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O fato aconteceu na manhã de ontem , quando o condutor do 
Toyota Hilux SW4, ao avistar o carro da Policia Rodoviária Federal, perto 
do trevo da Bolívia, antes mesmo de receber ordem de parada, realizou 
manobra brusca e empreendeu fuga sentido Cáceres. Página 03

Fuga cinematográfica  termina
em capotamento e homem preso

SE DEU MAL

SOLIDARIEDADE

Bazar Beneficente acontece hoje
no Rotary Club em Cáceres

Página 03

BOLAS PRETAS

Para os caminhões que trafegam em nossas vias 
estreitas atrapalhando o transito e sempre colocando 
em risco a vida das pessoas que andam de bicicleta e 
motos nas ruas. Os caminhoneiros abusam na 
velocidade em perímetro central, além de que os 
caminhões carregados estragam o asfalto da cidade 
que já não é de boa qualidade e não suporta tal peso.

BOLAS BRANCAS

Para a sociedade que sempre colabora com os 
bazares da pechincha que constantemente vem 
sendo realizadas em Cáceres com a finalidade de 
ajudar diversas entidades. Parabéns a todos que 
sempre de uma maneira ou de outra colaboram ou 
em doação de peças como os que compram.

BOLAS PRETAS

Para as pessoas que dispensam seus lixos de 
qualquer maneira pelas calçadas da cidade. Muitas 
das vezes o lixo toma conta da calçada impedindo  a 
passagem do pedestre. Se fala tanto em educação 
ambiental e as pessoas não tomam consciência. É 
muito comum a qualquer pessoa presenciar esse 
desrespeito aqui em Cáceres.  Vamos respeitar, lugar 
de lixo e no lixo.

BOLAS BRANCAS

Para as placas de sinalização que vem sendo 
colocadas nas ruas de Cáceres indicando onde é mão 
ou contra mão, proibido estacionar. O trabalho vem 
sendo realizado lentamente, mas tem pontos críticos 
que já era tempo de se colocar placas. A exemplo 
quem trafega pela Rua da Tapagem vira na Coronel 
Ponce e não pode ser multado porque naquele local 
não tem placa indicando que é contra mão. Fica o 
alerta. 

 Se Jesus é a verdade da nossa vida, 
não permitamos de forma nenhuma, 
qualquer mentira entre aquilo que fazemos e 
dizemos
“Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas 
obras boas. Por qual delas me quereis 
apedrejar?” (João 10, 32).

U m  g r u p o  d e  j u d e u s  e s t á  
determinado a eliminar Jesus e apedrejá-Lo. 
Estão determinados a se oporem àquilo que 
Jesus faz, mas não podem calar o Senhor, 
não podem amarrar a Sua boca, porque Ele 
cumpre Sua missão e não vai se calar.

O jeito que encontram é, de fato, 
oporem-se a Ele, apedrejá-Lo e expulsá-Lo, 
até que seja levado à morte. Mas Jesus quer 
saber qual é o motivo de tanta indignação, 
tanta raiva e oposição: “Eu realizo as obras 
do meu Pai. Por qual delas querem me 
apedrejar?”. Os judeus respondem: “Não 
são por causa de suas obras, mas por causa 
da blasfêmia, porque sendo um homem, 
você se faz de Deus” (cf. João 10,33). Eles 
não entenderam quem era Jesus

Quando não entendemos quem é o 
Senhor, não há problema, mas devemos, 
pelo menos, tentar entendê-Lo. Os judeus 
não tentaram compreender; pelo contrário, 
fecharam-se contra a verdade que Jesus 
estava trazendo, e o meio foi realmente 
rejeitá-Lo de qualquer forma. Por isso, 
acusaram-No de  b las fêmia .  Eles  
precisavam de motivos para acusar e levar 
Jesus à morte, mas condenar alguém que faz 
somente o bem para os outros, não pode ser 
este o motivo.

Todas as obras que Jesus faz trazem 
Deus para o meio do Seu povo, e o próprio 
povo está convicto da presença do Senhor. 
Então, isso não pode ser motivo, uma vez 
que não conseguem se opor à obra de Jesus. 
Agora, eles inventam ou querem achar outro 
motivo, e o motivo é, justamente, a 
blasfêmia.

Irmãos, ao nos aproximarmos, cada 
vez mais, do mistério da Paixão e Morte de 
Jesus Cristo, vamos entender que, há no 
coração humano, uma rejeição àquilo que é 
a obra de Deus. Aquilo que o grupo de 
judeus fez é, na verdade, opor-se, de forma 
muito direta, à obra e ação de Deus. Não só 
se opuseram, mas foram desleais e 
desonestos. Não conhecendo a verdade, 
disseram o que não era verdade. O que não é 
verdade é mentira, e nós sabemos o que a 
mentira faz no meio de nós.

Podemos não gostar de muitas 
coisas, podemos não concordar com muitas 
coisas no mundo, mas nunca usemos de 
artimanha, falsidade, mentira e acusação vã 
para nos opormos, seja ao que for. Não 
precisamos disso!

Quando não concordo com alguma 
coisa, eu me silencio. E o que tenho a dizer 
eu digo, mas preciso saber se é, de fato, 
verdade. Não posso ficar inventando fatos, 
não posso ficar inventando situações 
simplesmente para corroborar com a minha 
verdade.

A melhor ou menor verdade perde a 
razão de ser quando mistura em si a mentira, 
a falsa acusação ou elementos que não são 
reais. Se conhecemos Jesus e O temos como 
a verdade da nossa vida, não permitamos, de 
forma nenhuma, qualquer mentira entre 
aquilo que fazemos e dizemos.
Deus abençoe você!
 
