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O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
envolvimento com seu 
mundo emocional, que pode 
estar um pouco confuso. 

Procure não se deixar levar pelo 
pessimismo e baixo astral que essa energia 
pode tentar conduzí-lo. Ao contrário, 
procure organizar suas emoções, através da 
terapia ou da meditação.

Esotérico

O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
r e c o l h i m e n t o  e  
distanciamento da vida 
social. As amizades passam 

por um processo de seleção e pode haver 
também distanciamento e até rompimentos. 
Um contrato passa pelo processo de 
renovação, mas com alguns limites.

O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
envolvimento com sua 
c a r r e o r a  e  e s c o l h a s  
profissionais. O momento 

pode ser decisivo para terminar um antigo 
ciclo e começar outro, em poucos dias. Um 
projeto pode não ser aprovado ou uma 
promoção, adiada, mas não deletada.

O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
seriedade, em que você estará 
mais voltado para suas 
necessidades mais profundas, 

as espirituais. É hora de questionar e dar 
uma nova forma à sua fé e filosofia de vida. 
Procure não se deixar levar pelo pessimismo 
e baixo astral do momento.

o Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
envolvimento com seu 
m u n d o  e m o c i o n a l  e  
sentimentos mais profundos. 

A necessidade de mudanças fica mais 
aflorada e é bem provável que algumas 
situações e pessoas comecem a ser 
deixadas no passado. Medite e reflita.

O sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
r e c o l h i m e n t o  e  
interiorização, e maior 

contato com sua vida doméstica e os 
seus. É possível que você precise estar 
mais consigo mesmo, para reorganizar-
se emocionalmente. Procure respeitar 
esse estado de espírito.

O sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de pequenos 
entraves e preocupações 
inanceiras. Um pagamento 
pode atrasar ou mesmo a 

renovação de um contrato precisar de novas 
negociações. O momento pode apontar para 
alguns limites financeiros e necessidade de 
reorganização.

O sol em seu signo recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de dificuldades 
emocionais e reflexão. O 
m o m e n t o  e n v o l v e  
interiorização e reorganização 

interna. Pode haver algo em suas emoções, 
que precise de maior atenção, de algum 
aprofundamento. Procure distanciar-se da 
vida social e respeite seu estado de espírito.

O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
movimento e envolvimento 
em seu dia a dia, que pode 
estar  mais pesado. O 

período, que dura apenas alguns dias, 
pode envolver a finalização de um grande 
projeto e o cansaço, como resultado de 
intenso trabalho.

O Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
seriedade e evolvimento com 
seu coração. Um romance 
pode começar a ficar mais 

sério e fazer você pensar se vale ou não a 
pena. O período, que envolve alguns dias, 
pode indicar o início de um namoro, depois 
de algum tempo de reflexão.

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

o Sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
seriedade e movimento difícil 
em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais, que 

tornam-se mais sérios. O período, que dura 
apenas alguns dias, pode colocar alguns 
relacionamentos em cheque. Procure ser 
racional nos próximos dias.

By Rosane Michels

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

O sol em Peixes recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e problemas 
c o m  a  c o m u n i c a ç ã o .  

Procure respeitar sua necessidade de 
isolamento e reflexão, sua incapacidade 
momentânea de socializar e fazer 
amizades. medite, reflita, leia e pratique 
qualquer atividade que una mente e corpo.

Competência e dedicação fazem parte da vida 
nosso querido amigo, Carlos Hamilton 
Cordeiro, que desenvolve um brilhante trabalho 
junto ao Hospital Regional de Cáceres.

O bom dia mais que especial de hoje vai para o guia de 
turismo regional Claudionor Duarte Correa. Ele que está a 
frente da organização do maior e melhor festival de agua 
doce do planeta, nosso FIPe. Sucessos Claudionor.

Desejamos uma ótima sexta-feira ao 
competente médico do Centro de Oncologia do 
Hospital Regional, Dr. Eduardo Marques, que 
vem desenvolvendo um belíssimo trabalho em 
prol daqueles que necessitam de conforto, 
carinho e atenção durante o tratamento de 
câncer. Trabalho digno de registro e aplausos. 
Parabéns extensivo a toda equipe. 

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

Espalhando amor e companheirismo por onde passam, 
o mais novo casal de nossa city  Ronivon Barros e Celci 
Lacerda. Desejamos muitas felicidades a vocês.

Casal super elegante e que está em evidencia em 
Cáceres marcando presença nos lugares in de 
nossa city, nossos leitores assíduos Washington 
Calado Barbosa e Naiara de Souza Brandão. 
Bom dia!!

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

ob a coordenação do Sdesportista, Francisco 
Welson A. dos Santos 

(Manga-Rosa), a  6ª  edição da 
Copa Difusora de Futebol de 
Bases 2017, tem início neste 
final de semana, no estádio 
Geraldão, com a realização de 
7 (sete), jogos, em 4 (quatro), 
categorias.

A competição este ano, 
será disputada em 5 (cinco), 
categorias, e com equipes dos 
municípios de São José dos 
Quatro Marcos, Mirassol D' 
Oeste e Tangará da Serra. 
 Segundo Manga-Rosa, 
essa é a primeira vez que a 
coordenação abre vagas para 
equipes de outros municípios. 

"Não tenho dúvida de 
que essas  equipes  i rão 
abrilhantar ainda mais  a Copa 
D i f u s o r a  d e s t e  a n o " ,  
acrescentou o coordenador.  
De acordo com a tabela, os 
jogos da primeira rodada, no 
sábado (18), são os seguintes:  
Às 7h 30 - pela categoria sub 11 
- Verde Oliva x Salesiano Santa 

Maria. Pela categoria sub 14, 
às 8h30, tem CTN x Salesiano 
Santa Maria. Fechando a 
rodada no período matutino, 
jogam às 9h 30 Imperial Júnior 
x Salesiano Santa Maria, na 
categoria sub 15. 

No período vespertino, 
a rodada começa às 14h 30, 
com o duelo entre 13 de Maio x 
Meninos da Vila ( do Distrito 
do Caramujo), na categoria sub 
15.  Um novo confronto entre 
13 de Maio e Meninos da Vila, 
irá ocorrer as 15 h30, só que 
agora pela categoria sub 14. 
Pelo sub 13, CTN x Meninos 
da Vila, jogam às 16h30.  
Fechando essa primeira 
rodada, Verde Oliva tem 
confronto contra os Meninos 
da Vilas, às 17h30, na categoria 
sub 11. 

