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BALANÇO

Agência Fluvial de Cáceres divulga
balanço da 11ª Operação Ágata
Foto: Marinha

Deflagrada no dia 13 de junho, a 11ª edição da Operação Ágata
encerra com saldo positivo. O comandante da Agência Fluvial de
Cáceres, Ten. Cap. Ronaldo Lima falou a reportagem da importância que
se tem de realizar a Operação Ágata. De acordo com Ronaldo foram 10
dias de ações de Inspeção Naval e policiamento nos rios Paraguai e
Guaporé. Página 03

SOLIDARIEDADE

Grupo de condutores da Tocha Olímpica fazem doação de
mantimentos as crianças do Hospital do Câncer de Cuiabá

Foto: JCC
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Policiamento nos Rios Paraguai e Guaporé
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BALANÇO

Agência Fluvial de Cáceres divulga
balanço da 11ª Operação Ágata
Da Reportagem
Foto: Marinha

A

s ações desencadeadas
tiveram o objetivo de
contribuir para a redução
do crime organizado e práticas
ilícitas nas regiões de faixa de
fronteira, bem como a
intensificação da presença do
Estado, juntamente com os
demais órgãos de segurança
pública, de acordo com as suas
respectivas esferas de atuação,
quer seja administrativa ou
criminal.
Ao Jornal Correio
Cacerense, Ronaldo informou
que a Operação foi executada nos
Municípios de Cáceres, Pontes e
Lacerda, Comodoro e Vila Bela
Santíssima Trindade, e conforme
o balanço da operação foram
vistoriadas 77 embarcações,
foram emitidos 20 autos de
infração e 20 notificações, sem
apreensão de embarcação.
Ronaldo informou ainda que
foram empregados meios
terrestres (viaturas) e fluviais
(embarcações), juntamente com
os meios flutuantes dos demais
ó rg ã o s d e s e g u r a n ç a q u e
participaram da ação, entre eles
Polícia Federal, Polícia Militar
Ambiental, e Exército Brasileiro.
Esta integração foi
relevante não só no sentido de
estreitar as peculiaridades de
cada instituição nas ações de
segurança junto à fronteira com o
país vizinho, mas também no

ENTREPOSTO

Deputado Dr. Leonardo discutiu sobre
a instalação de entreposto, em Cáceres
Lis Ramalho

F

omentar o desenvolvimento
social, por meio de ações
técnicas e organização,
tendo como objetivo principal,
melhoria na qualidade de vida dos
produtores que fazem da agricultura
familiar sua principal fonte de
renda, o deputado Dr. Leonardo
(PSD) discutiu, na manhã desta
quarta-feira (22), a instalação de um
entreposto, em Cáceres (cidade pólo
da região).O tema, fruto das
discussões da audiência pública,
realizada no dia 06 de junho, em
Cáceres, foi debatido com as
representantes da Central de
Abastecimento de Mato Grosso
(CEASA), a diretora
administrativa, Heuke Capistrano, a
diretora técnica operacional,
Dolorice Moretti e o secretário
adjunto de Agricultura Familiar
(SEAF), Corgésio Ribeiro.
Os entrepostos aproveitamse de sua localização e
infraestrutura, principalmente para
a prática do comércio, onde se
depositam mercadorias que
esperam venda, exportação,
reexportação. Dr. Leonardo, grande
incentivador dos produtores rurais,
reforçou que a medida vai fomentar
a agricultura familiar no município,
estruturando a construção de
cadeias produtivas sustentáveis,
autônomas e eficientes.
“Em tempos de crise
financeira no país, o intuito é
auxiliar os pequenos agricultores na
comercialização de seus produtos,

Apreensão de pescado durante a Operação

sentido de cooperação mútua em
termos de guarnecimento e
adequação dos meios durante as
atividades de inspeção naval,
disse Ronaldo.
As ações foram realizadas
nas áreas consolidadas junto à
Matriz de Sincronização do 13º
Batalhão de Infantaria
Motorizada (13oBDA-INFMTZ), o qual Comandou a
Operação.
O comandante destacou
como pontos positivos da
Operação Ágata 11 a execução de
atividades inerentes à segurança
pública, juntamente com os

demais órgãos fiscalizadores,
permitindo efetuar,
simultaneamente, verificações,
de acordo com a área de atuação
de cada órgão: Execução de
policiamento naval com o real
desconhecimento do elemento
adverso, sendo necessário, neste
caso, intensificar a atenção junto
aos procedimentos de segurança
do pessoal envolvido, bem como
efetuar as atividades juntamente
com os demais órgãos de
segurança pública, os quais
possuem a devida expertise
nessas atividades, finalizou
Ronaldo.

