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Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat) realiza, o maior projeto da pecuária de corte 
do Estado e um dos principais do país, o Acrimat em Ação. 
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MERCADO PECUÁRIO

Projeto "Acrimat em Ação"
acontece hoje em Cáceres

Acrimat em Ação 2017  vai falar sobre como é possível melhorar a renda sem sair da atividade
 

Foto: Assessoria

CONTRIBUIÇÃO

Campanha de incentivo a doações ao Fundo
da Criança 2017 será lançada em Cáceres

Será lançada em 
Cáceres nesta quinta-feira a 
Campanha  Fundo  da  
Criança 2017. O evento 
acontece as 19 horas no 
Centro Cultural, sito a Rua 
Comandante Costa esquina 
com Rua Antonio Maria.
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PROCON ALERTA

 
Foto: Divulgação

Evento acontece nesta quinta-feira em Cáceres

Novas regras da Anac entram
em vigor nesta terça-feira
Entra em vigor nesta terça-feira 

(14) o novo regulamento da Agência 
Nacional de Viação Civil (Anac) para o 
transporte aéreo de passageiros. 
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Novas regras para transporte aéreo de passageiros
 

Foto: Divulgação

AVALIAÇÃO

Unemat fica em segundo lugar no
ranking do Enade em Mato Grosso

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) divulgou o 
ranking  de universidades brasileiras, públicas e privadas, baseado 
no Enade 2015. A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) 
ficou em segundo lugar no Estado, precedida apenas pela 
Universidade Federal de Mato Grosso. Página 05

Foto: Arquivo
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ESPORTE
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Café da 
      Manhã
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Luverdense empata no fim contra o 
Cacerense e garante classificação

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
enfrentamento de dificuldades 
em sua rotina, especialmente 
de trabalho, que pode envolver 

a finalização de um importante projeto. Se 
estiver desempregado, não é hora de começar 
a procurar nada, nem enviar Cvs; espere 
alguns dias.

Esotérico

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
pequenas dificuldades com 
um romance. É hora de 

colocar os pingos nos is. Um ciclo se fecha e 
outro começa a abrir-se em alguns dias. 
Problemas com filhos, caso os tenha, 
começam a ficar para trás.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso aspecto 
com Saturno e Mercúrio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
enfrentamento de dificuldades 
relacionadas à  sua vida 
doméstica e familiar.  O 

momento pode envolver a finalização de uma 
negociação, relacionada à compra ou venda de 
um imóvel. Você estará mais fechado e 
introspectivo.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
maior envolvimento com seu 
mundo mental. Os estudos 

ganham força e maior dedicação de sua 
parte. Tome cuidados redobrados com a 
comunicação, pois pode haver mal 
entendidos. Você estará mais calado nos 
próximos dias.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
pos s íve i s  negoc i ações ,  
relacionadas a um projeto ou 

contrato envolvendo o aumento de seus 
rendimentos e lucros. O momento pode 
envolver atraso de pagamentos. Não se 
envolva em novos investimentos nos 
próximos dias.

A lua entra na fase Cheia 
em Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
pequenas dificuldades com 

projetos profissionais e planos de 
carreira. É possível que você se sinta um 
pouco perdido e confuso com relação 
aos próximos passos que devem ser 
dados na direção de seus objetivos.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e  
Mercúrio deixando você mais 
fechado e com as emoções à 
flor da pele. O período pode 

envolver a finalização de um projeto pessoal 
ou profissional,  ou mesmo de um 
relacionamento. Você estará mais fechado e 
em contato com suas emoções mais 
profundas.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
maior envolvimento e 

movimento em seus relacionamentos, que 
podem passar por um período de 
dificuldades. Tome cuidado com mal 
entendidos, pois a comunicação pode 
estar confusa e difícil.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
reflexão e introspecção, além 
da necessidade de voltar-se 

mais profundamente para o seu mundo 
emocional. Os dias podem envolver certo 
pessimismo e necessidade de distanciar-se 
da vida social. Respeite seu estado de 
espírito.

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio indicando dias de 
mal entendidos e confusões, 
relacionados a projetos e/ou 

uma equipe de trabalho. É possível que você 
tenha que assumir a chefia de uma equipe e 
não se sinta devidamente preparado. A 
assinatura de um contrato pode ser adiada.

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

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Mercúrio,  seu regente,  
indicando dias de finalizações 
em projetos pessoais e/ou 

profissionais. Uma negociação ou acordo, 
assim como um projeto de estudo ou 
trabalho, pode exigir mais de você neste 
período, que dura alguns dias. Dedique-se 
ao máximo.

By Rosane Michels

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

A lua entra na fase Cheia em 
Virgem, chega em tenso 
a s p e c t o  c o m  S a t u r n o  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
questionamento e reflexão, 
relacionados è necessidade de 

uma busca espiritual mais significativa. O 
período, pode indicar a conscientização 
dessa necessidade, no entanto, os primeiros 
passos serão dados, somente daqui algumas 
semanas.

Curtindo merecidas 
férias em Caldas Novas 
o simpático casal Erze e 
R y v i a  S o d r é .  
Aproveitem esse lugar 
maravilhoso!!

Uma terça-feira regada de muita felicidade e 
boas energias é o que desejamos a querida 
Franciane Vieira  e seu filho amado  Daniel.

O nosso Alô especial de hoje é todo dedicado ao 
competente chefe do DETRAN de Cáceres Marcos 
Eduardo Ribeiro.

Rosas multicoloridas a elegante Anne 
Christinne Viegas pela passagem de mais um 
aniversário. Felicidades e muitos anos de vida. 
Parabéns

Registramos marcando mais um golaço no placar da 
vida, o jovem Felippe Ruan Costaldi, que 
comemorou a data ao lado dos amigos e familiares. 
Que Deus lhe conceda muitas vitórias e saúde nesse 
novo ano de vida. Feliz Aniversário!!!

O programa de governo denominado 
FARMÁCIA POPULAR, foi criado para 
garantir preços mais acessíveis de um elenco 
de medicamentos para a população. Como o 
dinheiro diminuiu, tal programa vem 
encolhendo desde o início de 2014.

Atualmente, acima de 70 Farmácias 
Populares foram fechadas nos últimos três 
anos, e simultaneamente, diminuiu em 30% 
os itens de produtos ofertados. As próprias 
Unidades de Saúde, frequentemente não tem 
medicamentos básicos em suas farmácias, e 
os usuários voltam para suas casas de mãos 
vazias.

Alguns remédios sumiram das 
Farmácias Populares, obrigando os doentes a 
adquirir o medicamento nas farmácias de 
comércio normal, obviamente com preços 
muito superiores. Na última semana, ouvi de 
um médico que seu Hospital recebe apenas 
R$ 650,00 do SUS, para a realização de um 
parto normal. Segundo este mesmo médico o 
custo deste procedimento é de R$1.500,00 e 
o Hospital é quem arca com esta diferença. 
Não é, pois, à toa, que a Rede Hospitalar de 
todo o país enfrenta sérias dificuldades 
financeiras... E, não há nenhuma solução de 
curto prazo, pois não há dinheiro para atender 
a demanda.

