futebol
(FMF) deve alterar a tabela.
Os novos contratados são o
zagueiro Julião, ex-Londrina, o

lateral-esquerdo Igor, ex-AméricaMG, o lateral-direito Herrero, ex-Inter
de Limeira-SP e o atacante Victor, exDesportiva Ferroviária-ES. Eles já
estão integrados ao restante do elenco
que se prepara para entrar em campo
no próximo mês.
Os atletas vieram a pedido do
treinador Paulo Foiani. Nesta quintafeira a atividade do grupo foi na
academia, onde o preparador físico
Dante Luís, fez o trabalho rotativo de
circuito nos aparelhos. Mais
contratações estão sendo feitas e
deverão chegar a Sinop antes da
abertura da Copa FMF. Outros atletas
estão treinando com o grupo, em fase
de avaliação da comissão técnica.

Também se preparando para
os duelos da Copinha, o Cacerense
que aposta em uma equipe caseira,
com revelações da base do time, como
Geragato, Hermenegildo, mas
também com novos atletas como o
volante Breno e o meia Igor Vieira,
ambos formados nas categorias de
base do Luverdense, bem como o
zagueiro Zé Clock, o meia Ferrugem e
o meia-atacante Ramão que estava no
Grêmio Prudente e já atuou pelo
Luverdense.
Porém, a maior contratação
do Cacerense para a Copa FMF foi o
meia Igor Vieira, apontado como
revelação do Campeonato Matogrossense em 2017.

Placar magro mostra que os dois times vão mal

primeiro tempo terminou com
vantagem do Papão do Norte.
O Segundo tempo começou
com duas mexidas no time do Cuiabá,
precisando do resultado, eles foram
para cima e logo aos cinco minutos,
Douglas mandou a bola na trave. O
técnico Marcinho Guerreiro percebeu
que o Rubro-Negro da Fabril dava
muito espaço no meio de campo e
resolveu mexer no time aos 14
minutos, saiu Alex Henrique e entrou
Raí.
Aos 17 minutos, primeira
grande oportunidade da equipe
maranhense, Paquetá recebeu dentro
da área e obrigou o goleiro Henal a

fazer uma grande defesa.
Mais Moto no ataque, Danilo
Bala fez grande jogada e foi
derrubado: falta perigosa, mas Daniel
Barros bateu na barreira. Aos 24
minutos, nova tentativa de Paquetá,
dessa vez, o goleiro do Cuiabá
defendeu com o pé. Aos 35 minutos,
Bruno Sávio roubou a bola no meio de
campo e cruzou para Elton Martins,
que cabeceou com perigo. Aos 38
minutos, saiu Danilo Bala e entrou
Toni Galego. Mais fôlego para puxar o
contra-ataque.
O juiz leva a partida até aos
49 minutos e o jogo terminou com
vitória rubro-negra no Castelão.

Foto: Assessoria

Cacerense intensifica os treinos para a Copinha

Cáceres-MT, terça-feira 05 de setembro de 2017
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Marinheiros de primeira viagem os papais
Wellington Maciel e Darlene Oliveira
estão em contagem regressiva aguardando
a chegada do herdeiro Samuel. Tudo
pronto, quartinho decorado e mobiliado,
só esperando a hora. Na expectativa
também a vovó coruja nossa leitora Isabel.
Grande abraço e que Samuel chegue com
muita saúde.

By Rosane Michels

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

Destaque VIP a mais nova empresária da moda
Suéllen Pereira Rodrigues Macedo, que acreditando
no potencial da cidade, inaugurou em grande estilo a
Charlotte Boutique, mais um espaço de bom gosto
para as mulheres. Sucessos!!! Na foto ao lado do
hostess Maurício Jorge da Cunha.

Áries

Leão

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e possíveis problemas com um
projeto de trabalho. Procure manter os
pés bem firmes no chão, ao aceitar
projetos e emprego. Seu campo de
energias está mais frágil e aberto,
portanto, evite pessoas e ambientes
insalubres.

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e possíveis problemas com
documentos que envolvam o aumento
de seus rendimentos, como contratos
ou concretização de projetos. Fique
atento. Não é um bom momento para
envolver-se em um novo investimento.

***************************
O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e possíveis ilusões,
relacionadas a um romance. Tome
cuidado no que e em quem acredita.
Uma pessoa de caráter duvidoso pode
trazer problemas. Se for
comprometido, o romantismo pode
estar mais aflorado.

Virgem

O Sol em Virgem, recebe um tenso
Capricórnio
Sagitário aspecto
de Netuno indicando dias de
confusão e dificuldade na
comunicação em questões que
envolvem sua vida profissional e
carreira. A apresentação de um
projeto deve ser adiada, pelo menos
por alguns dias. Este momento pode
trazer ilusões e falta de foco.

Parabenizamos Gleidy Miquelleto pela passagem de mais um
aniversário. Paz, amor e saúde hoje e sempre.

O Sol em seu signo, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e falta de discernimento, que
podem trazer desilusões e
dificuldades de compreensão de um
problema pessoal. O dia é ótimo para a
prática da meditação ou de qualquer
atividade que na mente e corpo.

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e falta de discernimento, com
relação a um projeto que envolve
pessoas ou empresas estrangeiras. Não
é um bom momento para marcar uma
viagem ou para matricular-se em um
novo curso. O momento é ótimo para a
prática da meditação.

Gêmeos

Comemorou 13 anos de vida, o garotão Enzo
Lindote que recebeu ontem o carinho especial
dos pais Hellen e Lúcio, da vovó coruja Alzira
(D. Giroca), dos amigos e colegas. Que Deus lhe
presenteie com um ano recheado de coisas boas
e muita saúde.

Câncer

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e enfrentamento de
dificuldades em sua casa, vida
doméstica e/ou em um
relacionamento familiar. Um
problema nos encanamentos de sua
casa ou qualquer problemas
relacionado às águas, pode ocorrer.

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e problemas com contratos.
Adie a assinatura de qualquer
documento importante nos próximos
dias. Se não puder adiar, verifique
minuciosamente cada parágrafo antes
de assinar. Um problema com um
irmão pode desestabilizar você.

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e dificuldade de concentração
e foco. Se estiver passando por um
problema pessoal ou profissional,
medite, pois você só encontrará as
respostas que precisa, no mundo
subjetivo. Não queira respostas
objetivas neste momento.

O Sol em Virgem, recebe um tenso
Escorpião aspecto
de Netuno indicando dias de

Libra

O Sol em
Aquário aspecto
de

Virgem, recebe um tenso
Netuno indicando dias de
confusão e dificuldades de concentração
e foco. Procure adiar todo tipo de
investimento, pelo menos por alguns
dias, pois pode haver perdas. Se estiver
envolvido em uma negociação
relacionada a um empréstimo, procure
também deixar para depois.

confusão e enfrentamento de
problemas com uma equipe de
trabalho. Adie reuniões com novos
contatos comerciais, pois, neste
momento, pode haver dificuldade na
comunicação e foco. Um amigo pode
precisar de sua ajuda.

Peixes

O Sol em Virgem, recebe um tenso
aspecto de Netuno indicando dias de
confusão e ilusões em
relacionamentos, especialmente nos
que começam nos próximos dias.
Fique atento às pessoas que se
aproximam de você neste período,
pois algumas delas, pode possuir.