A Copa Difusora 2017, 
tem a parceria da Secretaria 
Municipal de Esportes, através 
do Secretário Marcos Antonio 
do Nascimento (Marcão), e da 
imprensa cacerense de uma 
forma geral. 
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altando pouco mais de 10 Fdias para o fim da 
p r i m e i r a  f a s e  d o  

Campeonato Mato-Grossense, o 
Sinop está de olho no prazo para 

inscrever novos atletas, que vai 
até o dia 26 de março. O técnico 
Marcos Birigui solicitou a 
diretoria a contratação de um 
meia armador e de lateral direito 

para a sequência do estadual. 
Faltando dois jogos para o 

término da primeira fase, o Galo 
do Norte está invicto e com a 
classificação assegurada às 
semifinais. Para Birigui, o Sinop 
precisa de peças de reposição à 
altura para chegar forte na fase 
final e brigar pelo título.

- No jogo passado tivemos 
ausências importantes no meio-
campo. Sandro e Valtinho 
lesionados não jogaram e tivemos 
que improvisar. Daqui em diante 
todos os jogos valem passaporte 
para o título, e para chegarmos 
forte, precisamos qualificar o 
nosso time. disse o técnico 
Marcos Birigui.

O Galo do Norte tem 14 
pontos, lidera o Grupo A e volta à 
campo no próximo domingo 
contra o Cacerense, às 15h, no 
Gigante do do Norte. A partida 
será transmitida pela TV Centro 
América.

AMADOR

6ª Copa Difusora, tem início neste 
final de semana, no Estádio Geraldão
Difusora/CDR

Marcos Birigui, técnico Sinop  

Foto: Júlio Tábile/SinopFC

Globo Esporte

Na briga pelo título do estadual, o 
Sinop continua em busca de reforços

MAIS PEÇAS

Essa é a primeira vez que a coordenação abre vagas para equipes de outros municípios

