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UNIÃO E FORÇA

Estudante que já participara três vezes, este ano ficou em primeiro lugar com a redação sobre o tema Intolerância: transformação por meio da aprendizagem

Programa Jovem Senador
seleciona aluno de Cáceres
Foto: Yuri Ramires

O estudante da Escola Estadual União e Força, de Cáceres, Victor
Matheus de Campos Leite Neves, 17, foi selecionado para representar
Mato Grosso no programa Jovens Senadores 2017, realizado anualmente
pelo Senado Federal. O tema desta edição foi “Brasil plural: para falar de
intolerância”. Ele destaca que a seleção veio em um ótimo momento. “Me
sinto mais maduro, mudei muito minha perspectiva política e social. E
grande parte desse favor se deve ao programa Jovem Senador”, disse.
Página 03

VELHO BARREIRO

Bebum mata desafeto com
facada na veia do pescoço

Foto: Vila Bela News

Posse de Victor Matheus será no dia 28 de novembro

OPERAÇÃO LIMPEZA

Comissão ultima preparativos
para mutirão do Rio Paraguai

Assassino Fabiano Chaves foi preso logo depois do crime

Um elemento conhecido apenas pelo prenome de Manoel e entre
os mais próximos, pelo vulgo de Zé do Cachimbo, 55, foi morto na manhã
do último domingo (8), no quintal da casa do desafeto Fabiano Chaves, na
comunidade Vila São José (Km8), zona rural de Vila Bela da Santíssima
Trindade que desferiu-lhe impiedosamente, um pontaço de faca em seu
pescoço. Página 05

Foto Arquivo

No próximo
domingo, 15, a partir das
7h00 em Cáceres,
acontecerá o 29º Mutirão de
Limpeza do rio Paraguai e
como preparativos prévios
para esta maratona civicoambiental, ontem a partir
17h30, na Sicmatur, a
comissão organizadora e
apoiadores se reuniram para
discutir detalhes da
logística. O objetivo
explicito do mutirão, que
este ano foi antecipado para
acompanhar a Piracema, é
retirar o lixo e manter a
preservação. Página 03

Mutirão este ano foi antecipado simultâneo a Piracema

REFORÇO NA FROTA

Gestão Francis investe
em novos maquinários
Página 03
GATURAMAS

Bando flagrado com
trabuco vai em cana

SUPLEMENTARES

Definidos os quatro candidatos que
disputarão prefeitura de Mirassol

Página 04
AFOGAMENTO

Foto: Arquivo

Resgatado o corpo de
jovem no Rio Paraguai

Quatro candidatos vão disputar a
eleição suplementar em Mirassol D'Oeste
que vai acontecer em 19 de novembro. As
candidaturas foram definidas nas
convenções realizadas no último domingo
(8). O novo pleito foi convocado pelo TRE
em razão do indeferimento da candidatura
de Elias Leal, que foi o mais votado e
reeleito na última eleição com 7.830 votos
(56,13%).

Página 04
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Políticos já vivem em clima de campanha eleitoral
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Cassadores de Ilusões
QUEDA FURADA
Papo furado do governo, diz que o índice
de preços ao consumidor amplo, o tal IPCA
teve variação positiva de 0,16% no mês de
setembro, que a inflação desacelerou em
relação a agosto, quando o índice foi de
0,19%; que no ano, o índice acumulou
1,78%, bem abaixo dos 5,51% em igual
período do ano passado, e que foi a menor
inflação acumulada até setembro desde
1998, quando a inflação ficou em 1,42%.
Sabem porque o governo escamoteia a
inflação, né? Pros jutos da poupança e do
salário mínimo! Vai ao mercado e compara
os preços, ali está a real inflação e que não é
pouca.
PAPO FURADO
Veja o amigo leitor, só no mês passado, os
combustíveis subiram mais de 10%, tudo é
transportado, alimentos, vestuário,
eletrodomésticos, enfim, tudo mesmo e os
empresários embutem no preço ao
consumidor os reajustes, assim como os
impostos, e controvérsias a parte, a
inflação caia cada mês que passa, Égua,
que isso é conversa pra boi dormir.
Trocando em miúdos, eles manipulam os
índices inflacionários, compram a grande
mídia pra enganar os trouxas, o
consumidor paga alto, tem a poupança
encolhida, o reajuste do mínimo lá
embaixo e ganha o governo e os grandes
empresários.
WISKÃO DO CHICO
Criminosos invadiram a Câmara de
Cuiabá, na madrugada da última quintafeira (5) e levaram diversos objetos do
gabinete do vereador Chico 2000 (PR).
Entre os produtos levados estão um
notebook, celular e até whisky que estava
guardado no local. Os bandidos foram
rápidos na ação e até agora ninguém foi
preso. Como perguntar não ofende, o que
fazia no gabinete do empregado do povo, o
Sr.Chico vereador, o litrão de wiski? Quer
dizer que o Seu Zé bebe pinga, prá bancar
com impostos o on-the rocks do bacana ?
Bem feito que o ladrão levou o molha goela
do Chico.
PEC..ADO DE BABÃO
O secretário de Estado de Fazenda,
Gustavo de Oliveira, afirmou que se forem
aprovadas emendas parlamentares que
modifiquem o cerne da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) do Teto dos
Gastos, o Estado será obrigado a devolver
mais de R$ 350 milhões à União. O
montante faz parte do reescalonamento da
dívida, conforme prevê a Lei
Complementar Federal 156/2016. Palmas
pro governo, é assim que se trata os puxasacos, fica ai babando nas botas do Temer,
tem mais é que levar toco mesmo.
LOUCADEMIAS
O Conselho Regional de Educação Física
Mato-grossense fiscalizou recentemente
42 locais de realizações de atividades
físicas com adultos e crianças, em
Rondonópolis. Deste total, foram
interditadas 11 academias do Município.
foram identificadas durante a fiscalização
um total de 17 pessoas jurídicas e 15
pessoas físicas sem registro oficial e
estagiários irregulares, academias sem
profissionais no momento da vistoria e
personal trainer sem formação foram
contabilizados. Se o facão passa aqui em
Cáceres, com certeza vai voar pena, com
tantas academias meia-boca, abertas.

