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Esotérico
A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Peixes, 
chega unida a Netuno e livre 
de tensão indicando um dia de 
recolhimento e maior contato 

com seu mundo emocional e passado. O 
momento é bom para a prática do yoga e 
meditação. Não busque respostas 
objetivas nos próximos dias. Mercúrio 
retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de 
tensão indicando dias de 

confusão e falta de discernimento, 
relacionado a projetos em equipe e 
contatos comerciais, que devem ser 
adiados nos próximos dias. Um projeto 
ou contrato pode chegar ao fim. 
Mercúrio retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de 
tensão indicando dias de 

finalização de um projeto profissional 
ou plano de negócios. O momento pode 
envolver um contrato de trabalho que 
chega ao fim. Procure não começar nada 
nos próximos dias. Mercúrio retoma o 
movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de tensão 
indicando dias de maior 

envolvimento com uma viagem, que será 
realizada em poucos dias. Um projeto 
envolvendo empresas  e  pessoas  
estrangeiras pode começar a ser finalizado. 
Não comece nada nos próximos dias. 
Mercúrio retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de 
tensão indicando dias de 

i n t e r i o r i z a ç ã o  e  f i n a l i z a ç õ e s ,  
especialmente em questões que envolvem 
pessoas e situações indesejadas. O 
momento pode envolver a finalização de 
uma sociedade ou parceria financeira. 
Mercúrio retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Peixes, 
chega unida a Netuno e livre 
de tensão indicando dias de 

movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos. Tome cuidados 
redobrados com novas pessoas que se 
aproximam de você, pois pode haver 
traições e enganos. Mercúrio retoma o 
movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de tensão 
indicando dias de finalização de 

projetos de trabalho. Sua rotina pode 
ficar meio confusa e desorganizada nos 
próximos dias, portanto, procure não 
perder o controle de tudo. Cuide de sua 
saúde. Mercúrio retoma o movimento 
direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de tensão 
indicando dias de maior 

envolvimento com a vida emocional e 
social. Seu coração estará mais aberto e 
receptivo e um romance pode começar a 
ser desenhado pelo Universo. Tome 
cuidados com ilusões e enganos. 
Mercúrio retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de 
tensão indicando dias de maior 

envolvimento com a vida doméstica e 
os relacionamentos familiares. É 
possível que você precise enfrentar um 
problema nos encanamentos de sua 
casa. Cuide de sua pressão arterial.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de tensão 
indicando dias de finalização de 

contratos e possíveis renovações que 
acontecerão daqui algumas semanas. O 
momento pede clareza nas decisões e 
pés bem firmes no chão. Não assine 
nenhum documento importante. 
Mercúrio retoma o movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Peixes, chega 
unida a Netuno e livre de tensão 
indicando um período de 

confusão nas finanças. Não assine 
nenhum documento que envolva o 
aumento de seus rendimentos, como 
novos contratos ou projetos. Adie por 
alguns dias. Mercúrio retoma o 
movimento direto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em seu signo, 
chega unida a Netuno e livre de 
tensão deixando suas emoções à 

flor da pele. Não comece nada neste 
período, que dura alguns dias. O 
momento é ótimo para estar junto dos 
seus e amigos íntimos, pois você está 
mais aberto e receptivo. Mercúrio 
retoma o movimento direto.

By Rosane Michels

Destaque VIP  High Society ao artista plástico Sebastião Mendes, que lança hoje a Exposição Contrastes em 
Camberra Austrália. Sucessos!!!

******************************************************
O encontro da moçada cacerense neste sábado 
será a festa MEDFantasy, que promete agitar o 
fim de semana na city. Prepare sua fantasia, 
afinal você não vai quere ficar fora dessa.

Felicitamos hoje a linda Danielle Ferreira de 
Oliveira pela passagem de mais um aniversário. 
Que Deus derrame infinitas bênçãos em sua 
vida.  Parabéns!Hoje a família do JCC amanheceu em festa para 

comemorar mais um ano de vida do advogado, músico e 
jornalista Daniel Macedo (Lorde Dannyelvis).  Que sua 
vida seja constantemente presenteada com bons e felizes 
momentos. Feliz Aniversário Dan!

****************************
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sete clubes apenas quatro tem o 
que almejar. As desistências dos 
Operários levaram a FMF e os 
clubes a reorganizar a tabela da 
Copinha, o que para Cuiabá, 
Luverdense e Sinop tem poucos 
atrativos para disputa. 

Uma perspectiva, o LEC, 
que deve colocar atletas do Sub 
19 que está classificado para 
Copa SP 2017, isso porque o trio 
já está na Copa do Brasil da 
próxima temporada, exatamente 
o prêmio ao campeão da Copa 
FMF, mas, tudo isso na teoria até 

porque título é título.
Daí restaram Mixto, 

Cacerense, Dom Bosco e União 
que tentam salvar o ano, com a 
v a g a  n a  C o p a  B R  e  a  
oportunidade de levantar um 
caneco. 

Dando foco especial ao 
União, o clube também tem o seu 
Sub 19 classificado para Copa SP 
ao vencer o estadual da categoria, 
assim o mais inteligente é utilizar 
este grupo recheado com atletas 
mais velhos e dar rodagem a 
todos.

 Cuiabá precisa da vitória Odian te  do  CSA no  
próximo sábado para 

sonhar com uma vaga na segunda 
fase da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Para este jogo, o 
técnico Moacir Júnior terá os 
retornos dos meias Pereira e 
Dakson, mas por outro lado o 
lateral-direito Bruno Moura, e os 
meias Alê e Natan, estão 
suspensos com o terceiro cartão 
amarelo.

Por sofrer muitos cartões 
por jogo na Série C do Brasileiro, 
o  Dourado sofre com as 
suspensões nesta reta final da 
primeira fase. Na derrota da 
última rodada para o Moto Club, 
o time não teve a presença de 
Pe re i r a  e  Dakson ,  como 
Marquinhos está lesionado, o 
técnico Moacir Júnior não tinha 
meia de criação para escalar. O 
time entrou em campo com 
Carlão, Bileu e Alê, e três 
atacantes.

Para o jogo diante do 
CSA, na lateral-direita Moacir 
tem Tiago Ennes ou Gedeílson 
para o lugar de Bruno Moura. 

Pereira deve ocupar a vaga do 
Alê, mas no decorrer da semana 
de treinos algumas mudanças 
podem ocorrer. 

Com 22 pontos na 6ª 
colocação, para se classificar, o 
time mato-grossense precisa 
vencer e torcer para Remo e 
Confiança não ganharem. 

