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 A Universidade do Estado de Mato Grosso protocolou pedido para 
que as atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas por acadêmicos 
e professores no âmbito do Hospital Regional de Cáceres “Dr. Antônio 
Fontes” sejam mantidas apesar da troca de administradores. O teor dos 
documentos lembra que a Unemat assumiu o compromisso de atender as 
demandas estruturantes na área de Saúde, com a oferta de curso de 
Medicina, e antes, com a Enfermagem. Página 03

 Com a decisão do 
ministro do STF, Luiz Fux, de 
impedir que os membros da 
AL-MT decidam sobre a 
manutenção ou revogação da 
prisão preventiva do deputado 
estadual Gilmar Fabris, o 
Colégio de Líderes definiu 
que a Comissão de Ética será 
r e fo rmulada .  Como os  
membros implicados na 
delação premiada do ex-
governador Silval Barbosa 
pediram afastamento, serão 
substituídos por colegas não 
citados e assim, a Presidência 
da Comissão de Ética fica com 
o deputado Dr. Leonardo.
   Página 03

 Os trabalhadores dos Correios 
decidiram paralisar as atividades por 
tempo indeterminado em Mato Grosso. 
Na terça feira à noite, foram realizadas 
assembléias em cinco cidades pólos do 
Estado, incluindo Cáceres, mas embora 
na agencia central de Cáceres e no 
Centro de Distribuição Domiciliar, 
funcionários falavam em greve, os 
s e r v i ç o s  t r a n s c o r r i a m  o n t e m ,  
normalmente.  

 Policiais do Gefron abriram fogo contra uma caminhonete Hilux 
em Porto Esperidião, na BR-174, em uma região próxima à Bolívia e com 
os pneus furados, o veículo acabou apreendido. As informações iniciais 
apontavam que havia dois homens na Hilux, roubada na cidade de 
Fernandópolis (SP). tentando ir para a Bolívia, onde venderiam o 
automóvel para comprar entorpecentes. Página 05

 Na última terça-feira (19), durante a Palavra Livre, o presidente do 
Legislativo, Domingos Oliveira questionou as autoridades do Governo do 
Estado acerca das providências sobre a recuperação das pontes de madeira 
da MT 343, (reivindicação que se prolonga por mais de cinco anos) que 
apresenta um defeito no trecho entre Cáceres e a divisa com o município de 
Porto Estrela. Ele disse que retorna hoje a Cuiabá renovando cobranças em 
busca de respostas. Página 03

HOSPITAL ESCOLA

Nova gestão do HR deve manter 
atividades acadêmicas da Unemat 

Intenção é que com a transição da administração da unidade hospitalar, a relação 
institucional e as parcerias para o ensino/aprendizagem continuem a acontecer

Compromisso da Unemat é com a boa saúde pública   

Foto: Assessoria

CONSELHO DE ÉTICA

Deputado de Cáceres no
equilíbrio da assembléia 

Dr. Leonardo, o nome de consenso entre os pares da casa   

Foto: Joner Campos

CARTA BRANCA

Greve dos Correios não altera 
serviços na agencia de Cáceres

Página 04

Na agencia da Sete de Setembro, o atendimento foi normal  

Foto: JCC

Mulas montados furam bloqueio 
mas abandonam Hilux na BR 174 

PIPOCO NA BR

Camioneta Hilux interceptada a bala, ia virar pó   

Foto: Gefron-MT

FATURA 5 ANOS

Domingos volta a cobrar reforma 
de ponte na MT 343 em Cáceres

Governador deveria trafegar sobre a ponte da MT 343  

Foto: Assessoria

NA TRANCA
O ministro Luiz Fux, do STF, utilizando a 
Súmula 324 do supremo, comunicou a 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
sobre a prisão do deputado estadual Gilmar 
Fabris (PSD), na terça-feira (19), e informou 
que os deputados não poderão votar a soltura 
do colega de Parlamento. A Procuradoria 
Geral da AL-MT vai impetrar recurso, no 
próprio Supremo, solicitando que a decisão 
sobre a liberdade retorne ao poder do 
plenário, alegando que a Carta Magna de 
Mato Grosso, não pode ser suprimida por 
uma súmula. SMJ, a Carta Magna da 
Federação deve ter mais força que a da 
unidade, não é?

POR ATACADO
Luiz Fux avocou jurisprudência do STF, 
aplicada em Rondônia, para impedir a 
Assembléia Legislativa de votar sobre o 
processo, porque 17 parlamentares são 
citados no mesmo episódio, nominando os 
deputados estaduais: Wagner Ramos (PSD), 
Silvano Amaral (PMDB), Joaquim Baiano 
Filho (PSDB), Eduardo Botelho (PSD), José 
Domingos Fraga Filho (PSD), Gilmar Fabris 
(PSD), Romoaldo Júnior (PMDB), Mauro 
Savi (PSB), Guilherme Maluf (PSDB), 
Dilmar Dal'Bosco (DEM), Nininho Ondanir 
Bortolini (PSD), Oscar Bezerra (PSB); 
Daltinho Adalto Freitas (SD), Pedro Satélite 
(PSD), Sebastião Rezende (PSC), Zeca Viana 
(PDT) e Wancley Carvalho (PV). Para Fux, 
caso houvesse votação, provavelmente 
resultaria na soltura de Fabris.

LAVA - CHATOS
Manifestantes lavaram as calçadas da 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso na 
noite da terça-feira (19), antes da sessão 
plenária, em protesto contra os deputados 
investigados pela Polícia Federal em crimes 
de corrupção, lavagem de dinheiro, 
sonegação da renda e organização criminosa, 
na gestão do ex-governador Silval Barbosa. 
Impedidos de entrar com vassouras e com os 
cabos de madeira das bandeiras na galeria do 
plenário da Casa do Povo (?), eles 
comemoraram a falta de quórum que gorou a 
sessão. Amigos, o trem anda cosquento 
mesmo e os políticos fingem que tá tudo bem, 
espera só 2018!

LEILÃO E TRUCO!
O Ministério Público Estadual pediu à Justiça 
o bloqueio e seqüestro de imóveis e veículos 
de três deputados estaduais e mais sete 
empresários e assessores parlamentares que 
são réus por desvio de R$ 9,4 milhões dos 
cofres da Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso. Os réus respondem pelos crimes de 
constituição de organização criminosa, 
peculato e lavagem de dinheiro e no pedido 
ao desembargador Rondon Bassil Dower 
Filho, os promotores alegam que o bloqueio e 
seqüestro de bens visa garantir a reparação 
dos danos em caso de condenação dos 
acusado. Sempre defendemos o bloqueio de 
bens de acusados e uma vez condenados, o 
leilão no total do desvio, uma forma de punir 
ladrões condenados.

