
O sol, já em Sagitário, começa a 
movimentar positivamente os projetos de 
médio prazo, especialmente que envolvem 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento é de otimismo e renovação da fé. 
As viagens internacionais, acontecem com 
mais facilidade, pois a possibilidade de 
contato com outras culturas aumenta 
sensivelmente.
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O sol, já em Sagitário, deixa você mais 
fechado e voltado para suas emoções 
mais profundas. Você se apercebe de suas 
verdadeiras necessidades emocionais, e 
isso pode trazer a necessidade de 
começar a fazer mudanças em sua vida e 
emoções. Uma nova parceria ou 
sociedade financeira pode começar a ser 
negociada nos próximos dias.

O sol, já em Sagitário, movimenta de 
m a n e i r a  p o s i t i v a  s e u s  
relacionamentos, tanto os pessoais 
quanto os profissionais. Você estará 
mais aberto e comunicativo e sua 
vida social ganha um novo colorido. 
Novas parcerias, amizades, namoro e 
sociedades comerciais podem ser 
firmadas nas próximas semanas.

O sol, já em Sagitário, movimenta de 
manei ra  pos i t iva  sua  ro t ina ,  
especialmente a de trabalho. Um novo 
projeto pode começar a ser negociado 
ou já firmado e tomar o seu tempo nas 
próximas semanas. Sua saúde passa 
também por um período de equilíbrio. 
O momento é bom para realizar 

exames de rotina.

O sol, já em Sagitário, movimenta sua 
vida social e aproxima os amigos, 
marcando um período de prazer e 
alegrias. Você estará mais aberto e 
simpático, mais voltado para o seu 
coração. Um novo romance pode 
acontecer nas próximas semanas. Se já 
for comprometido, esta é uma ótima 

fase para renovar o amor no relacionamento.

O sol, já em Sagitário, movimenta sua 
vida doméstica e os relacionamentos em 
família, trazendo a possibilidade de 
reuniões gostosas e bons encontros com 
amigos e parentes queridos em sua casa. 
O momento pode envolver o início de 
uma reforma ou redecoração. A compra 
ou venda de um imóvel de família não 

está descartada.

O sol, já em Sagitário, deixa você mais 
fechado e introspectivo, mais voltado 
para sua vida emocional e passado. 
Começa a fase do ano em que você 
deve fazer um balanço do que vale e do 
que não vale a pena manter em sua 
vida, sejam situações ou pessoas. O 
momento é bom para a reflexão e o 

planejamento de novos projetos.

O sol, já em seu signo, movimenta sua 
vida, renovando sua energia vital, 
abrindo portas e trazendo novas 
oportunidades na vida pessoal e 
profissional. Começa um novo ano 
astral e, por esse motivo, você deve 
começar a colocar os projetos que 
foram idealizados nas últimas semanas 

em prática. Um novo ciclo inicia.

O sol, já em Sagitário, melhora a 
comunicação e torna sua vida social 
mais agitada. Antigas amizades são 
renovadas e novas podem ser 
realizadas. O momento é ótimo para as 
reuniões de negócios, especialmente as 
que envolvem acordos. Um novo 
contrato de trabalho pode ser 

negociado e firmado nas próximas semanas.

O sol, já em Sagitário, movimenta sua 
vida social aproximando os amigos. 
Você estará mais aberto, simpático e 
comunicativo e, mesmo que queira, 
não vai conseguir ficar só ou parado. 
Um novo projeto pode surgir 
relacionado a questões sociais e/ou 
políticas e pode resultar na negociação 
de um novo contrato e trabalho.

O sol, já em Sagitário, movimenta sua 
vida material e financeira, indicando um 
período importante para a organização 
de seus ganhos e gastos. O momento 
pode envolver a negociação de um 
projeto que envolve o aumento de seus 
rendimentos, ou mesmo de um novo 
trabalho. O dinheiro chega com mais 
facilidade nas próximas semanas.

O sol, já em Sagitário, movimenta seus 
projetos profissionais e planos de 
carreira indicando uma fase de colheita, 
depois de meses de dedicação e esforço. 
Enfim, você será reconhecido e o 
sucesso chega através de uma 
promoção ou da aprovação de um novo 
projeto. Sua imagem pessoal e 

profissional melhora consideravelmente.

No rol de aniversariantes de hoje, o 
competente advogado Plínio 
Samaclay, que comemora a data ao 
lado da esposa, filhos e amigos. Que 
Deus derrame infinitas bênçãos sob 
sua vida e que essa data seja sempre 
festejada com saúde e alegria. Nosso 
brinde com votos de felicidades.

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

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

Completando mais um ano de vida a querida Hilda Silva, que recebeu 
o carinho especial dos filhos, netos e amigos. Na foto com a filha 
Edileuza. Parabéns Dona Hilda, que Deus lhe conceda muita saúde e 
muitos anos. 

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

E não é que a cegonha resolveu pintar mais uma vez na 
vida do casal Elias Rocha e Adriana Nunes, que 
receberam no fim da semana passada o resultado positivo 
de exame de gravidez. Parabéns novamente aos futuros 
papais. Que Deus conceda uma gestação saudável e que 
essa criança seja uma benção em suas vidas.

Nosso alô especial a linda, simpática e elegante Inês 
Maria, que erradia alegria com seu jeito forte e 
determinado de ser. Grande abraço e uma excelente 
quarta-feira. 

Embelezando nossa High Society a simpática 
Allyne Oliveira de Lima, que festejou mais uma 
primavera ao lado dos amigos e familiares. Nossos 
votos de felicidades regados a conquistas e muita 
saúde. Feliz Niver!
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final da competição é apontada 
como um dos fatores causadores 
do desconforto. A posição oficial 
do Vasco, entretanto, é de que 
Eurico Miranda está recuperado e 
em "ótimas condições" para 
semana decisiva, com o duelo com 
o Ceará, sábado, às 17h30 (de 
Brasília), no Maracanã, pela 
última rodada.   
 Em janeiro deste ano, 
Eurico Miranda foi internado para 
uma lobectomia pulmonar, que é 

uma abordagem cirúrgica do 
câncer de pulmão. No fim de julho 
de 2015, o dirigente fez uma 
raspagem na região da bexiga e se 
recuperou bem. 
 Em 2014, no ano em que 
foi reeleito para o triênio 
2015/2016/2017, chegou a ser 
internado com pressão alta e com 
quadro de infecção urinária. O 
presidente também se curou de um 
câncer na bexiga em meados dos 
anos 2000.

escadarias do local. Já no setor de 
embarque, solicitou atendimento 
do Doutor Albino Pinto, médico 
que acompanhava a delegação.   
 Apesar do mal-estar, o 
pres idente  não apresentou 
alteração de pressão e seguiu 
viagem para o Rio de Janeiro sem 
maiores complicações, apesar de 
ser observado de perto pelos 
m é d i c o s .  O s  j o g a d o r e s  
acompanharam tudo à distância e 
demonstraram preocupação com o 
mandatário, que é constantemente 
elogiado pelo elenco por sua 
postura.  Apesar da má campanha, 
o Vasco não sofreu com problemas 
de atraso de salário durante o ano e 
ofereceu estrutura em viagens 
mais desgastantes na Série B. 
 A tensão natural da reta 