O Estado não cumpre a Constituição! 
A saúde é um direito de todos!
Pena que é só no papel! E estamos todos 
embarcados numa canoa furada, quando o 
tema é assistência à saúde, pelo governo... Se 
o doente não tiver recursos próprios ele está 
em maus lençóis... É trágico constatar  esta 
banalização da vida... E muitos estão 
morrendo, quando poderiam viver!

A propósito de banalização da vida 
humana, estou lendo um livro intitulado 
“Medicalização da Vida”, e afianço que 
conheço um pouco sobre a Indústria de 
Medicamentos, e sobre o que já li, é de ficar 
boquiaberto com as ações desta, que é a 
segunda maior Indústria do Planeta, em 
termos de lucratividade.

É crível admitir que algumas 
alternativas de medicação, jamais irá curar o 
paciente, e sempre o tornará dependente 
daquele remédio. O objetivo é vender o 
produto... Curar a doença parece ser um mero 
efeito colateral!

E os fármacos da alopatia tradicional, 
apesar de caros e de baixa eficácia, são 
amplamente usados porque a maioria das 
pessoas simplesmente desconhece o incrível 
valor medicinal de muitas plantas de nossa 
flora. Nós temos uma imensa gama de 
recursos naturais (Fitoterapia), para cuidar de 
nossa saúde e pouquíssimos utilizam. Por 
puro desconhecimento!Os chás de ampla 
variedade de plantas são simples de fazer e 
custam quase nada... E resolvem muitos 
problemas do dia-a-dia de cada um de nós... 
E a informação está ao alcance de todos via 
Internet... Basta teclar e ler!

A saúde do brasileiro não anda nada 
bem e o governo, sem sombra de dúvida, é o 
grande vilão dessa história... Mas, cada um 
de nós também tem a sua parcela de culpa...
Leitor, é preciso que você saia de sua zona de 
conforto, porque ela poderá matá-lo... 
Exercite-se, alimente-se bem, deixe a 
preguiça de lado, entusiasme-se... Tenha 
Deus dentro de você... Isso ajuda muito!

Vou indicar três produtos que você 
sempre deve ter em sua casa, porque são úteis 
para vários fins: Bicarbonato de sódio, Água 
oxigenada, Óleo de rícino... Pesquise no 
google, meu prezado! E anime-se para viver 
melhor! Aleluia!
 
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.
br

DOAÇÕES HCANMT
Mais uma vez o Hospital de Câncer de 
M a t o  G r o s s o  ( H C a n M T )  e s t á  
precisando da sua solidariedade.  
Atendendo cerca de 6.500 pacientes 
mês, o hospital serve mil refeições 
diárias para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores, para tanto solicita a 
doação de arroz, suco concentrado e 
suplemento Nutren Active ou Sustagen. 
Você também pode colaborar com 
doação financeira, basta imprimir o 
boleto no valor desejado no banner 
A m i g o s  d a  C u r a  n o  s i t e  
www.hcancer.com.br. Faça sua parte, 
colabore.

IRPF 2017
A Receita Federal recebeu, até às 17h 
d e s t a  q u i n t a - f e i r a ,  1 . 8 5 5 . 4 4 1  
declarações. A expectativa é que 28,3 
milhões de contribuintes, em todo o País, 
apresentem a declaração até o prazo de 
entrega, dia 28 de abril. Neste ano, o 
programa Receitanet foi incorporado ao 
PGD IRPF 2017, não sendo mais 
necessária a sua instalação em separado. 
Todas as informações sobre a declaração 
do IRPF 2017 você encontra no site da 
Receita Perguntão 2017 ou pelo .

INFLAÇÃO OFICIAL
Em fevereiro, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial do País, fechou em 
0,33%, no menor patamar para o mês 
desde 2000. O desempenho representa 
uma queda de 0,05 ponto percentual em 
r e l a ç ã o  a  j a n e i r o  e  f i c o u  
significantemente menor que o 
registrado no mesmo período do ano 
passado, quando a taxa avançou 0,9%. O 
resultado veio ainda abaixo do esperado 
por analistas do mercado financeiro, que 
previam uma alta de 0,38% em 
fevereiro, de acordo com pesquisa 
divulgada pelo Banco Central (BC) na 
última segunda-feira (3)

MEDIOTEC
O Ministério da Educação (MEC) 
recebe, entre 17 a 24 de abril, propostas 
de instituições privadas de educação 
técnica de nível médio para participar do 
MedioTec. As instituições deverão 
inserir suas propostas no Sistema de 
Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sistec). As vagas nos 
cursos técnicos, que irão atender os 
alunos do ensino médio das redes 
públicas, preferencialmente a partir do 
segundo ano, serão preenchidas pelas 
secretarias estaduais de educação por 
meio de processo seletivo. O edital, com 
procedimentos e cronograma para a 
seleção das instituições, foi publicado na 
sexta-feira, 3, na página da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec) do MEC.
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O texto “UNEMAT: a joia da coroa”, 
de Eduardo Mahon, publicado no seu 
facebook e no Jornal Correio Cacerense de 
11/03/2017, faz sangrar uma das mais 
delicadas feridas das instituições públicas: o 
seu poder de comunicar-se. Eis um pouco da 
sua história e um (entre muitos) ponto de 
vista.

A Universidade do Estado de Mato 
Grosso/UNEMAT, foco da (complexa) 
reflexão, foi criada em 1978, como Instituição 
Municipal de Ensino Superior/IESC, 
transformando-se em Universidade Estadual, 
em 1990. Cresceu vertiginosamente em meio 
a profundas carências subestimadas pelo 
Poder Público e, hoje, abraça Mato Grosso em 
42 municípios, garantindo o acesso irrestrito e 
assegurando a  permanência ,  numa 
abrangente e invejável cartografia: 13 campi, 
17 Núcleos Pedagógicos e 24 polos 
educacionais de Ensino à Distância (desde 
2001).

 Essa pulverizada geografia atende 22 
mil acadêmicos distribuídos em 60 cursos 
presenciais, turmas fora de sede, ensino à 
distância e Programas de Licenciaturas 
Plenas Parceladas para formar professores em 
serviço (criados em 1992), e Cursos de 
Bacharelados e Tecnólogos. Atende, ainda, a 
Pós-Graduação com 04 programas de 
d o u t o r a d o s  i n s t i t u c i o n a i s ,  0 4  
interinstitucionais, 03 doutorados em rede, 11 
mestrados institucionais, 01 mestrado 
interinstitucional – MINTER – e 05 
mestrados profissionais. Foi a 1ª instituição 
da América Latina a oferecer curso superior 
específico e diferenciado de Licenciatura para 
indígenas, com atendimento a 32 etnias do 
Estado1.