AU-QUI-MIA
Falando em políticos, a primeira etapa de 
vacinação contra a raiva em cães e gatos, 
acontece em Cáceres no próximo dia 23, 
quando cerca de 50 servidores estarão 
atuando para imunizar os bichinhos, segundo 
a Vigilância em Saúde do município. Através 
de seu coordenador anunciou as mudanças no 
processo de imunização de cães e gatos para 
esse ano. A segunda etapa será dia 30; a 
terceira, dia 21 de outubro e a quarta, no dia 
28 do próximo mês. Cáceres conforme dados 
extra-oficiais tem algo em torno de 23 mil 
pet's entre cães e gatos. Após a vacinação 
urbana, será a vez da zona rural.
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 Antecipando-se a Primavera que 
começa amanhã às 17h02 no reino 
tupiniquim, rendemos hoje, 21 de setembro, 
se é que temos motivos para isso, nossas 
reverencias à abençoada uma das diletas e 
prediletas filhas da mãe natureza, a Árvore, 
pelo seu dia. Para quem respeita a vida, ama 
a Deus e sabe a importância de um simples 
arbusto no cotidiano das pessoas, pode 
compreender que a árvore merece mesmo 
um dia especial porque é muito essencial 
para todo mundo. 
 Além de reter o dióxido de carbono 
(CO2), que em excesso contribui para o 
aquecimento global, elas fornecem a maior 
parte do oxigênio de que precisamos para 
sobreviver. Assim, contribuem para 
diminuir a poluição e ajudam a reduzir casos 
de asma, de câncer de pele e até de doenças 
relacionadas ao estresse. As árvores ajudam 
a reduzir em até 10% o consumo de energia 
porque as folhas e as raízes contribuem para 
o controle do clima, já que suas folhas 
ajudam a reduzir a temperatura, liberando 
umidade no ar. 
 Tudo isso acontece sem que a gente 
consiga ver, mas uma árvore, sozinha pode 
liberar 150 mil litros de água no meio 
ambiente por ano, o que faz com que o clima 
fique mais agradável e diminua o uso de 
ventiladores e ar condicionado. Elas 
Desenvolvem um papel importantíssimo no 
ecossistema, pois são responsáveis por 
manter mais de 50% da biodiversidade, 
variedade de formas de vida que podemos 
encontrar na terra  como plantas, aves, 
mamíferos, insetos, etc.; diminuem a 
poluição sonora e os ventos, mantendo a 
umidade do ar e a regularidade das chuvas; 
suas folhas podem ser usadas em 
medicamentos e chás; produzem frutas, 
flores, sementes, fibras, madeira, látex, 
resinas e pigmentos; geram saúde dos solos 
e evitam erosão com suas raízes. 
 Deu pra notar a real importância 

imprescindível das árvores na vida do 
planeta? Pois é, embora sendo nosso país o 
segundo com a maior cobertura vegetal do 
mundo, ficando atrás apenas da Rússia, o 
desmatamento está reduzindo de forma 
significativa a cobertura vegetal no 
território brasileiro, com cerca de 20 mil 
quilômetros quadrados de vegetação nativa 
desmatados por ano em conseqüência de 
derrubadas e incêndios. 
 Um processo criminoso, que 
acarreta vários fatores negativos ao meio 
ambiente, como a perda da biodiversidade, o 
empobrecimento do solo, a emissão de gás 
carbônico na atmosfera, alterações 
climáticas, erosões, entre outros. E como se 
não bastasse esta catástrofe provocada por 
mãos sujas de bandidos que amam o verde 
das cédulas de dólar e cem reais, o Senado 
aprovou uma Medida Provisória que 
diminui a proteção ambiental em uma região 

onde as áreas de conservação federais já são 
as mais desmatadas, a Floresta Nacional do 
Jamanxim, em Novo Progresso no Pará.
 Praticamente ¼ de sua área está 
ameaçado, já que 480.000 dos seus 1,3 
milhão de hectares foram incorporados à 
Área de Preservação Ambiental do 
Jamanxim, um tipo de proteção nas coxas, e 
que facilitará a legalização fundiária de 
latifúndios irregulares e possibilitará a 
ocupação de novas terras, hoje intactas, 
dentro da floresta amazônica. No novo 
governo, o desmatamento na Amazônia 
cresceu 30%, no ano de 2016, consoante 
dados disponibilizados pelo Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia. 
 Apenas um clarão na imensa 
clareira provocada pelas moto serras dos 
latifundiários e grileiros impunes, sinal que 
pouco ou quase nada temos para comemorar 
hoje. 

 O ritmo de fechamento de postos de 
trabalho diminuiu no primeiro semestre de 
2017, com a economia no fundo do poço, após 
uma queda de mais de 9% do PIB per capita e 
mais de 14 milhões de desempregados, 
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 
 A taxa de desocupação ficou em 
13,7% no primeiro trimestre deste ano (em 
2014, chegou a 6,5%) e em 13% no segundo, 
primeira queda estatisticamente significativa 
desde 2014. O mercado de trabalho brasileiro 
tem quase 104 milhões de pessoas, 90,2 
milhões de ocupados ou empregados e outros 
13,5 milhões de desempregados.    
 No desemprego medido pela Pesquisa 
d e  E m p r e g o  e  D e s e m p r e g o  
(DIEESE/Seade/parceiros regionais), realizada 
nas regiões metropolitanas, as taxas continuam 
altas,  mas há alguma diferença no 
comportamento do desemprego. A RM 
Salvador apresentou, em junho, desemprego 
em alta, com taxa de 24,9%; a RM Porto Alegre 
tem taxa de desemprego muito menor e estável, 
na casa de 11%; na RM São Paulo, o maior 
mercado de trabalho metropolitano, o 
desemprego é de 18,6% e, no Distrito Federal, 
de 19,9%, as duas áreas com redução das taxas. 
Além da queda do ritmo de fechamento de 
postos de trabalho, os indicadores refletem a 
criação de vagas temporárias na agricultura e o 

aumento do número de trabalhadores 
autônomos, por conta própria e assalariados 
sem carteira assinada.
 O travamento da economia torna a 
situação de desemprego duradoura. O tempo 
médio de procura por trabalho (segundo a PED) 
é de 60 semanas na RM Salvador, 43 semanas 
na RM São Paulo e 37 semanas na RM Porto 
Alegre. Em resumo, o desemprego estaciona, 
mas em elevados patamares, deixando como 
resultado o desalento diante de extenso e 
tortuoso tempo de procura para encontrar vagas 
precárias no setor informal (autônomos e 
assalariados sem carteira).
 E o futuro ainda pretende entregar três 
pacotes com presentes bomba para os 
trabalhadores. O primeiro será aberto em 
novembro, quando a reforma trabalhista entrar 
em vigor para, em um mercado de trabalho 
debilitado por uma economia em recessão, 
brindar os trabalhadores com múltiplas formas 
precárias e, agora, legais de contratação, de 
arrochar salários, reduzir direitos e benefícios. 
 O segundo presente reserva para 2017 
e 2018 uma economia andando de lado, 
escorregando no limo da recessão. Os 
trabalhadores serão ainda mais pressionados 
pelo desemprego e, desesperados, submetidos 
“à livre escolha” de aceitar os novos postos de 
trabalho precários, abrindo “livremente” mão 
dos direitos. O terceiro presente virá no centro 