Foto: Assessoria
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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: 
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E TIJOLOS JOIA (CNPJ Nº 04.881.766/0001-83) RODOVIA BR 174 SN KM 32 POSTO DO CORRE – BAIRRO DIST DE CARAMUJO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 175246 – 03/03/2017 – Nº TIT 201617571 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D 
CUSTAS; INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME (CNPJ Nº 11.047.318/0001-44) TALHAMARES 215 ESQ RUA DAS SERIEMAS – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 175457 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172376 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D 
CUSTAS; IRACINO GARCIA BATISTA (CPF Nº 362.029.321-04) SITIO ESTANCIA ALEGRE SN ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175555 – 08/03/2017 – Nº TIT 
201612624 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; J ABADE TIOLA ME (CNPJ Nº 05.544.640/0001-86) 
RUA TIRADENTES 581 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175462 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172476 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; J C TEIXEIRA FILHO (CNPJ Nº 05.330.202/0001-15) RUA SILVESTRE CARLOS SN – BAIRRO VILA APARECIDA - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175623 – 09/03/2017 – Nº TIT 20152216 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O 
DA TABELA D CUSTAS; J. DE A. C. BRUGNOLI (CNPJ Nº 12.450.281/0001-63) GETULIO VARGAS ESQ C/ MAL. DEODORO SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175422 – 07/03/2017 – Nº TIT 20168060 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; J. 
MARTINS PEREIRA (CNPJ Nº 10.269.427/0001-43) ESTR. COMUNIDADE LIMAO SN FAZ PST CORUJAO – ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175465 – 07/03/2017 – Nº 
TIT 20172550 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; J DE SOUZA BRANDAO (CNPJ Nº 
05.318.479/0001-22) RUA JOAO DE CASTRO SN – BAIRRO JD. SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175263 – 03/03/2017 – Nº TIT 201610088 – APRES PGE PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; JEANE GONCALVES ME (CNPJ Nº 09.517.968/0001-64) GAL. OSORIO 333 – BAIRRO CENTRO 
- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175249 – 03/03/2017 – Nº TIT 20169243 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM M 
DA TABELA D CUSTAS; JOAB M. SODRE ME (CNPJ Nº 04.200.619/0001-09) RUA GENERAL OSORIO 1532 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175454 – 07/03/2017 
– Nº TIT 20172346 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; JONAS ALVES CARDOSO JUNIOR (CNPJ 
Nº 06.316.325/0001-64) AV DEP. DORMEVIL C FARIA 269 – BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175387 – 06/03/2017 – Nº TIT 20145784 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMOVEIS (CNPJ Nº 15.076.086/0001-03) 
AV TANCREDO NEVES 12E ESQ RUA A RIBEIRO – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175466 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172527 – APRES PGE PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; JOSIANE MAGALHAES (CNPJ Nº 098.741.718-55) PROJETADA E Q A N LOTE 6 – BAIRRO 
CRISTO REI - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175247 – 03/03/2017 – Nº TIT 201617712 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO 
GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; K W A ALIMENTOS COM IMP EXP REPRES LTDA (CNPJ Nº 04.066..952/0001-69) RUA TANCREDO NEVES SN – BAIRRO MASSA BARRO - CACERES 
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175617 – 09/03/2017 – Nº TIT 20168667 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA 
D CUSTAS; L. C. ZAGO MELO (CNPJ Nº 06.937.608/0001-23) AV SAO LUIZ 896 – BAIRRO JD PARAISO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175627 – 09/03/2017 – Nº TIT 201613481 – 
APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; L. F. C. M. PINHEIRO ME (CNPJ Nº 05.486.419/0001-19) RUA 06 
DE OUTUBRO 88 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175380 – 06/03/2017 – Nº TIT 201510683 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LA BELLE LINGERIE MODA INTIMA LTDA(CNPJ Nº 08.909.788/0001-65) RUA DOS MARTINS SN CASA 01 – BAIRRO COHAB 
NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175611– 09/03/2017 – Nº TIT 201614274 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – 
ITEM L DA TABELA D CUSTAS; LACERDA E NUNES LTDA (CNPJ Nº 09.009.892/0001-66) RUA DA TAPAGEM 432 SALA A – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
175435 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171632 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LARA E MENACHO 
LTDA (CNPJ Nº 09.354.359/0001-31) GENERAL OSORIO 897 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175252 – 03/03/2017 – Nº TIT 201614442 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LILIANE SCHIMADA TOIGO DOS REIS (CNPJ Nº 11.494.717/0001-53) 
CACERES – BAIRRO GARCES - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175584 – 09/03/2017 – Nº TIT 201615851 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; LUCIANO MIRANDA MINERVINI 46041400149 (CNPJ Nº 13.081.332/0001-90) RUA 06 DE OUTUBRO 306 – BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175619 – 09/03/2017 – Nº TIT 201616400 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM J 
DA TABELA D CUSTAS; LUIZ A F GARCIA (CNPJ Nº 03.554.388/0001-60) AV SAO LUIZ 778 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175390 – 06/03/2017 – Nº TIT 
201611916 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; LUIZ CESAR LEITE DE SOUZA (CNPJ Nº 
07.285.159/0001-49) RUA DOS SERRALHEIROS SN – BAIRRO CAVALHADA- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175601 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171268 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; M. A. E. NAFAL DE CARVALHO (CNPJ Nº 06.127.668/0001-80) RUA COSTA 
MARQUES 210 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175260 – 03/03/2017 – Nº TIT 201612894 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; M C MARTINS ALVITO (CNPJ Nº 73.550.873/0001-41) R PRES EURICO GASPAR DUTRA SN – BAIRRO JD CIDADE NOVA - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175606 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171415 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O 
DA TABELA D CUSTAS; M. J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 08.157.796/0001-00) RUA RADIAL 1 N 196 – BAIRRO RODEIO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
175603 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171377 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; M. S. LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA (CNPJ Nº 09.118.778/0001-74) RUA CORONEL JOSE DULCE 235 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175540 – 08/03/2017 – Nº TIT 201617006 – 
APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; M. S. MIRANDA COMERCIO ME (CNPJ Nº 13.412.460/0001-79) 
RUA AGUAPEVA SN – BAIRRO JD GUANABARA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175539 – 08/03/2017 – Nº TIT 20169941 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; M. VARGAS GARCIA E CIA LTDA ME (CNPJ Nº 08.668.359/0001-43) RUA CORONEL JOSE DULCE 50 – BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175620 – 09/03/2017 – Nº TIT 20167441 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – 
ITEM J DA TABELA D CUSTAS; MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO (CNPJ Nº 03.271.400/0001-20) RUA 6 DE OUTUBRO SN BEIRA RIO – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175255 – 03/03/2017 – Nº TIT 201611089 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO (CNPJ Nº 03.271.400/0001-20) RUA 6 DE OUTUBRO SN BEIRA RIO – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175615 – 09/03/2017 
– Nº TIT 20168453 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARCOS ANTONIO CABRAL 01458468658 
(CNPJ Nº 15.051.173/0001-06) DOS CRISTAIS 372 – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175605 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171419– APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; MARCOS VENICIO DE SOUZA (CNPJ Nº 10.429.198/0001-87) RUA SAO 
PEDRO 89 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175541 – 08/03/2017 – Nº TIT 201617977 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARCOS VENICIO DE SOUZA (CNPJ Nº 10.429.198/0001-87) RUA SAO PEDRO 89 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 175421 – 07/03/2017 – Nº TIT 20167585 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D 
CUSTAS; MARIA BEATRIZ DUPRAT SERRANO (CNPJ Nº 055.408.529-15) RUA DR XAVIER 45 – BAIRRO ABOL. MOSSORO RN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175550 – 
08/03/2017 – Nº TIT .20166875 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; MARLEI ANTONIA DE 
OLIVEIRA (CNPJ Nº 08.183.100/0001-02) AV DOS FREIRE. 54 – BAIRRO PQ NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175554 – 08/03/2017 – Nº TIT 20169063 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARLEI ANTONIA DE OLIVEIRA (CNPJ Nº 08.183.100/0001-02) AV DOS 
FREIRE 54 – BAIRRO PQ NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175436 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171659 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; MARLENE DA SILVA CARDOSO 76697541172 (CNPJ Nº 13.756.321/0001-62) DAS ARARAS 84 – BAIRRO JD DO TREVO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175265 – 03/03/2017 – Nº TIT 201616609 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K 
DA TABELA D CUSTAS; MAX CARDOSO TRINDADE (CNPJ Nº 05.286.085/0001-30) RUA DOS TUCANOS 500 ESQU RUA DOS VILELA – BAIRRO JD DO TREVO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175459 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172382 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
MULTIPLA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME (CNPJ Nº 07.184.020/0001-09) RIO PARDO 125 FRENTE – BAIRRO JD PARAISO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175414 – 
07/03/2017 – Nº TIT 201615710 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; NAPOLEAO PINTO NETO ME 
(CNPJ Nº 12.867.425/0001-81) TANCREDO NEVES 23 – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175438 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171711 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; O. DE OLIVEIRA CEBALHO (CNPJ Nº 08.844.172/0001-53) AV SETE DE 
SETEMBRO 760 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175612 – 09/03/2017 – Nº TIT 201614238 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; O P NUNES ME (CNPJ Nº 04.842.131/0001-77) RUA DA TAPAGEM 425 SALA 01 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 
– PROTOCOLO 175586 – 09/03/2017 – Nº TIT 201612253 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; 
PEDRO N C DE CARVALHO (CNPJ Nº 04.295.056/0001-71) RUA PADRE CASSEMIRO 209 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175614 – 09/03/2017 – Nº TIT 
201612078 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; R BARBOSA SOBRINHO ME (CNPJ Nº 
10.584.544/0001-00) FREI AMBROSIO SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175430 – 07/03/2017 – Nº TIT 201512638 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; RAFAEL SEVERINO (CNPJ Nº 07.231.211/0001-84) RUA ANTONIO ARIA 237 – BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175437 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172224 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O 
DA TABELA D CUSTAS; REDEX RECINTO ESPECIAL DE EXPORT DE CACERES (CNPJ Nº 05.402.624/0001-59) AV SAO LUIZ 2542 – BAIRRO JD CIDADE NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175600 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171200 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
REGINALDO VIEIRA ME (CNPJ Nº 11.282.653/0001-27) DOS PIRIQUITOS – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175418 – 07/03/2017 – Nº TIT 201615696 – 
APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; RENATO HUMBERTO DE PAULA ME (CNPJ Nº 11.385.595/0001-
67) JAMAICA SN QD 09 LOTE 15 – BAIRRO VILA REAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175269 – 03/03/2017 – Nº TIT 201615785 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; RICARDO CRESPO CLARO COM IMP EXORTACAO (CNPJ Nº 00.534.153/0001-19) AV SAO LUIZ 398A – 
BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175460 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172426 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; RICARDO CRESPO CLAROS COM IMP. E EXPORTADORA (CNPJ Nº 00.534.153/0001-80) AV MARECHAL CASTELO BRANCO 840 – BAIRRO 
SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175456 – 07/03/2017 – Nº TIT 20172392 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 
– ITEM O DA TABELA D CUSTAS; ROGER SIMOES SILVINO DE SOUZA (CPF Nº 532.544.141-87) CACADORES 381 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
175530 – 08/03/2017 – Nº TIT 20166901 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; RONI DOS SANTOS 
AVELINO COMERCIO (CNPJ Nº 02.960.106/0001-62) ROD MT 170 KM 09 MARGEM DIREITO SN – BAIRRO CARAMUJO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175625 – 09/03/2017 – Nº 
TIT 20168623 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO 
(CNPJ Nº 02.315.613/0001-43) AV SAO LUIZ 1377 SALA A – BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175753 – 13/03/2017 – Nº TIT 20105247 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O 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, 16 DE MARÇO 
DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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Centro Universitário Senac. Acesse a 
programação completa de cursos do 
Senac EAD em . Há www.ead.senac.br

também uma programação diversificada 
de cursos presencias que pode ser 
conferida em .www.senac.br

 Brasil tem escassez de técnicos Onas mais diversas áreas. 
C o n f o r m e  p e s q u i s a  d a  

Manpower (agência internacional de 
empregos e de negócios), 43% das 
empresas têm dificuldades para 
preencher suas vagas. Para atender esta 
demanda, o Senac EAD está com 
inscrições abertas para cursos técnicos, 
no formato a distância, até o dia 17 de 
abril.  Ao todo, 12 cursos serão 
oferecidos nas áreas de comércio, 
design, gestão, informática, meio 
ambiente, segurança e turismo.

