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O Centro de Recursos Didáticos de Espanhol (CRDE), o Grupo 
Parafolclórico Vitória Régia de Cáceres e a Associação Mato-grossense 
de Espanhol (Ample), em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer (Seduc) realizam, entre os dias 8 e 10 de 
setembro, o I Festival Internacional de Dança Folclore do Pantanal 
(Fifopan).  Página 03

CULTURA

Cáceres será palco do I Festival Internacional
de Dança Folclore do Pantanal - FIFOPAN

 
Foto: Devair Salles

Grupo Parafolclórico Vitória Régia de Cáceres

QUALIDADE

Cáceres e mais 46 municípios de Mato
Grosso concorrem ao selo da Unicef

Q u a r e n t a  e  s e t e  
municípios mato-grossenses 
concorrem ao selo do Fundo das 
Nações Unidas Para a Infância 
(Unicef) .  O Selo agrega 
articulação aos municípios para 
o desenvolvimento de políticas 
públicas voltadas para a criança 
e ao adolescente. Página 03

CÁCERES

Foto: Divulgação

SENAI oferece mais de 10 cursos
em diversas áreas do conhecimento

Com mais de 5 mil vagas abertas, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI, oferece no mês de setembro cursos de 
graduação tecnológica, habilitação técnica, 
aperfeiçoamento, qualificação e iniciação 
profissional em todas as regiões de Mato 
Grosso. Página 03
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SENAI Cáceres oferece mais de 100 vagas

Parlamento Mirim 2016 está aberto para alunos
do 6ª ao 9º ano de escolas públicas e privadas

EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA

O Parlamento Mirim foi criado com o objetivo de possibilitar aos 
alunos a vivência do processo democrático na Casa de Leis

Foto: Assessoria

A Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc-MT), está desenvolvendo mais uma etapa da 
8ª edição do Programa Parlamento Mirim Mato-grossense. Nesta fase, a 
equipe de profissionais está agendando visitas às unidades escolares, em 
que irão durante a segunda quinzena de setembro para divulgar as 
atividades relativas à 8ª Legislatura do Parlamento Mirim. Página 05
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AÇÃO MPE/DIVIDA ESTADO
Falhas constatadas no procedimento que resultou 
na renegociação da operação de crédito externo 
entre o Estado de Mato Grosso e o “Bank of 
America”, de aproximadamente 478 milhões de 
dólares, e a ameaça de o Estado não conseguir 
cumprir obrigações constitucionais por conta do 
comprometimento financeiro levaram o 
Ministério Público Estadual a ingressar com 
mandado de segurança, com pedido liminar, para 
suspender o provisionamento da dívida e ainda, a 
suspensão do pagamento da parcela do dia 09. No 
documento, o procurador-geral de Justiça, Paulo 
Roberto Jorge do Prado, destaca que a operação de 
renegociação da dívida em poder do Bank of 
America foi cedida à segunda instituição 
financeira, o Banco Votorantim, sem que a 
operação tenha sido comunicada ao tomador o 
Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de 
Estado de Fazenda. A operação de negociação da 
dívida sequer foi materializada em processo 
administrativo oriundo da Sefaz. Além de falhas 
técnicas verificadas no procedimento de 
contratação, se o provisionamento da dívida 
ocorrer é real a ameaça de nova frustração do 
repasse da cota constitucional dos poderes. Desde 
julho, o Estado não efetua o repasse das parcelas 
de duodécimos aos Poderes e instituições 
autônomas. O débito gira em torno de R$ 280 
milhões.

AGROTÓXICOS MT
O  Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 
por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente de Cuiabá, ingressou com ação 
civil pública com pedido liminar, contra o Estado, 
requerendo a suspensão imediata dos efeitos do 
Decreto Estadual 1.651/13, que alterou diversos 
dispositivos que estabeleciam padrão mínimo 
para o uso, aplicação e destinação final de resíduos 
de agrotóxicos em Mato Grosso. A ação tramita na 
Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. 
Entre as alterações trazidas pelo decreto que está 
sendo questionado pelo Ministério Público, estão: 
dispensa da obrigação de implantação de pátio de 
descontaminação destinado à lavagem e limpeza 
dos equipamentos utilizados para aplicação 
terrestre de agrotóxicos; e a extinção da “Guia de 
Aplicação”, que era requisito essencial para a 
aplicação terrestre de pesticidas; pelas empresas 
que prestam serviço de aplicação terrestre de 
agrotóxicos.

REAJUSTE PEDÁGIO
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) definiu os termos do reajuste anual da 
tarifa de pedágio na BR-163 em Mato Grosso e a 
cobrança dos novos valores começa a vigorar a 
partir de hoje nas nove praças de pedágio. A 
confirmação em detalhes foi publicada no Diário 
Oficial da União desta segunda-feira (5). As tarifas 
são reajustadas com base no índice da inflação do 
período (IPCA). Na prática, os valores atuais terão 
acréscimos que variam de R$ 0,40 a R$ 0,90. É 
importante ressaltar que a cobrança praticada em 
cada praça de pedágio varia de acordo com a sua 
área de abrangência, definida no contrato de 
concessão. O índice de reajuste definido e 
aprovado pela Agência é de 13,2%.

PLANOS DE SAÚDE
A partir de 9 de setembro, 23 planos de saúde de 
oito operadoras terão comercialização suspensa 
em função de reclamações relativas à cobertura 
assistencial. A medida faz parte do monitoramento 
periódico realizado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). Se melhorarem o 
serviço prestado e tiverem redução do número de 
reclamações, as operadoras poderão ter a 
comercialização liberada no próximo ciclo, em 
três meses. Os planos que serão suspensos são 
Ribeiro & Silva Plano Odontológico Ltda EPP; 
Jardim América Saúde Ltda; UnihoSP Saúde 
S.A..; Fundação Assistencial dos Servidores do 
Ministério da Fazenda; Unimed Rondônia; 
Unimed Norte/Nordeste; Federação das 
Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e 
Roraima; Salutar Saúde Seguradora S.A.
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Explicar o que houve na 
última segunda (29) é desafiador, 
afinal, restava a esperança de que 
todas as estórias do golpe fossem 
sepultadas com o julgamento do 
impeachment, a favor ou contra, um 
ponto final era aguardado. Não foi o 
que houve, a “criatividade” de 
Lewandowski e Renan Calheiros 
mostraram (mais uma vez) o quanto 
é absurdo o jogo político em nosso 
país.

De fato, esperava-se não 
ouvir mais sobre o tema golpe, mas o 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) aplicou um “golpe” 
contra a própria Constituição 
Federal (CF). Ressalte-se que é o 
STF o guardião da Constituição no 
país.

Falo da inusitada decisão em 
q u e  L e w a n d o w s k i  d e c i d i u  
monocraticamente/sozinho (e aqui 
suprimiu o poder de decisão do 
Senado) que o texto do artigo 52, 
inciso I e parágrafo único da CF 
deveria ser votado em duas etapas.