**********************************

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção 
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Dentre os principais temas dos 
quais encontram-se em voga debatidos 
hodiernamente no âmbito jurídico, o 
instrumento judicial denominado prisão 
preventiva ganhou grande notoriedade 
devido a ação da Polícia Federal, em 
especial a operação “Lava Jato”. Em face 
disso, ocorre uma discussão a qual coloca 
em xeque a banalização da decretação da 
prisão preventiva durante a fase 
investigatória e os prejuízos acarretados 
pela banalização de tal instituto.

O instituto da prisão preventiva 
vem disciplinado pelo ordenamento 
jurídico por meio do artigo 312 do Código 
de Processo Penal, o qual expõe que tal 
medida poderá ser decretada como garantia 
da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal quando 
houver prova da existência do crime e 
indício suficiente de autoria, ou seja, para 
que tal medida seja adotada são necessários 
requisitos mínimos, os quais quando não 
atendidos tornam a prisão ilegal.

Fato é que para que se tenha a 
decretação de uma prisão preventiva e que 
essa esteja de acordo com o Código de 
Processo Penal, essa ferramenta deve 
atender o preconizado como a real 
existência de provas mínimas da existência 
do crime e de indícios suficientes de 
autoria, o denominado fumus boni iuris. 
Além do fumus boni iuris, deve estar 
presente o que se entende por periculum in 
mora, ou seja, deve a prisão ser necessária 
para se evitar prejuízos decorrentes da 
liberdade do investigado. Nesse ponto, faz-
se necessário demonstrar claramente os 
riscos advindos de se manter o investigado 
em liberdade a ensejar então, a decretação 
de sua segregação cautelar.

Se não bastasse a adoção de tais 
requisitos, a edição da Lei nº 12.403/11 
tornou a prisão preventiva uma medida de 
caráter excepcional ao instituir as 
denominadas medidas cautelares diversas 
da prisão, determinando que a prisão 
preventiva só seja decretada quando não for 
cabível a sua substituição por outra medida 
cautelar diversa, dentre elas tem-se: a 
obrigatoriedade de comparecimento 
periódico em juízo; a proibição de acesso 
ou frequência a determinados lugares; a 
proibição de ausentar-se da Comarca 
quando a permanência seja conveniente ou 
necessária para a investigação ou instrução; 
o recolhimento domiciliar no período 
noturno e nos dias de folga quando o 
investigado ou acusado tenha residência e 
trabalho fixos; a suspensão do exercício da 
função pública, da atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver 
justo receio de sua utilização para a prática 
de infrações penais e a monitoração 
eletrônica por exemplo.

Ocorre que na maioria das vezes, a 
decretação da prisão preventiva se dá de 
forma indiscriminada, contribuindo para 
que esse instrumento ocupe um papel 
frívolo diante das inconsistências 
presentes, logo o cumprimento aos pré- 
requisitos normalmente não são atendidos e 
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acaba-se por mediocrizar a utilização da 
prisão preventiva. Muito se explica tal 
conduta, uma vez que a prisão passa a ser 
utilizada como uma resposta à sociedade 
que suplica por punição a qualquer custo. 
Acaba-se assim por se esquecer que o 
direito fundamental à liberdade previsto 
pela Constituição Federal deve ser a regra e 
por consequência, a prisão à exceção, 
sobretudo quando decretada como medida 
cautelar.

O principal álibi utilizado no 
presente para se justificar a decretação da 
prisão preventiva é de que ela visa impedir 
que o investigado acabe comprometendo as 
investigações, quando na verdade tem 
servido como uma ferramenta de opressão 
do poder público, facilitando assim o 
trabalho da polícia investigativa, acabando 
por forçar o investigado a realizar acordos 
de delações e colaborações premiadas em 
troca da liberdade.

A banalização da prisão preventiva, 
além de trazer graves prejuízos ao 
segregado, acaba por agravar a crise 
existente no sistema carcerário, em face da 
superlotação, contribuindo de modo 
significativo para sua ineficiência. Não é 
por acaso inclusive, que constantemente se 
observa a ocorrência de inúmeras rebeliões 
nos estabelecimentos prisionais em geral.

Segundo o último Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias 
publicado pelo Ministério da Justiça em 
junho de 2015, estima-se que a população 
carcerária brasileira ultrapassa a marca de 
607.731 segregados, dentre eles 41% estão 
presos preventivamente, ou seja, não 
tiveram condenação transitada em julgado.

Assim é que, a título de exemplo, 
erroneamente tanto se discute quanto as 
consequências do cumprimento provisório 
da pena, quando na verdade se despreza o 
fato de que aproximadamente metade da 
população carcerária hoje é formada por 
presos preventivos, o que demonstra que 
nem sempre o devido processo legal vem a 
ser respeitado como realmente deveria.

Diante do exposto, assevera-se que 
não se pretende por meio dessa explanação 
apresentar uma premissa extremamente 
favorável ou totalmente contrária ao 
instituto da prisão preventiva, mas sim 
questionar a legalidade de sua utilização no 
atual ordenamento jurídico brasileiro, ante 
as demais medidas cautelares existentes, 
que por vezes atingiriam o mesmo objetivo 
da segregação cautelar, no entanto, 
acarretando o mínimo de prejuízo ao 
investigado e por consequência, à 
sociedade.
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Jesus é a verdade da nossa vida
A Prisão Preventiva e sua subsidiariedade em relação às demais

medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal
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Esotérico
A  Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno 
indicando um dia que pode 
envolver mal entendidos e 
confusões, especialmente no 

trabalho. O momento pede realismo e pés 
bem firmes no chão. Procure não assinar 
nenhum documento importante ou mesmo 
começar um novo projeto, pois essa energia 
pode estar presente em todo processo.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno 
indicando um dia que pode 
envolver ilusões e irrealidade 