ão foi só na tabela da Série NB que a derrota para o 
Criciúma, sábado, gerou 

efeitos negativos para o Vasco. O 
clima pesado pela situação de 
pressão na luta pelo acesso ganhou 
um novo capitulo ainda em Santa 
Catarina, antes da  de volta viagem
para o Rio de Janeiro, quando o 
presidente Eurico Miranda 
demonstrou um mal-estar e 
precisou de atendimento médico 
nos minutos que antecederam o 
embarque na cidade de Jaguaruna. 
O clube confirma o episódio, mas 
garante que o mandatário já se 
encontra em "ótimas condições". 
 Eurico Miranda tem 72 
anos e apresentou problemas de 
saúde recentes, mas não abriu mão 
de acompanhar o elenco vascaíno 

nas desgastantes viagens ao longo 
da temporada. Com voos fretados 
muitas vezes, o deslocamento foi 
facilitado e o presidente esteve em 
Criciúma para partida que poderia 
decretar a volta à Série A.
 Quem esteve no local 
relatou que, desde antes de a bola 
rolar, o dirigente não aparentava 
visualmente estar em suas 
melhores condições e queixou-se 
aos médicos após o revés.    
 O Vasco retornou ao Rio de 
Janeiro em voo fretado ainda na 
noite de sábado, partindo de 
Jaguaruna, cidade a 50km de 
Criciúma. Ao chegar no acanhado 
aeroporto,  Eurico Miranda 
apresentava sinais de fraqueza e foi 
conduzido a um acesso alternativo 
para que não precisasse encarar as 

que vai ganhar, porque é lá no 
topo onde ele merece estar – 
respondeu Rafinha, questionado 
pelo GloboEsporte.com na sala 
de imprensa do Celtic Park.
 Sobre o jogo contra o 
Celtic, que decide a classificação 
do Barça para as oitavas de final, 
o meia prevê um duelo difícil em 
Glasgow, mas celebra o regresso 
de Messi, que não jogou no fim-
de-semana contra o Málaga por 
vírus intestinal. Os catalães não 
saíram do empate por 0 a 0.
 – O Messi está bem, penso 
que a equipe tem capacidade para 
jogar sem ele, mas como é o 
melhor do mundo é natural fazer a 
diferença. 
 Sabemos que vai ser uma 
partida difícil, é um estádio duro, 
em que a torcida puxa junto e 
influencia muito. Eles vão querer 
jogar melhor que no Camp Nou 
(quando o Barça venceu por 7 a 0) 
– concluiu o meia.
 O GloboEsporte.com 
transmite ao vivo o jogo entre 
Celtic e Barça, pelo Grupo C da 
Liga dos Campeões. Em caso de 
vitória, o time espanhol garante 
vaga nas oitavas de final.

a  s emana  em que  Nterminam as votações 
para o prêmio de melhor 

jogador do mundo da Fifa, agora 
chamado de “The Best”, o 
assunto é tema em todas as 
entrevistas coletivas da Liga dos 
Campeões. Na véspera do duelo 
entre Barcelona e Celtic, não foi 
exceção.
 O meia Rafinha analisou a 
atual situação de Neymar, que foi 

terceiro na temporada passada, 
mas este ano dificilmente estará 
no pódio. 
 O brasileiro, no entanto, 
não vê uma queda no rendimento 
do amigo. Nem um passo atrás do 
futebol brasileiro, pelo prêmio 
que escapa ao Brasil desde 2007 – 
Kaká foi o último a lavar o troféu.
 – Para mim, ele é um dos 
melhores do mundo, se mantém 
este nível, eu não tenho dúvidas 

Globo Esporte

Globo Esporte

 Rafinha não vê passo atrás de Neymar 
pela Bola de Ouro: “Ainda vai ganhar”

Rafinha Alcântara, meia do Barcelona, em entrevista coletiva antes de duelo com Celtic  

Foto: Reuters / Lee Smith

«AINDA VAI GANHAR»

Eurico Miranda acompanha partida do Vasco em São Januário  

Foto: André Durão

ALTA TENSÃO

Quadro de mal-estar deixa presidente debilitado em aeroporto, mas medicamento e 
pressão controlada amenizam susto. Clube informa que ele está em "ótima condição"

Eurico recebe atenção de médico 
após derrota para o Criciúma
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RESPONSÁVEL CPF/CNPJ PROTOCOLO CDA/PROCESSO APRES/CEDENTE TABELA

A. CEBALHO DE BRITO ME 10.647.500/0001-73 167771 2016/1392
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

ADATIVO FERREIRA DE ASSIS 151.012.668-68 168663 2016/8948
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

ADATIVO FERREIRA DE ASSIS 151.012.668-68 168582 2014/78
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

ADELAIDE DE ARRUDA SCAFF 304.644.041-34 168887 2015/6462
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

ALDAISE DE MORAES VAZ 505.409.207-20 169031 2016/5453
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

ALDAISE DE MORAES VAZ 505.409.207-20 168413 2016/5453
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

ANA MARIA DA COSTA E FARIA 022.956.441-00 169025 2015/2177
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

ANTONIO ADMILSON DE CAMPOS 780.740.291-15 168485 2015/401
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

ARGEMIRO ORTIZ 202.581.601-44 168608 2016/8200
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

AUTO POSTO CACERES LTDA 01.396.787/0001-15 168586 2016/8093
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

BENEDITA VANDINEIA DE OLIVEIRA 298.539.401-59 168531 2015/3391
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

BENEDITA VANDINEIA DE OLIVEIRA 298.539.401-59 168532 2015/3393
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

BOLIVAR BUFULIN 007.332.531-72 168941 2016/9126
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

CARMOS HENRIQUE ROQUE - 216.290.991-04 12.795.515/0001-04 167832 2016/5430
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

CLAUDINEI PEREIRA AVELINO 345.967.206-49 167780 2016/4561
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

CRISTINEI RODRIGUES MELO 816.081.441-00 168957 2016/9137
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

DANIELE CAROLINE LOPES LIMA 031.476.891-23 168913 2016/9102
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

DILSON CARDOSO DE OLIVEIRA 486.971.681-04 167781 2016/4564
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

DONATO FORTUNATO OJEDA 001.746.021-20 169028 2016/2031
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA E 

OUTRA
843.967.841-04 168661 2016/8946

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

EDMILTON DE CARVALHO 207.487.601-72 168607 2015/800
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

EDUARDO GARCIA DA COSTA MARQUES E 

OUTRO
001.200.961-02 168770 2015/4451

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

EDUARDO GARCIA DA COSTA MARQUES E 

OUTRO
001.200.961-02 168771 2015/5090

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ELIETE FANAIA DE FRANCA 207.669.801-97 168592 2014/1079
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA 003.629.561-20 169041 2015/2273
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA 003.629.561-20 169042 2015/2274
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

FABIO DE SOUZA ARANGE 005.235.351-63 167841 2016/4660
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

FOAD JOSE GATASS 429.823.401-00 169036 2015/2240
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

FRANCISCO PORFIRIO DE AZEVEDO 301.400.561-49 168966 2016/9144
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

GESSENITO DA SILVA BARBOSA 768.726.961-68 167829 2016/4640
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

GIRLENE FATIMA NEVES 567.595.331-00 167833 2016/4646
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

J. ZANATA ME 01.294.602/0001-61 167828 2015/7419
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

JOAO DANTAS DA SILVA 648.488.258-49 168886 2015/464
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JOEL RODRIGUES DE SOUZA 274.479.361-20 168565 2016/319
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

JOEL SOARES VIANA JUNIOR 486.961.881-87 168423 2016/198
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

PREFEITURA MUNICIPAL  

AV GETULIO VARGAS 502, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS OPERARIOS 155, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV GETULIO VARGAS 

1033, BAIRRO CENTRO, 

RUA E 10, BAIRRO VILA 

SANTA CRUZ, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA TIRADENTES 146, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ITAPORA 12, BAIRRO 

COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

292, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

292, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA TAQUARI 10, BAIRRO 

VITORIA REGIA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL FARIA 482, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA COSTA MARQUES 

977, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

SADIA II DISTRITO NOVA 

CACERES SN, BAIRRO 

ZONA RURAL, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS ECONOMISTAS 

CAVALHADA 3, BAIRRO 

CAVALHADA II, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA COSTA MARQUES 

678, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DR. SABINO VIEIRA 

105, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV OLAVO BILAC 22, 

BAIRRO MONTE VERDE, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV OLAVO BILAC 22, 

BAIRRO MONTE VERDE, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

1089, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PORTO CARRERO 417, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS RUBIS 236, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS COLHEREIROS 

270, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS OPERARIOS 941, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS OPERARIOS 941, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA AVILA 118, BAIRRO 

JD. IMPERIAL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA II 69, BAIRRO DNER, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL PONCE 95, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

906, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ, BAIRRO JD. 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA CORONEL JOSE DULCE 

292, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

426, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

426, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA COSTA MARQUES 

555, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DO CURURU 99, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA 13 DE JUNHO 556, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA 13 DE JUNHO 556, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO

DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENDEREÇO

RUA FREI AMBROSIO, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente 

EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de 

responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 

incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, 

Lei nº 9.492/97).  
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JOELMA BATISTA 007.191.681-47 168506 2016/3758
DE CACERES

ITEM G

JONAS EGUES ME 05.698.005/0001-53 167795 2016/4588
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JOSE GONCALVES DE SA NETO 207.904.301-34 168462 2014/468
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JOSE OLAVO DE PAULA 044.857.238-95 167844 2016/4666
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ALM. BARROSO, 

BAIRRO JD. PARAISO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO JOAO 324, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS LEITE DE SOUZA 

1, BAIRRO COHAB NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

LUCAS GABRIEL DE MELO ZACCARO - 

13.348.394/0001-15
13.348.394/0001-15 167836 2016/4650

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

LUCAS GABRIEL DE MELO ZACARO 027.725.351-93 167750 2016/5434
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

LUCIO ORTEGA 027.790.301-78 168591 2016/8141
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

LUIZ ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 929.204.468-00 168960 2016/9140
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

LUIZ ELIAS ANTUNES 005.006.311-15 168716 2015/6239
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

LUIZ NELIO DA C FARIA E OUTROS 008.951.051-87 168889 2016/9088
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

M I GOMES CORREIA 13.544.104/0001-09 168076 2016/4893
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

MARIA IDAMI OLIVEIRA SILVA 579.190.251-15 167758 2016/5445
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

MARIO APARECIDO BARBOSA 485.759.412-91 168901 2016/9093
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

MARLEI ANTONIA DE OLIVEIRA 642.816.632-15 169009 2015/5416
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

MEDIO NORTE REPRESENTACAO COMERCIAL 

LTDA ME
09.591.146/0001-23 167821 2016/4628

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

MELO SANTANA 207.510.951-68 168593 2014/982
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

MISSAO EQUIPAR 03.107.736/0001-51 168498 2016/3738
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

MOACIR JESUS MACEDO 293.214.841-91 168449 2015/6992
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

NEUZA JOSEFA DA SILVA SANTOS 303.721.601-82 168460 2013/197
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

NESPOLI E AGUIAR LTDA ME 16.674.990/0001-83 167843 2016/4664
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

NEUTON DA SILVA 040.506.497-72 168805 2015/6296
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA 924.890.791-15 168442 2016/5811
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

NORMA ZANCANARO PIRAN 264.677.028-67 167757 2016/5444
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

ODINEL ALVES DOS SANTOS 207.611.551-04 168563 2015/3947
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ORANDI DE ARNALDO 289.941.752-53 168561 2016/340
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

PAULO JANIO GOMES DA SILVA 763.232.001-63 168611 2015/5956
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

PAULO ROBERTO JORDON 843.904.252-34 168419 2015/2565
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

PETRONILHA ANGELA DELUQUE 050.023.301-26 168589 2015/3444
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

PETRONILHA MATOS BEJARANO 415.535.351-20 169016 2015/5481
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RADAR MOTOS COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA
01.860.243/0001-62 167787 2016/4572

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM N

REINALDO DONIZETE DOS SANTOS 523.128.791-15 168577 2016/7968
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RENE LOPES PINTO 174.713.549-68 168576 2015/873
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

RIBAMAR CARVALHO DA SILVA 177.938.901-91 167779 2016/4560
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR 897.823.991-91 167818 2016/4625
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

ROGERIO TESCH DE OLIVEIRA 384.359.691-34 168882 2016/9083
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RONILSON DOS SANTOS CASTRO 040.863.711-03 168538 2016/7410
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ROSELI DO NASCIMENTO 486.916.231-87 168428 2015/6909
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

SEBASTIAO MARQUES GARCIA 034.274.981-15 168434 2015/5556
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

TISSALEIA LTDA ME 02.939.039/0001-02 167936 2016/4147
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

VALDEMAR PESSOA FILHO E ESPOSA 003.786.311-87 168426 2015/1159
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

VASQUES DE MATOS E CARVALHO LTDA ME 14.727.665/0001-06 167840 2016/4658
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

RUA DOS RUBIS 801, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL PONCE 41, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 553, 

BAIRRO CAVALHADA II, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 12, 

BAIRRO COHAB NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

1791, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA 15 DE NOVEMBRO 

237, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

117, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA 6 DE OUTUBRO 727, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL PONCE 297, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 98, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL PONCE 206, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO JOAO 470, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA FREI AMBROSIO, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DR. SABINO VIEIRA 

141, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TALHAMARES 312, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS GRAUNAS 250, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV GETULIO VARGAS 710, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS ESMERALDAS 

446, BAIRRO COHAB 

VELHA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS LAVAPES 352, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA B 15, BAIRRO JD. 

GUANABARA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA TIRADENTES 396, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV JOSE PALMIRO DA 

SILVA 139, BAIRRO DNER, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TOPAZIOS 150, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA EPITACIO PESSOA 

502, BAIRRO JUNCO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TOPAZIOS 225, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA COSTA MARQUES 

853, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV 7 DE SETEMBRO 410, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DR. SABINO VIEIRA 

499, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV GETULIO VARGAS 439, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA AUSTRIA 3, BAIRRO 

VILA REAL, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS VILELAS 151, 

BAIRRO JD. DO TREVO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS PIRIQUITOS, 

BAIRRO MARACANAZINHO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL PONCE 206, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA COMANDANTE 

BALDUINO 800, BAIRRO 

CENTRO, CÁCERES/MT CEP 

78200000 

RUA MARECHAL DEODORO 

478, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua Cel. José Dulce n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta 

publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas . CÁCERES/MT, 22 DE NOVEMBRO DE 2016 . BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

JULIERME LEITE FERRAZ DE OLIVEIRA 688.734.681-87 167835 2016/4649
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JUVENIL DELUQUI 207.573.521-20 168894 2015/888
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

KATIUSCIA MACIEL PEREIRA 785.744.551-72 168609 2015/2160
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

LAURINDA DEL FIOL XAVIER 908.805.101-10 168517 2015/5751
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

LENITA DA SILVA LARA AIRES 922.281.351-00 168446 2015/2952
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

RUA 6 DE OUTUBRO 233, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS PIRIQUITO 842, 

RUA SÃO PEDRO 957, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA 06 DE OUTUBRO 553, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS OPERARIOS 

1550, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ELCIO ALVES DOS 

SANTOS, BAIRRO SÃO 

LOURENCO, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

TROTE SOLIDÁRIO LEVA 149 PESSOAS A DOAREM SANGUE

A campanha Universitário 
Sangue Bom, promovida pelo 
curso de Ciências Contábeis do 
câmpus de Nova Mutum da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), conseguiu que 
em um único dia (19.11) 149 
pessoas doassem sangue.  A 
c o l e t a  f o i  r e a l i z a d a  n a  
Universidade pelas equipes do 
Instituto de Hematologia do 
Centro Oeste (IHEMCO), com 
sede em Cuiabá e do Centro 