VACINAÇÃO

Mutirão de saúde está sendo realizado
hoje no Bairro Jardim das Oliveiras

pois os entrepostos encurtam o
caminho entre produtor e o
consumidor, trazendo incremento
de renda aos produtores, segurança
alimentar para quem consome, além
de estimular a economia local”,
destacou.
Segundo Heuke
Capistrano, para a instalação do
entreposto é necessário um estudo
técnico da produção e logística para
o escoamento dos produtos. O
projeto já está sendo elaborado pela
CEASA, junto a SEAF.
Corgésio Ribeiro disse que
nas últimas décadas, a discussão
sobre a agricultura familiar tem
ganhado força devido aos debates
sobre desenvolvimento sustentável,
geração de emprego e renda,
segurança alimentar e
desenvolvimento local. “Queremos
dar todo o suporte aos agricultores e
o entreposto vai centralizar o
abastecimento, auxiliando o
crescimento dos produtores, na
promoção de uma formação de
preços saudáveis, promovendo a
fiscalização de embalagens,
principalmente na classificação e
sanidade dos produtos
comercializados”, explicou.
Cáceres atualmente
encontra-se favorável para a
instalação do entreposto, em razão
da construção da Zona de
Processamento de Exportação
(ZPE), o que segundo Dr. Leonardo,
“vai favorecer a comercialização e
trazer visibilidade para a região”.
Foto: Assessoria

Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria de
Saúde por meio da
Vigilância Sanitária estará neste
sábado, 25, realizando mutirão
em saúde, no Bairro Jardim das
Oliveiras.
A ação visa atender
solicitação do presidente do
Bairro Alex Leal, que vê a
importância desse mutirão para

atendimento das pessoas e
animais que residem tão longe da
sede da vigilância. Serão
vacinados, crianças, adultos e
ainda a equipe estará com a
vacinação antirrábica para
atendimento dos cães e gatos
daquela região. O atendimento
está sendo realizado no período
matutino, das 8 as 12 horas na
Avenida Pedro Henry, em frente
Foto: Ilustrativa

ao mercado Econômico.
De acordo com a
coordenação ainda será realizado
a pesagem das crianças do bolsa
família. O presidente do bairro
Alex, destaque que é uma
oportunidade para os moradores
colocarem o cartão de vacinas das
crianças em dia, bem como
vacinar os animais.
Ele agradece ainda a
prontidão com que seu pedido foi
atendido pela equipe da
vigilância.

Dr. Leonardo reforçou que a medida vai fomentar a agricultura familiar no município

Mutirão da Saúde promove vacinação
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COTIDIANO
COMETA REDAÇÃO

Mais de 2.000 estudantes participaram do Projeto Cometa Redação

Instituto Cometa premiou autores de redação
das escolas públicas e particulares de Cáceres
Assessoria
Foto: Facebook

Aluno ISM 1º lugar na categoria Poesia

O

s vencedores da décima
segunda edição do
projeto Cometa Redação
foram revelados ontem, em
solenidade no showroom da
Concessionária Cometa Center
Car, na cidade de Cáceres, no

Mato Grosso. O projeto tem por
objetivo incentivar os alunos à
prática da pesquisa, ao hábito da
leitura e da escrita, bem como
reconhecer todos os participantes
que chegaram a final.
Premiamos as melhores

de opinião. Para a 12ª edição do
Projeto Cometa Redação o tema
central foi “Direitos Humanos”,
contribuindo para desenvolver
nas escolas, uma cultura de
Direitos Humanos, partindo do
princípio de que a própria
educação constitui um desses
direitos inalienáveis da pessoa
humana, comentou a
coordenadora Eliziane Senes
Alves.