A metodologia de ensino a 
distância do Senac EAD é centrada no 
aluno, por isso as qualificações 
disponibilizam diversos recursos 
t e c n o l ó g i c o s  q u e  f a c i l i t a m  a  
aprendizagem, com orientação e 
acompanhamento on-line diário e uma 
aula presencial mensal. 

A carga horária presencial será 

realizada no decorrer de cada módulo 
por meio de saída de campo, estudo de 
caso, seminário, pesquisa, palestra ou 
avaliação, conforme o cronograma do 
polo presencial.

Além da flexibilidade, o 
formato a distância da instituição tem 
como vantagens o respeito ao ritmo de 
cada aluno, o desenvolvimento de 
competências como organização, pró-
atividade e responsabilidade, o menor 
c u s t o  c o m  d e s l o c a m e n t o  e  a  
possibilidade de conciliar os estudos e a 
vida profissional.

As matrículas devem ser 
realizadas até o dia 17 de abril por meio 
do site: http://www.ead.senac.br/cursos-
tecnicos/. São ofertados cursos técnicos 
em: Administração,  Design de 
I n t e r i o r e s ,  G u i a  d e  Tu r i s m o ,  
Informática, Logística, Marketing, 
Meio Ambiente, Programação de Jogos 
Dig i ta i s ,  Qual idade ,  Recursos  

Humanos, Segurança do Trabalho e 
Transações Imobiliárias
Sobre o Senac EAD - Com 70 anos de 
atuação em educação profissional, o 
Senac foi pioneiro no ensino a distância 
no Brasil. A primeira experiência nesta 
modalidade se deu em 1947 com a 
Universidade do Ar, em parceria com o 
Sesc, que ministrava cursos por meio do 
rádio.

Em 2013, com o lançamento do 
portal Senac EAD, a instituição ampliou 
a sua atuação em todo o país. Hoje, 
oferece um amplo portfólio de cursos 
livres, técnicos, de graduação, pós-
graduação e extensão a distância, 
atendendo todo o país e apoiados por 
mais de 289 polos presenciais para 
avaliações.

Os cursos  super iores  a  
distância foram reconhecidos com nota 
m á x i m a ,  5 ,  d a  c o m i s s ã o  d e  
recredenciamento do MEC para o 

o Mapas MT que antes era chamado de 
Mapas Culturais, mas, foi alterado para 
permitir que outros segmentos, além do 
cultural também pudessem participar. Hoje, 
Mato Grosso está cadastrado no Mapa do 
Turismo com 77 cidades e 14 regiões 
turísticas.

Na quinta-feira (16) pela manhã, o 
Encontro contou com uma breve explanação 
sobre o espaço da agricultura familiar na FIT 
Pantanal e que, além das presenças dos 
municípios, também terá à disposição cerca 
de 30 estandes para comercialização de 
produtos através da gestão e parceria entre a 
Secretaria de Agricultura e Assuntos 
Fundiários e a Ceasa MT.

Para concluir, o superintendente 
de Infraestrutura do Turismo da Sedec, 
Reinaldo Guimarães falou sobre o Programa 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo (Prodestur) que teve mais de R$ 
200 milhões em recursos provenientes do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para projetos 

de infraestrutura turística em diversas 
regiões de Mato Grosso, contemplando 
importantes rotas de acesso e polos 
turísticos e de negócios.

O gestor lembrou que muitos 
municípios ficaram de fora deste pacote de 
investimentos por falta de projetos técnicos 
completos.  “Do mesmo jeito que 
conseguimos este montante volumoso de 
dinheiro, também precisamos demonstrar 
ao órgão emissor que temos todas as 
licenças ambientais, fundiárias, questão de 
impacto social, custos, objetivos com as 
obras, geração de emprego e renda, 
certificados da prefeitura para que possamos 
pleitear. 

P o r  i s s o ,  i n s i s t i m o s  n a  
importância de que cada município ou 
região precisa ter uma equipe técnica de 
servidores para se dedicar com afinco 
somente à elaboração desses projetos, pois, 
uma vez que esse material chega até nós, 
temos o prazer de apoiar em todo o processo 
de captação”, relatou.

 Encontro de Secretários e ODirigentes Municipais de Turismo, 
realizado nesta quarta e quinta-feira 

(15 e 16) no Hotel Fazenda Mato Grosso, 
contou com extensa programação de 
palestras e apresentações técnicas. 
Coordenado pela equipe da secretaria 
adjunta de Turismo da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o 
evento contou com a adesão de 40 
municípios e foi considerado um sucesso.

De acordo com o secretário 
adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, o 
encontro serviu para aproximar os gestores e 
criar um canal de comunicação para a troca 
de informações. 

Para o novo secretário de Turismo 
de Nobres, Daniel Martins, a iniciativa 
possibilitou que os gestores se conhecessem 
e também acessassem mais informações 
sobre as políticas estaduais que incentivam 
o segmento, como por exemplo, sobre a 
formatação de projetos e captação de 
recursos federais, estaduais e via emendas. 

Programação - Na quarta-feira (15.03), a 
programa do encontrou durou todo o dia. O 
secretário Nigro abriu os trabalhos 
apresentando toda a estrutura da secretaria 
aos participantes e falou sobre a Feira 
Internacional do Turismo do Pantanal – a 
FIT 2017 citando detalhes da programação e 
convidando todos para participar. “Este ano, 
a FIT Pantanal terá espaço náutico, de 
esportes de aventura, de artesanato, de 
agricultura familiar, apresentações 
culturais, gastronomia e a aldeia do 
conhecimento, entre outras atrações. Por 
isso, é importante que os gestores se 
mobilizem e participem conosco deste 
grandioso evento de modo que mais pessoas 
possam conhecer os potenciais das cidades e 
se interessem em visitar ou investir”, 
ressaltou.