Caso alguns dos dois 
vençam, o Dourado passa de fase, 
se o Moto Club vencer o 
Fortaleza, no Ceará. Cuiabá e 
CSA se enfrentam no próximo 
sábado, pela última rodada da 
primeira fase da Série C do 
Brasileiro, na Arena Pantanal, às 
18h30.

epois da desistência do DO p e r á r i o  V á r z e a -
grandense e Operário 

Ltda., a Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) 
marcou um novo arbitral da Copa 
FMF com as sete equipes 
restantes para na terça-feira. Nas 
discussões, ficou decidido o 
heptagonal em turno único e que 
o formato e o regulamento 
seguem o mesmo, quando a 
competição tinha nove clubes: 
todos contra todos, com os quatro 
primeiros avançando para as 
semifinais.

A data de início da Copa 
FMF, que dá ao campeão uma 
vaga na Copa do Brasil 2018, será 
dia 17 de setembro. A rodada 

inaugural terá duas partidas: 
Cacerense x Luverdense, no 
estádio Geraldão e União x Dom 
Bosco, no estádio Luthero Lopes. 
Os dois jogos serão às 18h00.

Na primeira rodada ainda 
teria a partida entre Mixto e 
Cuiabá, mas após a apresentação 
de um novo cronograma de jogos 
pela diretoria de competições da 
FMF, a diretoria do Alvinegro da 
Vargas solicitou a alteração na 
partida de estréia por não ter 
condições de organizar o jogo e 
não teria tempo hábil para 
inscrições de jogadores. 

Com o aval dos clubes 
participantes, a estréia do 
alvinegro será somente contra o 
Cacerense, no dia 24 de setembro, 

pela segunda rodada. O jogo da 
primeira rodada diante do 
Dourado será no dia 04 de 
outubro.

Confira as duas primeiras 
rodadas da Copa FMF: 1ª rodada 
– 17 de setembro - Cacerense x 
Luverdense – Geraldão – 18h00 e 
União x Dom Bosco – Luthero 
Lopes – 18h00. 

A 2ª rodada, será no dia 24 
de setembro, quando o Cacerense 
pega o Mixto, no Geraldão, às 
18h00, o Luverdense encara o 
União no mesmo horário no 
Passo das Emas e o Sinop joga 
com o Dom Bosco no Gigante do 
Norte às 18h00.

C o m  n o v a  t a b e l a  
competição fica mais curta e com 

BOLA QUADRADA

Reviravolta na tabela muda
estréia do Cacerense na Copa

Com desistência dos dois Operários, novo arbitral foi realizado e o Cacerense que deveria estrear contra o Cuiabá, vai pegar o Luverdense no Geraldão no dia 17

Redação c/ FMT

Com mudança de tabela, Cacerense pega o LEC na estréia  

Foto: Folha do Estado

G-4 DA SÉRIE C

Dourado joga decisão para
próxima fase do Brasileiro
O.E c/ Redação

Cuiabá e CSA jogam no próximo sábado na Arena Pantanal  

Foto: Globo Esporte
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www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Ministério Público de OMato Grosso firmou na 
terça-feira (5), um Termo 

de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com a Prefeitura de São 
José dos Quatro Marcos, para a 
realização de concurso público 
para o provimento de cargos de 
Procurador Geral Municipal e 
professor da rede pública 
municipal de ensino.  Pelo TAC, 
o prazo para a realização do 
certame é de 180 dias.Assinado 
pela promotora de justiça Carina 
Sfredo Dalmolin e pelo prefeito 
de São José dos Quatro Marcos, 
Ronaldo Floreano dos Santos e 
pelo presidente da Câmara 
Roberto Carlos de Moura. O TAC 
firma obrigações como alteração 
legislat iva,  a  deflagrar  a  
realização de concurso público 
no prazo de seis meses, contados 
da assinatura deste. 

Na ocasião, o Gestor 
Municipal manifestou a intenção 
de realização de um único 
c o n c u r s o  p ú b l i c o  p a r a  
provimentos de diversos cargos 
da  adminis t ração públ ica  
municipal, entre eles o de 
contador e outros que se fizerem 
necessários, conforme reforma 
administrativa em andamento.

Segundo os princípios da 
Lei, as medidas são necessárias 
para que o Município aperfeiçoe 

nos termos constitucionais o 
quadro de recursos humanos, 
construindo um funcionalismo 
profissional e estável para 
atendimento da população.

No TAC, a Promotora de 
Justiça alegou que é vedada a 
criação de cargo comissionado 
para desempenhar funções 
permanentes ou de rotina 
administrativa; e que segundo o 
inciso V do mesmo art. 37 dispõe 
que “as funções de confiança, 
exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, 
a  serem preenchidos  por  
servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento”.

Em suas alegações,  
Car ina  Sf redo  Da lmol in ,  
fundamentou-se no princípio de 
que as atribuições do cargo de 
Procurador Jurídico revelam-se 
permanentes ou de rotina 
administrativa, bem como de 
natureza técnica e não de chefia, 
direção ou assessoramento, não 
podendo, dessa forma, ser 
p r e e n c h i d o  d e  f o r m a  
comissionada, o que afronta os 
princípios constitucionais da 
Administração Pública.

 Polícia Rodoviária AFedera l  p romove  a  
Operação Independência 

do Brasil que tem início às zero 
hora de ontem, 6/09/2017 (quarta 
feira) e termina às 23h59min. do 

dia 10/09/2017 (domingo), por 
ser um feriado próximo ao fim de 
semana há um aumento do fluxo 
de veículos, de ônibus de 
p a s s a g e i r o s  e  t a m b é m   
motocicletas nas rodovias 

federais.  
 A PRF nesse período, 
reforça o policiamento ostensivo 
preventivo em locais e horários 
de maior incidência de mortes, de 
feridos e de criminalidade, 
conforme dados estatísticos, 
garantindo assim aos usuários das 
rodovias segurança , conforto e 
fluidez do trânsito.

Para essa operação serão 
priorizadas ações preventivas 
para redução da violência do 
t r â n s i t o  e  d e  a c i d e n t e s  
relacionados ao excesso de 
velocidade, a alcoolemia ao 
volante , as ultrapassagens 
proibidas.

Ressaltamos ainda, que 
haverá restrição de trânsito para 
Combinações de Veículos de 
Cargas portando AET ou não , nos 
dias 07/09/17( quinta feira ) das 
06:00hs às 12:00hs e  10/09/17 
(domingo) das 16:00hs às 22:00h.