produções textuais conforme
resultado da comissão de
avaliação, formada pelos
professores do departamento de
letras da Unemat e pela equipe
pedagógica da Prefeitura de
Cáceres por meio da Secretaria de
Educação, afirmou
Rita de
Cássia Serra, Gerente do
Instituto. Participaram desse
projeto escolas, professores da
língua portuguesa e alunos do
ensino fundamental e ensino
médio das escolas públicas e
privadas que se inscreveram no
concurso.
O projeto Cometa
Redação é um concurso de
produção textual organizado em
três categorias: Ensino
Fundamental (4º ao 6º ano) e (7º
ao 9º ano) e Ensino Médio, a
partir dos respectivos gêneros
textuais, poesia, memória e artigo

A comissão de avaliação
foi formada com as parcerias do
Departamento de Letras da
Unemat e da Prefeitura de
Cáceres, por meio da Secretaria
Municipal de Educação.
Todas as escolas e professores
receberam certificado de
participação, os vencedores
alunos, escolas e professores, os
prêmios relacionados abaixo
juntamente com os resultados.

TROCA DE COMANDO

6º Comando Regional realiza passagem de comando
do 17º Batalhão de Polícia Militar de Mirassol D´Oeste
Assessoria
Foto: Assessoria

SOLIDARIEDADE

Grupo de condutores da Tocha Olímpica fazem doação de
mantimentos as crianças do Hospital do Câncer de Cuiabá
Da Redação

U

m ato de amor e
solidariedade, assim
pode-se resumir a ação
dos dez condutores da Tocha
Olímpica que sensibilizados com
o apelo do Hospital do Câncer de
Cuiabá em campanha por
alimentos as crianças internadas,
se reuniram e fizeram doação de
mantimentos na manhã de sextafeira.
O grupo composto pelos
condutores: Demis Rogério,
Cleiton Veloso, Anderson
Zanovello,
Karen Domingo,
Fabrício Vitor, Marisa Giraldeli,
Adão de Carvalho, Samuel da
Costa, Gustavo Franco e Ana
Maria de Barros, das cidades de
Cáceres, Cuiabá e Colíder, não
mediram esforços em ajudar o
próximo.
Demis Rogério, que
representou a cidade de Cáceres,
acredita que é possível superar as
desigualdades sociais. É possível
transformar a situação de
milhares de pessoas. Mas para
isso acontecer é preciso um
trabalho conjunto, somando os

esforços de cada um, e foi com
esse
espírito nós que nós
abraçamos essa causa.
Na manhã de sexta-feira,
com agendamento do Hospital, os
condutores levaram os
mantimentos e passaram algumas
horas com as crianças, recebendo
um aprendizado de superação e

esperança em cada olhar.
Foram arrecadados caixas
de suco concentrado,
achocolatado, chá, gelatina, óleo,
farinha de trigo e outros. Também
foi arrecadado roupas, sapatos
para o bazar.
Exemplo como esse deverão ser
seguidos.

Troca de Comando 17º Batalhão de Polícia Militar

N

a manhã desta quinta-feira
(23.07), no município de
Mirassol D'Oeste, região
oeste do Estado, o 6º Comando
Regional realizou a passagem de
comando do 17º Batalhão de Polícia
Militar. A solenidade ocorreu na
Praça Central da cidade.
Deixou o comando o
Tenente Coronel PM Edison
Antonio De Carli Martins,
assumindo em seu lugar o Tenente
Coronel PM Deniz Silva Valle . A
cerimônia foi presidida pelo
Coronel Ademar do Nascimento –
Comandante do 6º CR, que no uso
da palavra agradeceu a atuação do
comandante sucedido e deu as boasvindas ao novo comandante
desejando sucesso na sua nova
missão.
Durante o uso da palavra, o
Tenente Coronel De Carli agradeceu
a presença de todos e principalmente
a confiança depositada nele

Foto: JCC

enquanto esteve à frente do 17º
Batalhão. Foi realizada homenagem
ao Major PM Robson Luiz Sales
O r m a y, q u e c o m a n d a v a a
Companhia PM de São José dos
Quatro Marcos, e aos 42 anos, na
madrugada de domingo (12.06),
faleceu vítima de câncer em Cuiabá.
Contava com 19 anos de carreira na
Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso, comandou unidades em
Cuiabá e interior.
O evento contou com a
presença de diversas autoridades
militares e civis, que externaram os
seus agradecimentos ao comandante
que no evento se despediu da
comunidade mirasolense.
A solenidade iniciou ás 09
horas da manhã, e além do efetivo do
6º Comando Regional, o desfile
contou com os alunos a soldado da
Escola de Formação de Praças, e o
Corpo Musical do 2º Batalhão de
Fronteira.