O titulo acima poderia ser com
cedilha no C, mas isso pouco importa,
desde que justificados os dois ésses,
devido a diferença vocabular dos
substantivos, Cassar com dois SS, anular, tornar nulo, palavreando:
Cassar (com ss), significa anular,
tornar nulo, por ex:. o juiz teve que
cassar um mandato... o político teve seus
direitos cassados.
Ao passo que Caçar com cedilha
no C significa procurar, perseguir,
apanhar, matar; palavreando: os
policiais tiveram que caçar os
assaltantes; espingarda de caçar rolinha,
(não confundir com espinafre de
caçarolinha).
Sem o tema obsessivo do livro de
Luiz Gonzaga, Caçadores de Ilusões,
cujo personagem se vê integralmente
conturbado com influência que estimula
espíritos a permanecer zumbis, com a
vampirização, sem buscar a luz, vamos
aos Cassadores de Ilusões.
Longe da ficção de Gonzaga,
com a devida vênia à sua filosofia
espiritual, vamos à triste realidade de
ínclitos personagens que em horas e dias
de confabulações em alfarrábios e
vademecuns jurídicos, discussões sóciofilosóficas, termos floreados mesclados
de latim, não perceberam que estavam
cassando ilusões.
No divagar bem devagar do
nosso papo informal a seguir, o leitor
entenderá que longe da intenção de
magoar quem quer que seja, o que
surpreende no patropi, é como se gasta
vela com defunto ruim, enxugando gelo,
varrendo praia e chovendo no molhado
com coisas sem muita significância,
sobretudo, do ponto de vista legal.
Trocando em miúdos, na semana
passada, a mídia se rasgou em
manchetes, entrevistas e os cambaus
com a decisão retroativa dos efeitos da

Lei da Ficha Limpa, aos condenados a
inelegibilidade antes de seu édito.
Pois bem, pelo placar de 6 a 5,
decidiu-se pela retroatividade, ou seja,
os inelegíveis por 3 ou 4 anos antes da
Lei da Ficha Limpa de 2010 sofreriam a
sanção de 8 anos previstos na atual.
Curioso é que pouca gente se
ateve que nas eleições de 2018, mesmo
com a retroatividade em detrimento aos
condenados, (uma lesão constitucional –
art. 5º inciso 36 que “a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada),” a
inelegibilidade, estará extinta, oras!
A Lei Complementar 135, a tal
da Ficha Limpa, foi editada em 4 de
junho de 2010, as convenções
partidárias para as eleições de 2018 são
em julho e mesmo abrangidos por ela os
políticos considerados inelegíveis antes
de seu advento, estarão aptos legalmente

para se candidatar! Corretíssimas as
posições dos ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes,
Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e
Celso de Mello, ao afirmarem, que
aplicar o novo prazo de inelegibilidade a
processos já julgados pela Justiça
Eleitoral afetaria o princípio de respeito
a decisões judiciais em processos já
julgados.
Então, minha gente, o que se
pode concluir é que além de Pokémon,
tem gente Cassando Ilusões, mesmo
porque, a dúbia decisão, não deve
impedir ninguém de disputar a eleição de
2018; já que todos os que foram
condenados por um órgão colegiado
antes da vigência da lei, em junho de
2010, já teriam cumprido o prazo de oito
anos de inelegibilidade até a próxima
disputa eleitoral.

Dia das Crianças
Amanhã, 12 de outubro, é
comemorado no Brasil o Dia da Criança,
data que existe desde o ano de 1924, aliás, o
Brasil foi um dos primeiros países a ter uma
data especialmente dedicada às crianças,
antes de a UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a Infância), a estabelecer um
Dia Internacional para o mesmo tema em
1959. Para entender a história da instituição
desse dia no Brasil e a sua popularização,
faz-se necessário compreender um pouco do
que se entende por infância no mundo
ocidental.
Muitos especialistas em história da
infância, como o historiador francês
Philippe Ariès, asseguram que o conceito de
infância, ou criança, tal como o concebemos
hoje, foi socialmente construído a partir do
século XVIII. Naquele século, as primeiras
teses acerca da pedagogia moderna – como
as de Jean-Jacques Rousseau, elaboradas em
sua obra Emílio, ou Da Educação –
começaram a pensar a criança de acordo
com as singularidades físicas, cognitivas e

sociais que ela apresenta. Nesse sentido,
pautas como o desenvolvimento da estrutura
corporal e do aprendizado escolar de acordo
com a idade começaram a entrar nas
discussões políticas, sobretudo após a
Revolução Francesa.
As legislações dos Estados
Nacionais do século XIX, aparadas nas
idéias liberais herdadas do Iluminismo e da
Revolução Francesa, solidificaram essa
nova concepção de infância. Os cuidados
com a criança passaram a ser função não
apenas de seu núcleo familiar, mas também
do Estado. A cidade do Rio de Janeiro (então
capital do Brasil), em 1923, sediou o 3º
Congresso Sul-Americano da Criança.
Nessa época, o país era governado por
Arthur Bernardes.
Um dos deputados federais da
época, chamado de Galdino do Valle Filho,
valendo-se da atmosfera reflexiva que o
congresso deixara na capital, elaborou, no
ano seguinte (1924), um projeto que
objetivava a criação de um dia nacional

dedicado à criança. Sua proposta era a de
que esse dia fosse 12 de outubro. O projeto
de Galdino foi aprovado, e o presidente
Arthur Bernardes oficializou o Dia da
Criança por meio do Decreto n. 4867, de 05
de novembro de 1924. Entretanto, a data não
suscitou de imediato a aclamação popular.
Seriam necessários cerca de 30 anos
para que o Dia das Crianças entrasse no
“gosto do povo” no Brasil. Isso aconteceu a
partir de 1955, quando a marca Estrela, de
fabricação de brinquedos, deu início a uma
campanha nacional para a venda de seus
produtos intitulada “Semana do Bebê
Robusto”. A campanha consistia em valer-se
do Dia da Criança como mote de vendas.
Dez anos depois, em 1965, foi a vez da
empresa Johnson & Johnson dedicar-se ao
mesmo tipo de projeto, com a campanha
“Bebê Johnson 65”. A partir de então, o Dia
da Criança, que havia sido criado em 1924,
passou a ser disseminado em todo o
território do país.
***___Cláudio Fernandes
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RUMO A BRASÍLIA

