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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado 
de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
A G NUNES ME (CNPJ Nº 05.998.177/0001-42) RUA CEL. JOSE DULCE 375 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175741 – 13/03/2017 – Nº TIT 201612932 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA 
TABELA D CUSTAS; PEDRO MARCIO DA SILVA RODRIGUES (CNPJ Nº 12.018.631/0001-17) SAO JOAO 448 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175746 – 13/03/2017 – Nº TIT 20168015 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; S A DANTAS (CNPJ Nº 02.763.783/0001-90) PCA BARAO DO RIO BRANCO SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175548 – 08/03/2017 – Nº TIT 201615437 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; S A DANTAS (CNPJ Nº 02.763.783/0001-90) PCA BARAO DO RIO BRANCO SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175757 – 13/03/2017 – Nº TIT 201615437 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; S. DE LIMA SUPERMERCADO ME (CNPJ Nº 11.355.897/0001-92) AV. PRESIDENTE AFONSO PENA 188 – BAIRRO CIDADE NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175440 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171751 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; S. N. DO NASCIMENTO ME (CNPJ Nº 10.414.833/0001-52) RUA GERANIOS 300 ESQ RUA DAS MAGNOLIAS 
– BAIRRO JD PADRE PAULO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175449 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171993 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; S. R. T. COSTA (CNPJ Nº 09.024.136/0001-06) 
RUA MARIZ DE BARROS 293 – BAIRRO SANTA CRUZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175426 – 07/03/2017 – Nº TIT 201616925 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SALTO GRANDE 
DO RIO COMERCIO DE EQUINOS LTDA (CNPJ Nº 05.154.685/0004-97) RUA SEBASTIAO RIBEIRO 292 – BAIRRO JD PARAISO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175604 – 09/03/2017 – Nº TIT 20171260 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO 
DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ Nº 05.373.017/0001-08) AV GETULIO VARGAS 439 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175424 – 07/03/2017 – Nº TIT 20168754 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ Nº 05.373.017/0001-08) AV GETULIO VARGAS 439 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175441 – 07/03/2017 – Nº TIT 20171773 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SASSI E MILANDA LTDA ME (CNPJ Nº 07.940.271/0001-76) RUA JOSE DE ARRUDA 26 – BAIRRO JD 
PANORAMA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175423 – 07/03/2017 – Nº TIT 201614024 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SEBASTIAO FIRMINO FILHO (CNPJ Nº 05.527.810/0001-14) 
RUA DO CEDRO SN – BAIRRO CARAMUJO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175534 – 08/03/2017 – Nº TIT 201612484 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; SEBASTIAO DE MORAES 
ME (CNPJ Nº 11.728.923/0001-80) DEPUTADO MANOEL PINHEIRO 333 – BAIRRO SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175379 – 06/03/2017 – Nº TIT 201615962 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA 
TABELA D CUSTAS; SILVIA FERNANDES FERREIRA (CNPJ Nº 655.233.421-49) AV TALHAMARES 1172 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175417 – 07/03/2017 – Nº TIT 201617351 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; SHOP DO BEBE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (CNPJ Nº 07.196.138/0001-57) AV SETE DE SETEMBRO 30 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175552 – 08/03/2017 – Nº TIT 201613197 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; SHOP DO BEBE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (CNPJ Nº 07.196.138/0001-57) AV SETE DE SETEMBRO 30 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175411 – 07/03/2017 – Nº TIT 20167834 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; T M DOS PASSOS (CNPJ Nº 09.173.601/0001-70) AV PRINCIPAL SN – BAIRRO CARAMUJO - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 175546 – 08/03/2017 – Nº TIT 20169197 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; T M DOS PASSOS (CNPJ Nº 09.173.601/0001-70) AV PRINCIPAL SN – BAIRRO CARAMUJO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175755 – 13/03/2017 – Nº TIT 20169197 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; T P CAMINI (CNPJ Nº 13.713.366/0001-50) CORONEL FARIA 70 – BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175553 – 08/03/2017 – Nº TIT 201616590 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; TRANSP PRESENCIAL RODOV. FRIGORIFICADOS LTDA 