relacionadas a um romance. Se estiver 
envolvido com alguém, este é um bom 
momento para declarar-se ou para 
renovar as energias do amor. Se estiver 
só, fique atento aos tipos de pessoas que 
se aproximam de você.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
possíveis confusões em sua 

casa ou mal entendidos com familiares. 
Mantenha o discernimento. Tome 
c u i d a d o  c o m  v a z a m e n t o s  o u  
entupimentos, pois podem ter problemas 
com águas em sua casa ou ambiente de 
trabalho.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
mal entendidos e comunicação 

confusa. Preste atenção ao que diz e 
como recebe o que ouve. Procure não 
assinar nenhum documento importante 
no dia de hoje, especialmente contratos 
que envolvam trabalho.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
alguns mal entendidos e 

confusões relacionadas à sua vida 
financeira e podem envolver contratos já 
assinados ou um pagamento, que pode 
ser adiado. Procure não assinar nenhum 
documento ou projeto que envolva o 
aumento de seus rendimentos.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Netuno 
em Peixes indicando um dia 
de confusões e comunicação 

difícil, que podem gerar mal entendidos. 
Procure não assinar nada e não assumir 
nenhum compromisso importante neste 
dia. Sua energia vital pode estar mais 
baixa. Se puder, tire o dia para 
descansar.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
interiorização e baixa de 

energia. O melhor que pode fazer hoje, é, 
se puder, descansar, pois sua saúde pode 
comprometer-se com seu campo de 
energias tão em baixa. Procure dedicar-
se à meditação e à leitura.

A  Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de mal 
e n t e n d i d o s  e  c o n f u s õ e s  

relacionadas a um amigo específico, mas, 
também, a um trabalho em equipe. Pode 
haver uma sensação de desconforto, em 
meio a pessoas que não se sente à 
vontade. Procure manter seu equilíbrio 
emocional.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de mal 
entendidos e  confusões,  

relacionados a um projeto na carreira. É 
possível que você coloque em dúvida 
sua escolha profissional e fique confuso 
com relação a um novo caminho. 
Procure não levar essas energias muito à 
sério.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes indicando um dia de 
maior envolvimento com seu 

mundo mental e espiritual. O momento 
pode envolver uma reavaliação de seu 
caminho espiritual e uma forte 
necessidade de entrega e meditação. 
Procure respeitar seu estado de espírito.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em 
Peixes deixando você mais 
confuso. Você deve tomar 

cuidado com ilusões e mal entendidos, 
que podem acontecer no decorrer deste 
dia. Procure não assinar nenhum 
documento importante envolvendo 
sociedades financeiras. Deixe para 
amanhã.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Netuno em seu 
signo indicando um dia de 
confusões e mal entendidos nos 

r e l a c i o n a m e n t o s  p e s s o a i s  e  
profissionais. Procure não firmar 
nenhuma sociedade ou parceria, pelo 
menos não hoje. Se puder, tire o dia para 
descansar ou estar com quem ama.

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
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Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

By Rosane Michels

Marcando mais um gol no placar da vida,  o 
jovem Maxsuel Santana. Felicidades Max.

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

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

Apagou  velinhas ao lado dos amigos e 
familiares a encantadora amiga e leitora 
Leonice Menacho. Parabéns Leo,  que Deus lhe 
conceda muitos anos de vida, saúde e paz. 
Grande abraço da família do JCC.

Um ótimo final de semana a simpática e sempre alegre 
Suzy Kristina dos Santos, ela que sempre acompanha 
nosso trabalho.

Festejou mais um ano de vida a querida Nena 
Fukushima que recebeu na ocasião o abraço carinhoso 
das filhas Samui; Stella e Gicele.  Felicidades e que essa 
data se repita por longos anos, são os nossos mais 
sinceros votos. 

Comemoraram  em grande estilo mais um ano de 
vida, os professores do curso de Educação Física 
da UNEMAT, Viviane Teixeira Silveira e 
Fernando Garcez de Melo, a quem enviamos 
votos de vida longa. 

*************************
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inop será representada Sneste final de semana por 
três atletas no Campeonato 

Brasileiro de Atletismo Sub-20, 

em São Bernardo do Campo (SP). 
As disputas começam nesta sexta 
e vão até domingo. Joselho 
Ferreira (arremesso de peso), 

Luan Garcia (800 metros) e 
Isabela Macedo (100 e 200 
metros) integram a relação dos 
mato-grossenses. 

A competição vai reunir 
atletas de 21 estados do país e o 
Distrito Federal. Mais de 750 
atletas de 117 clubes estarão 
presentes. 

- Além de valer vagas em 
outros eventos eventos como o 
Sul Americano de Atletismo, os 
três primeiros colocados em cada 
prova podem receber bolsa do 
programa Bolsa Atleta - disse  
Emerson Rodrigues dos Santos, 
técnico da seleção sinopense de 
atletismo.  

Joselho é o atual campeão 
brasileiro escolar no arremesso de 
peso e Isabela atual vice campeã 
sub-20 pelos 100 metros. Já Luan 
Garcia estreia na competição 
nacional. Ao todo, seis etapas 
serão realizadas no Brasileiro 
sub-20.

Globo Esporte

á uma articulação Hem curso com o 

objetivo de derrubar 

dois pontos do Regulamento 

Específico do Campeonato 

Brasileiro de 2017. 

 Um deles é a proibição 

aos clubes mandarem suas 

partidas fora do seu estado de 

origem. O outro é o veto a 

grama sintética. 

A proibição de que 

clubes joguem fora de seus 

estados foi uma bandeira 

levantada pelo Atlético-MG no 

último congresso técnico do 

Campeonato Brasileiro. O que 

moveu o Galo foi o fato de o 

América-MG ter levado seu 

jogo contra o Palmeiras para 

Londrina, local onde há forte 

presença de palmeirenses. 