Médico Laboratorial AMA de Nova Mutum. O sangue coletado será distribuído 
pela IHENCO para as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIS) dos Hospitais 
Regionais de Mato Grosso. Os veteranos do curso de Ciências Contábeis queriam 
promover um trote solidário e, assim, surgiu o  Universitário Sangue Bom. Mas os 
doadores não ficaram restritos aos calouros. Acadêmicos, professores e técnicos da 
Unemat, assim como pessoas da comunidade de Nova Mutum aderiram a 
campanha. A acadêmica Patricia Lauxen, uma das organizadoras, disse que o 
resultado superou todas as expectativas e que já pensam em repetir o Universitário 
Sangue Bom em 2017. "Nós só temos a agradecer todos que apoiaram e 
participaram da ação, afinal doar sangue é doar vida", concluiu a acadêmica. 
(Fonte e Foto: Assessoria)

POLÍCIA CIVIL PRENDE GARIMPEIROS COM 

ARMA E MUNIÇÕES EM COMODORO

Três homens envolvidos com 
atividade de garimpo foram 
presos pela Polícia Judiciária 
Civil, no sábado (19.11), no 
município de Comodoro. Os 
suspeitos, D. S. R., 47, E. R. F., 
44 e V. V. S., 44, foram flagrados 
em posse de uma arma de fogo, 
munições e ferramentas. A prisão 
dos garimpeiros aconteceu após 
a equipe da Delegacia de 
Comodoro receber uma denúncia 
de que havia uma caminhonete 
Chevrolet S-10 abandonada na região conhecida como estrada da “Baiana”. Com a 
informação, policiais se deslocaram até o local, onde realizaram a abordagem dos 
três suspeitos, que alegaram que estavam procurando ouro na região. Em poder 
deles, foram encontrados uma pá, um revólver calibre 22, 5 munições intactas, 2 
bateias, um detector de mental avaliado em R$ 20 mil. Os acusados foram 
conduzidos a Delegacia de Comodoro, onde foram autuados pelo crime de porte 
ilegal de arma de fogo e munições. (Fonte e Foto: PJC-MT)
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Editoria

 número de casos de dengue é 

Ode 27.257, aumento de 04%, em 
relação ao mesmo período de 

2015. Já a Zika são 24.512 casos 
(aumento de 163% do total anual de 
2015) e de Febre Chikungunya são 
1.427 casos (aumento de 338% do total 
anual de 2015).
 De acordo como o boletim de 
monitoramento, a comissão de 
investigação de óbitos do programa da 
Dengue,  vem acompanhando a 
investigação de 46 casos, sendo 16 
notificações de óbitos por dengue (sendo 
5 confirmados até o momento), 16 de 
casos graves (sendo 6 confirmados) e 14 
de dengue com sinais de alarme (sendo 9 
confirmados). 
 Os municípios de Jangada, 
Nossa Senhora do Livramento, Santa 
Terezinha, Conquista d'Oeste e 
Figueirópolis d'Oeste não registraram 
incidência de Dengue. Quanto à febre 

stat ís t ica divulgada pelo EMinistério da Saúde demonstra 
que 87 pessoas perderam a vida, 

no Estado de Mato Grosso, entre os anos 
2000 a 2015 após picadas de serpentes 
venenosas.
 O número crescente de vítimas 
no território matogrossense, pode ser  
ainda maior, pois, os registros referentes 
aos  anos 2013 (4 mortos), 2014 (4 
mortos) e, 2015 (2 mortos) aparecem 
sujeitos a alteração. Em todo o Brasil, 
nos dezesseis anos demonstrados na 
estatística oficial, 1720 pessoas foram a 
óbito, picados por cobras.
 E m b o r a  n ã o  h a j a  
pronunciamento das autoridades 
federais da Saúde e, sequer dos políticos, 
que deveriam representar o povo nas 
questões de interesse público,  o número 
de vítimas seguramente vai aumentar a 
partir de 2015, porque o estoque de soro 
não está sendo devidamente reposto.
Quadro Desesperador - Desde 2015 a 
falta de reposição do estoque de soro 
contra picadas de cobras é objeto de 
preocupação dos profissionais da Saúde 
local e regional; a falha governamental 
no ato de repor o estoque de soro passou 
a ser objeto de comentários entre a 
população de Araputanga e região, 
principalmente a partir da morte do 
Senhor Zedequias Borges de Oliveira, 
que picado por uma cascavel,  
supostamente teria recebido, no 
primeiro momento, apenas cinco 
ampolas de soro para neutralizar o 
veneno da serpente, quando necessitaria 
de até 12 ampolas. Oliveira faleceu no 
dia 26 de outubro, aos 35 anos.
Risco - Trabalhadores e famílias que 
residem na Zona Rural, podem estar em 
sério risco de vida, se alguém for picado 
por serpente venenosa. Consta que no 
dia 08 de novembro/16 Valtair Alves de 
Souza Júnior, 29 anos, foi picado por 

uma Jararaca, enquanto pescava no 
Ribeirão das Pitas; mais uma vez, não 
havia soro suficiente no Hospital da 
cidade e, a culpa não é dos médicos, nem 
mesmo das autoridades municipais da 
Saúde araputanguense.
Não há Soro - Documentos obtidos pela 
reportagem atestam que em outubro a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Araputanga solicitou através do pedido 
nº 1956234 o fornecimento de 10 
ampolas de soro antibotrópico 
(pentavalente), porém, a Nota de 
Fornecimento de Material”  registra que 
o Município recebeu apenas 5 (cinco) 
doses das dez solicitadas. O produto não 
é pago, chega gratuitamente aos 
municípios custeados pelo Ministério da 
Saúde.
O estoque - Se não há medicação em 
estoque é certo que a população está em 
risco.  Neste mês (novembro), o 
Escritório Regional de Saúde de 

Cáceres, não tem soro disponível para 
atender às solicitações dos Municípios; 
o próximo lote de soro deve chegar na 
cidade polo  (Cáceres), no início de 
dezembro.  No momento Araputanga 
tem seu estoque zerado para o soro 
antibotrópico, pois, no dia 15 de 
novembro, foram utilizados seis 
ampolas do produto, em favor de uma 
pessoa no município de Indiavaí-MT. 
No estoque, apenas 8 (oito) ampolas do 
soro crotálico.
Que Deus nos Proteja - Os médicos e 
profissionais da Saúde em Araputanga 
estão de mãos atadas e praticamente 
nada podem fazer hoje (17), se 
receberem algum paciente necessitando 
de soro antibotrópico; a fé em Deus 
(firme recurso dos povos antigos), pode 
ser  posta à prova, como teste particular 
para qualquer pessoa que for vítima de 
serpente venenosa, pelos próximos vinte 
dias e, que Deus proteja seu povo.

pelo Zika vírus, o número de casos 
notificados neste ano chega a 24.512. 
 A incidência acumulada é de 
751 casos por 100 mil habitantes. 
Segundo a análise, 13 municípios não 
registraram casos de Zika, Glória 
d'Oeste, Gaúcha do Norte, Santo 
Afonso, Canabrava do Norte, Santa 
Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São 
José do Xingu, Vila Rica, Ponte Branca, 
Castanheira, Cotriguaçu, Vale de São 
Domingos e União do Sul.
 Já as ocorrências notificadas 
no Estado de febre Chikungunya, os 
números chegam a  1.427 casos.

 A incidência acumulada é de 44 
casos por 100 mil habitantes. Segundo 
uma análise dos casos por município, 
ainda são 70 municípios sem ocorrência 
de casos, contudo, três apresentam alto 
risco: - Acorizal, Querência e Campo 
Novo do Parecis.
Prevenção  - No "Período Não 
Epidêmico" as ações de Mobilização, 
Comunicação, e Educação em Saúde são 
fundamentais para a mudança de 
comportamento e adoção de práticas 
para a manutenção do ambiente 
domiciliar, preservando-o da infestação 
por Aedes Aegypti.