da profunda desnacionalização da economia (a 
venda dos ativos de um país que está barato). 
 O capital internacional imputará uma 
modernização tecnológica na base dos ativos 
adquiridos, aumentando a produtividade das 
empresas, com tecnologias que desempregam e 
ajustes estruturais do custo do trabalho 
permitidos pela reforma trabalhista – a 
produtividade espúria ganhará legalidade.
 Ao Brasil está sendo imposto um 
caminho para experimentar um processo de 
vertiginosa mudança do padrão produtivo, uma 
imensa concentração de riqueza e acentuada 
extensão da pobreza, resultado de uma 
soberania reduzida à servidão ao capital 
financeiro. Será preciso lutar, sustentar a 
democracia na raça, para que os brasileiros e 
brasileiras deem, pelo voto, outro destino ao 
país. Será preciso jogar esses presentes no lixo 
da história e retomar, com altivez, a tarefa que 
cabe a uma nação: conduzir o desenvolvimento 
do país para promover desenvolvimento 
econômico e social que gere bem-estar com 
qualidade de vida e sustentabilidade ambiental 
para todos.

***___Clemente Ganz Lúcio é  Sociólogo, 
diretor técnico do DIEESE, membro do CDES 
– Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Reindustrialização 
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O futuro e o desemprego

Natureza Morta
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 cabo da Polícia Militar OAilton Damasceno Dodô, 
foi  exonerado de suas 

funções. Ele foi flagrado em 2011 
com 30 quilos de cocaína em Pontes 
e Lacerda. A decisão consta no 
Diário Oficial que circulou no 
último dia (12) e está assinada pelo 
comandante-geral da PM, Marcos 
Vieira da Cunha.
 Em outubro de 2011, Dodô 
vinha sendo investigado devido à 
ostentação de padrão econômico 
acima da sua capacidade financeira e 
no dia da ação, 25 daquele mês, seis 
anos passados, portanto, a PM 
localizou na casa do cabo uma arma 

irregular, além dos 30 kg de cocaína. 
Conforme a imprensa local, a droga, 
inclusive, vinha sendo transportada 
pelo cabo em viaturas da corporação.
 Na publicação do Diário 
Oficial que expulsou o militar, ele 
violou princípios éticos e morais que 
estão previstos no Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso. Ficou 
determinado o recolhimento da 
i d e n t i f i c a ç ã o  f u n c i o n a l ,  d o 
fardamento e dos apetrechos que 
pertença ao Estado e que estejam sob 
a posse do, agora, ex-cabo. Também 
ficou decidida a exclusão do nome 
de Dodô da folha de pagamento.

novas imposições mencionadas no 
termo, fica autorizada revisão nas 
tarifas dos serviços públicos 
prestados pela empresa. Para tanto, 
as tarifas serão reajustas em 2,48% 
em outubro/2017, 7,587% em 
d e z e m b r o / 2 0 1 7 ,  3 , 5 7 %  e m 
j a n e i r o / 2 0 1 8 ,  7 , 5 8 7 %  e m 

j u n h o / 2 0 1 8 ,  e  1 4 / 1 5 %  e m 
dezembro/2018”, estabelece o TAC.
 Após a assinatura do termo 
será  real izada uma inspeção 
completa e detalhada na atual rede de 
esgotamento sanitário existente no 
município, mas sem etapa útil. “Com 
a indicação precisa de quais as obras 
e  e q u i p a m e n t o s  j á  e s t a v a m 
concluídos, pela empresa anterior, e 
quais estavam pendentes, e ainda 
terão de ser concluídos, ou ainda, 

terão de ser refeitos, remetendo-se 
relatório ao Ministério Público, no 
prazo de 60 dias”, estabelece no 
TAC, o promotor de Justiça Daniel 
Luiz dos Santos.
 Ele complementa que o TAC 
só foi possível devido ao empenho 
dos promotores que trabalharam 
anteriormente no procedimento: 
Saulo Pires de Andrade Martins, 
Regiane Soares de Aguiar e Rhyzea 
Lucia Cavalcanti de Moraes.

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso, por 
meio da Promotoria de 

Justiça Jauru, firmou Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com 
o município de Jauru e com a 
e m p r e s a  Á g u a s  d e  J a u r u 
Abastecimento e Distribuição S/A 
p a r a  c o n c l u i r  e  c o l o c a r  e m 
funcionamento a rede de captação e 
tratamento de esgoto do município.
 Foram estabelecidos prazos 
de diversas obrigações, sob pena de 
pagamento de multa de R$ 50 mil, 
por obrigação descumprida, sem 
prejuízo da possibi l idade de 
execução das obrigações pactuadas. 
D e  a c o r d o  c o m  o  TA C ,  a 
concessionária deverá, em quatro 
meses ,  f inal izar  as  obras  de 
adequação da etapa útil dos 58,38% 
d o  s i s t e m a  d e  e s g o t a m e n t o 
existente, considerando a coleta, 
tratamento e disposição final dos 
efluentes.
 A concessionária deverá, em 
10 meses, finalizar as obras de 
implantação de 60% de cobertura de 
rede de esgotamento sanitário na 

área urbana do município. Também 
e s t á  p r e v i s t o  n o  a c o r d o  a 
readequação asfáltica, até o valor de 
R$ 1 milhão, nos trechos atingidos 
pela instalação da rede de esgoto.
 “A fim de restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão em razão das 

recua na retirada de agências em 
Mato Grosso. Isso tudo faz parte de 
u m a  e s t r a t é g i a  q u e  v i s a  a 
privatização”.
 A categoria  também é 
contrária à retirada dos serviços de 
banco postal, que serão encerrados 
em diversas agências dos Correios 
em Mato Grosso, a partir do dia 11 de 
outubro, em agências de Alto 
Araguaia, Barra do Garças, Campo 
Verde, Cuiabá Cuiabá, Dom Aquino, 
G e n e r a l  C a r n e i r o ,  J a c i a r a , 
Juscimeira, Lucas do Rio Verde, 
Poconé, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, São Jose dos Quatro 
Marcos, Sinop e Várzea Grande.
 De acordo com Edmar, ao 
final do cronograma de retirada, 
poucas agências ainda prestarão o 
serviço no Estado. “Das 137 
agências, quase todas terão os 
serviços retirados.
 Segundo Edmar, a medida 
afeta principalmente a população de 
cidades consideradas pequenas no 
interior do Estado. “Tem lugar que 
não tem agência bancária e a 
empresa integra estes serviços”, 
afirmou o presidente do sindicato, 
que ainda fez críticas à diretoria dos 
Correios. 
 “É uma medida tomada para 
não se investir em segurança e criar 
um senso comum de que a empresa 
pública tem que fechar. Vão criar a 
ociosidade e, depois, propor o 
fechamento das agências”.
 No total, trabalham nos 
Correios em Mato Grosso 1.550 
profissionais. 
 O sindicato alega que há um 
déficit no quadro funcional e que a 
empresa deveria empregar, no 
mínimo, 2.300 trabalhadores para 
dar conta da demanda no Estado.