A medida também 

impede, por exemplo, que o 

Flamengo mande jogos em 

locais fora do Rio nos quais 

passou a jogar com frequência, 

como Cariacica (ES) e  

Brasília. 

O Mané Garrincha 

(foto), por exemplo, ficaria 

praticamente sem uso, o que 

l e v o u  a  p r o t e s t o s  d e  

autoridades locais. 

O plano em discussão é 

permitir que clubes joguem 

fora de seus estados (caso do 

Flamengo, por exemplo), mas 

impedir que haja claramente a 

venda ou inversão do mando de 

campo (caso do América-MG 

e, mais recentemente, do 

Linense no Campeonato 

Paulista).

Outra medida que está 

prestes a ser derrubada é o veto 

ao uso de grama sintética – que 

está liberada para 2017 e 

proibida a partir de 2018. 

A ideia é que o piso seja 

liberado de vez. 

Globo Esporte

Atletismo Sinop  

Foto: Divulgação

Atletas de Sinop disputam Brasileiro 
de Atletismo Sub-20 em São Paulo

EVENTO NACIONAL

Clubes devem ser liberados para jogar 
fora de seus estados no Brasileirão

Outra medida que está prestes a ser derrubada é o veto ao uso de grama sintética – que está liberada para 2017 e proibida a partir de 2018
MUDANÇAS
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muito na qualificação do seu 
quadro de pessoal, tanto que hoje 
mais de 90% dos nossos 
professores possuem mestrado 
e/ou doutorado o que possibilita 
que concorramos a diversos 
editais, tanto para apoiar a 
realização de eventos científicos, 
tecnológicos e de inovação, como 
t ambém em ed i t a i s  pa ra  

sua calcinha e praticando sexo 
oral nela. 

N e s s e  m o m e n t o ,  a  
menina deu um chute na pessoa e 
logo em seguida percebeu que era 
o seu avô.

Segundo a mãe das 
meninas, o idoso por três vezes 
praticou sexo oral com a neta de 7 
anos, no quarto e na sala, e 
também tentou molestar a vítima 
de 9. Com base nas informações e 
i n d í c i o s  d e  a u t o r i a ,  f o i  
r epresen tado  pe la  p r i são  
temporária do suspeito, deferida 
pela Justiça.

Policiais da Delegacia de 
Pontes e Lacerda cumpriram a 
ordem de prisão contra o suspeito 
nesta quinta-feira (06), sendo o 
idoso encaminhado a Cadeia 
Pública local.
Denúncias  - A Polícia Civil de 
Pontes e Lacerda conta com um 
canal exclusivo via WhatsApp 
para recebimento denúncias de 
pessoas e locais suspeitos, 
f o r a g i d o s  d a  j u s t i ç a  e  
c o m p a r t i l h a m e n t o  d e  
informações referentes à práticas 
criminosas diversas.  Pelo 
telefone (65) 9 9690-8224 
qualquer pessoa pode auxiliar as 
investigações.  O sigilo é 
absoluto.

m idoso acusado de Uabusar sexualmente de 
três netas, de 6, 7 e 9 

anos, teve o mandado de prisão 
cumprido, nesta quinta-feira 
(06.04), em Pontes e Lacerda. O 
acusado, C.F.S., 61, teve o 
mandado de prisão temporária 
decretado pelo crime de estupro 
de vulnerável.

As investigações contra o 
suspeito iniciaram no dia 13 de 

março, quando a mãe das vítimas 
procurou a Delegacia de Pontes e 
Lacerda para denunciar o ex-
sogro. A comunicante contou que 
é separada e que as filhas passam 
o final de semana na casa do pai, 
que fica em frente a casa do 
suspeito e que frequentemente as 
meninas dormiam na casa do avô.

Em uma das noites, a filha 
de seis anos estava dormindo 
quando sentiu alguém tirando a 

 Universidade do Estado Ade Mato Grosso receberá 
em 2017 R$ 465.509,90 

da Fundação de Apoio a Pesquisa 
de Mato Grosso (Fapemat) para 
realização de eventos científicos, 
tecnológicos ou de inovação. Os 
recursos foram destinados no 
edital n.º 001/2017 que teve o 
resultado divulgado nesta quarta-
feira (05).

No to ta l  a  Unemat  
aprovou 23 propostas nas três 
faixas de eventos do edital, sendo 
a Instituição que mais teve 
propostas aprovadas e recursos 
liberados. A UFMT, por exemplo, 
conseguiu aprovar 17 propostas e 
receberá 35,83% do montante 
destinado pela Fapemat para os 
eventos, enquanto que a Unemat 
ficará com 46,59% do total dos 
recursos.

O vice-reitor da Unemat, 
professor Ariel Lopes Torres, 
comemorou o resultado do edital, 
uma vez que a Unemat tem 
mostrado que o investimento na 
qualif icação docente vem 
surtindo os resultados esperados. 
Ele lembra que entre os requisitos 

para concorrer aos editais da 
Fapemat é que o responsável pela 
proposta tenha a titulação mínima 
de doutor.

“ A n t e s  a  U n e m a t  
conseguia poucos recursos 
porque tínhamos um quadro de 
professores sem uma alta 
qualificação, mas ao logo dos 
últimos anos, a Unemat investiu 

também as estatísticas por 
instituição, cidade e área de 
conhec imento  podem se r  
a c e s s a d a s  
em:http://www.fapemat.mt.gov.
br/-/6041381-edital-037-2016-
redes-de-pesquisa-em-mato-
grosso

infraestrutura”, diz Ariel Torres.
Ao todo, o edital nº 

001/2017 de Eventos da Fapemat 
destinou R$ 1 milhão para apoiar 
eventos em três faixas conforme a 
abrangência: nacional, regional e 
local.  Os eventos que serão 
apoiados pela Fapemat em 2017 e 

O cronograma prevê que 
os selecionados manifestem o 
i n t e r e s s e ,  t a m b é m  
presencialmente entre os dias 17 
e 19 de abril nos Câmpus da 
UFMT. A matrícula acontecerá 
nos dias 2 e 3 de maio.