Diz o artigo: Art. 52. 
Compete privativamente ao Senado 
Federal: I - processar e julgar o 
presidente e o vice-presidente da 
R e p ú b l i c a  n o s  c r i m e s  d e  
responsabilidade (...). parágrafo 
único. Nos casos previstos nos 
incisos I e II, funcionará como 
presidente o do Supremo Tribunal 
Federal, limitando-se a condenação, 
que somente será proferida por dois 
terços dos votos do Senado Federal, 
à perda do cargo, com inabilitação, 
por oito anos, para o exercício de 
função pública, sem prejuízo das 
demais sanções judiciais cabíveis.

A artimanha de dividir a 
votação em duas partes deixaria 
claro o poder de barganha no cenário 
político. Dilma Roussef perdeu o 
cargo de presidente da República 
com o resultado de votação de 61 
votos a favor e 20 contra. Ora, se a 
primeira votação possuía este placar, 
a segunda deveria ser idêntica.

Afinal, apesar da inusitada 
divisão, a CF é expressa e sua 
interpretação inquestionável,  
“ocorrerá a perda do cargo, com 
inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública”.

Não foi o que aconteceu. 
Fatiada, a Constituição Federal, a 
parte que dispõe sobre a inabilitação 

para o exercício da função política 
foi votada separada, e o resultado 
não foi idêntico a primeira votação. 
F o r a m  1 9  s e n a d o r e s  q u e  
“entenderam” que Dilma, apesar de 
perder o cargo por crime de 
responsabilidade, pode continuar a 
exercer função pública.
 Isso significa que Dilma 
pode, imediatamente, ser nomeada 
ministra, secretária de Estado, ou 
para qualquer outra função que lhe 
d ê  f o r o  p r i v i l e g i a d o  e m  
investigações.

O problema é que a matéria já 
fora objeto de discussão pelo próprio 
STF durante o procedimento de 
impeachment de Collor quando fora 
decidido que a pena de inabilitação 
para o exercício de função pública é 
automática e indissociável (MS 
21.689). Dois pesos e duas medidas. 
D o i s  p r o c e d i m e n t o s  d e  
impeachment  e  um novo e 
inconstitucional precedente para 
salvar políticos que perderam seus 
cargos.

E agora José? Os ministros do 
Supremo estão constrangidos, tendo 
Gilmar Mendes afirmado que o 
“fatiamento é no mínimo bizarro”. 
Delcídio do Amaral é o primeiro a 
pedir a aplicação do procedimento 
do Senado ao seu caso, anulando-se 
a parte de seu julgamento que 
aplicou a inabilitação para funções 
públicas. Na sequência virão as teses 
de Eduardo Cunha e tantos outros.

Até a última sexta (02) já 
hav iam dez  ações  no  STF 
questionando a votação final do 
impeachment de parte a parte. Se o 
STF optar pela Constituição Federal 
trará Dilma Rousseff de volta à 
presidência do país, será necessária 
nova votação; se optar pela 
aceitação do precedente, terá que 
trazer uma série de pessoas que 
foram retiradas de seus cargos 
políticos às suas funções.

Resta aguardar a criatividade 
d a  S u p r e m a  C o r t e  p a r a  
desembaraçar tantas questões 
jurídicas e interesses.
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Os efei tos  da queda da 
presidente Dilma Rousseff serão de 
n a t u r e z a  p o l í t i c a ,  m a s  
fundamentalmente de natureza 
econômica. Volto no tempo. 

Em 2014, na segunda metade do 
mês de setembro participei em Minas 
Gerais de um seminário da Fundação 
Dom Cabral sobre os macrodesafios 
brasileiros. Duas conclusões tiradas ao 
longo de três dias para uma plateia de 
800 empresários brasileiros.
1- se reeleita, Dilma Rousseff seria a 
pior opção para o país, porque ele tem 
imensas dificuldades pra se reciclar.
2- reeleita os investidores internos e 
externos não teriam confiança nas 
garantias jurídicas brasileiras porque 
ela sistematicamente desmantelou os 
fundamentos da macroeconomia no 
país.

Volto ao seminário. Um dos 
palestrantes disse que em virtude da 
grande crise financeira mundial de 
2008, o mundo tem hoje montanhas de 
dinheiro pra investimentos represados 
em busca de aplicação. Mas requerem 
ambiente bom de negócios e garantias 
jurídicas.

O Brasil perdeu tudo isso e mais 
ainda a credibilidade das agências 
mundiais de risco. A tese defendida 
pelos palestrantes é a de que nos 
próximos 50 anos o Brasil será o país 
preferencial desses investimentos nas 
áreas de infraestrutura, compreendida 
como rodovias, ferrovias, hidrovias, 
portos, aeroportos, além das áreas 
minerais e de investimentos nas áreas 
da sustentabilidade ambiental.

A reeleição da presidente Dilma 
Rousseff e a manutenção da esquerda 
no poder, com sonhos desvairados de 
utopias românticas, barraria e de fato 
barraram o protagonismo brasileiro 
frente ao mundo nesses últimos 9 anos 
depois da crise mundial.

No caso de Mato Grosso, o 
ambiente de negócios é extremamente 
promissor, mas sofre as consequências 
desse ambiente nacional esquerdista 
refratário ao capital internacional.

Desde  que  ha ja  ges tões  
eficientes, capital nenhum destrói 
economias regionais, porque seria a sua 
própria destruição. O afastamento de 
Dilma Rousseff abre uma brecha de 
respiração na economia brasileira.

Para Mato Grosso abrem-se 
grandes cenários de investimentos na 
infraestrutura de transportes para 
escoamento da produção. E também 
para agregação de valor industrial á 
atual produção primária exportadora 
mato-grossense.

Muito mais do que uma simples 
substituição de pessoas na presidência 
do país.
ONOFRE RIBEIRO é jornalista em 
Mato Grosso.

Rasgando a ConstituiçãoO afastamento de Dilma Rousseff abre uma
brecha de respiração na economia brasileira

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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receber  a  programação.  As  
apresentações culturais ocorrem ao 
longo do dia para cerca de 500 
estudantes. Às 19h a escola abre as 
portas à comunidade, que poderá 
conferir as manifestações artísticas.

D e  a c o r d o  c o m  a  
coordenadora do projeto em Cuiabá, 
professora Cristiane Montes de 
Novais, também será realizada uma 
programação especial para os 
professores de espanhol das redes 
públicas e privadas. “O evento vai 
oferecer uma imersão linguística, 
cultural e colóquio com esses 
profissionais”, informa. Ao todo, são 
ofertadas 40 vagas.