s trabalhadores dos Correios Odecidiram paral isar  as 
a t i v i d a d e s  p o r  t e m p o 

indeterminado em Mato Grosso. 
 Na terça feira à noite, foram 
realizadas assembléias em cinco 
cidades pólos do Estado (Sinop, Alta 
F lo res ta ,  Cu iabá ,  Cáceres  e 
Rondonópolis). Apesar da adesão, 
em todos, os servidores optaram, de 
forma unânime, por entrar em greve. 
Na agencia central de Cáceres e no 
Centro de Distribuição Domiciliar, 
os serviços transcorriam ontem, 
normalmente.  
 De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Correios, Telégrafos e 
Serviços Postais (Sintect), Edmar 
Leite, apenas 30% dos funcionários 

da estatal continuará prestando 
atendimento. “A gente espera que 
ocorram reuniões em Brasília e que a 
empresa recue dos ataques contra a 
nossa categoria. Também esperamos 
que o governo recue da idéia da 
privatização e lance concurso 
público”.
 Edmar detalhou que a 
categoria cobra também reajuste de 
remuneração de 8% e R$ 300 de 
acréscimo linear aos salários. Os 
trabalhadores ainda são contrários às 
r e f o r m a s  t r a b a l h i s t a s  e  d a 
Previdência. 
 “A empresa, além de não 
atender as reivindicações, retira 
cláusulas do nosso acordo coletivo e 
direitos dos trabalhadores. Propõe a 
supressão do concurso público e não 

SANEAMENTO BÁSICO

Empresa firma termo com MP
para concluir a rede de esgoto

Concessionária deverá, em 10 meses, finalizar as obras de implantação de 60% 
de cobertura de rede de esgotamento sanitário na área urbana do município 

MPE c/ Redação

Prazo para finalizar 60% das obras é de 10 meses   

Foto: Reprodução

Pólo de Cáceres adere a greve
mas os serviços estão normais

CORREIOS

Assessoria c/ Redação

Apesar da adesão, agencia de Cáceres teve alteração  

Foto: JCC

FORA DA CORPORAÇÃO

Após seis anos da prisão por tráco 
Cabo PM é exonerado das funções

Assessoria c/ Redação

A viatura da policia era usada para o transporte da droga  

Foto: Ilustrativa 
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 Universidade do Estado de Mato AGrosso protocolou na última 
segunda-feira (18) pedido para que 

as atividades de ensino e aprendizagem 
desenvolvidas por acadêmicos e 
professores no âmbito do Hospital 
Regional de Cáceres “Dr. Antônio Fontes” 
sejam mantidas apesar da troca de 
administradores.
 Os documentos foram entregues 
pela reitora, professora Ana Di Renzo, ao 
presidente do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste de Mato Grosso, prefeito 
de São José dos Quatro Marcos, Ronaldo 
Floreano dos Santos; ao assessor especial 
da Secretaria de Estado de Saúde, Wagner 
Simplício e aos deputados estaduais 
Leonardo Albuquerque e professor 
Adriano Silva, durante a audiência pública 
da Assembléia Legislativa para discutir 
esse assunto, realizada em Cáceres. A 
audiência foi requerida e presidida pelo 
deputado Adriano Silva.
 O  t e o r  d o s  d o c u m e n t o s  

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

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

Colégio de Líderes realizado na tarde da 
terça (19) pelo presidente da Assembléia, e 
os deputados estaduais Leonardo 
Albuquerque (PSD), Mauro Savi (PSB), 
Allan Kardec (PT), Zé Domingos Fraga 
(PSD), Wagner Ramos (PSD), Romoaldo 
Júnior (PMDB) e Pedro Satélite (PSD). No 
en tan to ,  nenhum se  pronunciou  
oficialmente sobre a reunião.
 No Colégio de Líderes ficou 
definido que a Comissão de Ética será 
reformulada, já que os membros 
implicados na delação premiada do ex-
governador Silval Barbosa pediram 
afastamento e serão substituídos por 
colegas não citados. Com isso, deixaram a 
composição Oscar Bezerra (PSB), Silvano 
Amaral (PMDB) e Satélite. A nova 
Comissão de Ética tem Leonardo como 
presidente e como membros são Allan 
Kardec, Saturnino Masson (PSB) e 
Adriano Silva (PSB), conforme publicação 
ontem, no Diário Oficial. 
 Um dos primeiros passos da nova 
comissão será realizar uma visita oficial ao 
deputado Gilmar Fabris (PSD), preso 
desde a última semana no Centro de 
Custódios da Capital, e emitir uma parecer 
sobre a detenção.
 C a s o  a  p r e r r o g a t i v a  
constitucional da Assembléia de manter ou 
revogar a prisão de Fabris prevaleça, a 
Comissão de Ética deverá emitir parecer 
recomendando posicionamento aos 
deputados estaduais. Na seqüência, o 
parecer será analisado pelo plenário e 
precisa de maioria simples de 13 votos para 
aprovação. O parecer da Comissão de Ética 
pode recomendar a manutenção da prisão 
ou o voto pela soltura de Fabris.  
 Após a tomada da decisão pelos 
deputados estaduais, caberá à Assembléia 
fazer o comunicado para o ministro Fux. A 
decisão sobre a prisão de Fabris não está 
relacionada ao afastamento determinado 
por Fux. 

a última terça-feira (19), durante a NPalavra Livre, o presidente do 
Legislativo, Domingos Oliveira 

questionou as autoridades do Governo do 
Estado acerca das providências sobre a 
recuperação das pontes de madeira da MT 
343, que apresenta um defeito no trecho 
entre Cáceres e a divisa com o município 
de Porto Estrela. 
 Esta reivindicação que se 
prolonga por mais de cinco anos, é uma luta 
conjunta com a comunidade local, que está 
a mercê do Governo do Estado, que segue 
omisso em relação as reivindicações. 
 “ F o r a m  e n v i a d o s  v á r i o s  
documentos e fui diversas vezes à SINFRA 
(Secretaria de Infra-estrutura), na cidade 
de Cuiabá em busca de respostas. Contudo, 
segue o descaso por parte do Governo”. 
Ressalta o parlamentar.
 Conforme o par lamentar,  
recentemente ouve uma audiência pública 
no Palácio Paiaguás em Cuiabá, que 
contou com a presença de diversas 
autoridades do governo, inclusive do 
deputado Leonardo Albuquerque e o 

principal objetivo, foi tratar dos déficits de 
nosso município. Na oportunidade, o 
presidente do Legislativo, voltou a alertar 
as autoridades sobre estado critico das 
pontes. 
 Lembrou Domingos, que o 
engenheiro Ricardo, durante a reunião 
d i s s e  n ã o  h a v e r  m o t i v o s  p a r a  
preocupações, que a comunidade não iria 
ficar ilhada, todavia nada foi feito. 
 “O problema se agravou a 
comunidade não tem condições técnica, e 
não cabe a população realizar manutenção 
e reparos de pontes, para isto, que se paga 
impostos e se elege representantes, para 
que possam cobrar e lutar por todos,” 
desabafou Domingos.
 Nesta quinta-feira (21), o 
presidente Oliveira, retornará a Cuiabá 
renovando cobranças em busca de 
respostas. “Irei mais uma vez falar com os 
responsáveis, vou levar mais fotos, 
filmagens e retorno somente com uma 
resposta do Governo, seja ela qual for, caso 
não encontre respostas, tomarei as 
providências judiciais cabíveis,” finalizou. 