A  S e c r e t a r i a  d e  
Tecnologia da Informação (STI) 
reforça que as convocatórias para 
a manifestação de interesse 
presencial serão atualizadas 
constantemente  e  que os  
candidatos fiquem alertas quanto 
aos prazos estabelecidos no 
cronograma.

 Universidade Federal de AMato Grosso (UFMT) 
divulgou na Central de 

Ingresso as datas para os 
estudantes que participam do 
Sistema de Seleção Unificado 
(Sisu) que desejam ingressar na 
Universidade.

Na segunda-feira (10), 
será publicada a segunda lista de 
manifestação de interesse 
presencial. A presença dos 
c o n v o c a d o s  n a  U F M T é  
obrigatória para aqueles que 
desejam permanecer na lista de 
espera. 

EVENTOS

Unemat aprova cerca de R$ 500
mil para eventos junto a Fapemat

No total a Unemat aprovou 23 propostas nas três faixas de eventos do edital, sendo a Instituição que mais teve propostas aprovadas e recursos liberados

Lygia Lima/Assessoria Unemat
Foto: Arquivo

Idoso acusado de estuprar 3 netas é preso
pela Polícia Civil em Pontes e Lacerda

POLÍCIA

Assessoria

 
Foto: Ilustrativa

Avô é acusado de abuso sexual

Assessoria

ATENÇÃO

UFMT divulga novas datas 
para ingresso via Sisu

Foto: Assessoria
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efron em fiscalização Gna fronteira, recupera 
mais um veículo.

 Desta vez um Ford KA, 
ano 2016/2017, prata, placa 
PYM 4787. A abordagem 

aconteceu na barreira Sanitária 
do Indea, exatamente na 
fronteira de Cáceres com San 

Mathias. 
 N o  m o m e n t o  d a  
apreensão o veículo era 
conduzido por A.C. de 23 anos 
e de nacionalidade boliviana.

N a  a b o r d a g e m  
verificou-se que o veículo 
estava em nome da empresa 
locadora de veículos Localiza, 
e em conversa,  o condutor 
informou que estava havia 
comprado o automóvel por 
4 . 5 0 0 , 0 0  d ó l a r e s ,  o  
equivalente a R$ 12 mil reais, 
de um amigo boliviano de 
nome Jesus.

Ainda  o  condutor  
revelou que o tal Jesus, 
adquiriu o carro de um 
brasileiro de nome Flávio. 

Mas em consulta via 

CIOSP o carro constava como 
da Localiza. Em contato com a 
gerência da Localiza, o mesmo 
informou que o carro foi 
locado por Patrício Rogelio 
Ribeiro, na data de 10 de 
janeiro, com devolução para o 
dia 12 do mesmo mês.

O s  p o l i c i a i s  
estranharam que a empresa não 
havia registrado  Boletim de 
Ocorrência até a presente data 
e somente registrou após 
informação de que o veículo 
havia sido recuperado.

Diante dos fatos veículo 
e  c o n d u t o r  f o r a m  
encaminhados até a Delegacia 
de Polícia Judiciária Civil de 
Cáceres para providências 
cabíveis ao caso.

 oliciais do Grupo PEspecial de Fronteira 
(Gefron) e da Polícia 

Federal (PF) realizaram uma 
ação conjunta e prenderam 
uma quadrilha e apreenderam 
aproximadamente 20 quilos de 
cocaína, seis cartelas de 
Cy to t ec  u t i l i z ado  pa r a  
realização de aborto, uma 
espingarda, munições e três 

veículos na Comunidade do 
Gamelão em lambari D'Oeste.

Os policiais receberam 
uma denúnc ia  anônima 
informando que um grupo de 
pessoas iriam resgatar alguns 
indivíduos que estariam 
realizando o trabalho de 
“mulas do tráfico” (Pessoas 
que transportam drogas na 
fronteira escondidas no corpo), 

e que os mesmos, estariam 
recebendo apoio de um 
proprietário de um rancho na 
beira do rio Jauru.

Os policiais realizaram 
u m a  c a m p a n a  e  
monitoramento e descobriram 
que o rancho serviria de ponto 
de passagem para a outra 
margem onde os veículos 
estariam esperando as mulas.

Às 23h os policiais 
perceberam a movimentação 
dos carros na beira do rio e 
foram abordados.

No veículo Fiat Strada, 
foi encontrado o entorpecente 
e  d e m a i s  m a t e r i a i s  
apreendidos. 

Na ação também foram 
presos P.A.R., 23, L.C.S., 33, 
T.S., 23, E.M.S., 36, e V.JC.P., 
30 que estavam realizando o 
transporte.

Além do Fiat Strada , foi 
apreendido um veículo Saveiro 
e uma moto Honda 150. 

O s  p r e s o s  f o r a m  
encaminhados para a delegacia 
de Polícia de Cáceres para 
serem tomadas as medidas 
cabíveis. 

s 00h 30 de sexta-feira, Ana BR 070, km 635, 
município de Poconé, a 

equipe do GOC-MT (Grupo de 
Operação com Caes), em 
fiscalização,  abordou o 
veículo  S10, cor branca, placa 
OBL 2300 -Rondonópolis.