A Polícia Rodoviária 
Federal está a disposição 24h00 
no telefone de emergência 191.

 Conferência Nacional Ados Bispos do Brasil 
(CNBB) convidou a 

todos para uma Jornada de 
Oração pelo Brasil, que está 
s e n d o  r e a l i z a d a  n a s  
c o m u n i d a d e s ,  p a r ó q u i a s ,  
dioceses e regionais do país, 
desde o dia 1º a 7 de setembro 
próximo.

Os bispos decidiram 
mobilizar os cristãos, por meio da 
oração, após a análise da 
realidade brasileira feita na 
última reunião do Conselho 
Episcopal Pastoral da entidade, 
dias 10 e 11 de agosto. O Dia de 
Oração e Jejum sugerido é o dia 7 
de setembro, data que marca a 
Independência do Brasil.

Na Paróquia São Luiz de 
Cáceres, a programação será 
assim: Na Capela N. Sra. do 
Perpétuo Socorro, às 6h00, Santa 
Missa e das 7h00 às 16h00, 
A d o r a ç ã o  a o  S a n t í s s i m o  
Sacramento. 

Na escala de adoração, às 
7h00, Apostolado da Oração; 
8h00; Cursilho, as 9h00, Acólitos 
e Coroinhas; 10h00, Equipe de 
Celebração da Quarta-feira; 
11h00, Ministros da Eucaristia ; 
às 12h00, Irmandade de São Luiz; 
às 13h00, Liturgia; 14h00, 
Catequese; 15h00, Grupo de 
O r a ç ã o  e  à s  1 6 h 0 0 ,   o  
encerramento

Com o tema "Dia da 
Pátria: Vida em primeiro lugar" e 
o lema "A paz é o nome de Deus" 
(Papa Francisco), a CNBB 
enviou uma carta a todos os 
bispos brasileiros com uma 
oração. (leia carta e roteiro de 
oração no site ).www.cnbb.org.br

Segundo o bispo auxiliar 
de Brasília e secretário-geral da 
CNBB, dom Leonardo Steiner, a 
Jornada de Oração é um convite 
ao cristão católico brasileiro a 
entrar e despertar para a realidade 
brasileira por meio da oração e 
jejum.

ARTIGO 37 DA CEF

TAC do MPE dá prazo de 6 meses
para concurso em Quatro Marcos
MPE c/ Redação

Medidas são necessárias para que o Município aperfeiçoe nos termos constitucionais o quadro de recursos humanos, com funcionalismo profissional e estável

Promotora de justiça Carina Sfredo Dalmolin   

Foto: 4 Marcos Notícias

INDEPENDÊNCIA

Operação da PRF visa coibir
abusos durante este feriadão
Da Redação

Policiais estarão atentos, 24 horas nas rodovias de MT 

Foto Arquivo

ORAÇÃO E JEJUM

Paróquia São Luiz programa
jornada de oração pelo Brasil

Diocese c/ Redação

Programação será na Capela N. Sra. do Perpétuo Socorro  

Foto: JCC
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na regularização ambiental.
Quando assumiu a gestão 

da Sema, em abril de 2016, o 
vice-governador Carlos Fávaro 
conta que, preocupado com a 
baixa resolutividade do Sicar, 
pediu para a nova equipe preparar 
um relatório identificando o 
problema e buscando soluções. 
“Naquele momento, a alternativa 
mais viável encontrada foi 
retomar a gestão do sistema, que 
passou a ser novamente estadual 
e tem uma grande missão pela 
frente”.

O Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) é um registro 
eletrônico obrigatório para todos 
o s  imóve i s  ru r a i s ,  com a 
f i n a l i d a d e  d e  i n t e g r a r  a s 
informações ambientais das 
propriedades e posses rurais do 
país, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, 
p lane jamento  ambien ta l  e 
e c o n ô m i c o  e  c o m b a t e  a o 
d e s m a t a m e n t o .  A q u e l a s 
propriedades que ainda não estão 
cadastradas deverão se inscrever, 
já no novo sistema, até 31 de 
dezembro deste ano, conforme o 
novo Código Florestal Brasileiro, 
(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012).

O Governo de  Mato 
Grosso precisou retomar a gestão 
do sistema CAR, que desde 2014 
era gerido pelo Serviço Florestal 
Brasileiro, órgão vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente. 
Apesar de ter cadastrado 113,5 
mil imóveis em três anos, pouco 
mais de 2,5 mil foram analisados 
e menos de 100 aprovados nesse 
período.

s produtores rurais de OMato Grosso têm até o 
dia 31 de dezembro deste 

ano para atender às novas 
metodologias empreendidas pelo 
Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (Simcar), sob pena de 
a l t e r a ç ã o  d a  s i t u a ç ã o  d o 
demonstrativo de CAR 'ativo' 
para 'suspenso'.

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) publicará 
nesta semana o decreto alterando 
e acrescentando dispositivos ao 
Decreto 1.031, do dia 2 de junho 
de 2017. Dos 113,5 mil cadastros 
na base de dados da secretaria, 18 
mil  já estão em estado de 
atualização (em andamento) e 7 
mil em análise (com o analista).

Conforme o secretário 
adjunto de Gestão Ambiental, 
Alex Sandro Marega, o novo 

sistema Simcar vem superando as 
expectativas, pois é mais prático, 
moderno e possui ferramentas 
que facilitam o cadastro e a 
análise, a partir de informação 
seguras, ao contrário do que 
acontecia com o sistema federal 
(Sicar).

A  S e m a  d i s p õ e 
atualmente de 18 analistas no 
setor para se dedicar às análises 
dos cadastros, número que pode 
chegar a 40 por meio de parcerias 
com instituições públicas e 
privadas, entre elas, a instituição 
e u r o p é i a  I n i c i a t i v a  p a r a 
Comércio Sustentável (IDH – 
sigla em inglês), também de 
prefeituras e ONGs. Para Alex 
Marega, em pouco tempo a 
secretaria deve atingir a meta de 2 
mil análises mensais e até o ano 
que vem recuperar a vanguarda 

a última terça feira, (05), Npela manhã, aconteceu a 
inauguração do posto da 

7ª Delegacia da PRF. Autoridades 
da segurança regional e estadual 
es t iveram reunidas  para  a 
solenidade, oportunidade em que 
r e p r e s e n t a n t e s  d a  r e g i ã o 
aproveitaram o momento para 
apresentar as demandas de cada 
município.