Condutor Demis Rogério com as crianças do Hospital do Câncer

Venham todos prestigiar
17º Arraiá Correa dias 8,9 e 10 de julho

A Maior e melhor festa Julina da região

A mais de 19 anos com você

Avenida Getúlio Vargas, 1189 - Monte Verde - 3223-3200
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By Rosane Michels

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

Esotérico
Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de boas negociações e
possibilidade de firmar
acordos, que podem levar
a um novo contrato de trabalho. O
momento envolve boa comunicação,
viagens rápidas e estudos.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de maior otimismo e fé.
Você estará mais aberto e
comunicativo, mais voltado para
projetos de médio prazo. O momento
favorece viagens e contato com
estrangeiros.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de negociações e acordos
importantes, que podem
trazer o aumento de seus
rendimentos. O momento é ótimo para
o comércio e trocas que envolvam ou
não pessoas estrangeiras.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno deixando você
mais fechado e voltado
para suas emoções. O
momento pode envolver
também uma negociação relacionada a
uma sociedade e a uma grande soma de
dinheiro. Dias de introspecção.

Mercúrio em seu signo
caminha livre da pressão
de Saturno deixando você
mais leve e comunicativo.
O momento é ótimo para
trocas, comércio e
negociações de todos os tipos. Você
estará mais aberto, sociável e em busca
de novos conhecimentos.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de maior movimento e
compromissos sociais. O
momento é ótimo para negociar
parcerias e sociedades. Você estará
mais aberto e comunicativo, mais
amistoso e sociável.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno deixando você
mais fechado e
introspectivo. O momento
é ótimo para o planejamento de novos
projetos e estudos, que envolvam a
psicologia e a espiritualidade. Procure
meditar e refletir.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de rotina movimentada e
boas novidades
relacionadas ao trabalho. Um projeto
pode ser aprovado. Se estiver
desempregado, esta é uma ótima fase
para entrevistas de emprego.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de maior movimento e
envolvimento com
projetos em equipe. Um convite para
fazer parte de um trabalho social ou
político pode chegar. Os amigos se
aproximam de você.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de boa comunicação e
compromissos sociais.
Uma pessoa mais nova
pode encantar você e mexer com seu
coração. No entanto, o romance pode
ser passageiro.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
de maior envolvimento
com seu caminho
profissional. Um novo projeto pode
abrir novas portas relacionadas à sua
carreira. O momento é ótimo para
apresentação de projetos.

Mercúrio em Gêmeos
caminha livre da pressão
de Saturno indicando dias
em que você estará mais
voltado para sua vida
doméstica e os relacionamentos em
família. O momento pode ser bom para
uma reforma ou negociação
envolvendo um imóvel.

Garra e determinação fazem parte da vida de Demis Rogério Rodrigues Costa que com sua história venceu o concurso
da Nissan e na quinta-feira representou a nossa city e realizou o sonho de carregar a tocha Olímpica. Foram prestigiar
este momento especial sua mãe Maria Aparecida da Costa e a amiga Triana Michelis. Parabéns amigo esse é mais um
sonho de muitos que você ira realizar.

Parabéns e muitos anos de vida regados de muito amor,
saúde e felicidades é o que desejamos ao Advogado Dr.
Luiz Mario Castrillon M. Araujo que no domingo estará
marcando mais um gol no placar da vida.
Um ótimo final de semana a simpática colaboradora do
Grupo Juba Supermercados Tatiane Ribeiro que hoje esta
colhendo mais uma primavera no jardim de sua
existência. Feliz Aniversário!

Um alô mais que
especial a finess
Mareni Gomes
da Silva que
ontem brindou
data natalícia.
Desejamos que
esta data se
repita por
longos anos.
Parabéns!
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Escrevendo mais
um capitulo no
livro da vida a
charmosa Maria
Stael Souza
Araujo a quem
desejamos os
mais sinceros
parabéns.
Felicidades!