Secretaria de Saúde divulga dados de
Dengue, Zika e Chikungunya no Estado

SAÚDE

As informações estão atualizada até o dia 12 de novembro e registra aumento significativo dos casos de Zika e Chikungunya

Assessoria SES-MT  
Foto: Ilustrativa

Número de casos de dengue é de 27.257, Zika  24.512 casos e Febre Chikungunya  1.427 casos

MATO GROSSO

87 pessoas mortas por picada
 de cobras entre 2000 e 2015

Folha de Araputanga

 
Foto: Ilustrativa

Estoque de soro não está sendo devidamente reposto

COTIDIANO
Cáceres-MT, quarta-feira 23 de novembro de 2016

Ribeiro, falou em nome da diretoria, 
reconhecendo a importância de cada 
funcionário para o sucesso das 
empresas. 
 Uma bênção especial foi 
dada pelo Padre Jair Fanti, deixando 
na leitura de Mateus, “Vós sois o sal 
da terra e a luz do mundo”, uma 
reflexão a todos os presentes .
 A o rg a n i z a ç ã o  a i n d a  
p r e p a r o u  h o m e n a g e n s  a  
colaboradores que completaram no 
ano de 2016, data dos 40 anos do 
Grupo Juba, 10, 15 e 20 anos de 
empresa. 
 O s  h o m e n a g e a d o s  
receberam certificados e um abono 
em dinheiro, como reconhecimento 
das longas trajetórias e os serviços 
prestados dentro da empresa. Luiz 
Carlos Vittorazi, Moacir da Silva 
Chaves e Ademir de Souza 
Nascimento completaram 10 anos, 
Antonio Farias Lima, 15 e José 
Claudio da Costa Leite e Vitomar 
Virgílio da Silva , 20 anos.
 O u t r a  p r e m i a ç ã o  f o i  
direcionada a servidores que 
aderiram o projeto de leitura, 

a presença dos diretores NMarcelo Ribeiro, Mirko 
Ribeiro, Patrícia Ribeiro e 

da matriarca Creuza Cáceres 
Ribeiro, os funcionários do Juba 
Centro, Jubão, Atacado Pantanal, 
Corporativo e Pecuária, com suas 
respectivas famílias, puderam se 
integrar e se socializar em uma festa 
preparada com muito esmero, 
especialmente para eles. 
 Com uma programação 
bastante diversificada as mais de 800 

pessoas presentes no evento, tiveram 
uma noite cheia de emoções, sorteios 
e muitas surpresas. 
 O evento começou com o 
sorteio de 45 prêmios bem atrativos, 
como liquidificador, Grill, Relógio, 
diversas Bicicletas, camas box e 
muitos vales compras, causando 
uma grande expectativa nos 
colaboradores.
 A família Ribeiro compôs o 
dispositivo de honra e o Diretor 
Administrativo do Grupo, Mirko 

estados alcancem os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), relacionados à população 
de a té  17 anos ,  reduza as  
disparidades regionais e avance na 
universalização dos direitos 
previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Esta metodologia 
pretende contribuir na construção de 
um caminho para as transformações 
sociais.
 O apoio às capacidades 
locais  acontecerá  de forma 
participativa e descentralizada, com 
a participação do Unicef, gestores 
estaduais e municipais, sociedade 
civil e instituições parceiras. Para 
isso é fundamental o compromisso 
dos estados e dos municípios para 
reduzir os fatores limitantes e 
potencializar o esforço de construir 
práticas inovadoras.

Participação Social. Além disso, era 
obrigatório a realização dos dois 
Fóruns comunitários e formar o 
comitê interssetorial municipal.
 O s  m u n i c í p i o s  q u e  
conquistaram o selo Unicef 
receberão os certificados nesta 
sexta-feira (25.11), às 16h, no salão 
nobre Clóves Vettorato, no Palácio 
Paiaguás. 
Selo Unicef         - Representa uma 
iniciat iva para melhorar  as  
condições de vida das crianças e 
ado l e scen t e s  no  Semiá r ido  
Nordestino e na Amazônia Legal 
Brasileira, áreas que concentram o 
maior número de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, como por 
exemplo, vítimas de violência, 
exploração de mão de obra infantil, 
entre outros temas importantes.
 A ação contribui para que os 

 rinta municípios mato-Tgrossenses foram aprovados 
e estão agora na lista de 

municípios brasileiros que possuem 
o “Selo Unicef Município Aprovado 
– Edição 2013/2016”. 
 Em todo país, apenas 191 
cidades conquistaram o título, que 
representa  a  capacidade de 
articulação para o desenvolvimento 
de políticas públicas voltadas para a 
criança e o adolescente.
 Cuiabá, Sinop, Cáceres, 
Campo Verde, Primavera do Leste, 
Tangará da Serra, Alta Floresta, Alto 
Taquari, Arenápolis, Barra do 
Bugres, Cláudia, Glória D'Oeste, 
Ipiranga do Norte, Marcelândia, 
Matupá, Nobres, Pedra Preta, Pontes 
e Lacerda, Porto dos Gaúchos, 
Querência, São José do Rio Claro e 
Apiacás e São Félix do Araguaia, 
estão entre os aprovados.
 O superintendente da 
Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas), Natalício 
Menezes, fala da importância da 
c o n q u i s t a  p a r a  a s  g e s t õ e s  
m u n i c i p a i s .  “ A q u e l e s  q u e  
conquistam esse selo, obtém um 
reconhecimento do trabalho que está 
sendo desenvolvido na área de 
saúde, educação e segurança 
pública, voltados para crianças e 
adolescentes”, disse. 
 Para conquistar o Selo, o 
gestor municipal deveria aderir a 
iniciativa, nomear um articulador e 
desenvolver a metodologia. Na 
proposta, os municípios deveriam 
pontuar nos três eixos: o Eixo de 
Impacto Social, eixo de Gestão de 
Políticas Públicas e o eixo de 

contagiou os presentes que foram 
para a pista de dança, celebrar o 
momento. 
 Para o Diretor Mirko 
Ribeiro, a confraternização serve 
para unir os colaboradores e 
familiares das três lojas, do 
corporativo e da pecuária. “É um 
momento de celebrarmos as metas 
alcançadas neste ano de 2016 e 
reconhecermos a importância deste 
time, de cada equipe de trabalho, de 
cada trabalhador por tudo que 
fizeram até aqui”, reconhece Mirko. 
 O colaborador Thiago 
Monteiro, há pouco mais de um ano 
na empresa, e que foi premiado no 
sorteio, avaliou a confraternização 
como um momento de se relacionar 
melhor com os colegas do Atacado 
Pantanal e das outras lojas. 
 “Hoje estou duplamente 
feliz, uma por poder estreitar laços 
de amizade e outra por ter sido um 
dos sorteados nesta noite”,  
comemorou Thiago.

elaborado pela diretora Marta 
Luchesi Ribeiro, que incentiva o ato 
de ler e produzir relatórios das obras 
lidas. Foram premiados Tiago 
Gianini da Silva, Andreia Cristina 
Moreira Viana, Robson Costa de 
Oliveira, Olívia Joana de Castro 
Vieira.
 Pula-pula para crianças, 
espaço decorado para fotos, um 
delicioso jantar, e como sobremesa 
um bolo de 80 kg, movimentaram a 
noite da família Juba. Um telão 
reproduziu fotos da história de 
sucesso do Grupo Juba que em 1.966 
começou suas atividades no 
município de Rio Branco. 
 “Hoje somente em Cáceres 
o Grupo Juba emprega mais de 350 
pessoas, se tornando um dos maiores 
empregadores do município, com os 
colaboradores da região, o total se 
aproxima de 600 empregados”, 
informa a Coordenadora de Rh, 
Gláucia Pinheiro.
 No final, um bailão animado 
com a Banda ases do Forró, 