protocolados lembra que a Unemat 
assumiu o compromisso de atender as 
demandas estruturantes na área de Saúde, 
com a oferta de curso de Medicina, e desde 
antes, com a oferta de curso de 
Enfermagem. O Hospital Regional tem 
recebido os acadêmicos e professores da 
Unemat como espaço para que o curso 
possa acontecer e a instituição deseja que o 
espaço seja considerado um Hospital 
Escola. 
 A intenção é que com a transição 
da administração da unidade hospitalar que 
deixará de ser conduzida pela organização 
social Congregação Santa Catarina, que 
solicitou ao Estado para deixar a tarefa que 
passa a ser assumida pelo Consórcio 
Intermunicipal, essa relação institucional e 

as  parcer ias  necessár ias  para  o  
ensino/aprendizagem continuem a 
acontecer.
 A reitora lembrou que a Unemat 
se coloca a disposição da nova 
administração do Hospital Regional para 
atuar inclusive em outras áreas além do 
espaço de ensino e aprendizagem, como a 
administrativa por meio do corpo técnico e 
docente que a Universidade possui. 
 Os acadêmicos de Medicina da 
Unemat, que também participaram da 
audiência pública manifestaram a 
preocupação em garantir espaços 
adequados e avançar na construção 
coletiva para que o ambiente de ensino e 
desenvolvimento das atividades na 
unidade hospitalar sejam resguardadas.

 ministro do Supremo Tribunal OFederal  (STF) ,  Luiz  Fux,  
comunicou a Assembléia da 

decisão de impedir seus membros de 
decidirem sobre a manutenção ou 
revogação da prisão preventiva do 
deputado estadual Gilmar Fabris (PSD). 

Agora, o Legislativo mato-grossense pode 
recorrer invocando os artigos 53 da 
Constituição Federal e 29 da Constituição 
Estadual.  A informação sobre o 
impedimento faz parte da notificação do 
STF sobre a prisão de Fabris. 
 A decisão de Fux foi debatida no 

SOB NOVA DIREÇÃO

Unemat protocola intenção de 
continuar atividades no HRC

Hospital tem recebido os acadêmicos e professores como espaço para que o curso possa acontecer e a Unemat deseja que espaço seja considerado Hospital Escola

Assessoria c/ Redação

Acadêmicos de medicina marcaram presença na platéia  

Foto: Secom-MT

CORINGA INSUSPEITO

Dr. Leonardo deve presidir  conselho de ética da AL-MT
Assessoria c/ Redação

Deputado Dr. Leonardo assume presidência ética   

Foto: Joner Campos

BRIGA ANTIGA

Presidente do legislativo cobra
reformas de pontes em Cáceres
Assessoria

Presidente da Câmara de Cáceres Domingos Oliveira   

Foto: Assessoria
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18h, no Gigante do Norte.
 O atacante Lessinho, 22 
anos, que estava no Mogi Mirim e 
disputou a Série C deste ano, o 
goleiro Yuri Kamp, 21 anos, 
vindo do Itararé de São Paulo e o 
lateral esquerdo Mayc Jesus 
Domingues ,  21  anos ,  do  
Botafogo de Ribeirão Preto-SP, 

são as mais novas contratações do 
Sinop.
 O elenco do Galo ficou 
com dez jogadores contratados, 
seis que foram vice campeão no 
mato-grossense deste ano, além 
da promoção de atletas que 
estavam na base do Sub-19.

 quatro dias de estrear na ACopa FMF, o Galo do 
N o r t e  f e c h o u  s u a  

preparação com um amistoso em 
Claudia, no último sábado (16), 
contra um selecionado de União 
do Sul. A vitória foi por 6 x 0, gols 
de Bruninho, Klenisson e Jesus 
no 1º tempo, Lesinho e Victor 
(2x), na segunda etapa.
 A partida foi novamente 
fora de Sinop pois o Gigantão está 

sendo ocupado pelo Futebol 
Americano neste sábado. Como 
no duelo contra a seleção de 
Claudia, Paulo Foiani usou dois 
times, um em cada tempo, porém 
mesclou os atletas nas formações.
 Des taca ram-se  pe l a  
m o v i m e n t a ç ã o  o s  r e c é m  
chegados atacantes Lesinho e 
Klenisson, o lateral esquerdo 
Mayc, o atacante Victor, bem 
como os dois zagueiros, Igor e 

Julião. 
 " A g o r a  t e m o s  u m a  
semana para definir o time que sai 
jogando contra o Dom Bosco. 
Fechamos as contratações e o 
grupo é bom, porém precisamos 
aprimorar o entrosamento. 
 Então será uma semana de 
intensos detalhes para que 
possamos começar a competição 
bem", disse Foiani. Sinop e Dom 
Bosco jogam domingo (24) às 

 quadro de árbitros da OF e d e r a ç ã o  M a t o -
grossense de Futebol 

passou por uma reciclagem, no 
último final de semana, a fim 
aprimorar os conhecimentos 
teóricos e práticos. Foi o terceiro 
treinamento deste tipo em 2017 e 
contou com a presença dos ex-
árbitros e instrutores da CBF, 
Raimundo Lobo e Paulo Alves.
 O presidente da Comissão 
de Arbitragem de Mato Grosso, 
Coronel Magalhães ressaltou a 
importância do curso e espera que 
os aprendizados sejam colocados 
em prática na Copa FMF, torneio 

que começou domingo e que dá 
uma vaga ao campeão para a 
Copa do Brasil de 2018.
 “Foi Importantíssimo, 
pois esses dois instrutores da CBF 
vêm pra atualizar e aprimorar os 
conhecimentos dos nossos 
árbitros. E fazer, também, uma 
inter-relação do quadro da CBF 
com o da Federação de Mato 
Grosso. A expectativa para a 
Copa FMF é a melhor. Que haja 
tranqüilidade de todos os 
envolvidos de que as competições 
estão sendo conduzidas por 
profissionais competentes.”
 O experiente árbitro 

mato-grossense Alinor Silva da 
Paixão, que compõe os quadros 
da CBF, também vê grande 
importância, mas faz uma 
ressalva: “É importante que 
tenhamos esses eventos para 
simular situações adversas que 
podem ocorrer durante os jogos. 
Mas com dezesseis anos de 
profissão é possível perceber que 
três ou quatro reciclagens como 
essa, no ano, ainda não são 
suficientes para atingirmos uma 
perfeição, pois o futebol é cada 
vez mais rápido e o árbitro tem 
que tomar decisões em poucos 
segundos,” pontuou.
 Um dos instrutores que 
min is t rou  o  t re inamento ,  
Raimundo Lobo, disse que os 
árbitros de Mato Grosso estão 
bem no cenário nacional, porém 
advertiu que é preciso trabalhar 
ainda mais: “Mato Grosso tem 
árbitro da FIFA (Wagner Reway) 
o que não é fácil. Mas os Estados 
que tem uma menor expressão no 
futebol tem que trabalhar mais,” 
disse.
 R a i m u n d o  e x p l i c o u  
também que houve diversas 
mudanças nos procedimentos dos 
árbitros que constam no livro de 
regras da CBF de 2017, mas 
segundo ele “Tivemos a parte 
teórica do evento e nela pudemos 
observar que estão todos afiados 
aqui em Mato Grosso.”