Em 2017, o Jovem Senador mobilizou mais de 323.755 mil alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas estaduais em todo o país, com até 19 anos

Aluno de Cáceres é selecionado
para programa Jovem Senador
Secom c/ Redação

Foto: Yuri Ramires

redações serão premiados com
uma viagem a Brasília para
acompanhar os alunos, além de
ganharem um curso de formação.
Em 2017, o Jovem Senador
mobilizou mais de 323.755 mil
alunos matriculados no ensino
médio de escolas públicas
estaduais em todo o país, com até
19 anos, um aumento de 14% em
relação à edição anterior.

Ao todo, o Jovem Senador
contou diretamente com o apoio
de 10.033 professores
orientadores, um crescimento de
53% em relação à Edição de
2016.
O Projeto atingiu, ainda, a
marca de mais de um milhão de
alunos mobilizados, totalizando
1.240.597 alunos desde sua
primeira edição em 2011.

RIO PARAGUAI

Reunião discute preparativos
para 29º mutirão de limpeza
Assessoria c/ Redação

N

o próximo domingo, 15,
a partir das 7h00 em
Cáceres, acontecerá o
29º Mutirão de Limpeza do rio
Paraguai e como preparativos
prévios para esta maratona
civico-ambiental, ontem a partir
17h30, na Sicmatur, a comissão
organizadora e apoiadores se
reuniram para discutir detalhes da
logística. Em discussão durante o
encontro de representantes do
evento e voluntários, a
quantidade de embarcações,
conforme os setores de coleta no
mapa, e designação dos inscritos
para cada setor com suas
respectivas embarcações. Um
esquema de suma importância
para o brilhantismo do mutirão,
segundo o turismólogo
Claudionor Duarte Correa.
Durante o encontro, os
organizadores também

Victor Matheus de Campos Leite Neves é da União e Força

M

orador de Cáceres e
aluno da Escola
Estadual União e
Força, Victor Matheus de
Campos Leite Neves, 17, foi
selecionado para representar
Mato Grosso no programa Jovens
Senadores 2017, realizado
anualmente pelo Senado Federal.
O tema desta edição foi “Brasil
plural: para falar de intolerância”.
Victor, hoje aluno do 3º
Ano do Ensino Médio, contou
que não tinha expectativas na
seleção. “É o terceiro ano que eu

participo, e não havia sido
selecionado nas outras duas
tentativas. Tanto é que, no dia em
que saiu o resultado, eu estava
tranqüilo, sem expectativa
nenhuma. Foi melhor, que a
surpresa foi grande”, disse. O
estudante ficou em primeiro
lugar, apresentou uma redação
com o tema: Intolerância:
transformação por meio da
aprendizagem.
Ele destaca que a seleção
veio em um ótimo momento. “Me
sinto mais maduro, mudei muito

minha perspectiva política e
social. E grande parte desse favor
se deve ao programa Jovem
Senador”, disse.
Tomam posse como
jovem senador, os 27 primeiros
selecionados de cada unidade da
Federação. Eles vão atuar em
Brasília, do dia 27 de novembro
até dia 2 de dezembro. A
cerimônia de posse está marcada
para o dia 28 de novembro no
plenário do Senado Federal.
Vale ressaltar que os
professores orientadores das

PATROLAS NOVAS

Prefeitura reforça frota
de veículos em Cáceres

ratificaram o objetivo explicito
do mutirão, que é uma ação
coletiva, visando como se faz
anualmente, retirar o lixo e
manter a preservação, destacando
Claudionor, que este ano, o
Mutirão foi antecipado para
acompanhar a Piracema.
Durante ação será feito o
lançamento da programação
comemorativa ao Dia do Rio
Paraguai, que será em 14 de
novembro.
Conforme Claudionor,
que esteve entre outros,
assessorando a equipe da
Sicmatur, no ano passado foram
retiradas 8 toneladas de lixo das
margens do rio e baias em um raio
de 80 quilômetros do centro de
Cáceres.
O mutirão foi idealizado
há 29 anos pelo capitão da reserva
da Marinha, Renato Tomaz.
Foto: Arquivo

Assessoria

A

Secretaria de Obras de
Cáceres recebeu da atual
gestão mais duas patrolas
KOMATSU e uma prancha, para
melhorar as estradas do
município, comprovando que a
prefeitura desde 2015 vem
investindo pesado em aquisição
de máquinas e caminhões para a
manutenção das vias.

Como bem frisou o
prefeito Francis Maris, com mais
de seis mil quilômetros de
estradas rurais é necessário
sempre estar fazendo a
manutenção para que os
agricultores da região possam
fazer sua locomoção.
Desde que começou a
receber os recursos do FETHAB

(Fundo Estadual de Transporte e
Habitação), a prefeitura já
comprou mais de 20 veículos
entre caminhões e máquinas
pesadas.
“Quando assumimos a
prefeitura em 2013 tínhamos
apenas alguns veículos em cima
de tocos, sem pneus, no pátio da
Secretaria de Obras, e Hoje
graças à gestão com
responsabilidade, e seriedade,
contamos com uma frota que
pode atender bem o nosso
Município;” conclui o prefeito.