GERAL

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTEST O
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:
CONCEIÇÃO E COSTA LTDA ME (CNPJ Nº 19.014.065/0001-14) SÃO JOSE 129 - BAIRRO CAVALHADA – CACERES MT –
CEP 78200000 – PROTOCOLO 161142 – 13/06/2016 – CERTIDAO DIVIDA ATIVA 12615010067 – APRES PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA CLT – ITEM K DA TABELA D
CUSTAS; COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 04.578.051/0001-56) PRINCIPAL 10 - BAIRRO
CARAMUJO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161119 – 13/06/2016 – CERTIDAO DIVIDA ATIVA 12215001925
– APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA MULTA
ATR DECL – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 04.578.051/000156) PRINCIPAL 10 – BAIRRO DIST CARAMUJO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161133 – 13/06/2016 –
CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12645010011 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE:
FAZNDA NACIONAL DIVIDA ATIVA MULTA ATR DECL – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; COM TIGO COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 04.578.051/0001-56) PRINCIPAL 10 – BAIRRO – DISTRITO CRAMUJO – CACERES MT –
CEP 78200000 – PROTOCOLO 161134 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010012 – APRES PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA MULTA ATR DECL – ITEM N DA
TABELA D CUSTAS; COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 04.578.051/0001-56) PRINCIPAL 10 –
BAIRRO DISTRITO CARAMUJO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161144 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE
DIVIDA ATIVA 12715001373 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA
NACIONAL DIVIDA ATIVA MULTA PIS – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CNPJ Nº
120.673.658-51) R ELCIO ALVES DOS SANTOS 538 CHACARA CUARA – BAIRRO JUNCO – CACERES MT – CEP 78200000 –
PROTOCOLO 161117 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12115007323 – APRES PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA MULTA ATR DECL– ITEM O DA TABELA D
CUSTAS; LECY CAVALCANTE CROZETTA - ME (CNPJ Nº 06.341.783/0001-53) BR 070 KM 664 MARGEM DIREITA 6 KM
LOTE 2 SN P – BAIRRO ZONA RURAL – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161121 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE
DIVIDA ATIVA 12215001936 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA
NACIONAL DIVIDA ATIVA IRPJ – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; LECY CAVALCANTE CROZETTA (CNPJ Nº 569.626.06168) R COMANDANTE BALDUINO 800 – BAIRRO CENTRO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161122 –
13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12215001936 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL –
CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA IRPJ – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; LECY CAVALCANTE CROZETTA
ME (CNPJ Nº 06.341.783/0001-53) BR 070 KM 70 KM 664 MARGEM DIREITA 6 KM LOTE 2 SN P – BAIRRO ZONA RURAL –
CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161137 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010031 – APRES
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO
SOC – ITEM LZDA TABELA D CUSTAS; LIDIANE VIGNARDI CORREA (CNPJ Nº 887.093.701-10) R DOS TUCANOS 50 –
BAIRRO SANTA IZABEL – CACERES MT – CEP 782000000 – PROTOCOLO 161116 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA
ATIVA 12115007322 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACION AL
DIVIDA ATIVA IRPF – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; L.M.G. DO AMARAL - ME (CNPJ Nº 05.598.001/0001-01) BR 070 2744
KM 03 – BAIRRO CIDADE NOVA – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161120 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE
DIVIDA ATIVA 12215001926 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA
NACIONAL DIV ATIVA IRPJ – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; L. M. G. DO AMARAL - ME (CNPJ Nº 05.598.001/0001-01) BR