JOGO AMISTOSO

Galo depena amador num 
rachão pré-estréia da Copa

Conforme Professor Foiani, esta será uma semana de intensos detalhes para que o Sinop possa começar a competição com vitória domingo diante do Dom Bosco

O.E c/ Redação

Plantel do Galo se prepara no Gigante para a estréia  

Foto: Assessoria Sinop

AMIGOS DO APITO

Arbitragem da FMF passa
por cursinho de reciclagem
O.E c/ Redação

Turma do apito e auxiliares busca se aperfeiçoar  

Foto: Mateus Garcia
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CORONEL PONCE, 753 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item E da 
tabela D de custas
#187251 DEVEDOR: JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF.: 108.024.521-91- 
RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 78  -SANTA ISABEL -CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#187250 DEVEDOR: JARBES BALIEIRO DAMASCENO- CPF.: 108.024.521-91- 
RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 78 -SANTA ISABEL -CACERES -MT - 
Titulo:- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D da tabela D de custas
#187249 DEVEDOR: JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF.: 108.024.521-91- 
RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 78 -SANTA ISABEL-CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
#187546 DEVEDOR: JOANA DOS REIS SILVA - CPF.: 293.187.001-30- RUA D, 9 -
VITORIA REGIA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela 
D de custas
#187671 DEVEDOR: JOAO CARLOS DE FREITAS - CPF.: 340.248.161-87- RUA 
DOS OPERARIOS, 588 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item C  da 
tabela D de custas
#187291 DEVEDOR: JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF.: 274.479.361-20- AV 
GETULIO VARGAS, 502 -COHAB VELHA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item C da tabela D de custas
#187629 DEVEDOR: JOSE APARECIDO RONDON DA CONCEICAO - CPF.: 
023.717.131-71- RUA RANGEL TORRES, 30 -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 C   da tabela D de custas
#187457 DEVEDOR: JOSE AZARIAS DA SILVA- CPF.: 155.808.221-20- AV 31 DE 
MARCO, 250 -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 E da tabela 
D de custas
#187615 DEVEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA- CPF.: 442.161.818-72- RUA 
MARECHAL DEODORO, 747 -CENTRO  -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item J da tabela D de custas
#187374 DEVEDOR: JOSE DORO NETO- CPF.: 146.570.231-87- RUA GENERAL 
OSORIO, 1083 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item H da tabela 
D de custas
#187376 DEVEDOR: JOSE DORO NETO - CPF.: 146.570.231-87- RUA GENERAL 
OSORIO, 1083 -CENTRO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item I da tabela 
D de custas
#187375 DEVEDOR: JOSE DORO NETO - CPF.: 146.570.231-87- RUA GENERAL 
OSORIO, 1083-CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela 
D de custas
#187354 DEVEDOR: JOSE EDEMIR SILVA DE ARRUDA - CPF.: 293.171.771-15- 
RUA DOS TUCANOS, 40 -SANTA ISABEL -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item C da tabela D de custas
#187562 DEVEDOR: JOSE EDEMIR SILVA DE ARRUDA- CPF.: 293.171.771-15- 
RUA DOS TUCANOS, 40 -SANTA ISABEL -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item D da tabela D de custas
#187410 DEVEDOR: JOSE ELSON PIRES DE SOUZA- CPF.: 047.913.201-15- RUA 
JOSE VILAR DANTAS - COHAB VEL-COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#187381 DEVEDOR: JOSE JORGE AUGUSTO DA SILVA- CPF.: 733.668.038-00- 
RUA RANGEL TORRES, 443-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 D da tabela D de custas
#187511 DEVEDOR: LEONOR ANA DA SILVA- CPF.: 429.811.231-49- RUA DO 
MEMBECA, 448  -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo:- Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela 
D de custas
#187005 DEVEDOR: LUCINEIDE DA SILVA- CPF.: 483.444.601-82- RUA PORTO 
CARRERO, 221-CENTRO -CACERES-MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela 
D de custas
#187300 DEVEDOR: LUCIO ORTEGA - CPF.: 027.790.301-78- RUA CORONEL 
PONCE, 206 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela 
D de custas
#187650 DEVEDOR: LUDNEIA FONSECA DA SILVA - CPF.: 318.476.171-15- RUA 
DOS EXPEDICIONARIOS, 250-CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item J  da tabela D de custas
#187332 DEVEDOR: LUIZ CARLOS  DOS SANTOS- CPF.: 483.412.581-53- AV 
GETULIO VARGAS, 1490 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item D da tabela D de custas
#187320 DEVEDOR: LUIZ GILSON RIBEIRO- CPF.: 142.230.311-04- RUA 