Foto: Ronivon Barros

No ano passado foram coletadas 8 toneladas de lixo

Maquinário é usado na restauração de ruas e estradas
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SUSPEITOS NA PARADA

Três dos suspeitos tem passagem anterior por tráﬁco e suspeita-se que possam ter realizado seqüestros pois no veículo foram encontradas braçadeiras de nylon

Policia pega cano com bando
guardando quatro na tranca
Redação c/ PM

Suspeitos Rodiney, Camilo, Wellington e Josimar, na tranca Fotos: PM-MT

F

oram presos no último final
de semana em Sapezal
Rodiney de Oliveira, Camilo
Junior de Moraes Aranha, 33,
Wellington Santiago Solis da Cruz,
25 e Josimar Souza Melo, 42. A
prisão se deu quando os policiais
faziam rondas pela cidade e
avistaram o veículo Verona azul,
placas JAB-2410, de Campos de
Julio, ocupado por quatro indivíduos
estranhos. Conforme o protocolo de
trabalho da PM foi realizada a
abordagem e durante busca no

interior do veículo foram
encontrados dois revólveres calibre
38, um deles contendo três munições
intactas e o outro duas munições,
também intactas.
Foi dada voz de prisão e para
evitar surpresas desagradáveis, em
se tratando de suspeitos
aparentemente perigosos, todos os
quatro foram algemados, para se
efetuar a devida revista. No bolso do
suspeito identificado como
Wellington, foram encontradas duas
porções de substância análoga à

maconha.Na residência do suspeito
Josimar Souza Neto foram
localizadas mais duas porções de
substância análoga à maconha. De
acordo com registro em Boletim de
Ocorrência, três dos suspeitos presos
tem passagem anterior por tráfico de
drogas e suspeita-se que eles possam
ter realizado alguns roubos seguidos
de seqüestros com imobilização das
vitimas, pois no interior do veículo
foram encontradas também 100
braçadeiras de nylon, segundo a PM,
usadas para amarrar vítimas em atos

AFOGAMENTO

Estudante desapareceu em
correnteza do Rio Paraguai

criminosos.
A Polícia Judiciária Civil
deu apoio nas buscas feitas às
residências e também dará
prosseguimento às investigações.
Conforme ação penal da comarca de
Vila Bela da Santíssima trindade
datada de 16 de fevereiro de 2016, o
suspeito Camilo Junior de Moraes

Aranha, registra condenação pelo
crime de ameaça e vias de fato.
Sua pena privativa de
liberdade, substituída por uma
restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois
salários mínimos em favor do
conselho da comunidade daquele
município.

MARGENS DA RODOVIA

Ladrões abandonam caminhão
com escavadeira na carroceria
PM c/ Redação
Foto: PM-MT

P.N c/ Redação

N

a tarde da última segunda
feira, (9) por volta das
14h15, há pouco tempo de
completar 24 horas do afogamento da
garota Helena Cristina no Rio
Paraguai, a equipe buscas localizou o
corpo, que foi resgatado perante
dezenas de pessoas, entre elas,
parentes e amigos estavam às
margens do rio, no trecho onde
ocorreu a tragédia.
Em entrevista à TV
Independência de Barra, um dos

parentes que estava junto na hora do
desaparecimento da garota narrou
que ela e demais pessoas, estavam na
pequena ilha logo abaixo da ponte
quando resolveram descer mais um
pouco. Foi quando a mãe e a prima de
Helena começaram a se afogar. O
Homem que as acompanhava
conseguiu socorrer a prima, que
estava grávida e depois a mãe dela.
“Depois que tirei a mãe dela, eu olhei
pra cima e vi ela em pé, depois ela deu
um mergulho como querendo ir para
Foto: Reprodução

Helena Cristina, mais uma vitima de afogamento

a margem do rio e depois disso
desapareceu”, narrou.
Helena Cristina era aluna da
Escola Estadual Alfredo José da
Silva, tinha 16 anos e se afogou no
Rio Paraguai, em Barra do Bugres, no
domingo (8) ao ser levada pela
correnteza. Segundo a Polícia
Militar, o comunicado do
afogamento ocorreu às 15h30. Ainda
no domingo os policiais militares,
com apoio da Polícia Ambiental,
fizeram buscas e percorreram o rio
em um barco, porém, ela não foi
encontrada.Barra do Bugres não tem
um quartel do Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros de Tangará da Serra,
foram chamados e iniciaram as
buscas na segunda-feira. Dois
mergulhadores e um bombeiro
vasculharam a área e localizaram o
corpo da jovem afogada. A vitima foi
encaminhada ao IML para necropsia
e posterior liberação aos familiares.
Os bombeiros alertam que
embora neste período de seca o rio
Paraguai esteja com o seu nível muito
baixo, há a necessidade de muita
atenção na hora que a pessoa estiver
tomando banho ou se divertindo no
local. Na extensão do rio existem
vários pontos onde existem partes
fundas que podem ocorrer esse tipo
de acidente. (Colaborou Plug-News).
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Bruto foi localizado na Tabuleta com pesada maquina

F

oram recuperados na noite de
sábado último, (7), um
caminhão VW 24.220, modelo
Euro 3 Worker, placa MII-2837, de
Joinville - SC, cor branca e a escavadeira
Komatsu, modelo PC-160, furtados na
noite do último sábado (7), em Mirassol
D'Oeste, na região de Cáceres.
Segundo Herivelto Cesar
Batista, gerente comercial da empresa
Mitercom Locações Ltda., seu
funcionário, Dirceu Rodrigues da Silva,
estava estacionando o veículo da
empresa no pátio, quando teria sido
rendido por dois homens de estatura
média, um deles armado, sendo um
moreno e um branco ambos utilizando
capuz para tapar o rosto.Os suspeitos
levaram o caminhão e uma escavadeira
que estava na carroceria do caminhão.
O motorista foi levado, e
posteriormente foi liberado nas
proximidades do balneário Pôr-do-sol.