Cristiane destaca que será 
um grande encontro de povos e 
culturas no Pantanal com a 
participação de diferentes setores 
sociais. “Temos a intenção também 
de promover a divulgação de Mato 
Grosso, do Pantanal, bem como sua 
preservação e valorização de 
manifestações folclóricas”, finaliza 
a educadora.

 evento, que conta com Oapresentações culturais de 
dança, colóquio e imersão 

linguística, tem como objetivo 
promover atividades que inter-
relacionem educação, lazer e dança.
Participam do encontro grupos de 
danças de diversos países da 
América do Sul como os brasileiros 
Grupo Parafolclórico Vitória Régia 
(Mato Grosso) e Grupo De Dança 
Popular Vidart's  (Rio Grande Do 
N o r t e ) ;  B a l l e t  F o l k l o r i c o  
U n i v e r s i t á r i o  I r p a s i r i  
(Trujillo/Peru); os colombinanos 
Asociación Artística Y Cultural 
Juventud 2000 (Cali), Maravillosa 
Colombia Internacional (Bogotá) e 
Los Paisas Corporación Cultural De 
Danzas (Medellín); o chileno 
Agrupación Los Areneros de Pirque 
Chile (Santiago) e o argentino Ma 
Küme Peñi, Ballet Juan Chelemin 
De Londres Argentina (Catamarca).

O festival tem início em 
C á c e r e s ,  n o  d i a  0 7 ,  c o m  
apresentações de dança de grupos 
convidados. No dia seguinte, a 
abertura do evento em Cuiabá ocorre 
às 19h no Sesc Arsenal. A 
programação é aberta ao público.

No dia 09, das 08h às 11h, 
será realizado no Sesc Arsenal o 
Colóquio sobre Arte e Dança com 
aproximadamente 50 professores de 
Artes. A ação conta com o apoio da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) e Centro de Formação e 
Atua l ização  de  Professores  
(Cefapro), polo Cuiabá. No período 
da tarde, cerca de 300 estudantes da 
Escola Estadual Presidente Médici 
recebem os grupos de danças 
convidados. Às 19h, os artistas se 
apresentam no Sesc Arsenal, com 
espetáculo aberto ao público. No dia 
10, é a vez da comunidade escolar da 
EE Dione Augusta da Silva Souza 

Social (Setas) realizou o 9º Ciclo de 
Capacitação Selo Unicef. 
Selo Unicef - Representa uma 
iniciat iva para melhorar  as  
condições de vida das crianças e 
ado l e scen t e s  no  Semiá r ido  
Nordestino e na Amazônia Legal 
Brasileira, áreas que concentram o 
maior número de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, como por 

o todo, são sete indicadores Aque precisam ser alcançados 
pelos municípios, dentro do 

cenário de avaliação de impacto 
social. Além disso, também são 
avaliadas ações estratégicas 
desenvolvidas para o campo de 
participação social.

Entre os municípios que 
concorrem estão Acorizal, Alta 
Floresta, Alto Paraguai, Cáceres, 
Campo Novo do Parecis, Glória do 
Oeste, Guarantã do Norte, Ipiranga 
do Norte, Jangada, Juscimeira, 
Nortelândia, Porto dos Gaúchos, 
Poxoréo, Santo Antônio do Leste, 
São José do Rio Claro, Sinop, 
Tangará da Serra, Tapurah, Várzea 
Grande e outros.

O mediador da Unicef em 
Mato Grosso, o superintendente de 
Transferência de Renda da Setas, 
Natalício Menezes, destaca a 
importância do selo para os 
municípios. 

“Aqueles que conseguem 
obter  esse  selo ,  obtém um 
reconhecimento do trabalho que está 
sendo desenvolvido na área de 
saúde, educação e segurança 
pública, voltados para crianças e 

adolescentes”, disse.
A aquisição da nova etapa 

foi garantida durante o 2º Fórum 
Comunitário, evento responsável 
por reunir representantes da 
sociedade civil para a avaliação de 
políticas públicas que garantam os 
direitos da criança e adolescente. Em 
maio deste ano, a Secretaria de 
Estado de Trabalho e Assistência 

busca do primeiro emprego. 
Qualificação e aperfeiçoamento são 
mais indicados para quem já tem 
uma profissão ou mesmo quer mudar 
de área de atuação.

A Educação Profissional 
conduz o aluno a um permanente 
desenvolvimento de habilidades 
especificas e sociais, indispensáveis 
para o mercado de trabalho. 

H o j e  u m  c u r s o  d e  
habilitação técnica fornece as 
condições necessárias para que o 
jovem se insira no mercado já com 
uma carreira garantida. 

São cursos destinados a 
alunos matriculados ou egressos do 
ensino médio. Geralmente tem 
duração média variando de 800 a 
1.400 horas, dependendo do curso. É 
um nível de formação muito 
requisitado pelo mercado de 
trabalho por ser constituído na 
formação de uma sólida base 
técnico-científica.

Além de Cáceres, há opções 
de cursos em Barra do Garças,  
Juína, Nova Mutum, Rondonópolis e 
Várzea Grande. Para saber a melhor 
opção para você, acesse o site do 
SENAI/MT.

s cursos oferecidos são nas Omodalidades presenciais, 
semipresenciais ou de 

Educação a Distância.
Em Cáceres  o SENAI 

disponibiliza mais de 100  vagas, em 
diversos cursos: Produção de 
Cupcake e Bolo de Pote; Produção 
de Tortas finas para Sobremesas; 
Salgadeiro; Cadista para Construção 
Civil; Montador e Reparador de 
Microcomputador; Técnicas para 
f a l a r  e m  p ú b l i c o ;  N o r m a  
Regulamentadora 35 - Trabalho em 
Altura Básica; Confeccionador de 
Lingerie e Moda Praia; Negociações 
e Vendas; Gestão de Custos; 
Administração do Tempo; Excel 
aplicado a planejamento e análise de 
informações.  

Com preços super atrativos 
e  c o m  p o s s i b i l i d a d e  d e  
parcelamento, os cursos acontecem 
nos períodos vespertino e noturno. 
Para cada curso o SENAI dispõe de 
pré requisitos para o acesso.

O objetivo  dos cursos é 
transformar qualidade de ensino em 
histórias de sucesso. Investir em um 
curso de Iniciação Profissional é 
uma boa opção para quem está em 

(ODM), relacionados à população 
de a té  17 anos ,  reduza as  
disparidades regionais e avance na 
universalização dos direitos 
previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

exemplo, vítimas de violência, 
exploração de mão de obra infantil, 
entre outros.

A ação contribui para que os 
estados alcancem os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 