Eduardo Mahon fala um pouco do 
que conhece e sente. A UNEMAT já faz parte 
dele (e ele dela), pela sua significativa 
presença literária. Só os incautos, o que não é 
o caso do escri tor,  discordam do 
predominante e essencial papel da Instituição 
como Patrimônio do povo. Uma poderosa 
arma de transformação social, de liberdade 
intelectual e de autonomia cidadã. Ao longo 
dos seus quase 40 anos de ousada 
permanência no Estado, já passou de “menina 
dos olhos”, nos anos 1980, a “pedra no 
sapato” da Coroa. Nunca, ainda, por cegueira 
e/ou desconhecimento/desinteresse, uma 
“jóia”. Cegueira conveniente? Poderes 
ocultos voltados para a ultrapassada 
dicotomia de centro em detrimento da 
periferia? Como se essa dualidade fosse 
possível em se tratando de Mato Grosso como 
um todo?

Quaisquer que possam ser os motivos 
institucionais, pessoais ou de grupos, aliados 
à timidez da classe política que a representa 
(ou não), a UNEMAT tem uma vocação 
precípua que incomoda – é formadora de 
homens e mulheres que aprendem e ensinam 
pensar. Internamente, sua composição é 
plural. O Brasil todo cabe dentro dela, fruto da 
r iqueza  migran te  dos  anos  1970 ,  
multidimensionando formas de ver e sentir o 
mundo. Um corpo formado em meio à poeira 
e atoleiros das longas/ausentes estradas do 
“sertão chamado bruto” desenhado por 
escritores brasileiros, desde os finais do 
século XIX. 

Um pessoal que conhece melhor que 
ninguém o tão propalado Mato Grosso 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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CNPJ 24.823.041/0001-46

profundo e o seu sentido “real” nesse imenso 
(e não menos caótico) Brasil, muito antes dela 
se alinhar a Universidades de renome 
nacional e internacional. Se, por alguns 
grupos é considerada “inútil”, a perspectiva 
só pode ser a da dimensão metafísica da 
poiesis do chão que ela sempre professou, das 
(in)significâncias que repensam/reinventam 
Mato Grosso pelos silenciamentos; pelos 
sujeitos e não pelos assujeitamentos; pela 
pluralidade da complexa relação homem-
linguagem-mundo. E este é um trabalho 
subterrâneo, como o das formigas 
manoelinas.

Assim, uma Universidade em 
construção, como a UNEMAT, diversa na 
mais larga acepção do atual conceito, tem se 
organizado no lema latino-americano do 
“fazer o caminho ao caminhar”, ou o 
fazejamento professado pelo Mestre Benedito 
Pedro Dorileo.

No caótico mundo das universidades 
de margem os impasses das Instituições 
Públicas estão mais na linha da carência de 
investimentos que das complexas questões 
internas, não que estas não existam, 
principalmente, aquelas que encastelam sua 
vasta e fecunda produção oriunda dos 
variados programas que desenvolve. 
Selecione-se, por exemplo, os alunos que a 
UNEMAT tem formado, os que se capacitam 
em variados cantos do mundo, os 
profissionais que brilham como docentes e 
técnicos, nas Instituições e nas empresas, 
pouco se conhece dessa sementeira 
espalhada. Sabe-se, por outro lado, que a 
propaganda é fundamental no mundo 
contemporâneo, mas custa caro. 

E muito. Entre pagar auxílio-moradia 
para um aluno que não tem condições de arcar 
com o aluguel e financiar um meio de 
divulgação, a escolha tem sido feita pelo 
aluno. “Dêem-nos recursos e faremos tudo o 
que acham que devemos fazer. Pra isso temos 
competência”.

No entanto, e nesse aspecto me 
alinho ao texto de Mahon, falta-nos 
(unematianos, políticos, governantes e povo 
mato-grossense) mais sentimento: do seu 
potencial, da consciência de compor os seus 
quadros, da capacidade de apregoar o seu 
valor intrínseco para Mato Grosso, da 
necessidade premente de agir no coletivo e, 
principalmente, da coragem de bater no peito 
e dizer: SOMOS PARTE DE UM DOS 
MAIORES PROJETOS POLÍTICOS PARA 
O BRASIL. Cabe a nós, portanto, re-conhecer 
para agir; comunicar para se tornar visível. Há 
uma necessidade de auto-conhecimento para 
continuar a construção da aventura do próprio 
conhecimento. 

Como fala o escritor moçambicano 
Mia Couto, somos parte de uma história que 
nos empobreceu e só conseguimos nos 
valorizar pela obra que formos capazes de 
fazer, pois “a força de superarmos a nossa 
condição histórica também reside dentro de 
nós. Saberemos, como já soubemos antes, 
conquistar certezas de que somos produtores 
do nosso destino. Assim, teremos mais e mais 
orgulho em sermos quem somos: construtores 
de um tempo e de um lugar onde nascemos 
todos os dias”. E não haverá espaços para 
“chacrinhas”.
Olga Maria Castril lon Mendes  -  
olgmar007@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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A iniciativa pretende 
incentivar os contribuintes a 
doarem parte do imposto de renda 
ao Fundo, que financia projetos e 
instituições de atendimento à 
população infantojuvenil.

As inscrições podem ser 
realizadas no site do Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso (www.crcmt.org.br)  
a entrada é um quilo de alimento 
não perecível.

 campanha tem como Aobjetivo promover a 
arrecadação de recursos 

destinados ao Fundo da Criança e 
do Adolescente em Cáceres.

Na oportunidade o auditor 
Fiscal da Receita Federal, Renato 
M o r e i r a  P i n h e i r o  e s t a r á  
palestrando sobre a declaração do 

Imposto de Renda, onde o 
contribuinte pode destinar 3% do 
valor devido ao Fundo da 
Criança. Segundo Renato essa 
contribuição é uma forma de 
fazer com que o recurso fique no 
próprio município e seja aplicado 
em ações que beneficiem 
crianças e adolescentes.

acompanhados pela equipe da 
Prefeitura.
  “Quero agradecer ao 
Deputado Estadual Dr. Leonardo 
Albuquerque, que lutou para que 
esses resfriadores chegassem até 
as nossas mãos. 
 Temos 240 mil animais 
com aptidão leiteira na região de 
Cáceres, espero que mais 
associações e comunidade rurais 
procurem a Secretaria Municipal 
de Agricultura e façam seus 
cadastros, porque precisamos 
aumentar  a  demanda dos 
pequenos produtores, para 
podermos estar conseguindo 
mais recursos com projetos que 
contemplem a agricultura 
familiar. 

Os pequenos produtores 
rurais fomentam o comercio local 
com emprego e renda e isso é 
ótimo para Cáceres que sofre com 
a pouca oferta de trabalho, além 
de manter as famílias unidas nas 
propriedades rurais”, concluiu o 
Francis Maris Cruz.

 Prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria 
Municipal de Agricultura 

é contemplada com 5 resfriadores 
de leite, com capacidade para 
armazenagem de 1000 mil litros 
cada.

O  C o o r d e n a d o r  
Municipal de Agricultura Iturama 
informa que os resfriadores serão 
destinados as comunidades de 
Cacimba, Laranjeira, Limoeiro, 
Facão e Cinturão Verde e que 
durante a semana uma equipe da 
s e c r e t a r i a  v i s i t a r á  c a d a  
comunidade para conversar com 
os pequenos produtores que irão 
utilizar os resfriadores em 
conjunto.