N o  m o m e n t o  d a  
abordagem o veículo era 
conduzido pelo  senhor.  
S.G.S.B. de 20 anos,  e 
passageira a senhora J.A.A de 
32 anos. Em entrevista, 
po l ic ia i s  perceberam o   
nervosismo e a discordância 
das respostas dadas pelo 
motorista e passageira, fato 
que ensejou a solicitação de 
apoio da equipe de plantão da 
PRF de Rondonópolis que, 
juntamente com a Polícia Civil 
e Polícia Militar  de Pedra 

Preta, levantaram que o 
veiculo era produto de roubo 
com vitimas em cativeiro.

Verificou-se que as 
vítimas ainda se encontravam 
amarradas em um sí t io 
próximo à BR. O condutor 
afirmou que não participou do 
assalto e que apenas estava 
levando o veiculo e ganharia 
cinco mil reais para deixa-lo na 
cidade de Cáceres. Quanto a 
mulher, passageira, o condutor 
disse que a buscou em Várzea 
Grande e que estava apenas 
acompanhando-o porque não 
conhecia o caminho e que ela 
seria sua namorada.

Diante desses fatos, 
condutor, passageira e veículo 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia  Civil de 
Poconé.

Gefron recupera veículo
de locadora com boliviano

FORD KA

Da Redação  
Foto: Gefron

AÇÃO CONJUNTA

Jefferson Oliveira

Gefron e PF apreendem 20 Kg
de drogas e remédio para aborto

Foi apreendido 20 quilos de cocaína e seis cartelas de Cytotec
 

Foto: Gefron

Carro de locadora recuperado

MAIS UM

S10 é recuperada pelo
Grupo de Operação com Caes
Assessoria

 
Foto: PRF

S10 recuperada
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femininas e masculinas, 
calçados, acessórios, bolsas, 
utensí l ios domésticos e 
brinquedos, tudo com um 
precinho especial.

O s  o rg a n i z a d o r e s  
convidam a população para 
colaborarem com a instituição 
e informam que a renda será 
destinada para os projetos 
sociais desenvolvidos em prol  
da comunidade.

 Casa da Amizade em Aparceria com a Cáceres 
Mama e apoio do 

Rotary Club, realiza hoje o 
tradicional Bazar Beneficente, 
que acontece no espaço do 

Rotary Club, situado a Rua 
Treze de Junho, Centro.

Em mais um ação em 
prol dos projetos, o bazar de 
hoje está imperdível, com 
muitas novidades em  roupas 

e segundo os policiais já havia 
sido preso em outra ocasião pela 
mesma equipe. Contra ele ainda, 
um mandado de prisão preventiva 
em aberto.

E m  c h e c a g e m  f o i  
constatado que o veículo era 
produto de roubo com registro na 
cidade de Jataí-GO, no dia 02 de 
abril e que a placa original do 
veículo é ONO 5620-GO.
 Após os fatos o suspeito 
foi encaminhado a delegacia de 
polícia para providências e 
solicitado guincho para remoção  
o veículo.

iante da atitude suspeita Ddo condutor a equipe da 
P R F  r e a l i z o u  o  

acompanhamento tático. 
 Ao cruzar  a Ponte 
Marechal Rondon, o condutor da 
SW4 tentou entrar numa das 
marginais da Avenida São Luiz, 
vindo a perder o controle do carro 
e capotar. 
 O suspeito mesmo após o 
acidente ainda tentou fugir, mas 
foi detido e recebeu voz de prisão.

O  s u s p e i t o  f o i  
identif icado como Danilo 
Vasconcelos Pereira, de 34 anos,  

 Prefeitura de Cáceres, Al a n ç o u  e d i t a l  d e  
concurso público em 

diversas áreas profissionais 
para preencher 334 vagas em 
níveis fundamental, médio 
técnico e superior. Os salários 
variam de R$ 959,43 a R$ 
4.706,52.  O edital está 

disponível no Diário Oficial do 
Município.

As provas do concurso 
s e r ã o  e l a b o r a d a s  p e l a  
Universidade Federal de Mato 
Grosso, que foi contratada pela 
prefeitura. A inscrição com 
pagamento da taxa deverá ser 
e f e t u a d a  n o  p e r í o d o  

compreendido entre 8 horas do 
dia 18 de abril de 2017 e 23 
horas e 59 minutos do dia 07 de 
maio de 2017. O valor da taxa 
de inscrição está fixado em R$ 
120,00 para os cargos de Nível 
Superior e R$ 100,0, para os 
cargos de Nível Médio/Médio 
Técnico e Nível Fundamental.

Para o prefeito Francis Maris, 
esse concurso é de suma 
i m p o r t â n c i a  p a r a  a  
administração, pois além de 
dar celeridade aos trabalhos 
com novos funcionários, 
oportuniza também de uma 
forma justa, vagas de trabalho 
para tantas pessoas que 
aguardam pelo sonho de ter 
estabilidade.

O  edital completo você 
c o n f e r e  p e l o  s i t e :  
www.ufmt.br/concursos.

Todas as  inscrições 
devem ser realizadas no site da 
U F M T :  
www.ufmt.br/concursos O 
concurso público consistirá de 
exame de habilidades e 
conhecimentos, aferidos por 
meio de aplicação de Prova 
O b j e t i v a ,  d e  c a r á t e r  
eliminatório e classificatório.

A Prova Objetiva, para 
todos os cargos, será aplicada 
no dia 18 de junho de 2017 
apenas na cidade de Cáceres. 