O Diretor Geral da Polícia 
Rodoviária Federal, Renato Dias, 
o Superintendente Estadual, 
Aristóteles Cadidé, e outras 
autoridades fizeram parte da 
composição da mesa de uma 
reunião para discutir a segurança 
pública na fronteira, realizada 
anterior a inauguração do posto. 
Demandas de toda a região foram 
o u v i d a s ,  m a s  a  m a i o r 
reivindicação, é a do aumento de 
efetivo.

O Prefeito de Comodoro, 
J e ff e r son  Gomes ,  ab r iu  a 
cerimônia de inauguração, 
aproveitando o ensejo, para 

reivindicar a reativação de um 
posto policial no seu município. 
Conforme ele, com a grande 
vazão de transporte da lavoura, as 
rodovias no entorno da cidade, 
tornam-se mais movimentadas e 
assim os casos de violência 
t a m b é m  c r e s c e m .  O 
s u p e r i n t e n d e n t e  e s t a d u a l 
ressaltou que a presença do 
diretor geral da PRF tornou o 
evento ainda mais importante, 
uma vez que assim os olhos da 
gestão se voltarão para as 
demandas.

Sobre a reunião, o diretor 
gera l  d i sse  que  fo i  mui to 
p r o v e i t o s a  a  p r e s e n ç a  d e 
l i d e r a n ç a s  e  q u e  c o m  a 
p a r t i c i p a ç ã o  m a c i ç a  d o s 
p r e f e i t o s ,  a  r e u n i ã o  s e 
transformou em uma audiência 
pública de segurança. O sonho de 
aumentar o prédio é antigo e para 
o Inspetor Antonio, chefe da 7ª 
Delegacia, a nova estrutura virá 
com a soma de mais trabalhos 
prestados à sociedade.

 Ministério da Saúde Ocontemplou através do 
Projeto Laboratório de 

Próteses Dentárias - LPDR para o 
município de Cáceres com 
custeio mensal para produção de 
até 120 Próteses (Dentaduras) a 
População, sendo o valor total do 
incentivo de RS 90.000.00.

O  P r e f e i t o  F r a n c i s 
alegrou-se com a notícia, pois 
devolve a população carente 
cacerense, a oportunidade de ter 
uma auto-estima elevada através 
de um belo sorriso, e também as 
funções da mastigação que 
reduzem sér ios  problemas 
inclusive gástricos. 

Como esse pensamento 
finaliza o prefeito “Estamos 

buscando melhorar em todos os 
segmentos desta gestão em 
benefício da população”. Finaliza 
Francis Maris.

Em outra grande e ótima 
notícia veio do próprio Ministério 
da Saúde que enfatizou que 
estamos avançando cada dia mais 
no setor da odontologia, e os 
nossos indicadores tem nos 
apontado para um esforço em 
conjunto da saúde bucal em fazer 
a diferença junto às necessidades 
da população. 

Este  foi  o  re la to  do 
Técnico do Ministério da Saúde, 
Sandro Ferreira, ao entregar os 
g r á f i c o s  d o s  i n d i c a d o r e s 
ascendentes da odontologia.

SEGURANÇA

PRF inaugura posto de
delegacia em P. Lacerda

Durante cerimônia de inauguração, as demandas de toda a região foram ouvidas, mas a maior reivindicação, foi a do aumento de efetivo para atender a demanda

TVCO c/ Redação

Solene momento de inauguração do posto da PRF  

Foto: Mônica Martins

SAÚDE DENTAL

Ministério da Saúde contempla
Cáceres com projeto de prótese
Assessoria

Projeto mensal é para produção de até 120 Próteses  

Foto: Guia-Mais

CADASTRO AMBIENTAL

Produtores devem se atualizar
no Simcar até 31 de dezembro

 Da Redação

O CAR é um registro obrigatório para todos imóveis rurais  

Foto: MT-Noticias
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 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) realiza a 
14ª edição da Jornada de 

Educação (Jorneduc), no Câmpus 
Universitário Jane Vanini, em Cáceres. 
O evento terá início na próxima 
segunda-feira (11) e prossegue até a 
quinta-feira (14). 

Com o tema 'Educação em 
tempos de crise da democracia', a 14ª 
edição da Jorneduc proporcionará 
reflexões sobre ações desenvolvidas em 
diversas instituições de ensino que 
produzem saberes em torno do fazer 
docente e do cotidiano escolar e não 
escolar, instigando os educadores a 
diferentes formas de trabalho,  
imprimindo mudanças na organização e 
transformação da prática pedagógica.

Um dos destaques da Jornada 
será o professor Jorge Larrosa, da 
Universidade de Barcelona, na Espanha, 
que realizará a 1ª edição da Mostra de 

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

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

SENAI de Cáceres, utilizando na época as 
máquinas de costura cedidas  que ajudaram 
na qualificação dos reeducandos.

As roupas, segundo o diretor da 
unidade, Revétrio Francisco da Costa, serão 
confeccionadas para os próprios presos, 
bem como para outras cadeias da região. 
Uma parceria com a prefeitura de Cáceres 
vai proporcionar que os reeducandos 
também façam a confecção dos uniformes 
das escolas municipais.

Foram escolhidos 20 presos para 
serem capacitados neste primeiro momento. 
Os critérios para a escolha, segundo o 
diretor, foram a boa conduta e o tempo da 
pena. Além deste projeto, a cadeia de 
Cáceres tem outras ações voltadas a 
reinserção social dos presos. “É uma grande 
conquista para nós gestores, aos familiares e 
aos próprios presos, que através deste 
trabalho poderão remir a pena e sairão 
qualificados com a esperança de um futuro 
melhor. A cada três dias trabalhados é um 
dia a menos na pena”, informou Revétrio 
Francisco.

Para o deputado Dr. Leonardo, 
essa é uma forma de incentivá-los a 
mudança pessoal, além de ser uma forma de 
ressocializá-los, pois muitos presos saem da 
cadeia sem nenhuma perspectiva de vida 
social. “Precisamos oportunizá-los, pois, é 
o nosso dever enquanto poder público 
devolvê-lo melhor à sociedade. 

Hoje em dia, infelizmente, os 
presos por falta de oportunidade, de cursos, 
capacitação dentro dos presídios, saem 
piores do que entraram. Nós queremos que 
eles sejam pessoas melhores, para que não 
precisem novamente fazer o que fizeram 
para estarem lá. E quem ganha somos todos 
nós.