(CNPJ Nº 07.046.354/0001-16) RUA MARCILIO DIAS 529 – BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175596 – 09/03/2017 – Nº TIT 2017872 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D 
CUSTAS; TRANSP. PRESENCIAL RODOV. FRIGORIFICADOS LTDA (CNPJ Nº 07.046.354/0001-16) RUA MARCILIO DIAS 529 – BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175259 – 03/03/2017 – Nº TIT 20168891 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; USA COM DE IMP E EXP DE PROD ELETRONICOS LTDA (CNPJ Nº 07.393.756/0001-97) RUA AMADOR FLORENCE 026 – BAIRRO BOTAFOGO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175410 – 07/03/2017 – Nº 
TIT 20168261 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; V. GONZAGA DOS REIS (CNPJ Nº 10.997.901/0001-53) PADRE CASSEMIRO SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
175253 – 03/03/2017 – Nº TIT 201615506 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; V L DE MORAES NEIVA ME (CNPJ Nº 09.365.390/0001-78) RUA DAS OPALAS 55 PROX SENAI – BAIRRO COHAB VELHA 
- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175244 – 03/03/2017 – Nº TIT 20151923 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; VALDEMAR JOIA DA SILVA FILHO ME (CNPJ Nº 11.720.019/0001-29) DAS 
GRAUNAS 904 FRENTE – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175388 – 06/03/2017 – Nº TIT 201615953 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; VALDEMAR PINTO 
DE MIRANDA (CNPJ Nº 567.660.501-44) RUA PROGETADA QD 12 LT 16 – BAIRRO 12 DE AGOSTO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175621 – 09/03/2017 – Nº TIT 20165375 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM J 
DA TABELA D CUSTAS; VALDEMIR DA SILVA ALVES (CNPJ Nº 05.892.942/0001-45) CACERES – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175583 – 09/03/2017 – Nº TIT 201612725 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; VALDEVINO DE SOUZA ME (CNPJ Nº 14.948.988/0001-20) AV PRINCIAL SN MERCEARIA CARAMUJO – BAIRRO JD VITORIA REGIA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175371 – 06/03/2017 – Nº TIT 20166211 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; W GONCALVES DROGARIA ME (CNPJ Nº 12.536.601/0001-00) SAO LUIZ 1800 – BAIRRO JUNCO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175748 – 13/03/2017 – Nº TIT 
201617172 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; WANDERSON DOS S SILVA (CNPJ Nº 09.283.444/0001-56) DEP. DORMEVIL COSTA FARIA 650 – BAIRRO JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 
– PROTOCOLO 175752 – 13/03/2017 – Nº TIT 201614378 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; WANDERLEI PEREIRA DA SILVA (CPF Nº 891.477.661-15) LOTE 05 DA QDA 18 SETOR 09 - CACERES MT 
- CEP 78200000 – PROTOCOLO 175264 – 03/03/2017 – Nº TIT 20165753 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; ADILSON DA SILVA AMORIM (CPF Nº 814.062.821-20) R BILBAU 20 – BAIRRO JD 
IMPERIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175722 – 13/03/2017 – Nº TIT 12616002582 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA OUTRAS MULTAS – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; ADRIANO PAULINO 
FERREIRA PEREIRA (CPF Nº 895.026.041-72) RUA SAO PAULO 99 BAIRRO CAVALHADA 0 SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175688 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116008361 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. 
ATIVA IRPF – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; ANA LUCIA ARTIOLI (CPF Nº 043.396.588-63) R 1 38 CONJ CRUZEIRO DO SUL – BAIRRO VILA IRENE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175678 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116006233 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; C F DE MENDONCA REPRESENTACOES ME (CNPJ Nº 04.698.124/0001-43) DOS COELHOS 10 QD 23 FUNDOS – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175729 
– 13/03/2017 – Nº TIT 12616003277 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA COFINS – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; C F DE MENDONCA REPRESENTACOES ME (CNPJ Nº 04.698.124/0001-43) DOS COELHOS 10 QD 23 
FUNDOS – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175699 – 13/03/2017 – Nº TIT 12216001005 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPJ – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; C F DE 
MENDONCA REPRESENTACOES ME (CNPJ Nº 04.698.124/0001-43) DOS COELHOS 10 QD 23 FUNDOS – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175728 – 13/03/2017 – Nº TIT 12616003276 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – 
CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA CONTRIBUICAO SOC – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; C F DE MENDONCA REPRESENTACOES ME (CNPJ Nº 04.698.124/0001-43) DOS COELHOS 10 QD 23 FUNDOS – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