Na sequência, as ações do Estado 
para o turismo foram apresentadas, 
baseadas em três eixos do programa 
Descubra Mato Grosso: promoção, 
estruturação do turismo e implantação da 

infraestrutura. Também foram explicados 
detalhes sobre o Cadastur do Ministério do 
Turismo (Mtur) que passou a ser obrigatório 
para quem desenvolve atividades na área do 
turismo, como hospedagem e guias de 
turismo.

Outra palestra apresentou as 
linhas de crédito disponíveis para o público 
na agência Desenvolve MT que possui 
opções de crédito para micro, pequenos, 
médios e grandes empresários que querem 
investir em novos negócios ou incrementar 
os que já possuem.

Ainda na quarta-feira,  os 
participantes tiveram explicação sobre a 
plataforma Mapas do MTur que possui um 
banco de dados nacional com informações 
completas sobre as cidades e regiões, 
através do Mapa do Turismo Brasileiro. O 
programa pode ser acessado por qualquer 
pessoa, e muitos turistas o utilizam para 
buscar informações mais seguras antes de 
viajar. Também há uma versão da 
plataforma desenvolvida para Mato Grosso: 

SENAC abre inscrições para
12 cursos na modalidade EAD

CURSO TÉCNICO

Interessados têm até 17 de abril para efetuar a matrícula em um dos 12 cursos a distância ofertados pela instituição

Assessoria

Os cursos são nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo

TURISMO

Representantes municipais discutem ações para o turismo em MT
Renata Menezes/Sedec-MT 

Foto: Ilustrativa
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modalidade a distância oferecido 
pela Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) são 6.264 candidatos. As 
provas para esses candidatos serão 
realizadas em 17 cidades:  Água 
Boa, Alto Araguaia, Aripuanã, 
Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, 
Comodoro, Cuiabá, Diamantino, 

s provas acontecerão em 19 Acidades de Mato Grosso e 
7 . 6 7 6  c a n d i d a t o s  

concorrerão a 2.760 vagas em 60 
cursos superiores.

As provas serão aplicadas a 
partir das 8 horas da manhã (horário 
de Mato Grosso), mas os candidatos 
devem chegar com pelo menos 30 
minutos de antecedência. A prova 
terá duração de 3 horas e consiste 
em duas etapas: a primeira consiste 
de questões de múltipla escolha e a 
segunda fase consiste na prova de 
redação.

Os candidatos inscritos 
devem ficar atentos e devem 
consultar o local de prova por meio 
do site:  www.unemat.br/vestibular
para evitar atrasos no dia da prova, 
uma vez que os portões dos 
estabelecimentos serão fechados 
impreterivelmente às 8 horas.
Parce ladas:  No  ves t ibu la r  
específico para Parceladas estão 
sendo oferecidas 400 vagas em oito 
cursos que serão ministrados em 

turma única em seis cidades do 
Estado. Os 1.412 candidatos que 
concorrem a essas vagas farão as 
provas nos municípios de: Colíder, 
Confresa, Juara, Marcelândia e Vila 
Rica.
Ensino a Distância: Para as 2.360 
vagas ofertadas em 52 cursos pela 

Tradição - Na dança do Congo, reis 
e embaixadores travam uma luta 
dramatizada em que dois reinados 
africanos disputam o poder. Os 
homens tocam os instrumentos e as 
mulheres representam as rainhas, 
que trajam vestidos longos e levam 
o estandarte com os santos de 
louvor: São Benedito e Nossa 
Senhora do Rosário.

Os personagens do reinado 
do Congo são o Rei, o Príncipe e o 
Secretário de Guerra; do reino 
adversário aparecem o Embaixador 
e soldados. A nobreza usa mantos, 
coroas e bastões coloridos e 
ornamentados com flores como 
instrumentos.

Em Mato Grosso, a dança 
surgiu com a vinda de escravos e 
manifesta a resistência dos negros 
que ficaram no município, mesmo 
com a transferência da Capital para 
Cuiabá.
A dança do Chorado também surgiu 
no período colonial e leva esse 
nome porque representa o choro dos 
negros escravos para que seus 
senhores perdoassem os castigos 
impostos aos transgressores. As 
mulheres dançam equilibrando 
garrafas de canjinjim na cabeça para 
pedir a l iberdade aos seus 
familiares. O ritmo da música é 
afro, com marcações em palmas, 
mesa, banco ou tambor. 
Vila Bela - A história da cidade está 
l igada  in t imamente  com o  
surgimento do Estado de Mato 
Grosso. Vila Bela surgiu de um 
quilombo, no século XVIII, que 
cresceu, recebeu migrantes índios, 
bolivianos e brasileiros tornando-se 
n ú c l e o  m u l t i r r a c i a l  c o m  
organização política. Vila Bela da 
Santíssima Trindade foi a primeira 
capital de Mato Grosso e teve o 
poder estadual instalado na cidade 
de 1748 a 1835.

O município de Vila Bela da 
Santíssima Trindade (540 km a 
Oeste de Cuiabá) volta a ser a 
capital de Mato Grosso neste 
domingo (19), dia em que se 
comemora 265 anos de sua criação, 
que ocorreu em 1752. O governador 
Pedro Taques e o secretário de 
Cultura, Leandro Carvalho, além de 
outras autoridades, participam das 
atividades programadas para esse 
dia especial.

As comemorações, no 
entanto, começam na sexta-feira 
(17) e se estendem até domingo com 
as tradicionais apresentações da 
dança do Congo e do Chorado, entre 
outras atrações culturais. A 
programação tem apoio do Governo 
de Mato Grosso, por meio da 
Secretaria de Estado de Cultura 
(SEC).

Uma sessão conjunta entre 
a Assembleia Legislativa e a 
Câmara Municipal dá início à 
agenda em comemoração ao 
aniversário de Vila Bela, na sexta-
feira (17), às 19h. No sábado (18) a 
comunidade poderá conferir uma 

exposição de telas de artistas locais 
e fotografias de José Medeiros no 
Palácio dos Capitães Generais, 
prédio histórico tombado pelo 
Estado, que passou por obras de 
manutenção e foi entregue à 
população vilabelense em 2016.

A partir das 19h30, em um 
cinema montado nos fundos das 
r u í n a s ,  s e r ã o  e x i b i d o s  
documentários e curtas-metragens 
que retratam a cinematografia 
negra. Os shows acontecem a partir 
das 23h.