Agradeço ao trabalho do diretor 
Revétrio e também dos nossos valorosos 
agentes penitenciários, que por meio da sub-
sede de Cáceres, representada pelo agente 
Luiz Carlos Dos Passos Velozo, também 
está conosco nessa luta”, destacou.

 Grupamento de Apoio do 6º OBatalhão de Polícia Militar Cáceres 
libertou uma vítima de roubo, 

Adriano Rodrigues Piovesan, que era 
mantida amarrada por três homens, que 
segundo ela, teriam roubado um caminhão 
Mercedes Benz e deixando-a amarrada no 
local. A ocorrência aconteceu após os 
policiais militares serem alertados via 
denúncia dos vizinhos pelo Ciosp, dando 
conta que em uma residência no bairro 
Jardim das Oliveiras (Empa), havia uma 
movimentação estranha acontecendo, e ao 
chegar ao local, os policiais avistaram um 
veículo abandonando a residência em alta 
velocidade.

Tratava-se de um caminhão 
Mercedes Benz 16 x 20 de cor vermelha e 
placas ARV 8948 do município de Cáceres. 
Os PMS saíram em perseguição ao veículo, 
que a pouco quilômetros foi abandonado 
pelos dois criminosos, que desceram 
atirando contra a viatura policial, e seguida 
empreenderam fuga do local, não sendo 
possível a captura dos ocupantes do 

caminhão.
Ao retornar ao local do fato os 

policiais encontraram a vítima Adriano 
Rodrigues Piovesan (29) amarrado dentro 
do banheiro da residência e que após ser 
libertado, contou aos policiais que chegou a 
sua residência por volta das 20h00, tendo 
sido surpreendido por três suspeitos e que 
de imediato foi vendado, amordaçado e 
amarrado no intuito de não reconhecer os 
marginais.

Segundo a vítima, os marginais 
estavam de posse de um revólver calibre 38, 
queriam a todo custo a chave do caminhão, e 
a vítima teria dito aos suspeitos que não 
sabia onde estava a referida chave, porém 
eles acabaram encontrando-a e saindo com 
o veículo em fuga, deixando ele vendado, 
amordaçado e amarrado dentro do banheiro.

Foram levados além do caminhão, 
um celular J2 e uma motocicleta Honda 150, 
de cor vermelha e placa OBC 9811. Após 
varreduras pelas ruas circunvizinhas foi 
recuperada a motocicleta, mas os 
assaltantes desapareceram em deixar pistas.

Cinema do Ateliê de Imagem e 
Educação (AIE), durante a Jorneduc. 
Doutor em Pedagogia e pós-doutor pelo 
Instituto de Educação da Universidade 
de Londres e pelo Centro Michel 
Foucault da Sorbonne, em Paris, Larrosa 
é professor de Filosofia da Educação na 
Universidade de Barcelona, na região 
autônoma da Catalunha, na Espanha.

Neste contexto, a Mostra de 
Cinema traz a expertise de Larrosa no 
tema educação, dialogando com a 
produção cinematográfica que será 
apresentada. Esta ação será realizada em 
parceria com o AIE, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) 
da Unemat. Além da Mostra de Vídeos, a 
Jornada trará grupos de trabalho, mesas 
redondas, colóquios e apresentação de 

trabalhos. A abertura contará com a 
Conferência proferida pelo próprio 
Larrosa, cujo título é 'Educação em 
tempos de crise da Democracia sobre a 
atualidade de três inventos gregos: A 
escola, a filosofia e a democracia'.

Já os colóquios trazem como 
temas 'Educação do campo', 'Educação e 
diversidade' e 'Avaliação na pós-
graduação: Impasses e desafios'. As 
mesas redondas abordam questões como 
a s  f o r m a s  e  r e f o r m a s  d o  
conservadorismo na educação e a 
resistência e existência na educação. 

Ainda na programação, os 
participantes poderão participar da 9ª 
edição da Mostra de Educação Infantil e 
da apresentação dos grupos de 
trabalhos.

ma emenda parlamentar destinada Upelo Deputado Estadual Dr. 
Leonardo está possibilitando a 

abertura de uma primeira frente de trabalho 
profissional dentro da Cadeia Pública de 
Cáceres. A emenda de pouco mais de 50 mil 

reais, permitiu a compra de 20 máquinas de 
costura e duas máquinas de cortar tecidos, 
que foram entregues na última segunda 
feira, (4) as 19h00 à diretoria da unidade.

Vinte detentos já passaram por 
treinamentos e cursos ofertados pelo 

REFLEXÕES DE SABERES

Unemat sediará em Cáceres
a 14ª Jornada da Educação

Um dos destaques será o professor Jorge Larrosa, da Universidade de Barcelona que realizará a 1ª edição da Mostra de Cinema do Ateliê de Imagem e Educação

Assessoria c/ Redação

Palestrante professor Jorge Larrosa, de Barcelona  

Foto: Divulgação

CORTE E COSTURA

Emenda do Dr. Leonardo ajuda detentos do cadeião
Assessoria c/ Redação

Deputado Dr. Leonardo, costurando emendas para o social  

Foto: Assessoria

VIOLÊNCIA URBANA

Ladrões de bruto imobilizam
vitima amarrada no banheiro
C.N/R.M e Redação

Ladrões imobilizam vitimas, para facilitar roubos  

Foto: Ilustrativa

MANICÔMIO NELE!
Com a vênia, vamos discordar da Defensoria 
Pública, que alega que o individuo que a 
Justiça mantém preso após ser detido 18 
vezes cometendo crimes sexuais contra 
mulheres em São Paulo deveria ter sido solto, 
examinado e recebido eventual tratamento 
psiquiátrico em liberdade. Fosse uma ou 
outra vez, até seria relevada a situação, mas 
18 vezes, não dá, né? Tratamento, sim, mas 
recolhido numa casa psiquiátrica. Ainda bem 
que o juiz Rodrigo Marzola Colombini na 
audiência de custódia, manteve a prisão.

ÉGUA! É CRISE!
Êita crise da bixiga, e num é que a Caixa 
Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 
4,073 bilhões no primeiro semestre de 2017, 
segundo dados disponibilizados pelo Banco 
Central? Pois é, deve ser a tal crise, que 
propiciou um resultado do primeiro 
semestre, bem superior ao lucro de R$ 2,4 
bilhões nos seis primeiros meses do ano 
passado. Já no primeiro trimestre deste ano, a 
Caixa havia informado um lucro líquido 
81,8% maior em relação ao mesmo período 
do ano passado, de R$ 1,488 bilhão.