Os dois suspeitos deixaram no local e
tomaram rumo ignorado,
provavelmente seguindo sentido
Mirassol D'Oeste-Cacho.
Os policiais realizaram
diversas diligências no intuito de
encontrar o paradeiro dos dois veículos
roubados. No Distrito de Tabuleta,
avistaram um caminhão em uma rua na
lateral à BR-174 e ao aproximarem-se
do veículo constataram que era um
caminhão VW 24.220 e que em sua
carroceria havia uma escavadeira. Após
a verificação, foi constatado que
tratavam-se dos veículos produtos do
roubo. No local não foi localizado
nenhum dos suspeitos do roubo e foi
verificado ainda que a chave do veículo
não estava no local. Os veículos foram
entregues a empresa, na cidade de
Mirassol D'Oeste. Os investigadores da
Polícia Civil já trabalham em busca dos
criminosos que realizaram o assalto.
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MIRASSOL D´OESTE

Marcel de Sá vice na chapa do prefeito reeleito cassado Elias Leal, disputa tendo com vice, Marcos Ribeiro, atual Chefe de Gabinete da prefeita interina Marinês

Convenção define que quatro
candidatos disputarão eleição
R.14 M-FM c/ Redação

Foto: Arquivo

Na época, oposição contestou reeleição de Elias Leal em 2016

Q

uatro candidatos vão disputar a
eleição suplementar em Mirassol
D'Oeste que vai acontecer em 19
de novembro. As candidaturas foram
definidas nas convenções realizadas no
último domingo (8).
O novo pleito foi convocado
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
em razão do indeferimento da
candidatura de Elias Leal (PSD), que foi
o mais votado e reeleito na última
eleição com 7.830 votos (56,13%).
Apoiado por Elias Leal, o PSD
lançou a candidatura do ex-prefeito
Edvaldo Paiva (PSD) que terá como

vice, Irineu da Farmácia ou Balneário
Lago Azul (PSD). A coligação
denominada "Juntos Por Mirassol",
conta com apoio do PMDB, PSB e
Solidariedade.
Opõem-se à chapa do PSD, os
candidatos a prefeito e vice,
respectivamente, os vereadores
Euclides Paixão (PP) e Fransuelo Ferrai
(PSC). O candidato a prefeito do PP,
inclusive, foi o vereador mais votado
com 825 votos, com apoio do deputado
federal e presidente estadual da sigla,
Ezequiel Fonseca. O PR e PPS
compõem a coligação encabeçada por

Euclides. Em chapa pura, o DEM lançou
o ex-diretor do SAEMI, André Gimenez
e o ex-vereador Laércio Pereira.
Outra candidatura pura foi a
lançada pelo PTB, na convenção de
domingo, encabeçada pelo advogado
Marcel de Sá e Marcos Ribeiro, atual
Chefe de Gabinete da prefeita interina,
Marinês Campos (PTB).
Marcel de Sá foi vice na chapa
que venceu a eleição de 2016, liderada
pelo prefeito reeleito, Elias Leal (PSD).
Nesta eleição, Elias Leal recebeu 7.830
votos.
O segundo colocado, o
advogado Jeferson Beato (PSDB),
conseguiu 6.121 votos. Jeferson
pretendia disputar a eleição suplementar
do dia 19 de novembro, porém, na
convenção do partido com aliados do
pleito de 2016, como PDT e PV, acabou
anunciando a sua desistência, após não
conseguir manter o apoio do PP e PSC.
Já a chapa liderada pelo
comerciante Juvenal Caetano (PRB) e o
candidato a vice, o agricultor Gelson
Miranda (PT), anunciou nesta segundafeira que não vai mais disputar o pleito
suplementar.
Por outro lado, a direção do PT
não descarta em lançar chapa pura, com
Gelson Miranda e Antônio Gregório, já
que o prazo para requerer registro de
candidaturas junto a Justiça Eleitoral
desta Comarca, terminou ontem, 10.
Caso o pedido seja feito pelo PT, subirá
para 5 o número de candidatos à prefeito
que disputarão o pleito eleitoral.

CACHADA FATAL

Morto a facadas no quintal
da casa durante bebedeira
Redação c/ VBN
Foto: Vila Bela News

Fabiano Chaves desferiu golpe de faca no pescoço da vitima

U

m elemento conhecido apenas
pelo prenome de Manoel e entre
os mais próximos, pelo vulgo de
Zé do Cachimbo, 55, foi morto na manhã
do último domingo (8), por volta das
11h30 no quintal da casa de Fabiano
Chaves, na comunidade Vila São José
(Km8), zona rural de Vila Bela da
Santíssima Trindade que desferiu
impiedosamente, um pontaço de faca em
seu pescoço. O violento agressor se
evadiu apó0s o homicídio ter sido
consumado e ainda não foi localizado
pela policia.
Comunicada do crime,
policiais militares de Vila Bela
estiveram no local fatídico,
comprovando que o Manoel já estava
sem vida, apresentando um profundo
corte de faca na jugular.
Foi solicitada a policia
cientifica para a perícia do local e
remoção do cadáver ao IML a fim de ser

feita a necropsia.
Moradores informaram que aos
policiais, que Manoel, o tal Zé do
Cachimbo, fazia uso de bebida alcoólica
diariamente e sempre bebia na
companhia de amigos, um dos quais, o
seu algoz. No dia da tragédia que tiroulhe a vida estupidamente, ele bebia com
dois amigos quando houve uma
discussão entre eles e foi quando o autor
do crime Fabiano Chaves desferiu um
golpe de faca no pescoço de Manoel que
não resistiu o ferimento e veio a óbito.
Apesar de ter picado a mula
após matar o Zé do cachimbo, o
assassino Fabiano Chaves, foi preso
próximo ao local do crime pela Policia
Militar, sendo encaminhado juntamente
com testemunhas para a delegacia de
Policia Civil de Vila Bela, onde foi
autuado em flagrante delito pelo crime
de homicídio e recolhido ao cadeião
local, sob custódia judicial.