"Essa é sem dúvida uma 
oportunidade do produtor 
economizar com o aluguel do 
resfriador fornecido pelos 
laticínios, agregando dessa forma 
maior valor ao leite produzido. 
Itaruma ainda fez questão de 
salientar que os pequenos 
p r o d u t o r e s  v ã o  s e r  

 om intuito de levar Cconhecimento e ver de 
perto as demandas das 

principais regiões produtoras de 
carne, a equipe técnica vai 
p e r c o r r e r  3 1  m u n i c í p i o s  
responsáveis por 70% do rebanho 
bovino.

Com o tema “Mercado 
pecuário: como transformar 
desafios em oportunidades”, o 
“Acrimat em Ação 2017” vai 
falar sobre como é possível 
melhorar a renda sem sair da 
atividade.  Serão apresentadas as 
ferramentas e tecnologias 
disponíveis e como podem ser 
utilizadas de acordo com o perfil 
de cada propriedade e produtor.

Outro ponto debatido nas 
palestras será o mercado da carne, 
um dos pontos mais discutidos 
atualmente porque envolve todos 
os  in tegrantes  da  cadeia  
p r o d u t i v a ,  i n c l u s i v e  o  
consumidor, que está cada vez 
mais exigente.

O presidente da Acrimat, 
Marco Túlio Duarte Soares, 
destaca que o “Acrimat em Ação” 
é um dos principais programas da 
pecuária de corte do país 
justamente porque vai até o 
produtor, levando informações e 
fazendo um panorama do setor 
para desenvolver políticas de 
fomento à atividade.

“Mais de 20 mil pessoas já 
participaram deste programa que 
é referência no país. Este ano 

de c inco mil  pecuar is tas  
participem do evento, que será 
realizado em cinco rotas que 
percorrem todas as regiões 
produtoras. “Na primeira edição 
do Acrimat em Ação, em 2010, 
pouco mais de 900 pessoas 
participaram do evento, ano 
p a s s a d o  f o r a m  5 , 3  m i l  
p a r t i c i p a n t e s .  E  o  m a i s  
importante é que ao longo destes 
anos conseguimos atender muitas 
demandas do setor e dos 
municípios envolvidos”, resume 
Mato Túlio Duarte Soares.

Entre as reivindicações 
colhidas durante o Acrimat em 
Ação e as buscas encampadas 
pela entidade, estão soluções para 
recuperação e pavimentação de 

vamos apresentar e debater com 
os pecuaristas formas para 
melhorar a renda por meio do 
planejamento, da eficiência e, 
principalmente, ofertando carne 
de qualidade”, resume Marco 
Túlio.

Para apresentar o tema, o 
Acrimat em Ação 2017 contará 
com a participação da analista de 
mercado do Centro de Estudos 
Avançados  em Economia  
Aplicada (Cepea) Mariane 
Crespolini dos Santos. Ela vai 
apresentar aos pecuaristas um 
panorama geral da economia, do 
m e r c a d o  d a  c a r n e  e  o s  
mecanismos disponíveis para 
alcançar resultados.

A expectativa é que mais 

i n d i s p e n s á v e l  p a r a  o  
desenvolvimento econômico e 
social. 
 Em 2017,  o evento tem 
quatro parceiros. São eles Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), Sicredi, Concessionárias 
Trescinco e Ariel, Ouro Fino 
Nutrição Animal e CRI Genética.

estradas, estruturação de órgãos 
fiscalizadores e de sanidade 
a n i m a l ,  l e g i s l a ç ã o  e  
documentação ambiental, entre 
outros.
Parceiros - O “Acrimat em Ação 
2017” conta com a parceria de 
empresas e entidades que 
acreditam que o conhecimento é 

MERCADO PECUÁRIO

Projeto "Acrimat em Ação"
acontece hoje em Cáceres

Maior projeto da pecuária de corte em Mato Grosso vai visitar 31 municípios e percorrer 12 mil km

Assessoria

“Acrimat em Ação” é um dos principais programas da pecuária de corte do país

Foto: Divulgação

CONTRIBUIÇÃO

Campanha de incentivo a doações ao Fundo
da Criança 2017 será lançada em Cáceres

Da Redação

Foto: Divulgação

PEQUENOS PRODUTORES

Prefeitura de Cáceres recebe 
resfriadores de leite

Redação c/ Assessoria

Cada resfriador armazena 1000 litros de leite
 

Foto: Assessoria

Na madrugada de ontem,  por volta 
das 02h20, em fiscalização no Posto 
PRF de Poconé, foi dada ordem de 

parada ao veículo HONDA/FIT EX CVT de 
placas PQM2154/GO , sendo que seu 
condutor simulou encostar o veículo e, 
repentinamente acelerou em fuga, o 
abandonando alguns quilômetros à frente, 
empreendendo fuga no matagal. Foram 
realizadas diligências porém o condutor não 

foi localizado. De retorno ao Posto PRF e em verificação dos sinais 
identificadores do veículo, constatou-se que a placa original seria PQL2150/GO 
com ocorrência de furto em Goiânia no dia 25/02/2017. O veículo foi 
encaminhado para a Depol Civil de Poconé. (Fonte e Foto: PRF)

P olícia Militar em atendimento a solicitação via CIOSP 
confirmou o arrombamento das Lojas Marysa da Padre 
Cassemiro. O fato aconteceu por volta das 04h 30 da 

madrugada deste Domingo. Os policiais que atenderam a 
solicitação chegaram no local e constataram a veracidade. O 
solicitante disse que viu dois indivíduos com 01 TV e 01 mochila 
nas costas e viu as portas da loja arrombadas. Após a constatação os 
policiais acionaram os proprietários que compareceram no local e 
averiguaram juntamente com a equipe da PM o que os meliantes 
haviam furtado. Foi constatado o roubo de vários relógios, 

celulares, notebooks e televisores. O BO foi registrado pelos proprietários. (Redação - Foto: Divulgação)
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D.R.A.R. de 21 anos, dizendo 
ainda que o mesmo pediu a sua 
esposa que entregasse as porções.

A GU de posse das 
informações  foram até  a  
residência do pai do suspeito 
traficante, onde encontraram 3 
porções de maconha sendo 
informado que o mesmo morava 
no bairro Cidade Alta. Assim os 
policiais se deslocaram até o local 
e abordaram a esposa do suspeito 
de iniciais A.K.A.P. de 23 anos,  e 
com ela foi encontrada a quantia 
de R$ 2.779 em espécie. A 
suspeita disse ter emprestado esse 
dinheiro de sua tia e que 
sobrevive com vendas de doce.

Diante do fato os três 
suspeitos foram encaminhados a 
Delegacia de Polícia Civil para 
providências que o caso requer. 
(Redação - Foto: PM)

este sábado,11, Policiais NMilitares em rondas 
pelas ruas centrais da 

cidade, avistou um homem na 
Rua Marechal Deodoro em 
atitude suspeita. Na abordagem 

foi encontrado com C.C.L.R. 
duas porções de substância 
análoga a maconha. O suspeito de 
19 anos disse aos policiais ter 
adquirido o entorpecente em 
contato via telefone com 

Delegacia de Vila Bela da 
Santíssima Trindade para registro 
do boletim de ocorrências e 
providências cabíveis ao caso. 
(Redação com Gefron - Foto: 
Gefron)

 or volta das 11 horas deste Psábado, Policiais militares 
do Gefron e do serviço de 

barreira Sanitária do Indea na 
Ponta do Aterre, receberam de 
populares dois suspeitos de furto.  
De acordo com as informações os 
dois  jovens um menor e o outro 
de 22 anos são suspeitos de 
praticar furto de uma moto Honda 
CG numa propriedade no Distrito 
de Santa Clara.