MUDANÇAS/SEFAZ
A Secretaria de Fazenda informa que a partir 
do mês outubro o novo documento fiscal 
eletrônico para serviço de transporte de 
pessoas e valores, o Conhecimento de 
Transporte Eletrônico para Outros Serviços 
(CT-e OS), passa a ser obrigatório em Mato 
Grosso. O novo documento substituirá a 
Nota Fiscal de Serviço de Transporte 
(NFST), modelo 7, a partir do dia 02 de 
outubro. A Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte, modelo 7, será substituída pelo 
CT-e OS nos casos em que o contribuinte 
tiver faturamento superior a R$ 900 mil no 
decorrer do ano civil ou prestar serviço de 
transporte interestadual, independentemente 
do valor do respectivo faturamento.

NATO/MADRE
O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (5) proposta que altera 
a Lei de Registros Públicos (6.015/73) para 
permitir que a certidão de nascimento 
indique como naturalidade do filho o 
município de residência da mãe na data do 
nascimento, se localizado no País. 
Atualmente, a lei prevê apenas o registro de 
onde ocorreu o parto como naturalidade da 
criança.

MENO MALE
Além da garantia de falar a verdade e 
apresentar provas de todos os casos de 
corrupção citados no acordo de colaboração 
premiada (delação) com a Procuradoria 
Geral da República, o ex-governador Silval 
Barbosa e seus familiares (mulher, filho e 
irmão) se comprometeram a pagar R$ 101 
milhões de indenização à Justiça. A maior 
parte da indenização milionária será quitada 
por meio de imóveis, como apartamentos e 
lotes imobiliários. Pensando bem, é pouco, 
pelo estrago verificado, mas se todos os 
acusados por corrupção, provado o crime, 
devolvessem metade do afanado, já será uma 
mão na roda.

FERIADÃO
Como bom brasileiro, aquele que trabalha de 
8 a 10 horas por dia, ganha uma merreca e 
ainda paga quase a metade em impostos pra 
bancar a safardana governamental do reino 
tupiniquim, com o mínimo de retorno no 
essencial da sobrevivência, vamos entrar 
nessa de feriadão. Pernas pro ar, que ninguém 
é de ferro e a gente pára hoje e só volta pro 
batente na próxima segunda feira, para que 
você amigo leitor, tenha na terça 12 de 
setembro, aquela edição recheada de 
noticias. Bom feriadão à todos.
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Mais uma vez, a gente chega a um 
Sete de Setembro, 195 anos depois que 
historiadores disseram ter o Brasil se 
tornado independente de Portugal, com a 
proclamação por D. Pedro I. Esta, porém 
nem sempre foi a data magna de nossa 
independência, se é que somos realmente 
independentes, fato meio controverso, por 
motivos que a maioria sabe de cor e salteado. 

Esta data, segundo remansosa 
literatura, no passado houve muito debate 
sobre qual deveria ser a correta da 
comemoração. Mesmo se considerando que 
o grito de independência tenha ocorrido no 
dia 7 de setembro de 1822, a aclamação de 
Dom Pedro só se deu em 12 de outubro 
daquele ano, e sua coroação dias mais tarde, 
em 1º de dezembro. 

A d e m a i s ,  o  p r o c e s s o  d e  
independência celebrado no Sete de 
Setembro não começou naquele mês, ou 
mesmo naquele ano. Foi uma sucessão de 
elementos que tomou força a partir da 
chegada da Família Real Portuguesa ao 
Brasil em 1808. Pra não forçar a barra, 
vamos pela história dos livros e cujas partes 
foram puladas pelos nossos dignos 
professores: Diz a história, que em razão de 
desacordos diplomáticos com a temida 
França Napoleônica, o Reino de Portugal, 
sob o comando de Dom João IV, se viu 
obrigado a transferir sua corte para o Brasil, 
abandonando Lisboa e fixando comando no 
Rio de Janeiro. Seria o começo do fim do 
Brasil Colônia e em pouquíssimo tempo, o 
imenso Brasil, outrora fragmentado, foi 
liberado do Pacto Colonial, passando a 
interagir comercialmente com outras 
potências européias. 

O Brasil passava a ser autônomo, e 
pela primeira vez começava a usufruir de 
seus ganhos, antes recolhidos por Lisboa. 
Dom João IV iniciou modificações 
estruturais de caráter urbano e social; mas, 
vamos por partes: se o Brasil colônia foi 
alçado à categoria de Reino Unido a 

Portugal e Algarves, com a volta de Dom 
João para Portugal, Pedro I proclamou a 
independência do Brasil, dividindo o Reino 
Português, ficando o Reino Português 
Europeu e Reino Português do Brasil. Tanto 
é assim que Pedro I era Pedro IV em 
Portugal e foi chamado para lá reinar. Pois 
bem, Pedro, seu filho e herdeiro do trono 
português, ficou no Brasil na condição de 
príncipe regente. 

Mas os portugueses, (que baita 
confusão!), não aceitavam o fim do Pacto 
Colonial, e pressionaram intensamente a 
Coroa para restabelecer a condição do 
Brasil. Como se diz em novelas globais, ... 
alguns anos depois, ... em 1889, num dia 15 
de novembro, com a proclamação da 
República é que se pode dizer ter realmente 
o Brasil se desligado institucionalmente de 
Portugal, os brasileiros deixando de ser 
escravos e súditos para ser cidadãos com 
direitos assegurados por uma constituição 
mais justa possível, abrangendo a todos. 

Se ainda hoje lutamos para que 

todos tenham direitos iguais para ascender 
na vida, também, naqueles idos, por mais de 
meio século, foi assim, haja vista, que só 
com a Proclamação da República é que 
passamos a ser reconhecidos como nação 
independente. 

Só pra finalizar, D. Pedro I ao 
proclamar a independência as margens do 
Riacho Ipiranga, montava um animal de 
carga, provavelmente uma mula, estava 
vestido como um tropeiro e não em 
uniforme militar, e os dragões da 
Independência ainda não existiam.

Aquela tela bonitona, foi pintada em 
1 8 8 8 ,  6 6  a n o s  a p ó s  o  g r i t o  e  
coincidentemente, um ano antes da 
Proclamação da República, pelo preço de 30 
contos de réis, uma grana preta, 
considerando-se que naquele mesmo ano, o 
governo de São Paulo aplicou 22 contos de 
réis na área da saúde.  

Mas, vale tudo e vamos pra festa, 
que prá variar, a maioria emenda o feriadão 
até domingo.