O domingo (19), dia de 
aniversário da cidade, começa com 
um cortejo do governador e 
autoridades acompanhados pelos 
dançarinos do Congo e do Chorado. 
Em seguida há um chá afro no 
Palácio dos Capitães Generais, 
missa na Igreja Matriz e desfile 
cívico, seguido da cerimônia de 
transferência da capital mato-
grossense. O dia termina com 
exibição de filmes e apresentações 
culturais, entre elas as danças do 
Congo e do Chorado, no Espaço 
Cultural do município.

estudo como livros, códigos.
 Também não é permitido 
também o uso de relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, 
lápis, lapiseira/grafite, marca texto, 
borracha, quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como: chapéu, boné, 
gorro etc; aparelhos eletrônicos, tais 
como:  ca lcu ladora ,  agenda  
eletrônica ou similares, telefone 
celular,  smartphone,  tablet ,  
gravador, pendrive, mp3 player ou 
similar, qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens, 
bipe, notebook, palmtop, walkman, 
máquina fotográfica etc

Jauru, Juara, Juína, Pontes e 
Lacerda, Primavera do Leste, São 
Félix do Araguaia, Sorriso e Vila 
Rica.
O que levar: No dia da prova os 
candidatos devem levar documento 
de identidade original e caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, 
não porosa, fabricada inteiramente 
em material transparente.
I t e n s  p ro i b i d o s :  N e n h u m  
candidato poderá entrar no local de 
aplicação de prova alcoolizado e/ou 
portando arma. Os candidatos 
também não podem entrar na sala de 
aplicação de prova com qualquer 
material impresso de apoio e/ou 

procurar o setor de tributação na 
prefeitura municipal no horário de 
expediente  de segunda a sexta feira 
e decidir a melhor forma para ficar 
em dias com o nosso município e 
ainda irá usufruir de 50 a 90% de 
descontos sob juros e multas.

Somente com o pagamento 
dos seus tributos que a prefeitura 
consegue trabalhar em benefício da 
nossa população. 

 prefeitura municipal de AR e s e r v a  d o  C a b a ç a l   
comunica a toda população 

que possui divida ativa junto ao 
município que está com descontos 
de 90% para os que fizerem 
pagamento a vista de juros e multas, 
para quem pagar em duas parcelas 
desconto de 70% e em três parcelas 
desconto de 50%. O prazo encerra 
no dia 31 de março de 2017. 
 O contribuinte deverá 

VESTIBULAR

7.676 candidatos tentarão uma
vaga na Unemat neste domingo
Lygia Lima/Assessoria Unemat  

Foto: Ilustrativa

As provas serão aplicadas a partir das 8 horas da manhã (horário de Mato Grosso)

TRADIÇÃO

Vila Bela da Santíssima Trindade volta
 a ser a capital de MT neste domingo

Angélica Moraes/SEC-MT 

A dança do Congo surgiu com a vinda de escravos e manifesta a resistência dos negros que ficaram no município
 

Foto: José Medeiros/Gcom-MT

NEGOCIAÇÃO

Contribuintes de Reserva do Cabaçal podem quitar seus
débitos com prefeitura municipal com até 90% de desconto
Tonny Marcos

Prazo encerra no dia 31 de março
 

Foto: Ilustrativa -MT
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do projeto é instaurar um momento de 
diálogo direto entre o Tribunal de 
Contas e a sociedade para que sejam 
esclarecidas dúvidas e a população 
possa  conhece r  o s  cana i s  de  
comunicação com a instituição de 
controle externo e, até mesmo, 
confrontar e sugerir modificações frente 
à atuação do TCE em Mato Grosso.

O evento contará com a 
presença do presidente Antonio 
Joaquim, que fará a abertura e 
responderá pelo TCE. Na oportunidade, 
o conselheiro apresentará a instituição e 
demonstrará os serviços e produtos 
desenvolvidos em prol da sociedade. 
Para completar o ciclo de capacitações 
que o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso realizará em Cáceres, nos dias 23 
e 24 de março, será também apresentado 
o programa Gestão Eficaz aos prefeitos, 
vice-prefeitos, controladores internos, 
p r e g o e i r o s  e  s e r v i d o r e s  d a  
Administração municipal. O objetivo é 
capacitar os gestores sobre temas mais 
recorrentes na Consultoria Técnica do 
TCE-MT.

Dentre os assuntos que serão 
tratados pelo corpo técnico do TCE de 
Mato Grosso estão também a gestão de 
frotas e de programas de alimentação 
escolar. O TCE convocou os servidores 
de todos os 18 municípios que integram 
o polo de Cáceres para a qualificação.

 evento acontecerá entre os dias O22 e 24 de março e terá como 
objetivo estimular boas práticas 

frente aos recursos geridos pelos 
representantes eleitos através de ações 
como o controle social.

Todos os eventos acontecerão 
no Sesi de Cáceres, situado na Rua 
Maravilha, n° 1.595, Bairro Cavalhada. 
A solenidade de abertura com os 
vereadores eleitos (Democracia Ativa) 
iniciará às 8h, no dia 22/03, com 
apresentação do conselheiro substituto 
Ronaldo Ribeiro. 

Sob  a  coo rdenação  do  
secretário-chefe da Consultoria Técnica 
do TCE-MT, Edicarlos Lima Silva, a 
edição do programa capacitará muitos 
legisladores estreantes em primeiro ano 
de mandato.

Nessa capacitação serão 
abordados temas como Peças de 
Planejamento (orçamentos públicos, 
como LOA, LDO e PPA); Transparência 
e Lei de Acesso à Informação; Gestão 
das Câmaras Municipais e Direitos e 
Deveres dos vereadores. São assuntos 
estratégicos e fundamentais para que os 
parlamentares eleitos comecem a função 
m u n i d o s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  j á  
estabelecendo um canal de diálogo com 
o Tribunal de Contas.

Além de Cáceres, o projeto 
reunirá vereadores de outros 18 
municípios. São eles: Araputanga, 
Conquista d'Oeste, Curvelândia, 
Figueirópolis d'Oeste, Glória d'Oeste, 
Indiavaí, Jauru, Lambari d'Oeste, 
Mirassol d'Oeste, Nova Lacerda, Pontes 
e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva do 
Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São 
José dos Quatro Marcos, Vale do São 
Domingos, Vila Bela.

Às 18h30, do dia 22/03, terá 
início o Consciência Cidadã que, no 
último evento realizado em Lucas do 
Rio Verde, reuniu mais de 300 membros 
da sociedade civil organizada dentre 
e s t u d a n t e s  u n i v e r s i t á r i o s ,  
representantes dos conselhos de 
políticas públicas, de associações e de 
clubes de serviço e comércio; 
sindicalistas e empresários. Existente 
desde 2006, o programa busca discutir 
com a sociedade mecanismos que 
permitam ao cidadão intervir na direção 
dos negócios públicos do município, 
participando de modo direto ou indireto 
na formação do governo e na sua 
administração.