Cáceres e mais 46 municípios de Mato
Grosso concorrem ao selo da Unicef

São sete os indicadores que precisam ser alcançados pelos municípios

Priscilla Vilela/Setas-MT  
Foto: Assessoria

Cáceres será palco do I Festival Internacional
de Dança Folclore do Pantanal - FIFOPAN
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Assessoria
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Grupo de Dança Popular Vidart's (Rio Grande do Norte)
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O mediador da Unicef em MT, o superintendente de Transferência de Renda da Setas, Natalício Menezes, destaca a importância do selo para os municípios
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SENAI oferece mais de 10 cursos
em diversas áreas do conhecimento
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O objetivo  dos cursos é transformar qualidade de ensino em histórias de sucesso
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do Lago.
  De acordo com informações 
do delegado da DERF Dr. Guilherme 
Bertolli, o suspeito não resistiu  a 
prisão e logo após foi conduzido até 
Cáceres, para prestar depoimento. 
Em Cáceres o suspeito foi ouvido 
pela delegada Drª Judá Maali, e 
confessou ter participado do crime, 
mas segundo ele apenas conduziu o 
carro, relatando que quem efetuou os 
disparos foi um amigo dele e que 
recebeu R$ 2 mil. Já seu amigo que 
atirou recebeu R$ 8 mil. Ele não 
informou a polícia quem contratou o 
serviço. Em seu depoimento 
Wanderson Alvez, informou que 
após praticarem o crime, retornaram 
a Cuiabá, pela estrada de Barra do 
Bugres e entregaram o Ford KA, que 
foi locado para vir a Cáceres, 
recebeu o dinheiro e nunca mais viu 
seu comparsa.  Para a polícia a 
prisão do outro envolvido no 
homicídio é uma questão de tempo. 
(Foto: Arquivo JCC)

m homem acusado de Uestuprar dois irmãos, de 8 e 
15 anos de idade, teve o 

mandado de prisão cumprido pela 
Polícia Judiciária Civil, na quinta-
feira (01.09), em Vila Bela da 
Santíssima Trindade. O acusado, R. 
A. P.,43, teve a ordem de prisão 
decretada após ser identificado 
como autor do crime e foi localizado 
em uma fazenda próxima a cidade.
As investigações da Delegacia de 
Vila Bela da Santíssima Trindade 
iniciaram há alguns dias, quando a 
Polícia Civil foi acionada do estupro 
dos irmãos. As vítimas moram com 
os avós, que são vizinhos e tinham 
relação de amizade com o suspeito. 
Ao serem ouvidos na delegacia, os 
irmãos contaram que os estupros 
aconteceram em dois dias seguidos, 
no primeiro dia, com a criança de 8 
anos, e no segundo com o 
adolescente de 15.
 Segundo as vítimas, eles 
foram chamados pelo suspeito para 
comer escaldado e jogar videogame, 
na casa dele, e quando chegaram ao 
local foram obrigados a submeter 

Julho. A ação envolveu a Divisão de 
Homicídio da 1ª Delegacia de 
Polícia de Cáceres, a Delegacia 
Regional de Cáceres e a DERF de 
Cuiabá, que realizaram a prisão do 
suspeito em sua residência na cidade 
de Várzea Grande, no Bairro Parque 

a sexta-feira, em operação Nc o n j u n t a ,  f o i  p r e s o   
Wanderson Alves Delmiro, 

de 24 anos, um dos suspeitos de ter 
assassinado a vítima Antonio Telmo 
de Araujo Faria Cordova, de 48 anos, 
no centro da cidade, no dia 15 de 

aos desejos sexuais do agressor. 
Logo depois do segundo estupro, o 
suspeito fugiu.
 Com base nos indícios de 
autoria, o delegado Clayton Queiroz 
Moura representou pela prisão do 
suspeito, decretada pela Justiça, e 
cumprida na quinta-feira (01), 
quando o estuprador foi localizado 
em uma fazenda próxima a Vila Bela 
da Santíssima Trindade.

 Segundo  o  de legado ,  
durante as investigações, os policiais 
receberam informações de que pode 
haver outras vítimas. “Através da 
divulgação da imagem do suspeito, 
esperamos que denúncias de outros 
estupros, praticados por ele, 
cheguem ao conhecimento da equipe 
da Delegacia de Vila Bela da 
Santíssima Trindade”, destacou. 
(Fonte e Foto: PJC-MT)

chegou a ser socorrida pelo Corpo de 
Bombeiros, mas não resistiu ao 
ferimento e morreu no hospital. Com 
base nas informações, a equipe de 
investigação apresentou ao médico 
legista imagens da forma que a 
morte teria ocorrido, sendo apontado 
como improvável o modo como as 
testemunhas narraram. Diante da 
constatação, a inicial situação de 
suicídio passou a ser tratada como 
caso de homicídio qualificado por 
motivo fútil.

Por volta das 18h30, 
p o l i c i a i s  
d e t i v e r a m  
Dalila, uma das 
p e s s o a s  q u e  
e s t a v a m  
i n g e r i n d o  
bebida alcoólica 
com a vítima no 
bar. Através de 
t é c n i c a s  d e  
ent revis ta ,  a  

suspeita contou a verdadeira versão 
dos fatos e confessou que foi ela 
quem efetuou o disparo contra a 
vítima. Segundo a jovem, o disparo 
foi acidental e influenciado pela 
própria vítima.

O delegado regional de 
Pontes e Lacerda, Vitor Chab 
Domingues elogiou o trabalho de 
toda equipe,  que conseguiu 
esclarecer o crime. “Trabalhos como 
esse trazem e a sensação de 
segurança a toda sociedade a 
confiança quanto a questão da 

Um homicídio inicialmente 
relatado como caso de 
suicídio foi esclarecido pela 

Polícia Judiciária Civil, na sexta-
feira (02.09), nas investigações da 
Delegacia de Pontes e Lacerda. A 
suspeita, Dalila Martins Santana, 22, 
foi presa em flagrante, apontada 
como autora do disparo de arma de 
fogo fatal contra a vítima.

As investigações iniciaram 
na manhã de sexta-feira (22), quando  
a Polícia Civil foi acionada do 
suposto suicídio de Gerson Lemos 
Maia Junior,  
ocorrido no bar 
“Kabanas”, na 
c i d a d e .  
Te s t e m u n h a s  
que estavam no 
local prestaram 
d e p o i m e n t o  
durante a manhã 
e confirmaram 
que se tratava de 
um caso de suicídio. De acordo com 
as oitivas, a vítima passou a noite 
ingerindo bebidas alcóolicas com 
amigos e por diversas vezes mostrou 
a arma que portava, uma pistola 
calibre 380. Por volta das 4 horas da 
manhã, a vítima efetuou um disparo 
a c e r t a n d o  o  t e l h a d o  d o  
estabelecimento. 

Na versão das testemunhas, 
ás 06h50, Gersão começou a girar a 
arma com o dedo e neste momento 
aconteceu um segundo disparo que 
atingiu a vítima na cabeça. A vítima 

Suspeito do homicídio na Rua da Tapagem em
Cáceres foi preso em ação conjunta da polícia

Acusado de estuprar irmãos é preso
em Vila Bela da Santíssima Trindade

com o Boletim de Ocorrência 
0015011/2016.