COMEMORAÇÃO

Grupo Juba comemora 40 anos com
Jantar Dançante e sorteio de prêmios
Assessoria

Os homenageados receberam certificados e um abono em dinheiro, como 
reconhecimento das longas trajetórias e os serviços prestados dentro da empresa
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Diretoria do Grupo Juba e família
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Cáceres e mais vinte e nove  municípios
mato-grossenses conquistam selo Unicef
Priscilla Vilela 

Em todo país, apenas 191 cidades conquistaram o título
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DISQUE DENÚNCIA
O cidadão matogrossense  passa a contar 
com mais dois telefones para denúncia. É 
que a Polícia Militar de Mato Grosso 
disponibilizou o número 0800-653939 e o 
whatsApp 65-99870349, para que o cidadão 
realize denúncia anônimas, no mais 
absoluto sigilo. Essa é mais uma ação da 
Polícia Militar pensando na segurança de 
todos e na facilidade para o cidadão fazer 
denúncias.
ABONO SALARIAL ANO-BASE 2015

Desde segunda-feira (21), o Ministério do 
Trabalho liberou o pagamento do Abono 
Salarial do PIS/ Pasep ano-base 2015 para 
os trabalhadores nascidos no mês de 
novembro. Também a partir desta data, o 
benefício estará disponível para os 
servidores públicos com final da inscrição 
4. O recurso fica disponível para saque até 
30 de junho de 2017. Entretanto, os 
beneficiários devem seguir o calendário de 
saques programado para o PIS/Pasep para 
evitar tumultos nas agências bancárias. Tem 
direito ao abono ano-base 2015 quem 
trabalhou com carteira assinada por pelo 
menos um mês no ano passado e teve 
remuneração média de até dois salários-
mínimos. Além disso, o trabalhador deve 
estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e o empregador precisa ter 
informado seus dados corretamente na 
Relação Anual de Informação Social (Rais).

ENCONTRO BIOMEDICINA
Em comemoração ao Dia do Biomédico, 
celebrado dia 20 de novembro, o curso de 
Biomedicina da Unic está realizando, de 21 
a 25 de novembro, o 10º Encontro Mato-
Grossense de Biomedicina, com palestras, 
minicursos e apresentação de trabalhos 
científicos o evento é destinado não só aos 
profissionais da saúde, como a todos que se 
interessam pela área.

CAMPEONATO DE XADREZ
A 1ª edição do Campeonato Estadual 
Absoluto de Xadrez de Mato Grosso está 
com o período de inscrições aberto até 25 de 
novembro via contato telefônico. O evento, 
chancelado pela Federação Mato-grossense 
de Xadrez (FMTX), será realizado no 
próximo sábado e domingo, em 26 e 27 de 
novembro, com abertura às 08h30, no 
Colégio Coração de Jesus, em Cuiabá (MT). 
Com vagas limitadas em 64 atletas e com o 
total de R$ 2.000,00 em prêmios em 
dinheiro.  O torneio funcionará com base 
nas regras da Federação Internacional de 
Xadrez (FIDE), no sistema suíço de seis 
rodadas e no ritmo de jogo de uma hora mais 
acréscimos de dez segundos por 
movimento. E a classificação final será 
definida pela aplicação dos seguintes 
critérios de desempate: Buchholz 
Medianos, Buchholz Total, Maior número 
de  v i tór ias ,  Sonneborn-Berger  e  
Armagedom (partida extra de xadrez 
relâmpago no sistema de Morte Súbita 
(5'x4'). 
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 Recentemente, o Ministério 
Público requereu a revogação dos 
benefícios de delações premiadas que se 
mostraram seletivas e inverídicas. É que 
o acusado, na premência de sair da 
cadeia, diz tudo e mais um pouco. No afã 
de urdir um cardápio atraente de 
informações ao órgão acusador, o 
segregado maquina declarações, 
relaciona documentos, encaminha 
inúmeras relações que podem não 
resistir a simples exame superficial para 
cair na desgraça da incoerência. Parece-
me o caso do pseudo-escândalo 
envolvendo o governador Pedro Taques. 
 Acusa-lo de receber recursos de 
campanha de adversários é por demais 
insólito. Mormente porque, desde o 
Senado, o governador vem combatendo 
duramente o grupo PT/PMDB que 
sucedeu e que, judicialmente, provou-se 
uma verdadeira quadrilha que visava o 
desvio sistemático de verbas públicas. 
Uma nota sem suporte probatório, ainda 
que tenha circulado em meio nacional, 
não é capaz de jogar na lama trinta anos 
de carreira pública sem qualquer mácula, 
combatendo o crime organizado em 
Mato Grosso e, depois, opondo-se aos 
e s q u e m a s  d e  g a f a n h o t o s  q u e  
consumiram os cofres públicos usando 
agiotas, mineradoras, fornecedores etc.
 Em voga está a criatividade 
judicial, contornando a legislação 
vigente. O doleiro Yussef, por exemplo, 
foi beneficiário de uma redução de pena 
tão inédita quanto ilegal: de 120 anos 
para 3 anos de reclusão. A Lei 
12.850/2013 não dá esse suporte que, na 
minha opinião, é puro arbítrio. Seria 
muito mais coerente aplicar o perdão 
judicial do que cabalar a sanção prevista 
na norma. 
 A colaboração premiada está 
inserta no art. 4o da citada legislação e 
impõe algumas condições, dentre as 
quais destaco a vedação do favor 
processual a líderes da organização 
criminosa, o que, por si só, já 
desabilitaria a participação do suposto 
colaborador mato-grossense. Adotou-se 
a tática da confissão.
 Nesse caso, o magistrado pode 
condenar o acusado que confessa, 
devendo sempre observar a diminuição 
de pena constante do art. 65, “b” e “d” do 
Código Penal Brasileiro. Aí sim pode o 
acusado oferecer meios para elucidação 
dos fatos no processo em que responde, 
sendo obrigatória a aplicação das 
atenuantes previstas. Parece-me que, em 
troca de delações e confissões, o Poder 
Judiciário tem barganhado com a prisão 
cautelar, o que configura uma espécie 
reprovável de coação judicial. Somente o 
tempo dirá.
 Muito embora não tenha me 
parecido adequada a resposta do 
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 B u s c a m o s  c a d a  v e z  m a i s  a  
interatividade e passamos o dia inteiro 
conectados a pessoas das mais variadas 
localidades. Somos capazes de estabelecer 
contato com praticamente todos os cantos do 
planeta, a hora que quisermos. Porém, as 
relações interpessoais próximas parecem cada 
vez mais superficiais, e, seguindo por este 
caminho, da distância e indiferença, palavras 
como cortesia, empatia e amabilidade parecem 
mais além da nossa realidade, dia após dia.
 Afinal, será que a vida moderna dificulta 
relações com gentileza, ou é possível ser uma 
pessoa ocupada, sem abrir mão da delicadeza no 
trato com o outro? Como ser gentil enquanto 
enfrentamos o trânsito caótico das grandes 
cidades e o dia a dia tão cheio de tarefas e 
obrigações? São tantos os motivos que podemos 
facilmente nos convencer de que a falta de 
cuidado com o próximo não é nossa culpa, assim 
como a forma como somos tratados.
 Estamos acostumados a  ver  a  
agressividade exaltada, considerada um meio 
indispensável para o sucesso. É elogiado o 
homem forte, o executivo agressivo, duro e 
arrogante. Será que essas atitudes conquistam a 
confiança alheia e o sucesso duradouro?
 O que acabamos esquecendo é que, 
antes de tudo, o ato de ser gentil beneficia, mais 
do que a qualquer outro, a nós mesmos. Uma 
teoria publicada pelo professor Sam Bowles, do 
Instituto Santa Fé (EUA), chamada de 
“sobrevivência do mais gentil”, afirma que a 
espécie humana sobreviveu graças à gentileza. 
Segundo Bowles, os grupos altruístas cooperam 
e colaboram mais para o bem-estar do próximo e 
da comunidade, a fim de garantir a 
sobrevivência.
 Outro estudo, realizado pela professora 
Sonja Lyubomirsky, da Universidade da 
Califórnia, demonstrou também que a gentileza 
pode nos deixar mais felizes. Ela pediu a um 
grupo que praticasse atitudes gentis durante dez 
semanas, e verificou que a felicidade aumentou 
consideravelmente no período do estudo.
 Gentileza significa uma boa educação 
emocional, aprendida e desenvolvida em todos 
os ambientes que convivemos. É o bom 
tratamento, uma qualidade ou caráter de alguém 
nobre, generoso, que ajuda a manter e fortalecer 
os laços entre as pessoas. As pesquisas nos 
mostram que ser gentil tem uma finalidade 
pessoal e coletiva, é a prova de que quando 
tomamos atitudes em prol do outro, 
automaticamente, e muitas vezes sem perceber, 
recebemos de volta o bem que fizemos.
 A teoria do professor Sam Bowles pode 
ser demonstrada por brigas no trânsito, por 
exemplo, em lugares com uma concentração 
grande de pessoas, onde vidas se perdem pela 
simples falta de compreensão com as atitudes 
alheias. Vivemos na defensiva, temendo que os 
outros possam nos machucar. Mas há diversas 
formas de se comprovar que atitudes mais 
solícitas e gentis só tendem a melhorar a 
qualidade de vida e as relações interpessoais. 
Sabemos, também, que só temos a ganhar 
quando privilegiamos a gentileza, ao invés da 
brutalidade e ignorância.
 A grande característica da gentileza é 
que ela está presente, na maioria das vezes, nas 
atitudes cotidianas e simples. Ouvir mais, por 
exemplo, ser paciente, justo e solidário, são 
atitudes simples, mas importantes para tornar-se 
uma pessoa mais próxima perante o outro. 
Estimular a amizade pode ser uma forma de 
exercer a generosidade e a gentileza.
 O que nunca devemos esquecer é que o 
poder de modificar aquilo que nos cerca está 
dentro de nós. Precisamos ter a consciência de 
que somente nós mesmos transformaremos 
nossas vidas em existências mais dignas, 
verdadeiras e plenas.