CADEIA PRODUTIVA

Carne sustentável do Pantanal
ganha protocolo de certificação
Assessoria c/ Redação

A

Associação Brasileira de
Produtores Orgânicos (ABPO),
com apoio do WWF-Brasil, deu
mais um passo para conservar o Pantanal
e entregar aos consumidores uma carne
bovina sem resíduos químicos, e obtida
com responsabilidade social e
ambiental. O "Protocolo de Carne
Sustentável", lançado atualmente, inova
ao ser o primeiro do país a inserir a
conservação ambiental numa
certificação de raças bovinas.
Pecuaristas que decidirem
aderir, deverão adotar boas práticas
produtivas, como por exemplo: ajuste de
lotação de pastagens para evitar a
compactação, perda de nutrientes e
desequilíbrio do solo; não utilização de
produtos químicos no solo, realização de
curvas de níveis em propriedades da
região do planalto que realizarem a
terminação dos animais; utilização de
pastagens nativas do Pantanal; proteção
dos recursos hídricos e recuperação de
áreas degradadas.
"Esse protocolo valoriza o
homem pantaneiro, sua cultura e os
processos produtivos que há mais de 200

anos preservam o bioma. Somente são
admitidos animais comprovadamente
nascidos no Pantanal e alimentados com
pastagens naturais. Caso o produtor opte
por fornecer grãos ao rebanho, eles
precisam ser certificados e nãotransgênicos", diz Leonardo Leite de
Barros, presidente da ABPO.
O bem-estar animal é uma
preocupação em todas as fases do
processo produtivo, além disso, está
garantida a rastreabilidade de toda a
cadeia produtiva (desde nutricionais,
manejo, transporte, abate e
processamento) e a padronização dos
processos. "O consumidor que escolhe
esse produto, opta por uma carne
saudável, mas também está ajudando a
conservar o Pantanal e sua tradição
cultural, por meio de uma escolha
responsável", conclui Barros.
O "Protocolo da carne
sustentável" está depositado na
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), é fiscalizado pelo
Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e auditado pelo
Instituto Biodinâmico (IBD).

Cáceres-MT, quarta-feira 11 de outubro de 2017
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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.
#189169 DEVEDOR: ANTONIO GILVANIR PEDROZA DA MAIA
- CPF.: 699.276.001-78 - PICARAS, N 83 -VILA NOVA -CACERES
-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de
custas
#188873 DEVEDOR: BENEDITO ROBERTO DA SILVA - CPF.:
378.245.381-68 - PADEIROS, N 189 -CAVALHADA I -CACERES MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de
custas
#189165 DEVEDOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA CARVALHO CPF.: 883.177.651-72 - DOS COLHEREIROS, N 270 -CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item C da
tabela D de custas
#188794 DEVEDOR: FABIO DE SOUZA - CPF.: 723.196.741-87 EUCALIPTOS, N. 325 -MASSABARRO-CACERES -MT - Titulo: -

Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#189180 DEVEDOR:
FELIX ALVES DE ABREU
- CPF.:
513.867.981-34 - ALVES, N 312 -JD CIDADE NOVA -CACERES MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de
custas
#189193 DEVEDOR: GILBERTO PAGUNG RIBEIRO - CPF.:
604.017.101-49 - OPALA, N 11 -COHAB VELHA -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#189186 DEVEDOR: GON$ALOS MACEDO BERGANO - CPF.:
538.693.896-72 - RUA PADRE CASSEMIRO, N S\N -CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da
tabela D de custas
#189192 DEVEDOR: HELTON MARIANO LOUREIRO - CPF.:
033.991.481-51 - SANTA FE, N 62 -VILA IRENE -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de
custas
#189196 DEVEDOR: HEVILA KELLEN BARBOSA DA SILVA CPF.: 993.657.901-15 - LEBLON, N 11 -VISTA ALEGRE
CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da
tabela D de custas
#189225 DEVEDOR: LINDINALVA DE MOURA MACEDO - CPF.:
352.710.191-87 - RUA MICAELA ATALA N.166 -JARDIM DO
TREVO
-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 D da
tabela D de custas
#189226 DEVEDOR: LINDINALVA DE MOURA MACEDO - CPF.:
352.710.191-87 - RUA MICAELA ATALA N.166 -JARDIM DO
TREVO
-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 F da
tabela D de custas
#189171 DEVEDOR: SANDRO CUIABANO RAMOS - CPF.:
958.442.601-04 - DAS CAMELIAS, SN -VILA NOVA -CACERES
-MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:
ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de
custas
#189170 DEVEDOR: TATIANE VITTORAZZI - CPF.: 040.964.98130 - ALMERIA, N 95 -JD IMPERIAL -CACERES -MT - Titulo: Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#189187 DEVEDOR: VITERICO JABUR MALUF
- CPF.:
406.076.316-00
- ALBUQUERQUE, N 615
-CAVALHADA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da
tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS
A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 10 de outubro 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.
#189202 DEVEDOR: ARISCO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- CPF.: 01.615.814/0001-01- RUA AFONSO PENA, 0 -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 L da tabela D de custas
#189233 DEVEDOR: DOCAS DE MATO GROSSO LTDA - CPF.:
03.023.022/0001-65- RUA AVENIDA MARECHAL RONDON, 173 JARDIM SAO LUIZ
-CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES Valor do titul Item O da tabela D de custas
#189216 DEVEDOR: ELIZIA SURUBI DA SILVA - CPF.: 356.000.47134 - RUA DOS CRISTAIS, 273 -VILA MARIANA -CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da
tabela D de custas
#189218 DEVEDOR: FIDELA BACA - CPF.: 207.479.931-49 - AV
SAO LUIZ, 0 -JARDIM SAO LUIZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido: PREFEITURA

MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189204 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189205 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo:
- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189206 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL
-CACERES -MT - Titulo:
- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189207 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266
-SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189208 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo:
- Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189209 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189210 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO -

CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189211 DEVEDOR: LUIZA MARIA DOS SANTOS DE AQUINO CPF.: 915.700.931-72 - RUA SENADOR AZEREDO, 266 -SAO
MIGUEL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#189221 DEVEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF.:
971.242.061-20 - RUA RADIAL 1, 146 -JARDIM IMPERIAL CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Valor do
titul Item L da tabela D de custas
#189228 DEVEDOR: TRANSPORTADORA MODELO LTDA - CPF.:
24.720.708/0001-85- AV SAO LUIZ, 0 -JARDIM MARAJOARA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul
Item O da tabela D de custas
#189203 DEVEDOR:
VIVIANY DA SILVA ALVES - CPF.:
013.601.602-21 - RUA HAITI - JARDIM PANORAMA, 7 -JARDIM
VILA REAL
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS
A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 10 de outubro de
2017.

OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO
PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO
OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 10 de outubro 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.
#188594 DEVEDOR: CHARLOTTE BOUTIQUE LTDA - CPF.: 05.554.984/0001-76- R CORONEL FARIA -CACERES
-MT - Titulo: - Apres: ECOCREDI - Sacador: BRISA EMBALAGENS LTDA. - Favorecido: BRISA EMBALAGENS
LTDA. Valor do titul Item J da tabela D de custas
#189199 DEVEDOR: MONEZ & QUEROZ LTDA EPP - CPF.: 07.457.132/0001-96- RUA CEL DULCE, 240 -CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E - Sacador: CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG- Favorecido: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRO Valor do titul Item F da tabela D de custas

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 18 de outubro de
2017, às 10:30 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, b) Ratificação e aprovação das
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31/12/2015 e 31/12/2014, c) Destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, d) Eleição dos
membros do Conselho de Administração para novo mandato, e fixação da remuneração dos administradores.
2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social, para dele excluir a obrigatoriedade de que os
membros do Conselho de Administração sejam acionistas, b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº
6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
Cáceres-MT, 03 de outubro de 2017.
HERMES BERNARDES BOTELHO - Membro do Conselho de Administração.
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GOL DE PROFETA

Luverdense que disputa a série B do Brasileirão, ainda não venceu, carregando a lanterninha com a terceira derrota em quatro jogos, amargando a 6ª colocação

Verdão de Lucas amarela e
Azulão vira nos acréscimos

Olhar Esportivo

D

om Bosco e Luverdense
se enfrentaram na noite
da última segunda-feira,
no jogo de fundo da rodada dupla
na Arena Pantanal, em jogo
válido pela 4ª da Copa FMF. O
Luverdense saiu na frente, mas
tomou a virada nos acréscimos
com o gol do volante artilheiro
Felipe Profeta, determinando a
vitória do azulão pelo placar de
2x1. Com a vitória o Dom Bosco
chegou aos 7 pontos deu um
passo importante para a
classificação e divide a 1 ª
colocação da competição com
Cuiabá e o União.
As duas equipes

começaram a partida em um
ritmo morno e sem muita
criatividade. Mas o nível foi
melhorando no decorrer do
tempo. A primeira grande chance
foi para o Lec. Após cobrança de
falta e bate rebate na área, a bola
se ofereceu para o camisa 10,
Eric, que finalizou duas vezes. A
primeira batendo na zaga Dom
Bosquina e a segunda passando
perto da trave.
Logo depois o
Luverdense perdeu uma chance
claríssima. O atacante Jonata na
linha da pequena área finalizou
para o gol vazio, sem goleiro, mas
o zagueiro Bruno Felipe esticou a

Na Copinha FMF, o Luverdense está decepcionante

APITO FROUXO

De virada Galo come Mixto
quente na Arena Pantanal
Olhar Esportivo

O

Sinop bateu o Mixto em
plena Arena Pantanal,
pelo placar de 3 a 1, na
noite da segunda-feira (9).
O resultado deixa o Sinop
com quatro pontos, na quarta
posição, tirando o Mixto do G4. O
árbitro Maílson Arruda não teve
uma boa atuação e errou em dois
lances capitais da partida.
A vitória do Galo do Norte
veio de virada, pois o Tigre saiu
na frente aos 19 minutos.
O camisa 7 Kauê se
aproveitou de jogada aérea e
cabeceou com estilo, encobrindo
o goleiro Yuri. Jogadores do
Sinop reclamaram bastante de
uma 'carga' do Mixtense.
Aos 38 minutos um erro
grave da arbitragem. Atacante do
Sinop invade a área e zagueiro
mixtense nitidamente corta a bola
muito antes de encostar no
adversário, o árbitro
equivocamente marcou pênalti.
Mayc foi para a cobrança e
deixou tudo igual.
Na segunda etapa o Sinop
chegou à virada aos 21 minutos.
Em jogada de apenas quatro
toques, o goleiro Yuri 'quebrou a

bola' e ela acabou sobrando pra
Bruninho ficar 'cara a cara' com
Gigante e ter categoria para
ampliar.
O Mixto se perdeu
totalmente em campo após levar a
virada. Logo depois foi a vez de
mais um lance polêmico, dessa
vez contra o Sinop.
A defesa Alvinegra 'se
enrola' e o time faz gol contra, o
auxiliar assinala impedimento de