O condutor N.A.C., de 41 
anos, afirmou aos policiais que 
adquiriu o carro de terceiro. Diante 
dos fatos foi dada voz de prisão ao 
suspeito e encaminhado, juntamente 
com o veículo, para a Delegacia de 
Polícia Civil de Cáceres, MT, para as 
providências que o caso requer. 
(Foto: PRF)

 or volta das 19 horas, de Pd o m i n g o ,  a  P o l í c i a  
Rodoviária Federal, abordou 

na BR 070, km 727, o veículo 
Volkswagen Polo 1,6, placa MFY 
3418. 
 N a  c h e c a g e m  d o s  
documentos, foi constatado se tratar 
de veículo com declaração de furto 
no dia 01 de setembro, na cidade de 
Itajaí - Santa Catarina, de acordo 

PRF recupera Polo roubado 
em Santa Catarina

PC esclarece homicídio relatado
como suicídio em Pontes e Lacerda
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té 30 de setembro, serão visitadas as Aescolas de Cuiabá, Várzea Grande, 
Sinop e Rondonópolis, municípios 

que integrarão a 8ª legislatura do Parlamento 
Mirim. A visita prévia a todas as escolas é 
uma novidade. “Este ano, inovamos e 
decidimos ir a todas as escolas para discutir 
com a comunidade escolar e explicar sobre o 
programa e a forma de fazer os projetos, além 
de entregar o manual com todas as 
informações necessárias à participação da 
escola e dos alunos”, disse o professor Eder 
Dourado, técnico legislativo de nível 
superior e atual responsável pelo 
desenvolvimento do programa, no 
Planejamento Estratégico da Casa.    
  Outra novidade este ano é a 
escolaridade exigida para a participação. 
Podem disputar a vaga de parlamentar em 
2016 alunos do 3º ciclo de formação (7º ao 9º 
ano) e mais alunos do final do 2º ciclo, ou 6º  
ano. O projeto de lei que o candidato vai 
apresentar ao Parlamento Mirim pode e deve 
ser discutido com os colegas da classe e de 
toda a escola. A ajuda dos pais e dos 
professores também é aceita. Um projeto de 
lei tem forma pré-fixada. “No manual a ser 
entregue tem todas as orientações para 
elaborar um projeto de lei“ .

Para ter acesso como participante o 
aluno deve se inscrever junto à direção de sua 
escola ou órgão interno por ela designado; ter 
rendimento escolar satisfatório em todas as 
matérias; não ter participado de nenhuma 
outra edição do Parlamento Mirim. 

Deve ainda preparar um trabalho 
na forma de projeto de lei, obedecendo a 
todos os critérios estabelecidos no edital que 
estará no manual. Cada escola pode escolher 

até cinco projetos de lei para representá-la, 
sendo que cada aluno compete com um 
projeto. O projeto deverá ser encaminhado 
via e-mail   ou ser pmirim@al.mt.gov.br
protocolado na Superintendência de 
Planejamento Estratégico da Assembleia 
Legislativa, com a ficha de inscrição 
preenchida, dentro do prazo estabelecido e 
assinado.

Ao mesmo tempo em que as visitas 
ocorrerem, e até 31 de outubro, as escolas 
devem selecionar os projetos e os alunos 
devem realizar a inscrição na Assembleia 
Legislativa. “Faremos a captação dos 
projetos ao mesmo tempo que estivermos 
visitando as escolas e este ano esperamos 
bater um recorde e chegar a 100 projetos 
propostos. A legislatura em que tivermos 
mais projetos inscritos foi a 5ª legislatura, em 
2013. Os números das demais legislaturas 
foram: 1ª legislatura, em 2015, com 70 
projetos; 2ª, em 2008, com 35; 3ª, em 2011, 
com 42; 4ª, em 2012, com 54; 6ª, em 2014, 
com 43; e 7ª, em 2015, com 35 projetos.

Voltando ao calendário de 2016, no 
período de 1º a 25 de novembro, será feita a 
análise dos projetos de lei e, em 30 de 
novembro, serão divulgados os nomes dos 24 
selecionados para compor o Parlamento 
Mirim. Uma comissão especial formada por 
membros da Consultoria Técnico-Jurídica da 
Mesa Diretora examinará as proposições e 
selecionará os 24 melhores projetos. 

Todas as escolas e estudantes 
selecionados receberão um comunicado 
oficial da Assembleia Legislativa, pelo setor 
responsável pelo projeto. São eleitos 24 
parlamentares mirins porque há 24 
deputados em Mato Grosso.  

SOBRE O PROGRAMA - O Parlamento 
Mirim Mato-grossense foi criado pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso com o objetivo principal de 
possibil i tar  aos alunos do ensino 
fundamental das escolas públicas e privadas 
a vivência do processo democrático por meio 
da participação em uma jornada parlamentar 
na Casa de Leis, com a diplomação, posse, 
sessão de escolha da Mesa Diretora e sessão 
ordinária. Na sessão ordinária do Parlamento 
Mirim, os deputados estaduais cedem os seus 
lugares para os jovens estudantes eleitos.

Como deputados e deputadas 
mirins, estudantes, apresentam propostas 
para melhorar as condições de vida do nosso 
cidadão e falam sobre suas idéias. Tudo 
acontece no Plenário das Deliberações 
Deputado Renê Barbour, que é o mesmo 
lugar onde os deputados estaduais realizam 
as sessões na Assembleia Legislativa. Os 
j o v e n s  d e s e n v o l v e m  a t i v i d a d e s  
par lamentares  com assis tência  da 
Consultoria Técnico-Jurídica da Mesa 
Diretora e do responsável pelo projeto. A 
sessão é transmitida pela TV Assembleia, 
canal 30.

Durante o seu mandato de 2 anos, o 
deputado mirim participa de atividades 
dentro e fora da Assembleia Legislativa, 
como palestras sobre o funcionamento do 
legislativo e o papel do deputado e sobre os 
Poderes do Estado e suas atribuições. 
Também participam das sessões ordinárias e 
e s p e c i a i s  d o  P a r l a m e n t o  M i r i m .  
Acompanham ocasionalmente um deputado 
em suas atividades parlamentares e fazem 
visita a Brasília, conhecendo a capital e as 
dependências do Congresso Nacional.

s participantes da Academia de OL i d e r a n ç a ,  t u r m a  F a m a t o ,  
concluíram nesse sábado (03/09) o 

último módulo do 2° encontro. O programa 
pensado pela Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso (Famato), com o  
apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar-MT) tem o objetivo de 
aprimorar a capacidade de gestão de líderes 
do meio rural e impulsionar o agronegócio. 
Os participantes, indicados pelos Sindicatos 
Rurais do estado, serão capacitados em 
quatro módulos presenciais, de 20 horas 
cada, sendo um encontro por mês, 
totalizando aproximadamente 80 horas ao 
final. A palestra de encerramento com o tema 
“Negociar e Conduzir Reuniões” foi 
ministrada pelo diretor de Desenvolvimento 
e Expansão da SR Capacitação, Rodrigo 
Neumann.  