VAGAS

Prefeitura de Cáceres lança
edital para concurso público
Da Redação

Todas as  inscrições devem ser realizadas no site da UFMT: www.ufmt.br/concursos

 
Foto: Arquivo

SOLIDARIEDADE

Bazar Beneficente acontece hoje
no Rotary Club em Cáceres

Da Redação

Bazar acontece na sede do Rotary na Rua Treze de Junho

Foto: Ilustrativa

SE DEU MAL

Fuga cinematográfica  termina
em capotamento e homem preso
Da Redação

 
Foto: WhatsApp

Suspeito foi preso depois do capotamento

Prefeito Francis Maris

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

ANA LUCIA ARTIOLI 043.396.588-63 176286 2017/56
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM C

ALEX LOPES YUNG 345.269.861-00 176327 2017/29
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

ANTONIA LAUDECENHA DE PINHO 007.574.701-49 176366 2017/41
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

ANTONIO FERREIRA MENDES 140.537.051-34 176333 2017/32
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

ADELAIDE DE ARRUDA SCAFF 304.644.041-34 176357 2015/6020
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

AILTON CLEMENTE 207.650.701-97 176296 2014/96
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

ARGEMIRO MARIA MOLINA 373.490.666-00 176292 2017/80
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

BERNARDINA DE CAMPOS ALMEIDA 241.393.861-34 176353 2017/84
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM F

CONCEICAO NEVES DE CAMPOS 284.677.521-49 176391 2017/38
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

DAIZE LEITE DE CAMPOS 851.464.711-34 176339 2017/33
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

DANIELA DE FATIMA MARTINS 621.781.481-15 176297 2017/87
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

DONATO FORTUNATO OJEDA 001.746.021-20 176279 2017/15
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

DARLETE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 345.352.251-68 176319 2017/28
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

EDMILTON DE CARVALHO 207.487.601-72 176328 2017/21
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA 933.122.961-53 176301 2017/77
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

ELIANA ANGELICA MONACO FONTES DE SOUZA 024.510.648-03 176347 2017/47
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

E.F. DE SOUZA CEREALISTA 32.979.783/0001-93 176323 2017/75
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

EDMUNDO SERGIO DA SILVA 838.640.321-72 176388 2017/53
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

EDITE T. BOLZAN CRESTANI OUTROS 078.581.081-15 176352 2017/20
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM N

ELIANA DE MORAIS RODRIGUES 432.633.641-20 176284 2015/1152
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

FRANCISCO ANTONIO MEIRELLES JUNQUEIRA 207.825.781-87 176330 2017/76
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

FERNANDA FREIRE FERNANDES E OUTRO 886.967.401-06 176383 2017/14
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

FRANCISCO OSMILDO MOREIRA 111.626.941-49 176310 2017/70
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

GILMAR DE ARAUJO MARQUES 208.558.691-00 176307 2017/42
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM B

GLEIDE SELMA GUIMARAES COSTA DE FAVARE 615.868.701-49 176304 2015/788
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS 142.280.331-72 176331 2017/31
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

ISIDORO LEBRERO 006.299.791-20 176316 2017/99
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

JOAO AUGUSTO FANAIA 043.693.271-72 176365 2017/72
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

JOAO CRISPIM 460.417.531-49 176373 2017/102
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

JOAO AUGUSTO FANAIA 043.693.271-72 176364 2017/71
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

JACI MUDESTO DE OLIVEIRA 441.756.041-20 176295 2017/107
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JACI MUDESTO DE OLIVEIRA 441.756.041-20 176294 2017/106
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JOSE DA COSTA E FARIA FILHO 027.816.111-15 176349 2017/25
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM H

JOSE CARLOS SAHIUM E ESPOSA 060.296.041-04 176325 2017/24
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JOSEFINA MARTINS SOUZA TABORGA 241.728.711-00 176318 2017/26
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

JOSE MARINHO PINTO DE ARRUDA 007.488.201-59 176377 2017/57
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

LAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO 800.428.721-20 176372 2017/98
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

LUIZ DANIEL DOS SANTOS 111.481.791-00 176340 2015/2130
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

LUIZ SANTANA RONDON 893.200.931-72 176281 2017/44
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

MARILENE GARCIA CASTRILLON 523.132.041-20 176379 2017/52
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM N

MARIO SILVEIRA LIMA 046.608.898-15 176369 2015/1006
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO 107.720.141-91 176371 2016/3208
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

MARIO HERNANDES LOURENCO 202.522.691-87 176287 2017/79
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

MARIA JOSE CARRENO DELUQUE 707.098.771-46 176302 2017/18
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

MARCELO CURY RODER 244.450.101-20 176285 2017/86
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

MARGARETH PINTO DE ARRUDA 209.270.371-49 176283 2015/700
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

MARIA MARTHA FONTES SALLES GRACA 842.120.711-34 176381 2015/6050
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

MARIA MARTHA FONTES SALLES GRACA 842.120.711-34 176356 2015/6018
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

NATALINO RODRIGUES FONTES 022.952.531-87 176386 2017/61
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

NAGIB MASSAD 027.586.541-68 176367 2017/65
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

NAIVA DE SOUZA AMARAL 429.846.531-49 176320 2017/94
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

NEUZA JOSEFA DA SILVA SANTOS 303.721.601-82 176291 2017/88
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

NATALINO RODRIGUES FONTES 022.952.531-87 176380 2017/60
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

RENE LOPES PINTO 174.713.549-68 176350 2017/78
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

ROSALINA DE LIMA BARROS 027.596.161-34 176351 2017/45
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

ROSA CEBALHO 029.849.211-35 176348 2017/48
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

ROSIANE SOUZA REIS 650.465.521-91 176354 2017/55
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

SEBASTIAO DAMAZIO DOS PASSOS 079.916.141-15 176346 2017/46
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

SONIA APARECIDA MARTELO YUNG 813.563.901-53 176341 2017/50
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

TANIA FATIMA GONCALVES ATALA RAMIRES 795.844.971-20 176293 2015/3516
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM G