Eduardo Shinyashiki é palestrante, consultor 
organizacional, conferencista nacional e 
i n t e r n a c i o n a l  e  e s p e c i a l i s t a  e m  
Desenvolvimento das Competências de 
Liderança aplicadas à Administração e 
Educação. Mestre em neuropsicologia, Eduardo 
é presidente do Instituto Eduardo Shinyashiki e 
também escritor e autor de importantes livros 
como “Transforme seus Sonhos em Vida”, sua 
publicação mais recente.  .www.edushin.com.br

governador Pedro Taques por meio 
oficial, através do Gabinete de 
Comunicação, porquanto se trate de atos 
relativos à campanha e não ao governo 
em si, acredito que a nota divulgada pelo 
“O Globo” não seja verídica. 
 A o  q u e  t u d o  i n d i c a ,  
processualmente falando, o ex-
secretário-chefe da Casa Civil apenas 
confessou os delitos em três processos 
criminais que responde. Por enquanto, 
não há que se falar tecnicamente em 
colaboração premiada, muito menos em 
homologação judicial de algo que não 
existe. Lembremos que o suporte 
documental é essencial para dar 
credibilidade fática ao alegado, isso se 
realmente se der a tal delação. 
 Muita repercussão para pouco 
fato concreto, o que comprova a 
p rev i são :  depo i s  das  e l e i ções  
municipais, o intuito é cozinhar o 
governador Pedro Taques em fogo 
morno. A oposição joga no caminho 
pedras de tropeço até o pleito de 2018, 
a f a s t a n d o  a l i a d o s ,  s e m e a n d o  
desconfianças no meio político e na 
opinião pública. A dor imposta pela 
integridade de Taques cala fundo nos 
opositores. 
 A missão deles é arrastar o 
governador para a vala comum, 
comunicando à sociedade: “vejam – 
todos nós somos iguais”. É que, na 
peneira pela qual separam-se joio do 
trigo nenhum político quer ser 
classificado como lixo.
 Penso que as investigações sobre 
a gestão passada ainda carecem de mais 
nomes.  A intrépida t rupe está  
i ncomple t a .  Somen te  a lgumas  
secretarias foram alvo de investigação. 
Não acredito que todos os esquemas 
foram desvelados. Há mais. Muito mais. 
É o que sinto. As investigações, porém, 
não seguem o ritmo frenético das 
informações ou, pior, das especulações. 
 Elas são realizadas com base no 
cruzamento probatório entre declarações 
de colaboradores, provas documentais 
obtidas de forma independente, análise 
de material angariado de buscas e 
apreensões, entre outras diligências. 
Portanto, precisam decantar. Por 
enquanto, o que temos de concreto é, 
ineludivelmente, o desmonte de uma 
es t ru tura  c r iminosa  p i ramida l ,  
identificado o chefe e os braços 
administrativos. Faltam os políticos que 
deram suporte. 
 Havia uma ampla base de apoio, 
não é mesmo? Por certo, em instâncias 
superiores, hão de aparecer de que lado 
estavam. Igualmente certo é que, do 
grupo anterior, Pedro Taques estava do 
lado oposto.

Eduardo Mahon é advogado.

De que lado nós estamos?Gentileza gera transformação
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atividade, pensando na prevenção e 
orientação da população quanto as ISTs,   
no dia 29 e 30 do corrente mês, das 14h 
ás 19h 30 estarão realizando  uma 
campanha de testagem rápida a todos 
que tiverem interesse em fazer seu 
exame e no dia 1º de Dezembro será 
r e a l i z a d a  u m a  c a m i n h a d a  d e  
conscientização, onde Elaine convida os 
clubes de serviços, escolas, entidades e 
toda a sociedade para participar.
 A largada será em frente ao 
CTA e o termino acontece na Praça 
Barão ,  com um laço  humano  
simbolizando o dia nacional da Aids. 
Para a caminhada Elaine solicita aos 
participantes estarem vestidos com   
camiseta vermelha simbolizando o laço 
nacional. 
 O CTA de Cáceres está 
localizado a Rua da Tapagem, 1019 em 
frente a Wizzard, e realiza todos os dias 
de segunda a sexta, no horário das 7h ás 
10h e das 13h ás 16h  o teste rápido de 
HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Os 
interessados deverão apresentar 
documento com foto, o resultado é 
rápido e sai em torno de 20 minutos, 
sendo totalmente sigiloso, finalizou 
Elaine.

o dia 1º  de dezembro,  Ncomemora-se o Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids. E o Centro 

de Testagem e Aconselhamento de 
Cáceres – CTA lança uma campanha de 
conscientização. A ação busca discutir 
a s  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  à  
vulnerabilidade ao HIV/aids, na 
população prioritária. 
 Além disso, a ideia é estimular 
a reflexão sobre a falsa impressão de que 
a Aids afeta apenas o outro, distante da 
percepção de que todos estamos 
vulneráveis.
 Em entrevista a enfermeira e 
chefe do CTA, Elaine Alves de Carvalho 
e a enfermeira Sandra Torres, se 
mostraram preocupadas com  o aumento 
considerável de casos de HIV e Sifilis 
em Cáceres. Segundo elas,  é alarmante 
o numero de portadores do HIV na 
cidade.
 No Brasil, de 1 a cada 100 mil 
habitantes, 7 são portadores do HIV, 
perfazendo um total de 20,14% da 
população brasileira.  Em Mato Grosso 
o número de portadores do HIV sobe 
para 22,7% da população