Foto: Julio Tabile

perna e salvou em cima da linha.
Aí foi a vez do Dom Bosco perder
um gol feito. Cobrança de falta e o
goleiro Gabriel deu rebote,
Thiago Vinícius e Bruno
chegaram juntos pra completar,
mas a bola foi em cima do goleiro.
Assim o primeiro tempo
terminou mesmo no 0x0. Os gols
perdidos na primeira etapa se
transformaram em gol logo na
volta do intervalo. O Luverdense
saiu na frente. Nova jogada de
linha de fundo pela esquerda, o
goleiro Vitor não conseguiu
cortar e o atacante Fumaça só
completou para gol. 1x0.
O Jogo seguiu equilibrado

atacante do Sinop por
supostamente atrapalhar a zaga.
Já aos 40 minutos foi a vez
de Bruninho novamente ir às
redes e decidir a partida.
Logo após o tento a Arena
Pantanal sofreu uma queda
parcial de energia e o jogo ficou
parado por seis minutos.
Nos últimos lances o Galo
do Norte ainda acertou uma bola
na trave.
Foto: Thiago Mattos

e aos 23 minutos o Azulão
conseguiu o empate. Chute de
fora da área do Deivissom no
canto direito do goleiro Gabriel.
Ele chegou a tocar na bola, mas
não conseguiu fazer a defesa.
1x1. O Dom Bosco teve a chance
de virar com João Pedro que tinha
entrado no 2º tempo. Ele se jogou
para completar um cruzamento da
esquerda, mas a bola acabou indo
por cima. Tudo se encaminhava

para o empate quando, nos
acréscimos brilhou a estrela do
volante Felipe Profeta.
Ele recebeu na entrada da
área e bateu colocado para dar a
vitória para o Azulão da Colina
Iluminada. O Luverdense ainda
não venceu. Foi a terceira derrota
em 4 jogos, o time de Lucas do
Rio Verde amarga a 6ª colocação
e se complicou na briga por uma
vaga nas semifinais.

Galo do Norte ganha de virada do Mixto na Arena
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Aos 90 anos de idade, a cacerense
nascida Benedita “Valderez”
Cuiabano de Souza, filha do exprefeito de Cáceres Manuel Felipe
Fernandes Cuiabano e de Maria
Agostinha Motta Cuiabano, é uma
das mulheres talentosas de
Cáceres, que ajudam a escrever a
história dessa cidade.
Dona
Valderez se destaca na arte de
restaurar imagens sacras de
diversas igrejas da Diocese São
Luiz e de famílias cristãs. É gente
nossa, e merece destaque nesta
coluna.

By Rosane Michels

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

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

Desejamos uma excelente quarta-feira a competente
esteticista Denise Doro, que tem deixado as mulheres
cacerenses ainda mais belas com avançados
tratamentos de beleza. Grande abraço.

Áries

Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o início
de um período de movimento e boas
novidades relacionadas à sociedades e
parcerias financeiras. O período pode
ser marcado por grandes empréstimos
e investimentos. Você viverá maior
contato com suas emoções profundas.

Leão

Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o início
de um período de movimento positivo
em sua vida doméstica e familiar. Sua
casa passa a ser o melhor lugar do
mundo para receber amigos e parentes
queridos. A compra ou venda de um
imóvel, não está descartada.

ou yoga.

***************
Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o
início de um período de movimento
positivo e intenso nos
relacionamentos. O período pode ser
marcado por boas parcerias ou uma
sociedade comercial importante. Um
namoro pode começar.

Virgem

Júpiter deixa Libra, onde esteve durante
um ano e começa a caminhar através de
Escorpião marcando o início de um
período de boa comunicação e
necessidade de expandir o
conhecimento. O período é ótimo para
acordos e negociações, que certamente
resultarão em um novo contrato de

trabalho.

Júpiter deixa Libra, onde esteve
Capricórnio
Sagitário durante
um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o
início de um período de contato mais
profundo com suas emoções e mundo
espiritual. O período é ótimo para
começar o planejamento de um novo
projeto, para a prática da meditação

Em visita a Princesinha no fim de semana os amigos Vitor Vidal
Campos, Dennys Prado e Gabriel Duarte Aguiar, que vieram da
capital curtir as belezas da city e rever amigos.

Gêmeos

Libra

Nossos parabéns a Conceição Rondon que nesta
sexta-feira completa mais um ano de vida, bem
vivida ao lado dos seus amigos e familiares. Que
Deus lhe proteja e ilumine os anos vindouros
com saúde, paz e alegrias no coração. Grande
beijo. Felicidades sempre! Na foto ao lado da
filha Gisela.

Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o início
de um período de rotina intensa, com
inúmeras atividades, especialmente
relacionadas a novos projetos de
trabalho. Durante um ano, sua saúde
passa por um ótimo período de
equilíbrio.

Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o
início de um período de movimento
intenso e positivo para sua vida
material e financeira. O período pode
ser marcado por projetos e contratos
que envolvam o aumento de seus

Câncer

Júpiter deixa Libra, onde esteve
durante um ano e começa a caminhar
através de Escorpião marcando o
início de um período de movimento
intenso e positivo para o seu coração.
Um novo amor pode surgir a qualquer
momento para cancerianos solitários. Se for
comprometido, o período envolve renovação do amor.

Júpiter deixa Libra, onde esteve
Escorpião durante
um ano e começa a caminhar
através de seu signo marcando o início
de um período de crescimento e
expansão em todos os setores de sua
vida. A sorte chega para você. Algumas
portas se abrem com mais facilidade e
novas oportunidades chegam à sua
vida.

rendimentos.
Júpiter deixa Libra, onde esteve durante
um ano e começa a caminhar através de
Escorpião marcando o início de um
período de movimento intenso e positivo
em sua vida social, com amigos, novos e
antigos, que se aproximam com
facilidade. O período pode também ser
marcado por novos contatos e contratos
com grandes empresas e instituições.

Júpiter deixa Libra, onde esteve durante
Aquário um
ano e começa a caminhar através de
Escorpião marcando o início de um
período de movimento intenso e positivo
para os seus projetos profissionais e
planos de carreira. O sucesso e o
reconhecimento chegam, depois de um
tempo de esforços. Chegam tempos de
colheita.

Peixes

Júpiter deixa Libra, onde esteve durante
um ano e começa a caminhar através de
Escorpião marcando o início de um
período de movimento intenso e
positivo para projetos de médio prazo,
pessoais e profissionais, envolvendo
viagens internacionais e contato com
pessoas e empresas estrangeiras.