175736 – 13/03/2017 – Nº TIT 12716000617 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA PIS – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (CNPJ Nº 02.507.099/0001-48) 
TALHAMARES 1244 SALA A – BAIRRO JD DO TREVO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175698 – 13/03/2017 – Nº TIT 12216001003 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPJ – ITEM L DA TABELA D 
CUSTAS; IVO HILARIO STROHER ME (CNPJ Nº 07.150.307/0001-18) XV DE NOVEMBRO SN BEIRA RIO – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175727 – 13/03/2017 – Nº TIT 12616003272 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: 
FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA MULTA ATR. DECL. – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; JACKLINE MARCIA DIAS TINGO (CPF Nº 469.145.011-49) A 31 QD C – BAIRRO CIDADE ALTA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175687 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116008360 – APRES 
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI ME (CNPJ Nº 10.676.903/0001-40) SO JORGE 300 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175704 – 13/03/2017 – Nº TIT 12516001713 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA CLT – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; LUCIA DE LOURDES GONCALVES (CPF Nº 082.591.728-01) R SENEGAL 99 – 
BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175693 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116008546 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; LUIS EDUARDO 
FERREIRA ME (CNPJ Nº 02.651.728/0001-09) SAO JOAO 224 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175703 – 13/03/2017 – Nº TIT 12516001708 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA CLT – 
ITEM J DA TABELA D CUSTAS; MARCIA ISABEL DA SILVA ME (CNPJ Nº 10.787.880/0001-41) BR 174 SN – BAIRRO SANTO ANTONIO DOEST - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175724 – 13/03/2017 – Nº TIT 12616003268 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA MULTA ATR DECL – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARCIO FERREIRA DA LUZ ME (CNPJ Nº 13.836.548/0001-18) B 16 – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175723 – 13/03/2017 – Nº TIT 
12616003267 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA MULTA ATR DECL – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARIA JOSE STAEL DE SOUZA ARAUJO (CPF Nº 354.415.427-72) R DAS PIRAPUTANGAS 775 – BAIRRO 
CAVALHADA III - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175676 – 13/03/2017 – Nº TIT 12114008446 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; REINALDO NORBERTO DA 
SILVA (CPF Nº 002.666.761-46) R POUPEO DE BARROS 05 QD 04 – BAIRRO JD SOLUCAO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175677 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116006214 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA 
IRPF – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; SANDRO MIGUEL DA SILVA PAULA (CPF Nº 571.350.291-00) R IRMAOS CASTRILLON 352 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175680 – 13/03/2017 – Nº TIT 12116006359 – APRES PROCURADORIA GERAL DA 
FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; SOLANGE TOLEDO BARBOSA (CPF Nº 021.801.661-17) R LOBO 00 CHACARA ZE PEQUENO – BAIRRO BOA ESPERANCA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175694 – 
13/03/2017 – Nº TIT 12116008547 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA IRPF – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; VAGNER FERREIRA GONCALVES E CIA LTDA ME (CNPJ Nº 09.441.922/0001-09) COSTA MARQUES 851 
SALA A – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175712 – 13/03/2017 – Nº TIT 12516002285 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. ATIVA CLT – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; VAGNER FERREIRA 
GONCALVES E CIA LTDA ME (CNPJ Nº 09.441.922/0001-09) COSTA MARQUES 851 SALA A – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175713 – 13/03/2017 – Nº TIT 12516002667 – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA 
NACIONAL DIV. ATIVA CLT – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; JOSE DE OLIVEIRA E SILVA (CPF Nº 241.715.491-91) RUA DOS ELCHAMY 12 QD 2 – BAIRRO COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175654 – 10/03/2017 – Nº TIT 2017010301 – APRES PROCURADORIA 
GERAL FEDERAL PGF – CEDENTE: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; RONALDO RAMOS DA SILVA (CPF Nº 825.102.101-49) RUA ROZAURO DE ARAUJO SN – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 175656 – 10/03/2017 – Nº TIT 2017L01F506 – APRES PGF PROCURADORIA GERAL FEDERAL – CEDENTE: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 
240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 21 DE MARÇO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