VALDEVANIO ETELVINO MORAES 369.452.261-15 176338 2017/93
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

RUA 15 DE NOVEMBRO 

372, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

591, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

2050, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

2050, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 587, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 665, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT

AV TANCREDO NEVES 

2020, BAIRRO JD PADRE 

PAULO, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ANTONIO MARIA, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA FREI AMBROSIO 645, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS NASCIMENTO 54, 

BAIRRO MONTE VERDE, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV GETULIO VARGAS 287, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS MARAVILHAS 

518, BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS DIAMANTES 193, 

BAIRRO VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV 7 DE SETEMBRO 408, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SÃO PEDRO 1100, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GOV JOAO P ARRUDA 

74, BAIRRO PRESIDENTE 

DUTRA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO JOAO 349, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS AMETISTAS, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOSE LINHARES 9, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GENERAL OSORIO 

591, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

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

no horário das 09:00 às 17:00 horas CÁCERES/MT, 07 DE ABRIL 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 DO LAVAPES 352, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS ESMERALDAS 

166, BAIRRO COHAB 

VELHA, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS RUBIS 221, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS RUBIS 236, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS COLHEREIROS 

270, BAIRRO VILA 

MARIANA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DAS AMETISTAS 113, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS COLHEREIROS 

123, BAIRRO COHAB 

VELHA, CÁCERES/MT CEP 

782000000

RUA 15 DE NOVEMBRO 

736, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA GASPAR DUTRA 368, 

BAIRRO JD CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS JARDINEIROS 50, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA JOAQUIM MURTINHO 

1500, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA DAS ORQUIDEAS 511, 

BAIRRO JD PADRE PAULO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PADRE CASSEMIRO 

1020, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA D J VITORIA REGIA 

1901, BAIRRO VITORIA 

REGIA, 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 DUQUE DE CAXIAS 
47, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000

RUA 15 DE NOVEMBRO, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DA PAZ 3, BAIRRO 

POUPEX, CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA CORONEL JOSE DULCE 

292, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA N SRA APARECIDA 0, 

BAIRRO STA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS MAGNOLIAS 56, 

BAIRRO JD PADRE PAULO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA PORTO CARRERO 417, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TUCANOS 220, 

BAIRRO SANTA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA HARMONIA 722 

BAIRRO VILA MADA 72, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DR SABINO VIEIRA, 

823, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DOS TUCANOS 160, 

BAIRRO SANTA ISABEL, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 927, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

R GENERAL OSORIO 759, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DR SABINO VIEIRA, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA DAS SAFIRAS 129, 

BAIRRO COHAB VELHA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA QUINTINO BOCAIUVA 

87, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

AV GETULIO VARGAS 

2362, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RANGEL TORRES 266, 

BAIRRO SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA QUINTINO BOCAIUVA 

237, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV VER. ENEDINO 

SEBASTIAO MARTINS, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA RIACHUELO 665, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT

AV SÃO JOAO 470, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 
78200000

RUA 15 DE NOVEMBRO, 

BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA ANA LACERDA 

FONTES 19, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA JAURU 384, BAIRRO 

CAVALHADA, CÁCERES/MT 

CEP 78200000

RUA RIACHUELO 587, 

BAIRRO CAVALHADA, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

GERAL

A Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc), em parceria com a 

Secretaria de Estado de Agricultura 
Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), 
ampliarão a “Horta Pedagógica”, 
iniciativa que prevê o cultivo de hortas 
em escolas da zona rural, para mais 40 
unidades, até o início do próximo 
semestre.

Na quinta-feira (05.04), o 
secretário Marco Marrafon recebeu o 
titular da Seaf, 
S u e l m e  
Evangelista, na 
sede da Seduc 
p a r a  
detalhamento da 
m e d i d a .  
Atualmente,  a  
iniciativa já é 
desenvolvida em 
68 das 145 escolas 
rurais.

Conforme Suelme, nas 40 
unidades a serem englobadas pela 
iniciativa, serão instaladas estufas de 48 
m² para o cultivo de todo o tipo de 
hortaliças. A produção será voltada ao 
consumo das próprias comunidades 
escolares.

“Além de servir para reforçar a 
a l imentação escolar,  a  'Hor ta  
Pedagógica' educa as crianças para as 
boas práticas da produção sustentável”, 

pontuou Suelme.
Para o desenvolvimento da iniciativa, 
cada escola receberá R$ 15 mil. O valor 
total dos recursos será dividido entre 
Seduc e Seaf.

A professora Sônia Gonçalina 
Pereira, uma das responsáveis pelo 
projeto, explicou que os professores das 
escolas possuem a formação adequada 
para ensinar as técnicas de cultivo das 
hortas aos alunos. Estudantes de todas 
as turmas poderão participar do 

p r o g r a m a ,  
esclareceu Sônia.

S e g u n d o  
ela, a iniciativa 
funcionará como 
um laboratório, 
servindo toda a 
c o m u n i d a d e  
e s c o l a r .  
“Acreditamos que 
a  ' H o r t a  
Pedagógica' é um 

valioso recurso para abordar a Educação 
no campo,  por  meio  de  uma 
metodologia prática e reconstrutiva, de 
valorização e de respeito ao meio 
ambiente, a partir do uso racional dos 
recursos. 

É uma boa oportunidade de 
aprendermos inteligentemente com a 
terra, uma que vez que cultivar hortas 
com carinho é como recompensar a 
natureza ”, ressaltou a professora.

EDUCAÇÃO NO CAMPO

Seduc e Seaf ampliarão “Horta Pedagógica”
para mais 40 escolas da zona rural

Helson França/Seduc-MT 

Horta Pedagógica valoriza a relação homem com a natureza

Foto: Rafaella Zanol/Secid-MT
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