 Já Cáceres, apresenta um dado 
alarmante 27,5% da população são soro 
positivos,  totalizando 2.017 casos, 
sendo o maior índice em pessoas da 
c l a s se  méd ia /a l t a ,  ge ra lmen te  
universitários na faixa etária de 19 a 23 
anos. Segundo as enfermeiras, esses 
casos são apenas os que são registrados 
no CTA.  Os casos em que o paciente 
busca atendimento particular, não estão 
contabilizados.
 No caso da Sífilis, em 2015, 
foram registrados 41 casos novos casos 
da doença e em   2016 até o momento 
foram 52 casos de sífilis em adulto, 
sendo destes 14 em gestantes. Elaine 
informou ainda, que existe vários pontos 
na cidade com expositores de 
camisinhas, que são abastecidos 
diariamente, a exemplo de banheiros 
masculinos e femininos, bares, 
restaurantes, motéis e em  qualquer 
unidade de saúde. Sendo assim a equipe 
do CTA se preocupa com o número de 
pacientes que a cada dia contraem o HIV 
e Sífilis, retratando um realidade onde a 
prevenção não está sendo realizada.
 Por isso em mais  uma 

 om mais de 80% dos votos, Cacadêmicos da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 

decidiram em assembleia por 
paralisação total das atividades 
durante a semana.
 Este não é o primeiro 
protesto dos acadêmicos neste ano 
devido às más condições de estrutura 
e funcionamento dos espaços da 
universidade.
 As manifestações vêm 
acontecendo desde a semana 
passada, quando os acadêmicos 
convocados pelo Diretório Central 
dos Estudantes  saíram as ruas, 
manifestando a insatisfação com a 
precariedade da estrutura da 
Unemat. 
 D e  a c o r d o  c o m  o s  
acadêmicos a falta de estrutura tem 
prejudicado o ensino-aprendizagem 
dos mais de 3 mil alunos da 
instituição, são goteiras, falta de 
água nos bebedouros, caixas d´água 
contaminadas por fezes de pombos, 
falta de papel higiênico nos 

banheiros, falta de quadros e giz nas 
salas de aula, ar condicionado 
quebrados ou inexistentes,  entre 
outras coisas tem causado revolta 
nos estudantes.
 A paralisação segue até 
sexta-feira, prazo final dado à reitora 

oferecer a seus alunos, estrutura e 
condições de higiene.
 Em nota a reitoria reconhece 
como justa a reivindicação e já 
propôs comissão com representantes 
da reitoria, diretores administrativos 
e financeiros para sanar as falhas.
 O re la tór io  deve  ser  
apresentado aos representantes dos 
13 cursos da Unemat nesta quinta-
feira.

movimento.
 Há de se salientar que esse 
movimento hoje está lutando por 
coisas básicas como água potável 
para consumo, papel higiênico nos 
banheiro, lâmpadas nas salas de 
aula, o que por certo não deveria 
demandar protestos por parte dos 
alunos para que fossem atendidos, 
afinal isso é o mínimo que uma 
instituição de ensino deveria 

para responder as demandas 
estudantis, com atos e intervenções 
que incluem a interdição do Campus.
Hoje os estudantes devem pressionar 
o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UNEMAT em busca de 
soluções para as pautas do 

comemorações das festividades e de 
famílias que viajam e deixam suas casas 
desguarnecidas.
 Além da operação, policiais 
militares já vinham orientando a 
população através da distribuição de 
folders com dicas de segurança entre 
elas, evitar contar dinheiro em locais 
públicos mostrando às pessoas, não 
acumular muitas sacolas nas mãos e 
manter a bolsa próxima do corpo. Para 
quem viajar, deixar alguém responsável 
por abrir a casa e acender as luzes pelo 
menos uma vez por semana ou pedir o 
auxílio aos vizinhos na vigilância.
 A operação segue até o final das 
festividades e posteriormente serão 
empregadas as operações pertinentes 
aos períodos vindouros haja vista a 
constante preocupação da Polícia 
Militar em bem servir a sociedade, bem 
como é de interesse e consta nas 
orientações repassadas a todas as 
unidades das cidades que compõem o 6º 
Comando Regional Oeste, comandadas 
e orientadas pelo Comandante Coronel 
PM Carlos Eduardo Pinheiro da Silva.

a solenidade de lançamento, foi Nrealizada formatura entre os 
policiais militares na área 

central da cidade, quando assumiram o 
serviço na manhã desta segunda-feira na 
Praça Barão do Rio Branco, ao lado do 
Monumento Histórico Marco do Jaurú.
 Durante a formatura os policias 
foram orientados pelo  Sub Comandante 
do 6º Batalhão, o 1º Tenente PM Júnior 
Cleyton de Araújo Cunha, sobre a 
missão dos trabalhos a serem realizados 
na operação fim de ano no sentido de 
resguardar a população cacerense.
 O comandante ressaltou que a 
partir dessa operação fica definido o 
e m p r e g o  d e  r e f o r ç o  p o l i c i a l  
considerando as especifidades desse 
período do ano. 
 Como por exemplo os crimes 
contra o patrimônio e os assaltos a 
pessoas, que é uma das maiores 
preocupações da Polícia Militar, pois 
nessa época tendem a aumentar por 
c o n t a  d o  g r a n d e  n ú m e r o  d e  
consumidores circulando nas áreas 
comerciais fazendo compras para as 
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Mais de 80% dos acadêmicos da Unemat decidiram por
paralisação pela falta de estrutura básica no campus

A paralisação segue até sexta-feira, prazo final dado à reitora para responder as 
demandas estudantis, com atos e intervenções que incluem a interdição do Campus
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Acadêmicos da Unemat durante assembleia decidiram por paralisação
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Aumento no número de casos de AIDS
em Cáceres leva CTA reforçar campanha
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Equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento de Cáceres
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Polícia Militar de Cáceres lança
Operação Fim de Ano Seguro
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Policiamento estará presente em pontos estratégicos
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Aumento no número de casos de AIDS
em Cáceres leva CTA reforçar campanha

ORIENTAÇÃO

 Mobilizar e conscientizar a população sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico da AIDS e das Infecções Sexuais 
Transmissíveis.  Esse é o objetivo da campanha de 2016  que será 
realizada pelo Centro de Testagem e Aconselhamento de Cáceres. 
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SEGURANÇA
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Nos dias 29 e 30 serão realizados testes rápidos

Polícia Militar de Cáceres lança
Operação Fim de Ano Seguro

 A Polícia Militar do 
município de Cáceres 
realizou na manhã desta 
segunda-feira (21/11), o 
lançamento da Operação 
Fim de Ano. A Operação 
emprega 15 policiais a 
mais no policiamento 
diário, em várias viaturas 
“carros e motocicletas”, 
distribuídos em pontos 
estratégicos e circulando 
preventivamente pela 
cidade. 

COMEMORAÇÃO
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Ação visa dar segurança a população

Grupo Juba comemora 40 anos com
Jantar Dançante e sorteio de prêmios
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Grupo Juba comemorou aniversário com festa de  confraternização aos seus colaboradores

 O Grupo Juba, promoveu na 
noite do último domingo, (20), no 
salão social do Cáceres Iate Clube, 
uma grande confraternização de 
integração de seus colaboradores e 
familiares. Na oportunidade, também 
foi comemorado o aniversário de 40 
anos do Grupo Juba. Página 04
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SAÚDE

Secretaria de Saúde divulga dados de
Dengue, Zika e Chikungunya no Estado

 O Estado de Mato Grosso registrou até o dia 12 de novembro, 
835 casos de Dengue, seguido 751 de Zika e 44 Chikungunya. Os 
dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da 
vigilância epidemiológica. Página 05
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Café da 
      Manhã
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De que lado nós estamos?
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