Defensoria Pública não viu outra 
alternativa senão ajuizar a Ação Civil 
Pública, argumentando que os 
Conselhos Nacional e Estadual da 
Educação extrapolaram o poder 
regulamentar e foram além do que a 
Constituição Federal e as leis federais 
estipulam sobre o direito à educação 
fundamental. 

O pedido de liminar foi 
deferido pelo juízo da Comarca, que 
determinou que o município 
matricule, no prazo máximo de cinco 
dias úteis do pedido do responsável 
legal, em qualquer das escolas 
públicas municipais, todas as crianças 
que venham a completar quatro anos 
de idade no decorrer do ano letivo de 
2017.

negado por  uma escola  do 
município. Acontece que, com o 
objetivo de resolver o problema 
extrajudicialmente, o Defensor 
encaminhou ofício à Secretária 
Municipal de Educação, solicitando 
informações sobre a situação da 
criança. Em resposta, a pasta 
informou que, conforme artigo 2º, da 
Resolução nº 06/2010, do Conselho 
Nacional de Educação, e artigo 16, 
da Resolução Normativa nº 02/2015, 
do Conselho Estadual de Educação, 
o ingresso na pré-escola deverá 
ocorrer somente na hipótese em que 
a criança tiver completado quatro 
anos de idade até 31 de março do ano 
em que ocorrer a matrícula. 

Diante da negativa, a 

 Defensor Público que atua Ona Comarca de Araputanga, 
Carlos Wagner Gobati de 

Matos, garantiu, por meio de Ação 
Civil Pública com pedido de liminar, 
que instituições de ensino da 

Comarca realizem imediatamente a 
matrícula na pré-escola de todas as 
crianças que vierem a completar 
quatro anos de idade no decorrer do 
ano letivo de 2017, suspendendo 
efeitos de resolução normativa e 

demais  a tos  do Estado que 
determinem o contrário. 

A ação foi motivada por 
reclamação de uma mãe que teve o 
pedido de matrícula de seu filho, que 
completaria quatro anos em abril, 

NA JUSTIÇA

Defensor público garante matrícula de
crianças na pré-escola em Araputanga

Assessoria  
Foto: Assessoria

Defensor Público que atua na Comarca de Araputanga, Carlos Wagner Gobati de Matos

m assalto a mão armada que Uteve como vítima um casal 
de amigos em Pontes e foi 

esclarecido pela Polícia Judiciária 
Civil, na segunda-feira (20.03), com 
a prisão dos dois suspeitos poucas 

horas após o crime.
Após serem identificados nas 

investigações da Delegacia de Pontes 
e Lacerda, Fábio Dantas de Oliveira, 
38, o “Gordo” e Bernardo Leite 
Oliveira Junior, 25, conhecido como 
“Radiado” foram presos e autuados 
em flagrante pelo crime de roubo.

O roubo aconteceu no início 
da madrugada de segunda-feira (20), 
quando os dois criminosos em uma 
motocicleta abordaram as vítimas, 
que caminhavam por uma Avenida, 
no Centro da cidade. Simulando 
estarem armados, os suspeitos 
exigiram os objetos pessoais das 
vítimas, subtraindo documentos, três 
aparelhos celulares e um relógio 
feminino dourado.

Assim que foram acionados 
do crime, os investigadores da 
Delegacia de Pontes e Lacerda 
iniciaram as diligências conseguindo 
identificar e prender os autores do 
crime.  

ATRÁS DAS GRADES

Dupla de assaltantes é presa pela
Polícia Civil em Pontes e Lacerda

Assessoria PJC

 
Foto: TVCO

Dupla que cometeu assalto foi presa poucas horas depois do crime
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planejadas, localizadas em Santo 
Antônio das Lendas, Barranco 
Vermelho e Paratudal.