Para o diretor de Relações 
Institucionais da Famato, Rogério Romanini, 
o tema desse módulo é necessário para a 
f o r m a ç ã o  d e  l í d e r e s  q u e  a t u a m  
constantemente com as mudanças do atual 
cenário econômico do país. “Com as 
cons t an t e s  mudanças  po l í t i c a s  e  
socioeconômicas do mundo globalizado, e 
com o aumento cada vez mais dos objetivos 
desafiadores em que estamos inseridos, cada 
vez mais a tomada de decisão rápida e 
acertada, bem como a resolução dos conflitos 
através da negociação, vem ganhando espaço 
e importância no cotidiano do líder do 

agronegócio”, disse Romanini. 
O palestrante iniciou mostrando a 

importância do processo de negociação, seu 
conceito, as etapas, objetivos, e a 
importância de análise dos cenários. 
“Procuramos de forma clara e simples 
abordar os aspectos fundamentais que devem 
ser observados pelo negociador, a 
importância do conhecimento do negócio, 
conhecimento do ambiente e as expectativas 
da negociação, o processo do conflito, é um 
dos fatores mais importantes da ética na 
negociação”.Sobre a necessidade de 
conduzir reuniões, Neumann disse que um 
bom líder deve estar preparado para os dois 
tipos de reuniões as de trabalho e as de 
negócios. Ele ainda fez os seguintes 
questionamentos: Quem nunca participou de 
uma reunião para discutir o que já havia sido 
discutido na reunião anterior, ou para 
constatar que nada foi feito a respeito das 
decisões tomadas? Ou de reuniões que ficam 
horas e horas em discussões que não levam a 
lugar nenhum?

De acordo com Neumann as 
reuniões de trabalho devem ser produtivas, 
essenciais para o alto desempenho 
organizacional, gerencial e de equipes. Para 
isso é necessário que haja planejamento 
estratégico, tomada de decisão, possíveis 
solução de problemas, negociação, 
comunicação, feedback, avaliação, redução 
de conflitos.

Neumann apresentou três tipos de 

reuniões: informativa, consultiva e decisória. 
A informativa comunica fatos, explica 
métodos de trabalho, expõe e interpreta 
políticas da empresa, o material utilizado 
devem ser simples de fácil acompanhamento 
e nela não se discuti problemas. Já a 
consultiva pede opiniões dos membros sobre 
acontecimentos e fatos, todos com o tempo 
cronometrado para o uso da palavra, e na 
reunião decisória a participação é 
democrática, as decisões devem ser em 
grupo e todos podem sugerir soluções 
possíveis.Os lideres entenderam a diferença 
entre uma reunião de trabalho e uma reunião 
de negócios. “Para uma reunião de negócios, 
o líder deve chegar pontualmente, sabendo o 
que vai ser discutido, portando informações 
básicas, como por exemplo, dados históricos, 
eles permitirão o domínio do que está sendo 
falado e dará confiança e segurança nas 
informações, além de impressionar os 
demais participantes”, explicou. 

Para o produtor rural, do Sindicato 
Rural de Primavera do Leste, Jair Guariento, 
a Academia de Liderança nada mais é que o 
aprimoramento do nível de conhecimento de 
cada um dos participantes. “A Academia de 
Liderança abre novos horizontes. Muitos 
assuntos que foram discutidos aqui, alguns 
deles nós não tínhamos conhecimento. Os 
palestrantes com alto nível de conhecimento 
e graduação, pessoas preparadas que 
dominam assuntos que vamos levar para o 
nosso dia a dia”, avaliou Guarento.

EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA

Parlamento Mirim 2016 está aberto para alunos
do 6ª ao 9º ano de escolas públicas e privadas

Inscrições vão até 31 de outubro. Cada escola pode concorrer com até 5 projetos, sendo um por aluno

Maria Nascimento Tezolin

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Líderes aprendem ferramentas que
podem fazer a diferença no dia a dia
Ascom Famato
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços 
Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 17.08.2015, solicitando a intimação por Edital do Sr. Galdino Cezario da 
Silva Junior, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso 
referente a aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 23.09.2011, sob nº 
855551593379, registrado sob nº R-03 na matrícula 41.908 deste Cartório, referente ao imóvel 
situado à Av. Tancredo Neves esq. com Av. AE Quadra 02 Lote 12 Loteamento Residencial Jardim 
Aeroporto, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª, venho 
INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos.  Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 17.08.2015 
corresponde a R$ 3.051,75

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 
Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro de Imóveis, 
situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária 
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.

Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                       Suellen Cristine da Cruz

         Escrevente Juramentada
À Ilmo Sr.
GALDINO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
Av. Tancredo Neves esq. com Av. AE Quadra 02 Lote 12 Loteamento Residencial Jardim 
Aeroporto
Rua Santos nº 607, Cavalhada
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES
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ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                          COMARCA DE CÁCERES
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SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços 
Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.08.2015, solicitando a intimação por Edital da Srª. Daiza Leite de 
Campos, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 17/10/2014, sob nº 155553231981, 
registrado sob nº R-05 na matrícula 44.700 deste Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Nossa 
Senhora Aparecida s/n Santa Izabel, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. 
Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 18/082015 corresponde a R$ 
17.033,20 
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SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

  EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – 

Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.08.2015, solicitando a intimação por Edital da Srª. Daize Leite de 
Campos, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 16.03.2012, sob nº 855551880754, 
registrado sob nº R-03 na matrícula 41.903 deste Cartório, referente ao imóvel situado ao Lote 07 da 
Quadra 02 – Loteamento Residencial Jardim Aeroporto, nesta cidade de Cáceres-MT, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos.  
Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 26.01.2016 corresponde a R$ 957,20 

23/10/14 26 R$ 303,42

23/11/14 27 R$ 298,99

23/12/14 28 R$ 294,74

23/01/15 29 R$ 290,35

23/02/15 30 R$ 286,01

23/03/15 31 R$ 282,04

23/04/15 32 R$ 277,68

23/05/15 33 R$ 273,46

23/06/15 34 R$ 480,19

23/07/15 35 R$ 264,87

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro 
de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 
17:00 horas, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 
dias, contados a partir da data da terceira publicação.

Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.
                                                             Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                        Suellen Cristine da Cruz
                                                                       Escrevente Juramentada
À Ilma. Srª.
Daize Leite de Campos
Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n – Santa Izabel
Rua Ipiranga, nº 09 Quadra 28 – Jd. Monte Verde
Rua dos Professores – Jd. Marajoara
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES

17/02/15 4 R$ 2.581,29

17/03/15 5 R$ 2.502,50

17/04/15 6 R$ 2.523,83

17/05/15 7 R$ 2.375,51

17/06/15 8 R$ 2.399,05

17/07/15 9 R$ 2.377,04

17/08/15 10 R$ 2.273,98

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações 
previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as 
parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para que se dirija a esta Serventia de Registro 
de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 
17:00 horas, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 
dias, contados a partir da data da terceira publicação.

Nesta oportunidade, fica V.Sª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.
                                                             Cáceres-MT., 01 de Setembro de 2016.
                                                                        Suellen Cristine da Cruz
                                                                       Escrevente Juramentada
À Ilma. Srª.
KATIA REGINA NERES DE JESUS
Av. Tancredo Neves, esq. Av. AE, nº 07 da Qd 02 – Lot. Res. Jd. Aeroporto
Rua dos Ferreiros, nº 565 - Cavalhda
Cáceres-MT – CEP 78.200-000

DATA PRESTAÇÃO VALORES

16.11.2015 38 R$ 269,10

16.12.2015 39 R$ 263,74

16.01.2016 40 R$ 424,36

EDITAL
BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º 

Ofício – Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na 
forma da Lei.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi 
apresentado pela Credora, o requerimento datado de 11.05.2016, solicitando a 
intimação por Edital dos Srs. Marcos Eller da Silva e Sandra Maria Lemes Eller e 
Silva, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso 
referente a aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 07.12.2011, sob 
nº 155551821898, registrado sob nº R-05 na matrícula 15.907 deste Cartório, referente 
ao imóvel situado no Lote 18 da Quadra 8 – Loteamento Jardim Ipanema, nesta cidade 
de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.S.ª, venho INTIMAR-
LHES para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos. 

Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 11.05.2016 
corresponde a R$ 6.161,02

DATA PRESTAÇÃO VALORES

07.03.2016 39 R$ 2.096,21

07.04.2016 40 R$ 2.053,30

07.05.2016 41 R$ 2.011,51

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as 
demais cominações previstas no art. 26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também as parcelas que vencerem no prazo desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.S.ª, para que se dirijam a esta 
Serventia de Registro de Imóveis, situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro 
– Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverão efetuar a purga do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data da 
terceira publicação.

Nesta oportunidade, ficam V.S.ª cientificados que o não cumprimento da 
referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.

                                    Cáceres-MT, 01 de Setembro de 2016.
                                                      Suellen Cristine da Cruz
                                                   Escrevente Juramentada
Aos Ilmos. Srs.
MARCOS ELLER DA SILVA
SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA
Rua dos Benzedores Quadra 18 Lote 18, Setor 03 – Jardim do Trevo
Rua dos colhereiros, nº 609 – Vila Mariana
Rua das Maravilhas, nº 497 – Cavalhada
Cáceres/MT – CEP 78.200-000.
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PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes
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responsável pelo futebol em 
Mato  Grosso  man i f e s tou  
interesse em administrar o local 
após a conclusão da obra, com 
intuito de promover o esporte em 
Cuiabá e Várzea Grande. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente da FMF, João Carlos 
Oliveira, não seria errado 
transformar o COT-Pari em 
centro paraolímpico, mas sim não 
m u d a r  t o t a l m e n t e  a  s u a  

finalidade, já que o local seria 
importante para a prática do 
esporte. Com a interdição do 
Estádio Presidente Eurico Gaspar 
Dutra “Dutrinha”, a Arena 
Pantanal é o único estádio apto 
para receber partidas oficiais em 
Cuiabá. 

- A Arena Pantanal precisa 
“descansar” e o COT Pari seria 
interessante para todo mundo – 
afirmou João Carlo Oliveira.

Globo Esporte 

Chegamos dentro do que 
colocamos como meta. São seis 
pontos em disputa e ainda dá para 
sonhar. Contamos com o torcedor 
para manter a sequência. 

A delegação do Dourado 
volta nesta segunda-feira para 
Mato Grosso após quase uma 
semana fora. O time jogou na 
q u a r t a - f e i r a  c o n t r a  a  
Chapecoense e foi eliminado da 
Copa Sul-Americana.

 t re inador  Roberto  OFonseca considerou 
como "fantástica" a 

vitória do Cuiabá sobre o 
América-RN, por 1 a 0, na Arena 
das Dunas, pela Série C do 
Brasileiro, a primeira do clube 
fora de casa. Com o triunfo, o 
Dourado praticamente afastou a 
chance de ser rebaixado. O time 
busca duas vitórias nas duas 
últimas rodadas para ainda 
sonhar com a classificação às 
quartas de final. Depois de um 
início ruim na competição, o 
Cuiabá chegou a seis jogos de 
invencibilidade. 

- Sob o meu comando 
jogamos quatro jogos fora e só 
perdemos um. Contra o América-
RN era o jogo mais importante da 
vida do Cuiabá. Definitivamente 
nos livrou da preocupação 
embaixo da tabela, com mais um 
ponto não corremos nenhum 
risco. A vitória nos colocou em 
outra situação. Foi uma vitória 
fantástica desse time que brigou 
demais e mereceu - disse 
Fonseca. 

O Cuiabá tem 20 pontos 
na tabela do grupo A e está a 

qua t ro  pon tos  do  quar to  
colocado. Na próxima rodada, 
recebe o ABC-RN e fecha a 
primeira fase contra o River-PI, 
fora de casa. 

-  O  t i m e  t e v e  u m  
cumprimento tático perfeito, nota 
10. Não se desorganizaram, 
marcaram bem, demos poucas 
chances. Foi uma partida 
taticamente muito boa de todos os 
jogadores. 

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Jornal

Globo Esporte

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes

TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

BEL. MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Tabeliã e Oficial do 1º Ofício – Serviços Notariais e 
Registrais da Comarca de Cáceres-Mato Grosso, na forma da Lei.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem e interessar possa que, foi apresentado pela Credora, o 
requerimento datado de 18.04.2015, solicitando a intimação por Edital dos Srs. Frank Henrique de Souza e Thais 
Cristina Batista do Couto, de acordo com o § 4º do Art. 26 da Lei 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referente a 
aquisição, garantida por Instrumento Particular firmado em 04.09.2014, sob nº 844440645084, registrado sob nº R-04 
na matrícula 44.003 deste Cartório, referente ao imóvel situado no Lote 05 da Quadra 07 – Loteamento Brianza, nesta 
cidade de Cáceres-MT, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª, venho INTIMAR-LHES para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. 

Informo ainda que o valor deste(s) encargo(s) posicionado em 18.04.2016 corresponde a R$ 6.150,37

sujeito a atualização monetária, aos juros de mora, as despesas de cobranças e as demais cominações previstas no art. 
26 & 1º da Lei 9.514/97, até a data do efetivo pagamento, somando-se também as parcelas que vencerem no prazo 
desta intimação. 

Assim, procedo a NOTIFICAÇÃO de V.Sª, para  que se dirijam a esta Serventia de Registro de Imóveis, 
situado à Praça Barão do Rio Branco nº 229 - Centro – Cáceres-MT, das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverão 
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data da terceira 
publicação.

Nesta oportunidade, ficam V.Sª cientificados que o  não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do Art. 26 & 7º da Lei 9514/97.                                 

                                    Cáceres-MT, 05 de Junho de 2016.
                                                      Suellen Cristine da Cruz
                                                   Escrevente Juramentada
Aos Ilmos Srs.
FRANK HENRIQUE DE SOUZA
THAIS CRISTINA BATISTA DO COUTO
Rua Veneza Lote 05 Quadra 07 – Loteamento Brianza
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  

DATA PRESTAÇÃO VALORES
04/10/2015 4 R$ 903,67
04/11/2015 5 R$ 930,45
04/12/2015 6 R$ 917,30
04/01/2016 7 R$ 902,60
04/02/2016 8 R$ 845,94
04/03/2016 9 R$ 832,40
04/04/2016 10 R$ 818,01

Barra do Pari, equivalente a 70% 
do orçamento final. O problema é 
que muitos materiais já instalados 
(louças, portas, traves, fiação 
elétrica, refletores) foram 
r o u b a d o s .  O  e n g e n h e i r o  
responsável pela obra, José 
Carlos Pagani, afirmou que 
estudos serão feitos para saber os 
reais prejuízos causados pelo 
tempo que a obra ficou parada.