Segundo re la tos  do 
p r o p r i e t á r i o  a  r e f e r i d a  
motocicleta foi furtada e levada 
para Bolívia, onde o mesmo foi 
sozinho e conseguindo localizar 
sua moto  na cidade de San 
Vicente, em posse dos suspeitos 
conduzidos. 

E que ao tentar recuperar 
seu veículo entrou em luta 
corporal com os suspeitos e com 
ajuda de terceiros conseguiu 
recuperar a moto e levar os dois 
envolvidos ate a barreira sanitária 

do Indea, solicitando o apoio do 
Gefron.

Diante dos fatos a equipe 
volante do Gefron compareceu 
até o local e conduziu a 
motocicleta e os suspeitos até a 

criminalidade. “Nosso trabalho é 
contínuo para diminuir os índices 
criminais e trazer a sensação de 
segurança para a sociedade”, destacou.

Outros números da operação 
apontam a apreensão de 15 armas de 
fogo, 22 veículos recuperados e 35 
fiscalizações do Corpo de Bombeiros a 
estabelecimentos comerciais, bares e 
restaurantes. Os dados correspondem do 
início dos trabalhos, às 08h, até às 14h 
desta sexta-feira. A operação termina na 
manhã de sábado (11.03). Desenvolvida 
com o apoio de lideranças comunitárias, 
a estratégia da operação “Bairro 
Seguro” vem sendo colocada em prática 
desde abril de 2016, com resultados 
positivos para a redução de homicídios e 
crimes patrimoniais. Somente em 2017, 
já foram realizadas três edições da 
operação em todo Estado. (Fonte: 
Hérica Teixeira/Sesp-MT - Foto: 
Arquivo)

 operação “Bairro Seguro”, Adeflagrada na manhã desta 
sex ta - fe i r a  (10 .03)  pe la  

Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), resultou na prisão de 35 
pessoas. Foram cumpridos ainda 21 
mandados de busca e apreensão e 43 
pessoas encaminhadas para a delegacia 
por envolvimento em crimes. A ação 
qualificada foi realizada nos 141 
municípios de Mato Grosso, por meio 
das 15 Regiões Integradas de Segurança 
Pública. Ao todo, 910 profissionais da 
Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária 
Civil (PJC), Corpo de Bombeiros, 
Perícia Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) e do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) participam do 
trabalho. O secretário adjunto de 
Integração Operacional da Sesp, coronel 
PM Marcos Vieira da Cunha, disse que 
as  forças  de  segurança  es tão  
empenhadas para o enfrentamento à 

PM prende viciado e chega
a casal suspeito de trafico

aproximadamente 1,5 km, quando o 
condutor do veículo jogou na lateral da 
rodovia  e adentrou a mata, foi realizado 
buscas no interior da mata, porém não 
sendo possível a localização do mesmo. 
Após as buscas foi realizada checagem 
pela placa QBZ-0107 a qual se 
encontrava no veículo, foi verificado 

que se tratava de 
uma Hillux de cor 
branca, porém 
sem queixa de 
R o u b o / F u r t o ,  
a p ó s  o u t r a  
checagem  pelo 
c h a s s i  f o i  
constatado que o 
v e í c u l o  e m  
questão se trata de 
uma Hillux de cor 
branca e Placa  

QBX-1005, onde constou registro de 
roubo/furto na área rural da cidade de 
Santo Antônio de Leverger. O veículo 
foi encaminhado para  a Delegacia de 
Porto Esperidião para registro do 
boletim de ocorrências e providências 
cabíveis que o caso requer. (Fonte e 
Foto: Carla Duarte/Gefron)

P oliciais militares do Grupo 
Especial de Segurança de 
Fronteira, nesta sexta-feira 

(10.03), por volta das 12h 20, durante 
patrulhamento na rodovia MT 388, no 
trevo soteco, municipio de Porto 
Esperidião recuperaram mais uma 
caminhonete Hillux de cor branca, 
produto de roubo 
no município de 
Santo Antônio do 
L e v e r g e r .  A  
equipe volante do 
G e f r o n  
r e a l i z a v a m  o  
patrulhamento de 
f r o n t e i r a ,  n a  
rodovia MT 388, 
a p ó s  o  t r e v o  
Soteco, quando 
av i s t a ram um 
veículo de cor branca que seguia de 
e n c o n t r o  a  v i a t u r a ,  p o r é m  
aproximadamente 450 metros quando o 
condutor do  veículo identificou que se 
tratava de uma viatura policial o mesmo  
realizou uma manobra brusca de 
retorno.  Diante da situação foi  
realizado  acompanhamento por 

Populares detém suspeitos de furtos e
entregam dupla ao Gefron na Fronteira

Lojas Marysa da Padre Cassemiro foi
arrombada na madrugada de domingo

PRF recupera veículo e
condutor foge no matagal

Gefron recupera caminhonete na fronteira
produto de roubo em Santo Antônio do Leverger

Operação Bairro Seguro prende 35 pessoas
em todo o Estado por envolvimento em crimes
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 pró-reitora de Ensino de AGraduação da Instituição, 
Vera Maquêa, ainda destaca a 
pontuação no Enade dos cursos de 

Administração do câmpus de Juara 
e de Direito, em Cáceres que 
obtiveram nota 4 numa escala de 1 
a 5. No Índice Geral de Cursos 
(IGC) a Instituição recebeu nota 3 
também precedida apenas pela 
universidade federal que possui 
índice 4.

"Tiramos uma nota ótima. 
O IGC é um indicador de 
qualidade que leva em conta a 
média de dados dos últimos CPCs 
da graduação e ainda considera 
indicadores da pós-graduação", 
comentou Vera Maquêa. O 
Conceito Preliminar de Curso 
(CPC) é calculado com base na 
avaliação de desempenho de 
estudantes,  corpo docente,  
infraestrutura, recursos didático-

pedagógicos, projeto pedagógico, 
entre outros.  

A Unemat atualmente 
oferece opções de cursos de 
graduação nas áreas de Ciências 
Agrárias, Biológicas, Exatas e da 
Te r r a ,  H u m a n a s ,  S o c i a i s  
Aplicadas, da Saúde, Engenharias 
e Linguística, Letras , com 
entradas  regulares ,  de  25 
profissões de nível superior. A 
Universidade também se destaca 
em programas de pós-graduação. 
Oferta doutorados e mestrados 
institucionais e interinstitucionais, 
doutorados em rede e mestrados 
profissionais.