06

070 2744 KM 03 – BAIRRO JARDIM CIDADE NOVA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161135 – 13/06/2016 –
CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010014 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE:
FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA CONTRIBUICAO SOC – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; L.M.G. DO AMARAL - ME
(CNPJ Nº 05.598.001/0001-01) BR 070 2744 KM 03 - BAIRRO CIDADE NOVA – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO
161136 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010015 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL – CEDENTE; FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA COFINS – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MAGELA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ Nº 24.696.619/0001-40) MARECHAL DEODORO 73 ANDAR 1 –
BAIRRO CENTRO – CACERES/MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161126 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA
12215001955 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIVIDA
ATIVA IRPJ – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; MAGELA MATEIRAIS DE CONSTRUCAO E SEVICOS LTDA (CNPJ Nº
24.696.619/0001-40) MARECHAL DEODORO 73 ANDAR 1 – BAIRRO CENTRO – CACERES MT – CEP 78200000 –
PROTOCOLO 161127 – 13/06/2016 – CERTIDAO DIVIDA ATIVA 12415000159 - APRES PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA CONTR. PREV. REC – ITEM K DA TABELA D
CUSTAS; MAGELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SEVICOS LTDA (CNPJ Nº 24.696.619/0001-40) MARECHAL
DEODORO 73 ANDAR 1 - BAIRRO CENTRO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161143 – 13/06/2016 –
CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010069 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE:
FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA COFINS – ITEM K TABELA D CUSTAS; OURIVES PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME
(CNPJ Nº 04.102.683/0001-49) RUA GAL OSORIO 863 A – BAIRRO - CENTRO – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO
161118 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12215001923 –APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA IRPJ – ITEM L TABELA D CUSTAS; OURIVES PUBLICIDADE
E EVENTOS LTDA ME (CNPJ Nº 04.102.683/0001-49) GENERAL OSORIO 863 A - BAIRRO CENTRO – CACERES MT – CEP
78200000 – PROTOCOLO 161132 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010007 – APRES PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA CONTRIBUICAO SOC – ITEM L
TABELA D CUSTAS; ROSA EDUARDO E BARROS LTDA ME - ME (CNPJ Nº 17.560.501/0001-25) MARTINS WILLIAN SN
PROXIMO A AABB – BAIRRO CAVALHADA – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161141 – 13/06/2016 –
CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010064 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE:
FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA CONTRIBUICAO SOC – ITEM K TABELA D CUSTAS; RISSO E RISSO LTDA ME (CNPJ Nº
12.717.821/0001-22) BARAO DE MAUA 278 - BAIRRO SANTA CRUZ – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161124
– 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12215001949 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL –
CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA IRPJ – ITEM N TABELA D CUSTAS; RISSO E RISSO LTDA ME (CNPJ Nº
12.717.821/0001-22) BARAO DE MAUA 278 – BAIRRO SANTA CRUZ – CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161139
– 13/06/2016 – CERTIDAO DIVIDA ATIVA 12615010053 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL –
CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA MULTA CONTRIBUICAO SOC – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; RISSO E
RISSO LTDA ME (CNPJ Nº 12.717.821/0001-22) BARAO DE MAUA 278 - BAIRRO SANTA CRUZ – CACERES MT – CEP
78200000 – PROTOCOLO 161140 – 13/06/2016 – CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA 12615010054 – APRES PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA COFINS – ITEM M DA TABELA D
CUSTAS; RISSO E ROSSO LTDA - ME (CNPJ Nº 12.717.821/0001-22) BARAO DE MAUA 278 – BAIRRO SANTA CRUZ –
CACERES MT – CEP 78200000 – PROTOCOLO 161145 – 13/06/2016 – CERTIDAO DIVIDA ATIVA 12715001387 – APRES
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV ATIVA PIS – ITEM J DA
TABELA D CUSTAS.
Conforme Orientação PGFN informo que: ¨ Não sendo efetuado o pagamento dentro do prazo indicado, o titulo será protestado. Para
cancelamento do protesto, o interessado deverá acessar e orientar-se no endereço eletrônico da PGFN abaixo e fazer o seguinte: a)
efetuar o pagamento do titulo por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF perante a rede bancária: b) e dirigirse ao cartório, após 6 dias úteis do pagamento do DARF, para requerer o cancelamento do protesto e efetuar o pagamento dos
Emolumentos e demais despesas. Para obter outras informações, acesse o SITE eletrônico da PGFN (www.pgfn.gov.br),no serviço “
Protesto de Certidão de Divida Ativa da União) As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua Marechal Deodoro n.º 171,
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, 24 DE JUNHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO.
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FOGO OLÍMPICO

Revezamento contou com 136 condutores percorrendo as ruas das duas cidades

Tour da Tocha transmite o espírito
olímpico em Cuiabá e Várzea Grande
Globo Esporte
Foto: Christian Guimarães

T

eve emoção, danças
típicas, shows, protestos,
celebração na Arena
Pantanal e 136 condutores que
passaram pelas ruas de Cuiabá e
Várzea Grande para carregar a
tocha, na terça-feira. O fogo
olímpico chegou no aeroporto de
Várzea Grande às 9h40 e logo foi
recebido pelas autoridades e
políticos de Mato Grosso.
Depois, se dirigiu até um palco
montado em frente a um
shopping da cidade para a
celebração inicial e acendimento
da tocha.
No palco, um grupo de
crianças apresentou o siriri, dança
típica de Mato Grosso. No ato do
acendimento, alguns servidores
estaduais protestaram contra o
governo de Pedro Taques, que por
ora não quer pagar a reposição
salarial. Taques, inclusive, não
deu as caras no início da
celebração.
Dois esportistas de Mato
Grosso foram alguns dos