Conforme a coordenadora do 
programa, a secretária de Articulação 
Institucional e Desenvolvimento da 
Cidadania, Cassyra Vuolo, o diferencial 

candidatar, independente da região 
a que pertencem.

O secretário adjunto de 
Esporte e Lazer, Leonardo de 
Oliveira, destaca que os municípios 
só têm a ganhar com a vinda dos 
jogos escolares. Ele detalha que a 
competição cria um movimento 
intenso principalmente na rede 
h o t e l e i r a  ( h o s p e d a g e n s ) ,  
alimentação e comércio em geral. 
“São milhares de estudantes de que 
se concentram numa única cidade. 
Além de competir, eles também vão 
para passear e consumir os produtos 
que a região oferece”, reforçou o 
gestor
Com ser sede - Para se candidatar, a 
prefeitura da cidade precisa 
protocolar um ofício na Seduc, em 
Cuiabá. No documento, o prefeito 
deve colocar qual etapa dos jogos 
(regional ou estadual) que a cidade 
deseja sediar.

Caso duas cidades, ou mais, 
manifestem o interesse de sediar 
uma mesma região, o processo será 
analisado pela equipe técnica da 
Superintendência de Esportes 
Educacionais. 

Conqu i s t a  a  vaga  o  
município que apresentar melhor 
estrutura para sediar o evento. 

ais setes cidades estão Mconfirmadas como sedes 
dos Jogos Escolares da 

Juventude de Mato Grosso 2017 
(etapas regionais e estaduais).

A primeira etapa ocorre em 
Cáceres, na região Oeste, de 26 de 
abril a 1º de maio. Até o mês de 
julho os jogos irão mobilizar cerca 
de 10 mil estudantes, de 12 a 17 
anos, em todo Estado.

Alto Boa Vista, Juruena e 
Barra do Garças foram os primeiros 
municípios confirmados como 
sedes dos jogos. Recentemente, 
mais sete cidades entraram para o 
grupo: Cáceres, Água Boa, Santo 
Antônio do Leverger, Sapezal, 
Guarantã do Norte, Nova Mutum e 
Alta Floresta.

Ao todo os jogos contam 
com 10 etapas regionais e 3 
estaduais. Na fase regional falta 
apenas uma sede para o Médio 
Norte do estado. O município 
interessado em sediar esse evento 
precisa fazer parte da região, que 
conta com 16 cidades.

Na fase estadual falta 
fechar o município que irá receber 
as modalidades coletivas da 
categoria A (de 15 a 17 anos). Nessa 
fase todos os municípios podem se 

ssa é mais uma promoção Eem que há total interação 
entre a sociedade e o 

clube, já que o bazar é realizado 
exclusivamente com doações que 
são selecionadas e vendidas bem 
abaixo do custo.

Como em todos  os  
eventos produzidos pelo Lions 
Clube, a verba arrecadada será 
revertida para a manutenção dos 
projetos sociais.

O presidente do Lions, 
Companheiro Leão Lucides 
Ortega explica que a realização 
do Bazar  é um excelente 
mecanismo destinado para as 
roupas, acessórios e utensílios 
domésticos que não estão sendo 
mais usados.

"O evento tem início às 8 
horas e vai até às 17 horas e quem 
participar vai encontrar muita 

A Diretoria do Lions 
Clube convida  toda população 
cacerense para prestigiar e fazer 
suas compras e ajudar nessa 
nobre causa de em prol dos 

coisa boa por um preço bem 
convidativo", destaca Lucides.

O Bazar acontece na sede 
do Lions Clube, localizada na 
Avenida Sete de Setembro, 1289.

carentes do município.projetos revertidos as famílias 

Lions Clube promove Bazar
da Pechincha neste domingo

EVENTO BEFICENTE

Da Redação  
Foto: JCC

QUALIFICAÇÃO

TCE reúne em Cáceres 18 municípios para
debate sobre controle e gestão pública

Assessoria

DESPORTO ESCOLAR

A abertura do evento será realizada pelo Presidente do Tribunal Conselheiro Antonio Joaquim

Foto: Divulgação

Cáceres e mais seis cidades sediarão
os Jogos Escolares da Juventude

Marcio Camilo/Seduc/Sael-MT

 
Foto: Dinalte Tuiuiú

A primeira etapa acontece em Cáceres

CL Lucides Ortega - Presidente do Lions

“Portanto, estando o povo 
reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual 
quereis que vos solte? Barrabás, ou 
Jesus, chamado o Cristo? O povo 
respondeu: Barrabás, o ladrão.” 

Após assistir  o programa 
“Encontro” da apresentadora Fátima 
Bernardes, onde ocorreu um quadro em 
que os entrevistados deveriam escolher 
entre socorrer um policial ferido 
levemente ou um traficante em estado 
grave, com a máxima “Quem você 
escolheria?”, pude ter um senso ainda 
mais crítico da nossa “democracia”.

Ocorreu que dos 08 (oito) 
convidados que responderem esta 
indagação, 07 (sete) pessoas escolheram 
socorrer o criminoso. Minha primeira 
conclusão foi visualizar a derrocada 
moral e a inteira inversão de valores da 
sociedade brasileira, que sempre viveu 
uma crise na segurança pública.

Ora, ao colocar em questão a vida 
de um policial e a vida de um 
delinquente, a apresentadora da Globo 
simplesmente demonstrou total  
indiferença, para com um ser humano 
que saí todos os dias da sua casa sem 
saber se voltará, oferecendo sua vida 
para proteger aqueles que nem mesmo 
conhece.

Ao contrário, o traficante destrói 
famílias, assassina nossos filhos e filhas. 
Decidir entre o policial e o traficante é, 
portanto, decidir entre a ordem e a 
barbárie. Infelizmente o mal ganhou na 
sociedade, que representada pela 
maioria das pessoas, escolheram 
socorrer o traficante e abandonar o 
policial à sua própria sorte, ou seja, 
socorrer o tirano e agir com desdém com 
quem a protege.

Ademais, voltando ao primeiro 
parágrafo deste texto, é de ressaltar que, 
embora se passado dois mil anos o povo 
continua escolhendo o tirano.

Aos bons policiais que se 
arriscam e que se expõem de maneira 
ultrajante, que vestem um colete para 
proteger a região torácica (como se a 
cabeça fosse blindada), que se 
sacrificam e entram em guerra para que 
nós cidadãos estejamos em paz, não 
tendo certeza que voltarão depois do 
turno para casa, meus sinceros 
agradecimentos e reconhecimento pelo 
que vocês representam a esta nação.
 