Por trás do Hino Nacional que o 
Brasil ouve e canta hoje, existe uma história 
fascinante e pouco conhecida. A melodia 
vem do Império. A marcha do Hino 
Nacional que o Brasil ouve hoje é a mesma 
que dom Pedro II ouvia nas cerimônias 
oficiais. Ela foi concebida por volta de 1830, 
pelo maestro Francisco Manoel da Silva. Os 
versos atuais, por sua vez, são a terceira 
versão a acompanhar os acordes de Manoel 
da Silva. A primeira letra do Hino Nacional 
tratava da abdicação de Dom Pedro I, em 
1831. A segunda letra veio em 1841, por 
ocasião da coroação de Dom Pedro II. Os 
versos exageravam na bajulação ao 
soberano. 

Em 6 de setembro de 1922, o 
presidente Epitácio Pessoa assinou a lei que 
oficializou os versos pomposos do poeta 
Joaquim Osório Duque-Estrada, que 
começam com “Ouviram do Ipiranga as 
margens plácidas”, como aqueles que 
devem acompanhar a melodia composta 
quase um século antes por Manoel da Silva. 
Duque-Estrada compusera a letra havia 
muito tempo, em 1909. 

Foi a pressão da chegada das 
comemorações  do  cen tená r io  da  

Independência que fez o Congresso aprovar 
o projeto de lei que Epitácio Pessoa 
sancionaria na véspera do Sete de Setembro. 
Com o apoio da historiografia, a República 
fez um esforço tão grande para sacralizar e 
imortalizar a sua própria versão do Hino 
Nacional que acabou apagando toda a 
história da composição e levando a um 
completo esquecimento do passado, diz o 
professor de história da música Avelino 
Romero Pereira, da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Ao longo do Brasil monárquico, o 
Hino Nacional teve duas letras diferentes 
(uma de 1831 e outra de 1841), ambas 
acompanhando a mesma melodia triunfal 
que é tocada hoje em dia. As versões do 
Império, no entanto, não eram feitas para a 
voz dos súditos comuns. Apenas os cantores 
profissionais dominavam a técnica para 
entoá-las. A razão é que os versos antigos 
eram bem mais curtos do que os atuais. 
Experimente, no canto, substituir “Ouviram 
do Ipiranga as margens plácidas” por “Os 
bronzes da tirania” (1831) ou “Quando vens, 
faustoso dia” (1841). Não dá certo. É preciso 
fazer um contorcionismo vocal e esticar 
quase todas as sílabas.

A primeira letra foi redigida pelo 
poeta e juiz Ovídio Saraiva de Carvalho, em 
comemoração à abdicação de Dom Pedro I, 
em 1831. Os versos do primeiro Hino 
Nacional eram raivosos no ataque aos 
portugueses. Na música, eles apareciam 
como “monstros” que agiam com “tirania” e 
se alimentavam de “nossas virtudes, nosso 
ouro”.

A letra chegava a propor que o Rio 
de Janeiro, a capital do Império, passasse a 
se chamar “Rio de Abril” referência a 7 de 
abril, a data da abdicação. Essa versão foi 
abandonada em 1841, quando um autor 
desconhecido compôs a segunda, para 
celebrar a chegada de Dom Pedro II ao 
trono, após uma década de Regência. 

Da primeira versão, ele manteve o 
r e f r ã o .  A n o v a  l e t r a  e x a l t a v a  
exageradamente o soberano. O poeta 
chamava o novo imperador de “ventura do 
Brasil” e dizia que era impossível “negar de 
Pedro  as  v i r tudes” .  Como é  do  
conhecimento de todos, o hino nacional 
brasileiro, ainda continua com palavras 
sofisticadas, que a maioria não sabe bem o 
que está cantando, mas vale a intenção. 
***___Ricardo Westin. 
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convidou a todos 
para uma Jornada de Oração pelo Brasil, que está sendo realizada nas 
comunidades, paróquias, dioceses e regionais do país, desde o dia 1º até esta quinta 
feira. Em Cáceres, a Paróquia de São Luiz adotou o 7 de setembro, data que marca 
a Independência do Brasil, para a oração e jejum na Capela N. Sra. do Perpétuo 
Socorro, a fim de mobilizar os cristãos, por meio da oração, após a análise da 
realidade brasileira feita na última reunião do Conselho Episcopal Pastoral.
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MOBILIZAÇÃO CRISTÃ

Capela N. Sra. do Socorro em
jornada de oração pelo Brasil

Jornada de Oração é um convite ao cristão católico brasileiro a entrar e despertar para a realidade brasileira, abalada com escândalos, por meio da oração e jejum