Entre as peculiaridades da 
Instituição estão sua presença ser 
sentida em praticamente todo o 
território mato-grossense por meio 
d e  s e u s  c â m p u s ,  n ú c l e o s  
pedagógicos  do  Programa 
Parceladas e polos educacionais de 
ensino à distância; a oferta de 

Educação Indígena com cursos de 
l icenciaturas específicos e 
diferenciados e por ter sido a 
primeira Instituição de Educação 
Superior (IES) de Mato Grosso a 
adotar uma política institucional 
de ação afirmativa com vistas ao 
acesso e à permanência de 
estudantes autodeclarados negros 
e pardos.
Enade: O Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes avalia 
o rendimento dos alunos dos 
cursos de graduação, ingressantes 
e concluintes, em relação aos 
conteúdos programáticos dos 
cursos em que estão matriculados. 
O exame é obrigatório para os 
alunos selecionados e condição 
indispensável para a emissão do 
histórico escolar. 
 A primeira aplicação 
ocorreu em 2004 e a periodicidade 
máxima da avaliação é trienal para 
cada área do conhecimento.

 Departamento Estadual de OTrânsito (Detran-MT) está 
leiloando 180 veículos aptos 

a circular. Os valores iniciais estão 
avaliados entre R$ 400,00 e R$ 
11.500,00. A arrecadação prevista é 
de R$ 443.900,00 que servirá para 
pagar as taxas, impostos e o período 
de pátio.

O leilão é totalmente online 
e inclui veículos dos pátios da Sede 
em Cuiabá, Nova Xavantina, Água 
Boa, Canarana e Tangará da Serra. 
Os lances já iniciaram no dia 08 de 
março, data da publicação do edital 
do leilão no Diário Oficial, e serão 
encerrados no dia 24 de março, 09h 
horário local (10h horário de 
Brasília).

Para ofertar lances os 
interessados devem acessar o portal 
www.dadivale i loes .com.br  e  
encaminhar cópias dos documentos 
digi ta l izados para  o  emai l :  
dadivaleiloes@gmail.com, até 24 
horas antes do dia do encerramento 
do leilão.

Os documentos exigidos 
para pessoas físicas são: RG, CPF e 

comprovante de residência com data 
máxima de 30 dias anteriores ao 
leilão. E para pessoas jurídicas são: 
cópias digitalizadas do contrato 
social devidamente registrado, 
cartão de CNPJ e documentos de 
identidade (RG e CPF) do sócio 
d i r i g e n t e ,  p r o p r i e t á r i o  o u  
representante legal.

A visitação nos pátios será 
liberada dos dias 20 a 23 de março. 
Em Cuiabá o horário é das 08h às 
13h. 

Nos outros municípios a 
visitação será no horário normal de 
funcionamento da Ciretran. Não será 
admitida visitação aos lotes fora dos 
dias definidos em edital.

As fotos divulgadas no site: 
www.dadivaleiloes.com.br, são 
meramente i lustrat ivas ,  não 
servindo de parâmetro para 
demonstrar o estado dos bens. 

A equipe da Comissão 
Permanente de Leilão do Detran 
orienta que os interessados visitem 
os pátios, pois os veículos serão 
vendidos e entregues no estado e 
condições em que se encontram.

entre as mudanças, alerta a Dsuper in tendente  Gise la  
Simona Viana, uma das que 

mais trarão impacto aos consumidores 
é a cobrança por despacho de 
bagagem, tarifada até então apenas 
quando o consumidor excedia o limite 
(que era de 23 quilos para voos 
domésticos e de duas malas de 32 
quilos para voos internacionais).

De acordo com Gisela, os 
passageiros deverão ficar atentos e 
buscar informações antes de comprar o 
bilhete, pois as companhias aéreas 
poderão ofertar passagens com ou sem 
franquia de bagagem e o passageiro 
poderá contratar o serviço quando 
comprar o bilhete ou até mesmo 
quando fizer o check-in. “As empresas 
ainda estão definindo como será essa 
cobrança, que poderá variar entre as 
companhias. Também poderão ser 
ofertadas diversas modalidades de 
franquia de bagagem para um mesmo 
voo”, destaca.

O f im da franquia  de 
bagagens, lembra a superintendente, 
está sendo questionado na Justiça e que 
o Senado já aprovou projeto proibindo 
o fim da cobrança de franquia, que 
ainda precisa ser analisado pela 
Câmara dos Deputados.  “Por 
enquanto, valem as novas regras da 
Anac. Para quem já tinha passagem 
comprada, valem as regras anteriores”, 
informa.
Confira as principais mudanças, que 
valerão a partir da 0h de hoje:
1- Desistência de compra: a partir da 
data da compra, o consumidor terá até 
24 horas, para desistir da passagem, 
desde que ela tenha sido comprada 
com no mínimo sete dias de 
antecedência do voo;
2- Reembolso: o reembolso do valor da 
passagem deve ocorrer em até sete dias 
após a solicitação do cancelamento;
3- Alteração de nome: se a correção for 
necessária para o embarque, o 
consumidor poderá alterar sem custo a 
grafia do nome na passagem. O bilhete 
continua pessoal e intransferível;
4- Valores: os anúncios deverão 

informar o valor total da passagem, 
incluindo todas as taxas. Na hora da 
venda da passagem, serviços e 
produtos adicionais não podem estar 
pré-selecionados, para evitar que o 
consumidor compre sem querer um 
serviço;
5- Multas: multas para alteração de 
passagem ou reembolso não podem 
ultrapassar o valor pago pela 
passagem;
6- Despacho de bagagem: as empresas 
podem oferecer opções diferenciadas 
de franquias de bagagem para um 
mesmo voo;
7- Bagagem de mão: o passageiro 
poderá levar bagagem de até 10kg, sem 
cobrança adicional;
8- Bagagem extraviada: no caso de 
voos domésticos, deve ser devolvida 
em até sete  dias .  Para voos 
internacionais, o prazo é de 21 dias. A 
pagamento de indenização por 
bagagem extraviada deve ocorrer em 
até sete dias;
09- Alterações: As mudanças de 
horário, itinerário ou conexão no voo 
pela companhia devem ser avisadas 
com antecedência mínima de 72 horas 
ao passageiro. Se a alteração for 

superior a 30 minutos, o passageiro 
tem direito a desistir do voo;
10- Cancelamento automático: as 
empresas não poderão cancelar 
automaticamente o trecho de retorno 
quando o passageiro avisar que não 
fará uso do trecho de ida. Ou seja, se o 
passageiro perder o trecho de ida, 
poderá utilizar o trecho de volta, 
mediante aviso à companhia aérea. A 
regra vale para voos domésticos.
Serviço - O Procon-MT atende na sede 
estadual, na Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça (do CPA), nº 
917, Edifício Eldorado Executive 
Center – Bairro Araés, de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 18h, para 
registro de reclamações, audiências, 
consulta de processos e protocolo de 
documentos.

No posto do Ganha Tempo da 
Praça Ipiranga o atendimento ao 
público também é de segunda a sexta-
feira, das 07h30 às 18h30 e do Várzea 
Grande Shopping das 09h às 19h. No 
posto da Assembleia Legislativa (AL), 
o atendimento é de segunda a sexta-
feira, das 07h às 18h. Outras 
informações podem ser obtidas pelos 
telefones 151 ou (65) 3613-8500.