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

Aleksander Rezende Alves Campos – 
Acadêmico de Direito, estagiário na 
Promotoria Criminal e Jaciara

CONCURSO EDUCAÇÃO
Governador Pedro Taques anunciou que 
nos próximos dias assinará o edital do 
concurso publico para Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer.  O 
governador explicou que o certame 
servirá para dar estabilidade e 
tranquilidade aos profissionais que hoje 
são contratados temporariamente.  De 
acordo com o anúncio serão 5.748 vagas 
em todos os níveis de formação, desses  
2.617 vagas para professor (nível 
superior) da Educação Básica, 355 para 
técnico administrativo (nível médio) e 
2.776 para apoio administrativo (nível 
fundamental).
REDUÇÃO JUROS NO ROTATIVO
O Banco do Brasil anunciou uma nova 
redução nas taxas de juros para o rotativo 
do cartão de crédito. Em janeiro, o banco 
já havia diminuído as taxas cobradas 
sobre pagamento do valor mínimo da 
fatura. De maneira geral, as taxas 
cobradas para os cartões do banco agora 
passam a variar entre 1,92% a 9,79% 
para o rotativo e 1,91% a 9,38% para o 
parcelado. Anteriormente, os juros 
cobrados no rotativo chegavam a 
12,28%.

VACINAÇÃO
Nesta quarta-feira (15), os ministérios da 
Saúde e da Educação anunciaram 
parceria para ampliar a vacinação contra 
HPV e Meningite C em crianças e 
adolescentes. As escolas vão atuar em 
conjunto com as equipes de atenção 
básica para a atualização da caderneta 
dos estudantes. O reforço da iniciativa 
será fundamental para a adesão de 
adolescentes na campanha que será 
divulgada a partir do próximo domingo. 
Uma das propostas é a de que os 
estudantes apresentem a caderneta de 
vacinação na matrícula e as escolas 
comuniquem ao sistema de saúde sobre 
as doses prioritárias para os seus alunos. 

DEVOLUÇÃO
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) informou, na última terça-feira 
(14), que vai devolver os valores 
cobrados a mais na conta de luz dos 
consumidores em 2016. O total de R$ 
1,8 bilhão será pago diretamente nas 
contas de luz dos consumidores nos 
próximos meses. Com a iniciativa, os 
consumidores receberão os valores 
cobrados entre os meses de abril e maio, 
com a devida remuneração pela taxa 
Selic. De acordo com a Aneel, a forma de 
devolução dos valores será decidida no 
próximo dia 28.
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Como se sabe, as micro e 
p e q u e n a s  e m p r e s a s  s ã o  a s  
responsáveis pela absorção da maior 
parte da força de trabalho no Brasil. 
Pesquisas indicam que elas, sozinhas, 
foram responsáveis por 84% do saldo 
de geração de empregos nos últimos 
d e z  a n o s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a  
subsistência da maior parte das 
famílias brasileiras.

Bem por isso, as micro e 
pequenas empresas mereceram um 
tratamento especial na Constituição 
Federal. O poder público precisa 
incentivar e facilitar a vida dos 
p e q u e n o s  e m p r e e n d e d o r e s ,  
possibilitando a geração de emprego 
e renda.

A instrução formal e a 
educação continuada constituem 
ferramentas importantes para o 
desenvolvimento dos negócios. No 
entanto, é fato que algumas pessoas 
criam empresas de sucesso sem ter 
frequentado uma faculdade ou 
mesmo concluído o ensino médio.

Para proteger as micro e 
pequenas empresas, a legislação 
estabelece que a autuação por alguma 
irregularidade, no âmbito trabalhista, 
metrológico, sanitário, ambiental, de 
segurança e de uso e ocupação do 
solo, depende de uma prévia visita do 
fiscal em caráter educativo.

Muitas vezes, o pequeno 
e m p r e s á r i o  c o m e t e  a l g u m a  
i r r e g u l a r i d a d e  a p e n a s  p o r  
desconhecer a legislação que, 
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convenhamos, é bastante confusa e 
extensa. 

Os brasileiros ainda sofrem 
bastante com a burocracia, sendo 
bastante difícil, até para grandes 
empresas, conhecer todas as 
exigências legais existentes para o 
funcionamento de qualquer negócio.

Segundo estudo divulgado 
pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico-
OCDE, uma empresa brasileira gasta, 
em média, 2.600 horas por ano para 
administrar impostos, quase dez 
vezes mais tempo do que a média dos 
189 países pesquisados.

A atuação fiscalizatória do 
Poder Público não deve buscar a 
punição do empresário como forma 
de  a r recadação .  O  ob je t ivo  
primordial da fiscalização deve ser a 
orientação dos contribuintes. 

O empreendedor não pode ser 
visto com um inimigo do Estado, mas 
como a mola propulsora do 
desenvolvimento.

Dessa forma, as pequenas 
empresas que forem multadas por 
irregularidades de menor gravidade, 
por situações de baixo risco para a 
coletividade, sem prévia visita de 
orientação, terão direito à anulação 
das penalidades, garantindo a 
sustentabilidade dos pequenos 
negócios.
 
Daniel Walner Santana Duarte é 
advogado e Procurador do Estado.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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Tratamento especial às micro e pequenas empresasHeróis que 
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O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) trará ao 
município polo de Cáceres três grandes qualificações voltadas, 
respectivamente, aos vereadores (Democracia Ativa), à sociedade 
civil organizada (Consciência Cidadã) e aos servidores e gestores da 
Administração Pública (Gestão Eficaz).  Página 03

O Lions Clube de Cáceres realiza 
neste domingo,19, mais uma edição do 
Bazar da Pechincha. Página 03

A Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) aplica neste domingo (19) 
as provas dos vestibulares específicos para 
os cursos oferecidos na modalidade a 
distância (UAB) e Parceladas.  Página 04

QUALIFICAÇÃO

TCE reúne em Cáceres 18 municípios para
debate sobre controle e gestão pública

O evento acontecerá entre os dias 22 e 24 de março
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EVENTO BENEFICENTE

Lions Clube 
promove Bazar da 
Pechincha neste 

domingo
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Bazar acontece das 8h as 17 horas

VESTIBULAR

7.676 candidatos tentarão uma vaga na Unemat neste domingo
 
Foto: Ilustrativa

7.676 candidatos concorrerão a 2.760 vagas em 60 cursos superiores

TURISMO

Representantes municipais discutem
ações para o turismo em Mato Grosso

 
Foto: Assessoria

Além de palestras e apresentações técnicas o evento orientou sobre a importância da elaboração de projetos para captação de recursos

O Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de 
Turismo, realizado nesta quarta e quinta-feira (15 e 16) no Hotel 
Fazenda Mato Grosso, contou com extensa programação de 
palestras e apresentações técnicas. Página 05

ESPORTES

Página 07

6ª Copa Difusora, tem início neste 
final de semana, no Estádio Geraldão

Café da 
      Manhã
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