Capela N. Sra. do Perpétuo Socorro, opção sugestiva. Bispo Dom Jacy no detalhe  

Fotos: Joner Campos e JCC

OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA

PRF alerta que feriadão
será com tolerância zero
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS 
DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É 
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, 
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A 
RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS 
AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#185826  DEVEDOR:  AILTON DA TRINDADE ROCHA  - CPF.: 651.036.961-34- RUA MARECHAL DEODORO, N 531  -CENTRO,  -CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#185830  DEVEDOR:  AMILCAR JARBAS NIEBUHR   - CPF.: 019.359.689-04 - PRES GETULIO VARGAS, N SN  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   
Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185950  DEVEDOR:  AMILTON RODRIGUES PIMENTA - CPF.: 536.182.111-04 - DOS PROFESSORES, N 515 -MARAJOARA  -CACERES  -MT - Titulo:  
- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#185862  DEVEDOR:  ANA CARLA JANUNCIO  - CPF.: 992.479.336-68  - RUA DOS OPERARIOS, N 1500, CASA  -CENTRO,-CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor 
do titul Item J   da tabela D de custas
#185853  DEVEDOR:  ANTONIETA DE OLIVEIRA SILVA  - CPF.: 567.734.041-34  - TAPAGEM, N 991  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item J   da tabela D de custas
#185923  DEVEDOR:  AURIDES FLORES PINHEIRO - CPF.: 558.584.901-82  - DE SETEMBRO, N 1500 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE 
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul 
Item G   da tabela D de custas
#185805  DEVEDOR:  B JOVELINA FRANCA DA SILVA  - CPF.: 01.657.454/0001-00- RUA - SAO PEDRO, N 1543  -CAVALHADA  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#185980  DEVEDOR:  BERTA CEBALHO DE PAULA SILVA - CPF.: 298.557.641-53  - TOPAZIOS, N 182 -COHAB VELHA   -CACERES  -MT - Titulo:    - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  
Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#185806  DEVEDOR:  BRUNISA IND. E COM. DE EMBALAGENS P- CPF.: 02.522.580/0002-93- RUA - DA TAPAGEM, N 653, ESQUINA -CENTRO  -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO 
DE MATO GROSSO  Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#185911  DEVEDOR:  CLAUDINEI SOARES DA SILVA  - CPF.: 039.825.891-00  - SETE DE SETEMBRO, N SN -CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   
Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#185872  DEVEDOR:  CLEDEMAR BATISTA DA SILVA  - CPF.: 027.024.721-17  -  OPALAS, N 176  -COHAB VELHA  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#185880  DEVEDOR:  GERALDA FERREIRA DE CASTRO - CPF.: 111.680.721-15 - LIBERDADE CACERENSE, N 225  -VILA MARIANA  -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185912  DEVEDOR:  HELZIO RODRIGUES BRANDAO  - CPF.: 303.802.601-82    - SOUZA, N 27  -PARQUE NOVA ERA     -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   
Valor do titul Item H   da tabela D de custas
#185991  DEVEDOR:  HERMINIO SOARES DA SILVA  - CPF.: 241.399.471-87  - RIO PARDO, N 10  -JDM PARAISO   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do 
titul Item D   da tabela D de custas
#185981  DEVEDOR:  ISTOR MARINHO DO PRADO   - CPF.: 442.399.631-68    - TUIUIUS, N 0   -VILA MARIANA   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do 
titul Item D   da tabela D de custas
#185986  DEVEDOR:  JACINTA RAMOS RODRIGUES  - CPF.: 015.942.781-99    - BOZO, N SN   -JARDIM OLIVEIRA     -CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  
Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#185843  DEVEDOR:  JACY MARTINS GOMES JUNIOR  - CPF.: 240.441.489-53  - CEREJEIRAS, N 80   -JARDIM GUANABARA  -CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185861  DEVEDOR:  JOSE ANTONIO DA COSTA E FARIA      - CPF.: 824.848.801-20    - HENRIQUE, N 29   -JD PARAISO -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  
Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185892  DEVEDOR:  JOSE CARDOSO GOMES- CPF.: 197.353.161-53- IRLANDA, N 09  -VILA REAL  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul Item 
I   da tabela D de custas
#185869  DEVEDOR:  JOSE LUIZ DE CAMPOS  - CPF.: 459.620.731-34 - VALENCIA QD 17, N 14  -JD IMPERIAL -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO    - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul 
Item J   da tabela D de custas
#185848  DEVEDOR:  LUIZ ITAMAR DE MACEDO LIMA - CPF.: 066.730.938-11    - AV GETULIO VARGAS, N 500, CASA   -CENTRO   -CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185978  DEVEDOR:  LUZIA APARECIDA FRAGUAS  - CPF.: 897.626.491-68    - MEMBECA, N 08  -MARACANANZINHO  -CACERES  -MT - Titulo:   - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#185927  DEVEDOR:  MANOEL ALVES MENDES  - CPF.: 104.406.741-15    - MACUCOS, N 127   -VILA MARIANA  -CACERES  -MT - Titulo:    - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO     Valor do 
titul Item G   da tabela D de custas
#185810  DEVEDOR:  MANOEL ELIAS DE SOUZA  - CPF.: 079.905.881-53    - AV NOSSA SRA DO CARMO, N 08, CASA-JUNCO  -CACERES  -MT - 
Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#185984  DEVEDOR:  MARIA ALICE DE JESUS SILVA  - CPF.: 038.219.738-03  - JOAQUIM MURTINHO, N 1333  -CAVALHADA   -CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#185963  DEVEDOR:  MARILENE PEREIRA DOS SANTOS  - CPF.: 650.184.781-87 - DOS ALMEIDAS, N 13 -JD IMPERIAL   -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO     
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#185967  DEVEDOR:  NATALINO DE ALMEIDA SILVA - CPF.: 010.285.211-11    - EXPEDICIONARIOS, N 188  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO   
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#185937  DEVEDOR:  NEIDE RODRIGUES MACIEL   - CPF.: 039.107.701-50  - GAMELEIROS, N 54   -JD PARAISO   -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do 
titul Item F   da tabela D de custas
#185960  DEVEDOR:  ODAIR JOSE DE ARAUJO  - CPF.: 976.182.251-68    - BELGICA, N 09 -VILA REAL  -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO   - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  Valor do titul 
Item E   da tabela D de custas
#185817  DEVEDOR:  ODAIR JOSE PEREIRA DE ARAUJO  - CPF.: 558.634.002-00  - TALHAMARES, N 91  -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO     
Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#185803  DEVEDOR:  ODONTO MEDICA LTDA ME  - CPF.: 05.116.153/0002-01- RUA TAPAGEM N-497   -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: 
CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA D  - Sacador: CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE M- Favorecido: CRO - 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MAT Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#185874  DEVEDOR:  RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - CPF.: 383.389.391-53   - RUA DA MARAVILHA, N S/N, FUNDOS  -GARCES  -CACERES  -
MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item I   da tabela D de custas
#185964  DEVEDOR:  SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA  - CPF.: 048.433.511-13  - DOS CARMELOS, N 189 -PARQUE NOVA ERA  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO    
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#186001  DEVEDOR:  SOLANGE DA SILVA  - CPF.: 733.918.161-04  - VEREADOR OSVALDO BATISTA, N 00103-JARDIM IMPERIAL  -CACERES  -MT 
- Titulo:   - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO 
GROSSO   Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#185944  DEVEDOR:  VANILSO TENORIO MASCARENHA  - CPF.: 000.137.561-09   - DE MAIO, N 02  -JD DAS OLIVEIRAS    -CACERES  -MT - Titulo:  
- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO  
Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#185946  DEVEDOR:  VERA LUCIA ZUMBA  - CPF.: 383.426.341-91  - CASTRO, N SN  -JD OLIVEIRA  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item E   da tabela D de custas
#185955  DEVEDOR:  WANCLEY ALENCAR FERREIRA  - CPF.: 027.492.801-92  - TAPAGEM, N 999 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO   Valor do titul 
Item E   da tabela D de custas
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, 06 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.
#185545 DEVEDOR:  PEBINCO- IND E COM DE BICICLET - CPF.: 07.634.889/0001-08- RUA  COMETA S/N  -ESTRELA D  O-CACERES  -MT - 
Titulo:  - Apres: ITAU UNIBANCO SA  - Sacador: C R CALLEGARI-EPP   - Favorecido: C R CALLEGARI-EPP  Valor do titul Item J   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, 06 de setembro de 2017.