AVALIAÇÃO

Unemat fica em segundo lugar no
ranking do Enade em Mato Grosso
Hemilia Maia

Foto: Divulgação

PROCON ALERTA

Novas regras da Anac entram
em vigor nesta terça-feira

Assessoria/Procon/Sejudh-MT 

Superintendente do Procon, Gisela Simona Viana

Foto: Arquivo

ON LINE

Detran coloca 180 veículos em leilão eletrônico
Cleide Dantas/Detran  

Foto: Assessoria
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CÁCERES
C.N.P.J. 11.503.054/0001-96

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Observatório Social de Cáceres nos termos do capítulo VII do 
Estatuto Social, convoca os associados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária - AGO, a qual será realizada no dia 28 de Março do ano de 2.017 às 
18:00 (dezoito horas) em primeira convocação com a presença mínima de metade 
mais um dos associados e, em segunda convocação as 18:30 horas com a presença 
de qualquer número de associados, nas dependências de sua sede localizada na 
Praça Duque de Caxias n.º 63, Centro, nesta cidade de Cáceres, Estado de Mato 
Grosso, na qual serão deliberadas as seguintes matérias:
01- Apreciar e aprovar o relatório de atividades e de operações financeiras do 
Conselho de Administração, relativo ao exercício findo em 31.12.2016,
02- Apreciar e julgar o plano de atividades e a previsão orçamentária anual, 
apresentados pelo Conselho de Administração para o ano de 2.017,
03- Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para a 
gestão no biênio 2.017 e 2.018.
03.1-A Comissão Eleitoral será composta pelos Associados João Parisi e Nelson 
Ribeiro,

Para efeito de verificação do quorum de presença, o numero atual de associados é 

de 46.
Cáceres-MT, 13 de Março do ano de 2.017

EXPEDITO MAURÍCIO PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração do OS de Cáceres

RESPONSÁVEL CPF/CNPJ PROTOCOLO CDA/PROCESSO APRES/CEDENTE TABELA

ADAO ALVES GARCIA - ESPOLIO 007.494.001-53 175316 2014/248
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

ALDAISE DE MORAES VAZ 505.409.207-20 175343 2017/10
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM D

ALINE SILVA - ESPOLIO 274.460.771-15 175346 2017/12
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

AMELIA DO ESPIRITO SANTO MORAES SILVA 340.283.071-04 175325 2016/3325
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

ANA LUIZA BARBOSA 354.095.841-04 175359 2015/2260
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

DONATO FORTUNATO OJEDA 001.746.021-20 175339 2016/2031
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

ELIANE MARILENE STACK 029.778.119-74 175342 2015/2208
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA 003.629.561-20 175361 2015/2273
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

FRANCISCO OSMILDO MOREIRA 111.626.941-49 175308 2017/9
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

FRANCISCO SERRA 079.932.267-91 175341 2015/2204
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM I

HORACIO PEREIRA DE FARO FILHO 787.754.698-04 175354 2015/2231
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

JOAO GOMES DA SILVA 303.771.101-91 175318 2016/4021
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

JOSE ARRUDA SOBRINHO 181.601.407-97 175337 2015/701
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

JOSE MASINHO SOARES MENDES 293.228.982-91 175311 2016/1986
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM A

JOSE OSMAR DE ALMEIDA 286.302.032-34 175355 2015/2235
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

JOSIAS LIZANDRO DE FREITAS 319.090.437-53 175344 2017/4
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

JURANDYR SOUZA COUTINHO 486.696.108-25 175310 2015/2173
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

KLEVER DE SOUZA CASTILHO 876.764.191-15 175340 2015/2197
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

LAERTE SILVA CASTRILLON 513.208.861-91 175331 2015/2514
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

LUCIANA GARCIA SALES 023.314.811-64 175356 2015/2244
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

LUIZ SANTANA RONDON 893.200.931-72 175347 2016/3302
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

MAITE DE FATIMA FERNANDES 441.915.021-15 175330 2015/2506
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

MARCELO CURY RODER 244.450.101-20 175326 2016/3328
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

MARCIANA PENA CORREA 858.785.531-04 175323 2015/2312
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
TEM D

MARGARETH PINTO DE ARRUDA 209.270.371-49 175307 2015/700
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

MARIA MIRTE SILVA 621.518.941-34 175362 2015/2281
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

MARIA DO SOCORRO SANTANA 039.264.431-20 175324 2015/2457
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

MARIA TEREZA ROCHA PEREIRA 207.991.361-15 175312 2015/2175
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

MARTA FARES 469.056.261-04 175332 2017/7
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM E

RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA 884.010.901-30 175360 2015/2268
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

UIRDINO DE SOUZA ANDRADE E S/M 419.792.731-20 175338 2015/2443
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

VANIA DELUQUE AGUIAR 940.052.811-68 175328 2015/2499
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

WALDEMAR VERDI JUNIOR 056.374.498-72 175314 2017/8
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

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

no horário das 09:00 às 17:00 horas . CÁCERES/MT, 13 DE MARÇO DE 2017 . BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

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

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

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

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

9.492/97).  

RESPONSÁVEIS:

RUA JOSE DE SOUZA 
RIBEIRO 160, BAIRRO 

MARACANAZINHO, 
CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS MARTINS 
WILLINS, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 
CEP 78200000

RUA C 71, BAIRRO 

ESTRELA D OESTE, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DO CABACAL 235, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MEXICO, BAIRRO 

GARCEZ, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA 902, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA MARECHAL DEODORO 
426, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 234, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS ARCO-IRIS, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PORTO CARRERO 417, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS KISHI 84, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

292, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SÃO PEDRO 1100, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ 2542, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO

DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENDEREÇO

RUA DOS SCAFF 13, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

ROD BR 070 2714, BAIRRO 

JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SÃO PEDRO 336, 
BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA 190, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS SOUTO E FARIA 

CAVALHADA 90, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS MUTUNS 55, 

BAIRRO SANTA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

SITIO NOSSA SRA 

APARECIDA, BAIRRO 

COMUNIDADE CAMPO 

BOM, CÁCERES/MT CEP 

RUA DOS PALMIRO DA 

SILVA J. IPANEMA, BAIRRO 
CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA ANA LACERDA 

FONTES 19, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DORILEU, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA JAURU 384, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA RIACHUELO 927, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV VIA SÃO LUIZ, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA ANA LACERDA 

FONTES, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DOS CAVALCANTE 
MARACANANZINHO, 

BAIRRO 

MARACANANZINHO, 

RUA JOAO ALBUQUERQUE, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS MOREIRA 

CAVALHADA 1, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA MARECHAL DEODORO 

939, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV TANCREDO NEVES 

1257, BAIRRO CAVALHADA 

II, CÁCERES/MT CEP 

78200000

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros 
Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, 
encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A 
publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar 
for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial 
do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 
15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
CACERES INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA (CNPJ Nº 01.295.666/0001-87) AV SAO LUIZ - 
BAIRRO SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175174 – 02/03/2017 – Nº TIT 
COD4960 – APRES FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEDENTE: FAZENDA 
PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; F M DE BRITO 
RESTAURANTE EIRELLI ME (CNPJ Nº 20.070.724/0001-32) R DOS OPERARIOS 22 - BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175491 – 08/03/2017 – Nº TIT 059249001 – APRES BANCO 
DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; 
FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA (CNPJ Nº 15.345.721/0002-91) RUA PADRE CASSEMIRO - BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175175 – 02/03/2017 – Nº TIT COD7332 – APRES 
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEDENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; MARIA SELENE MORO HOFFMANN ME (CNPJ 
Nº 19..909.773/0001-13) RUA DOS ALVES E RIBEIRO 09 - BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 175568 – 08/03/2017 – Nº TIT 003.913.669 – APRES BANCO BRADESCO SA – 
CEDENTE: BANCO BRADESCO SA - ITEM N DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas 
deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou 
outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
CÁCERES/MT, 13 DE MARÇO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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Jornal

 capitão e lateral do Dom OBosco, João Lennon 
Arruda de Souza, foi preso 

na última sexta-feira por conta de 
um mandado de prisão que estava 
em aberto. O atleta foi parado na 
região do Zero Km em Várzea 
Grande junto com um homem e 
duas mulheres. No banco de trás do 
carro os policiais acharam 
papelotes de cocaína. 

Quando a polícia analisou 
a documentação do atleta, foi 
constatado um mandado de prisão 
desde outubro de 2016 por um 
roubo quando o jogador tinha 18 
anos em Campo Novo do Parecis. 
Hoje, João tem 26 anos. 

No mandado, consta que 
ele deveria cumprir a pena em 
regime semi-aberto, mas isso 
nunca foi regulamentado. Por ora, 
ele está sendo encaminhado para a 

Polinter onde deve ficar detido até 
o esclarecimento do caso. A 
Central de Flagrantes de Várzea 
G r a n d e  e  o  D o m  B o s c o  
confirmaram a informação.  Por 
meio da assessoria de imprensa, o 
Dom Bosco afirmou que vai 
prestar toda a assistência jurídica 
ao atleta. O treinador Gianni 
Freitas se mostrou surpreso com a 
notícia. 

- Ele têm o livre arbítrio e 
não tenho como analisar a vida 
extra-campo dos atletas. Acredito 
que a postura dentro do campo e 
durante os treinos que ele 
apresenta, é a imagem que temos 
dele. Sabemos separar o pessoal do 
profissional.  João Lennon é 
formado em Educação Física, 
começou a carreira no Cuiabá e 
jogou ainda no Sinop no Mato-
Grossense 2015. No ano passado 

chegou ao Dom Bosco para a 
disputa do estadual e Copa do 
Brasil. O atleta é titular do time e 
chegou a jogar contra o Atlético-
PR na competição nacional. O 
Azulão da Colina está de folga na 
rodada deste final de semana do 
Mato-Grossense e volta a campo 
somente no dia 26 de março, contra 
o Cuiabá, na Arena Pantanal. 
Confira a nota divulgada pelo 
Dom Bosco
A diretoria do Clube Esportivo 
Dom Bosco em face das notícias 
v e i c u l a d a s  n o s  m e i o s  d e  
comunicação,  vem pres tar  
esclarecimentos sobre o ocorrido 
com o atleta João Lennon de 
Arruda Souza. O jogador era réu 
em uma ação penal incorrida nos 
arts 157 cc ao art 33 § 2 datada do 
ano de 2009 quando o jogador 
tinha apenas 18 anos. Nos autos 

em questão ele foi sentenciado a 
pena em regime semi-aberto. 
Porém, por algum motivo, essa 
questão nunca foi regulamentada 
junto às autoridades competentes e 
por conta disso em outubro de 
2016, foi expedido um mandado de 
prisão contra ele. Abordado na 
noite de ontem por policiais, foi 
verificado a existência desse 
mandado de prisão em aberto e 
então efetuada sua prisão. Uma 
pessoa que estaria em companhia 
do atleta, estaria portando 
entorpecentes, porém isso em nada 
tem a ver com a prisão de João 

Lennon, que ocorreu ÚNICA E 
E X C L U S I M E N T E  P E L O  
MANDADO EM ABERTO EM 
RELAÇÃO AO PROCESSO DE 
2009, FATOS PREGRESSOS, 
A C O N T E C I D O S  E M  U M  
PASSADO DISTANTE, que em 
nada tem a ver com o jogador 
sereno, bom de grupo, educado, 
formado em Educação Física que 
convive diariamente com todos no 
clube. A diretoria do Dom Bosco 
está acompanhando o caso e 
dando toda a assistência para o 
João Lennon nesse momento 
difícil.

 om destaque para o Catacante Abner, que 
marcou os dois gols do 

Luverdense, o time de Lucas do 
Rio Verde conseguiu empatar nos 
m i n u t o s  f i n a i s  c o n t r a  o  
Cacerense. A partida válida pela 
8ª rodada do Campeonato Mato-
Grossense terminou 2 a 2, no 
estádio Geraldão, na tarde de 
Domingo. 

 O Fera do Pantanal ainda 
não venceu no estadual e está 
próximo de ser rebaixado.

O Verdão do Norte 
chegou aos 14 pontos e segue na 
vice-liderança do Grupo A. O 
Sinop também tem os mesmos 14 
pontos, mas está a frente pelo 
saldo de gols. 

O Cacerense somos o seu 
terceiro ponto e está na lanterna. 

O Mixto tem cinco pontos e ainda 
briga com o time de Cáceres para 
escapar do rebaixamento.

O Luverdense saiu na 
frente com Abner, minutos depois 
o atacante Kaique marcou o gol 
de empate para o Cacerense. 
Antes do fim do primeiro tempo o 
time da casa virou o placar, 2 a 1. 
Em um gramado em péssimas 
condições no estádio Geraldão, o 
jogo seguiu sem gols até a 
prorrogação do segundo tempo, 
quando Abner voltou a balançar 
as redes adversárias e deu 
números finais ao confronto.

O Cacerense joga a 
sobrevivência na primeira 
divisão contra o Sinop, no 
próximo domingo, no estádio 
Gigante do Norte, às 15h. Pelo 
Mato-Grossense, o Luverdense 
viaja até a capital para enfrentar o 
Operário Várzea-grandense, no 
dia 22 de março, na Arena 
Pantanal. 

Antes disso, o Verdão do 
Norte encara o Ceilândia-DF no 
próximo domingo, pela primeira 
fase da Copa Verde.

Globo Esporte

Globo Esporte

FERA FERIDA 

Luverdense empata no fim contra o 
Cacerense e garante classificação

Estádio Geraldão  

Foto: Julio Tabile/Sinop FC

Com mandado de prisão em aberto, 
lateral do Dom Bosco é detido

João Lennon, zagueiro e capitão do Dom Bosco  

Foto: Olimpio Vasconcelos

Atleta do Azulão da Colina foi parado em uma região de Várzea Grande conhecida pela prostituição e pelo consumo de drogas. Após averiguação, PM prendeu o atleta