FERNANDO DE NORONHA, 90 -COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item F  da tabela D de custas
#187557 DEVEDOR: MARIA DIRCE SILVA SAMPAIO- CPF.: 460.622.201-82- RUA 
FLAMENGO-VILA STA. CRUZ, 74  -VILA SANTA CRUZ  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item F  da tabela D de custas
#187433 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON- CPF.: 
028.636.851-04- RUA BARAO DO RIO BRANCO, 198 -CENTRO -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#187556 DEVEDOR: MARIA EDEZIA DA HORA CARVALHO- CPF.: 207.658.601-
63- RUA TRAVESSA COMUNITARIA, 30 -VILA SANTA CRUZ -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item E  da tabela D de custas
#187549 DEVEDOR: MARIA LIDIA CHAVES DA SILVA- CPF.: 208.010.921-91- 
RUA SALDANHA DA GAMA, 155 -SANTA CRUZ -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#187636 DEVEDOR: MARIO SIMOES- CPF.: 397.652.458-15- RUA BARAO DO 
RIO BRANCO, 100 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela 
D de custas
#187597 DEVEDOR: MARLEI ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF.: 642.816.632-15- 
RUA DOS TOPAZIOS, 150-VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item F da tabela D de custas
#187666 DEVEDOR: MARLENE ALVES RODRIGUES- CPF.: 384.284.401-82- 
RUA RUA D, 21-VITORIA REGIA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - 
Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela 
D de custas
#187497 DEVEDOR: NECIDOR STAFFORTI- CPF.: 203.402.499-00- AV SAO LUIZ, 
875 -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 D da 
tabela D de custas
#187355 DEVEDOR: NICELI RAMOS DE CAMPOS- CPF.: 111.673.781-72- RUA 
DOS PINTO DE ARAUJO JD. IPANE-JARDIM IPANEMA -CACERES  -MT - Titulo: 
- Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#187238 DEVEDOR: NOELY DE O DO ESPIRITO SANTO- CPF.: 171.131.561-34- 
RUA DOS OPERARIOS, 626 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item E da tabela D de custas
#187519 DEVEDOR: PEDRO WILSON DA SILVA- CPF.: 207.987.091-20- RUA 
SANTA MARIA, 263 -JARDIM MARAJOARA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item D da tabela D de custas
#187599 DEVEDOR: PETRONILA MATOS BEJARANO- CPF.: 415.535.351-20- 
RUA CORONEL PONCE, 297 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item C da tabela D de custas
#187510 DEVEDOR: S. CANDIA E CIA LTDA- CPF.: 03.169.091/0001-81- RUA 
PADRE CASSEMIRO, 922 -CENTRO  -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do 
titul Item D da tabela D de custas
#187460 DEVEDOR: SAUL VARGAS - CPF.: 007.807.311-15- RUA 
COMANDANTE BALDUINO, 1683 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item C da tabela D de custas
#187622 DEVEDOR: SERGIO AZINEU NASCIMENTO- CPF.: 032.029.838-81- 
RUA A - VITORIA REGIA, 3-VITORIA REGIA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item G  da tabela D de custas
#187297 DEVEDOR: THOMAZ JOSE DA SILVA- CPF.: 111.448.401-63- RUA 
MARECHAL DEODORO, 1046 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item D  da tabela D de custas
#187458 DEVEDOR: VALMIR KALINSKI - 622.114.631-34- CPF.: 15.209.486/0001-
40- AV JOSE PINTO DE ARRUDA, 56 -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 C   da tabela D de custas
#187451 DEVEDOR: VANUZIA DA SILVA PEREIRA- CPF.: 007.936.261-37- RUA 
NORUEGA, 132-JARDIM PANORAMA-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item D da tabela D de custas
#187331 DEVEDOR: VERA LUCIA DE SENA SANTOS- CPF.: 572.273.731-34- 
RUA DAS ANHUMAS, 170 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item H da tabela D de custas
#187447 DEVEDOR: WALTER APARECIDO DA CRUZ- CPF.: 486.969.781-53- 
RUA DINAMARCA, 3 -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 D da tabela D de custas
#187334 DEVEDOR: WALTER ARAUJO NASCIMENTO - CPF.: 111.851.631-15- 
RUA DOS CAMPOS, 55 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES- Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul 
Item E da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A 
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, 
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 20 de setembro de 2017.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ 
SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR 
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR 
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A 
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, 
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS 
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#187994 DEVEDOR:  HUGOLINO DO ESPIRITO SANTO- CPF.: 162.233.301-20- 
RUA DOS PAZ 2 -MONTE VERDE -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: TRIBUNAL 
DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS  Valor do titul Item E   da tabela D de custas

JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS  Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#187992 DEVEDOR: VANILDA MARIA DE SOUZA- CPF.: 346.874.671-72 - RUA 
CORONEL FARIAS 78 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#187991 DEVEDOR: VANILDA MARIA DE SOUZA - CPF.: 346.874.671-72 - RUA 
CORONEL FARIAS 78 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS  - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item B   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A 
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A 
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. 
(primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO 
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 20 de setembro de 2017.

#187993 DEVEDOR: HUGOLINO DO ESPIRITO SANTO- CPF.: 162.233.301-20 - 
RUA DOS PAZ 2-MONTE VERDE -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#187982 DEVEDOR: LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A- CPF.: 33.000.563/0001-
39- RUA CORONEL FARIA 233  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO 
AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#187990 DEVEDOR: VALTER DE FREITAS SILVA - CPF.: 278.568.528-87- RUA 
DOS TOPAZIOS 140 -COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO 
AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 
FUNAJURIS Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#187989 DEVEDOR: VALTER DE FREITAS SILVA - CPF.: 278.568.528-87- RUA 
DOS TOPAZIOS 140 -COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL 
DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO 
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 o l ic ia i s  do  Grupo PEspecial de Fronteira 
(Gefron) abriram fogo 

contra uma caminhonete Hilux na 
tarde da última terça-feira (19), 
em Porto Esperidião, na BR-174, 
em uma região próxima à Bolívia. 
Com os pneus furados, o veículo 
acabou apreendido.
 De acordo com o Gefron, 
os  pol ic ia is  receberam a 
informação de que a caminhonete 

ser ia  f ru to  de  roubo em 
Fernandópolis (SP). Em razão 
disso, os policiais tentaram 
impedir que o automóvel 
seguisse viagem, enquanto 
trafegava em frente à base do 
grupo, por volta das 12h40. As 
informações iniciais obtidas pelo 
Gefron apontavam que havia dois 
homens na Hilux. Eles estariam 
tentando ir para a Bolívia, onde 
venderiam o automóvel para 

comprar entorpecentes.
 Os membros do Gefron 
teriam tentado interceptar o 
automóvel e chegaram a realizar 
uma barreira, porém o ladrão não 
parou. Então os policiais 
começaram a disparar contra o 
a u t o m ó v e l .  O s  d i s p a r o s  
atingiram dois pneus, o que teria 
feito com que a Hilux parasse 
cem metros à frente da base do 
Gefron.
 Conforme os policiais, 
logo após o veículo parar, os dois 
teriam fugido para uma região de 
mata, às margens da rodovia. Os 
homens a inda não foram 
localizados. O Gefron informou 
que continua realizando buscas 
pelos suspeitos que estavam no 
automóvel.
 O trânsito na BR-174 
chegou a ficar interditado logo 
após o carro ser abandonado no 
meio da pista. Horas depois o 
t r á f e g o  f o i  r e t o m a d o  
normalmente. Um vídeo que 
circula em aplicativos mostra a 
caminhonete em disparada, 
enquanto passa em frente a uma 
base do Gefron e é alvo de 
diversos disparos. 

 Consórcio Intermunicipal Odo Complexo Nascentes 
do Pantanal inaugura 

amanhã, 22, às 15:00 horas, em 
Araputanga, a Central de Triagem 
de Recicláveis e Transbordo de 
Lixo da cidade, ressaltando-se que 
a administração municipal já deu 
início ao trabalho de implantação 
da do serviço de Coleta Seletiva. 
Para tanto, contratou a Associação 
de Catadores Reciclar para Viver 
Melhor com sede em Reserva do 
Cabaçal, que ampliou sua atuação 
agregando catadores do município 
e já estão operando na área, onde 
n e s t a  s e x t a  r e c e b e r ã o  a s  
instalações prontas para o 
desenvolvimento adequado do 
trabalho e em breve também 
receberão equipamentos para o 
trabalho como prensa, balança e 
outros.
 Além da Central de triagem 
de Recicláveis o empreendimento 
em Araputanga contempla uma 
unidade de Transbordo de Lixo que 
atenderá os municípios de 
Araputanga, Reserva do Cabaçal e 
Indiavaí, os quais levarão o lixo 
coletado até a unidade, para depois 
ser transportado até o aterro 
sanitário em Mirassol D'Oeste.
 A logística regional do 
projeto prevê a implantação de 
outras três unidades de Transbordo, 
sendo uma em Jauru, Porto 
Esperidião e Lambari D'Oeste. 
Porem estas unidades previstas não 
estão contempladas no convênio.
 Os municípios buscam 
outras fontes para a construção.