-  Vamos fazer esse 
levantamento para que possamos 
chegar a um número do que foi 
deteriorado devido a  paralisação 
- concluiu. Existe um impasse 
entre a SECID e Federação Mato-
grossense de Futebol – FMF, o 
ó r g ã o  d o  g o v e r n o  q u e r  
transformar o COT-Pari em um 
centro paralímpico, já a entidade 

escaso, desperdício de Ddinhe i ro  púb l ico . . .  
podemos citar inúmeras 

palavras que relatam a atual 
situação do Centro Oficial de 
Treinamento em Várzea Grande – 
COT- Pari, que teve o gramado 
totalmente queimado após 
incêndio. A finalidade era ser 
construído para servir de suporte 
e treinamento para as seleções 
que jogassem em Cuiabá durante 
a Copa do Mundo em 2014, 
porém dois anos já se passaram e 
a obra ainda não foi concluída. 
Para piorar, o que tinha sido 
construído por lá foi parcialmente 
destruído pelas chamas.

A grama tipo bermuda 
que foi plantada no local, teve um 
custo estimado em R$ 93mil, 

investimento considerado alto e 
que pode ter sido destruído pelo 
fogo .  De  aco rdo  com o  
engenheiro agrônomo Francisco 
Campos, a recuperação da grama 
pode não acontecer. 

- Ela não aguenta fogo, 
então corre o risco desse 
graminho não brotar novamente. 
A chuva nesse período pode 
faltar, então tem que ser feito uma 
i r r igação per iodicamente ,  
adubagem e ver como a grama irá 
se comportar. Caso não tenha esse 
tratamento, ela (grama) pode 
morrer de vez e se tornar apenas 
sujeira – concluiu.

No último levantamento 
feito pela SECID – Secretária de 
Cidade, foi desembolsado cerca 
de R$ 22milhões na obra do COT 

  Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

Roberto Fonseca, Cuiabá

Roberto Fonseca cita vitória fantástica 
e parte tática perfeita do Cuiabá

SÉRIE C

CINZAS

Incêndio atinge gramado e barracão, 
e compromete COT Barra do Pari

Centro Oficial de Treinamento deveria estar pronto para a Copa do Mundo 2014, mas 
até hoje segue em litígio entre Governo de Mato Grosso e consórcio responsável

  Foto: Reprodução/TVCA

COT Barra do Pari com o campo queimado em agosto de 2016

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças importantes e 
positivas em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. 

Um projeto pode começar a ganhar força e 
ser o carro chefe dessas mesmas 
mudanças. Sua saúde passa por um ótimo 
momento de força e equilíbrio.

08SOCIAL
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By Rosane Michels

Esotérico

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de boas novidades para o 
seu coração. Um romance, 
que vem sendo desenhado 

pelo Universo, começa a ganhar força. Se 
já for comprometido, aproveite este dia, 
para fazer algumas mudanças positivas 
em sua forma de relacionar-se.

O sol em seu signo, recebe 
um ótimo aspecto de Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de boas novidades para 
o seu coração. O período 

pode envolver o início de um romance, que 
vem sendo desenhado pelo Universo. 
Algumas mudanças positivas podem 
acontecer e serem o carro chefe de um 
novo ciclo que começa.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
maior  in te r io r i zação  e  
reclusão. Você sentirá mais 
prazer e segurança, estando 

próximo dos seus, especialmente de seus 
pais. O período é bom para começar reformas 
ou para redecorar sua casa. Um contrato de 
compra e venda, pode ser firmado.

O Sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
bastante positivos para a 
comunicação e tudo o que se 

relaciona com ela. O período é ótimo para 
firmar contratos e fazer contatos 
importantes para sua carreira. As viagens, 
os estudos e as reuniões de negócios são 
beneficiados nesta fase. 

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
maior envolvimento e boas 
novidades, relacionadas a 
projetos que envolvam o 

aumento de seus rendimentos. O dinheiro 
chega com mais facilidade nos próximos 
dias. O período é ótimo para organizar 
ganhos e gastos e para novos investimentos.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de boas novidades, que 
podem envolver mudanças 

bastante positivas em sua vida profissional 
e planos de carreira. Uma promoção, 
esperada há muito tempo pode surgir. É 
possível que você receba o convite para 
trabalhar em um novo projeto.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças positivas em 
um projeto de médio prazo. 

Uma viagem pode ser marcada ou 
realizada nos próximos dias. É possível 
também, que você decida por realizar um 
novo curso superior, ou uma mudança de 
cidade ou país.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
seu signo  deixando você mais 
fechado e introspectivo, 
decidido a alcançar seus 
o b j e t i v o s  p e s s o a i s  e  

profissionais. O período é bom para 
organizar ganhos e gastos, além de 
investimentos, especialmente se estiver 
envolvido em uma parceria comercial ou 
sociedade.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
m a i o r  m o v i m e n t o  e  
envolvimento com seus 
r e l ac ionamen tos .  Uma  

sociedade ou parceria pode ser firmada, ou 
um namoro, que vem sendo desenhado pelo 
Universo, começar. O período envolve 
mudanças positivas em sua vida social.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
maior envolvimento com seu 
mundo emocional, que passa 
p o r  u m  m o m e n t o  d e  

mudanças positivas. Colabore com o 
Universo e dedique-se a momentos de 
interiorização e meditação. Procure o 
contato direto com o Sagrado dentro de si 
mesmo.

O sol em Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças positivas 
relacionadas a um projeto em 
equipe. Uma equipe de 

trabalho pode precisar de remanejamentos, 
para que o projeto cumpra suas metas. O 
relacionamento com colegas e superiores 
melhora sensivelmente.

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

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Abrimos nossa High Society homenageando uma 
pessoa muito especial que hoje esta brindando a 
passagem de mais um ano de vida e experiências. 
Parabéns minha irmã Triana Michelis Campana 
Leal por mais esta data que estamos tendo o 
privilegio de estar comemorando ao seu lado. 
Felicidades e muitos anos de vida repletos de 
realizações. 

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

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

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

Uma terça-feira regada de muitas bênçãos a 
Everaldo Santos e sua finess esposa Cristiane que 
cativam a todos com sua simpatia.  

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

Chegou ao mundo para colorir em dobro a vida do 
papai Julio Cesar, da mamãe Julianny e da 
irmãzinha Sophia as gêmeas Lívia e Julia. 
Rogamos ao Papai do Céu que  abençoe muito a 
vida dessas princesinhas. Sejam bem vindas!

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

Em tempo parabenizamos a linda e encantadora 
Maria Celia Borim que no dia 3 comemorou ao lado 
de amigos e familiares a passagem do seu aniversário 
e desejamos os mais sinceros votos de saúde, paz, 
felicidades e muitos anos de vida a sua filha Julia 
Borim que hoje esta colhendo mais uma rosa no 
jardim de sua existência. Felicidades e que Deus 
continue abençoando esta linda família.

Felicidades mil ao novo casal de pombinhos da 
nossa city Adilson Barbosa e Thatyane Louback 
que estão curtindo a magia do amor. 
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