homenageados pela prefeitura. O
ex-jogador Beto Cuiabano e o
lutador Rafael Feijão, que
estiveram no palco, também
garantiram a festa para os alunos
da rede municipal presentes no
evento.
- Fazer parte disso ficará
marcado para o resto da minha
vida. Hoje pudemos mostrar o
quanto o esporte é importante. O
reconhecimento das pessoas é
uma consequência boa, que nos
dá força para seguir em busca de
mais títulos e divulgar diversas
modalidades que fazem parte dos
jogos - disse Feijão.
Em Várzea Grande, a
tocha foi conduzida por oito
condutores que tiveram a honra
de fazer parte do revezamento.
CUIABÁ - O revezamento em
Cuiabá começou logo após o
almoço e percorreu as principais
vias da cidade pelas mãos de 128
condutores até chegar na Arena
Pantanal onde foi recebida por
centenas de pessoas que viram o

judoca David Moura acender a
pira olímpica após receber a
tocha das mãos de seu pai, o exjudoca Fenelon Oscar Muller,
que foi campeão sul-americano
em 1975.
Fora da disputa do Rio
2016 depois de uma briga
acirradíssima com Rafael Silva
pela vaga entre os pesos-pesados
, David Moura falou sobre a
emoção de conduzir a tocha e
acender a pira olímpica em sua
cidade natal.
- Sabia que seria
emocionante, mas foi mais do
que eu esperava. Meu pai é muito
emotivo, chorou e eu acabei
chorando também. Esse fogo da
pira representa o fogo olímpico,
meu pai conseguiu ascender esse
fogo em mim e por isso quis ser
um atleta e chegar numa
Olimpíada. Pra mim o fogo
representa isso, poder de
transformação e para buscar
sempre a perfeição. Acender a
pira olímpica foi sensacional.

GALO DO NORTE

Com mudança de esquema, Sinop
busca reabilitação na Série D
Globo Esporte

C

om mudança no esquema
de jogo, o Sinop enfrenta
o Luziânia-DF neste

sábado, fora de casa, para tentar
se recuperar da derrota para o
Sete de Setembro, em casa, pela
Foto: Valcir Pereira/Site SportSinop.com

Sinop, treinos, 2016
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Série D do Brasileiro. O treinador
Marcos Birigui vai escalar três
zagueiros no duelo fora de casa.
O time quer ao menos um ponto
no duelo para continuar em busca
dos primeiros lugares.
Três jogadores devem
perder vaga no time: os volantes
Lê e Baggio e o atacante Abner.
No 3-5-2 o Sinop deve ir a campo
com Naldo, Marinho, Zé Clock e
Mateus Lima; Marquinhos,
Dourado, Thiago, Adriano e
Calado; Pretinho e Valdir Papel.
Nesta semana, a diretoria
dispensou o meia Ferrugem por
indisciplina, além dos laterais
Gesiel e Júlio. A novidade na
delegação do Galo do Norte é o
meia Cabralzinho, emprestado
pelo Cuiabá. Ele deve ser
aproveitado no segundo tempo. O
Sinop é o terceiro colocado do
grupo A11, com um ponto.

David Moura, judoca

Agradeço muito por ter sido o
representante dos condutores de
Cuiabá. Estou muito feliz por isso
- disse o atleta.
O tour pela capital matogrossense acabou por volta das
19h30 quando a pira olímpica foi
acesa e a chama olímpica seguiu
seu caminho até Poconé, cidade
situada no Pantanal e que será o
ponto de partida do tour nesta
sexta-feira.
TRAJETO - Em Cuiabá, o
trajeto começou no Comando
Geral da Polícia Militar, na
Avenida do CPA.

O comboio seguiu no
sentido Praça das Bandeiras,
Avenida Getúlio Vargas e
terminou na Arena Pantanal.
Nesta sexta-feira, o revezamento
será nos municípios de Nobres,
Chapada dos Guimarães e
Pantanal. Todas são conhecidas
pelas belezas naturais e parada
obrigatória para os turistas que
chegam em Mato Grosso.
Depois de percorrer os
principais pontos turísticos de
Mato Grosso a chama olímpica
segue para o estado vizinho de
Mato Grosso do Sul.