 O projeto é parte do 
Sistema Integrado de Resíduos 
Sólidos Consorciados que integra o 
sistema de tratamento de resíduos 
sólidos domiciliares, RSD e 
tratamento de resíduos de serviços 
de saúde – RSS, no complexo do 
Aterro Sanitário que está sendo 
construído no em Mirassol 
D'Oeste. 
 O empreendimento é 
financiado com recursos da 
FUNASA por intermédio do 
Convênio Nº 538/2008 que já 
disponibilizou o valor total de 5,7 
milhões, contemplando também 
veículos de coleta, transporte, 
máquinas e equipamentos para 
operacionalização do sistema e 
ainda mais uma unidade de triagem 
de recicláveis em São José dos 
Quatro Marcos que está em fase 
final de acabamento. 

 J á  o s  m u n i c í p i o s  
consorciados destinaram mais de 1 
milhão em contrapartida para o 
projeto, contemplando a aquisição 
da área do aterro em Mirassol 
D'Oeste. 
 O  C o m p l e x o  d e  
Tratamento e Destino Final de 
Resíduos em Mirassol D'Oeste está 
sendo finalizado e em breve o 
Consórcio deve dar entrada no 
pedido de licença de operação 
junto a SEMA.
 Participam do Projeto 
Integrado do Sistema de Resíduos 
Sólidos os  municípios de 
A r a p u t a n g a ,  C u r v e l â n d i a ,  
Figueirópolis D'Oeste, Glória 
D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari 
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Salto do Céu e São 
José dos Quatro Marcos.

CHUVA DE BALAS

Em meio ao pipoco bandidos
abandonam Hilux na BR 174 

Suspeitos estariam tentando ir para a Bolívia, afim de escambar o carro com  
entorpecentes e na fuga em meio ao tiroteio, vazaram abandonando a Hilux

Gefron c/ Redação

Camioneta que iria virar pó foi abandonada pelos ladrões   

Foto: Gefron

NASCENTES/FUNASA

Araputanga inaugura Central de 
recicláveis e transbordo de Lixo

Por Assessoria

Central de Triagem de Recicláveis e Transbordo de Lixo   

Foto: Folha de Araputanga
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A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por acontecimentos bastante 
positivos e boas surpresas para as 
próximas semana, especialmente no 
trabalho. Um projeto que vem sendo 
negociado nos últimos dias pode ser 
aprovado e assinado a partir de agora.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar, apesar de estar mais racional, 
o surgimento de uma pessoa especial 
em sua vida. Um novo romance pode 
começar, ou um namoro que já existe, 
ser romanticamente renovado.

A Lua começa um novo ciclo, entra 
na fase Nova no signo de Virgem e, 
com cinco planetas nesse signo, você 
pode esperar por um intenso 
movimento em sua casa e maior 
contato com familiares. Uma 
negociação envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel pode começar e 
ser firmada nas próximas semanas.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por ainda mais movimento 
em sua rotina. Você pode estar mais 
agitado, com grande dificuldade de 
ficar parado, mais ansioso e 
impulsivo. A comunicação melhora 

sensivelmente.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por um movimento bastante 
positivo para sua vida material e 
financeira. O momento pode envolver 
um novo e lucrativo investimento, a 
venda de um bem móvel ou imóvel ou a 

assinatura de um novo contrato de trabalho.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por um movimento ainda mais 
intenso em sua vida, pessoal e 
profissional. Sua vida volta a caminhar 
para frente, mesmo que alguns 
obstáculos ainda atrapalhem um pouco. 

Espere por boas novidades.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por um movimento gostoso e 
interessante envolvendo pessoas e 
empresas estrangeiras. O período, que 
dura algumas semanas, abre portas e 
traz novas oportunidades de negócios 

com estrangeiros.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por um novo e intenso 
movimento em projetos profissionais e 
planos de negócios, que devem ser 
colocados em prática nas próximas 
semanas. Um novo contrato pode ser 

assinado e trazer maior visibilidade.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
e s p e r a r  p o r  u m  p e r í o d o  d e  
interiorização ainda mais intensa e 
necessidade de distanciar-se da vida 
social vazia. Você vai priorizar amigos 
íntimos e sua vida e busca espiritual. 

Você pode começar o planejamento de um novo projeto.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar pelo início ou continuidade 
mais concreta em negociações de 
parcerias financeiras ou empréstimo 
de grandes instituições. Uma grande 
soma de dinheiro pode ser negociada 
nas próximas semanas.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
preparar-se para novos e importantes 
contatos comerciais e concretização de 
novos contratos  com grandes 
empresas, clubes e instituições. É 
possível um convite para gerenciar uma 
nova equipe de trabalho.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova no signo de Virgem e, com 
cinco planetas nesse signo, você pode 
esperar por um movimento ainda mais 
intenso na vida social  e nos 
re lac ionamentos ,  de  amizade ,  
sociedade, namoro ou casamento. Um 
namoro que vem sendo desenhado pelo 

Universo pode começar.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

By Rosane Michels

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

Nossos parabéns a Sozenil Gomes pela passagem de 
mais um natalício. Que a data se reproduza por longos 
anos, são os nossos votos.

N o s s o  D e s t a q u e  V I P a  
Associação Cultural do Grupo 
Cururu Pantaneiro juntamente 
com a Secretaria de Estado de 
Cultura de Mato Grosso e a 
Associação, denominada Ponto 
de Cultura,  que hoje dão início  
ao Projeto Cultural “Toadas do 
Cururu Pantaneiro” que tem 
como objetivo  desenvolver 
ações culturais através de 
oficinas de confecção Viola-de-
Cocho, de Mocho e Ganzá, 
Musicalização de Viola-de-
Cocho, Mocho e Ganzá, e 
Dança de Siriri.  A cerimônia de 
abertura acontece as 19 horas no 
Ponto de cultura, sito a Avenida 
Tancredo Neves – Bairro da 
Cavalhada. Uma excelente 
pedida para a noite de quinta-
feira.

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

Sempre alegre e de bem com a vida, a elegante 
Kelly Prado, que todas as manhãs acompanha 
nosso matutino. Bom Dia!

Votos de feliz aniversário a Terezinha Pereira que hoje apaga velinha e 
recebe os calorosos abraços dos familiares e amigos. Sucessos e 
felicidades é o que lhes desejamos.

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