S e g u n d o  d a d o s  d o  
Ministério dos Transportes, um 
número potencial de commodities 
adicionais poderia ser transportado 
pelo Rio Paraguai, sendo as 
commodities mais promissoras: 
soja, farelo de soja e milho. A região 
de Cáceres, por exemplo, tem uma 
área de atendimento que cobre um 
raio de 500 km, correspondendo 
a t u a l m e n t e  à  p r o d u ç ã o  d e  
aproximadamente 12 milhões de 
toneladas de grãos.

Dados da Agência Nacional 

de  Transpor tes  Aquaviár ios  
(ANTAQ), somente em Mato 
Grosso tem uma movimentação 
atual de grãos da ordem 27,5 milhões 
de toneladas (equivalente a 14,9% da 
produção) e um potencial para 40,3 
milhões de toneladas (cerca de 60% 
da produção).

“Por isso a necessidade da 
criação desta Câmara que fará o 
estudo e o debate, a fim de apresentar 
medidas para a efetivação dos portos 
da região oeste, bem como a devida 
concretização da Hidrovia Paraguai-
Paraná”, destacou o deputado Dr. 
Leonardo.
 

 evento acontece no Centro Ode Eventos  Maria Sophia 
Leite, na SICMATUR, com  

a presença do governador de Mato 
Grosso, Pedro Taques e autoridades 
d e  E s t a d o ,  b e m  c o m o ,  
representantes do governo da 
Bolívia. A instalação segue com 
programação até o dia 24, com 
diversas palestras sobre o tema, que 
serão ministradas pelos especialistas 
no assunto.

Avaliação da Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental, 
com o coordenador geral do Instituto 
Tecnológico de Transportes e 
Infraestrutura (ITTI), Eduardo 

Ratton. Aspectos Jurídicos, com o 
coordenador jurídico do ITTI, Ruy 
Zibetti. Aspectos Econômicos, com 
a engenheira civil, Flávia Waydzik. 
Hidrodinâmica e Levantamentos de 
Campo, com a engenheira ambiental 
e mestre em engenharia de recursos 
hídricos e ambiental, Dra. Renata 
Correia. Paraguai - Navegando... 
Navegando, com o engenheiro do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Cáceres, Adilson Reis e, Cáceres no 
C o n t e x t o  R e g i o n a l  e  d o  
Desenvolvimento, com o professor 
doutor da Unemat, Evaldo Ferreira; 
serão alguns dos temas a serem 
abordados.

Segundo o deputado Dr. 
Leonardo, dois grandes fatores 
embasam a necessidade desta 
Câmara. Primeiro, a explosão da 
produção agrícola do estado, 
estimada em 40 milhões de toneladas 
de grãos. Segundo, a demanda 
mundial por alimentos, aliado a 
grande demanda de produção 
agrícola reprimida em Mato Grosso, 
que tem vocação para o transporte 
hidroviário.

De acordo com o ITTI, a 
hidrovia do rio Paraguai é uma das 
que oferece as melhores condições 
de navegação no país. Sai de 
Cáceres, em Mato Grosso até Nova 
Palmira, no Uruguai. São 3.442 
quilômetros que servem Brasil, 
Bolívia, Paraguai, Argentina e 
Uruguai, dos quais 1.270 km ficam 
em território brasileiro.

Com o funcionamento da 
hidrovia haveria uma redução no 
custo do frete em até 30% na região 
oeste, sul e sudeste do estado, de 
acordo com estudos do Movimento 
Pró Logística. No porto de Cáceres 
e x i s t e m  d u a s  E s t a ç õ e s  d e  
Transbordo de Carga (ETC) – os 
antigos terminais portuários. Uma 
do governo federal, cuja concessão 
está vencida e outra do grupo Docas 
de Mato Grosso. Ambas estão 
desativadas há pelo menos seis anos. 
Há ainda, na extensão do rio, outras 
três Estações de Transbordos 

 Secretaria de Estado de AEducação, Esporte e Lazer 
(Seduc) abriu inscrições para a 

realização das Provas do Exame Online 
da Educação Básica - Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e da 
certificação do aluno. Os interessados 
devem se cadastrar . O no site da Seduc
processo é gratuito.

O dia e o local para fazer o 
exame online serão escolhidos pelo 
aluno, atendendo as necessidades do 
candidato. A avaliação é presencial e 
ocorrerá em todas as Unidades dos 
Centros de Educação de Jovens e 
Adultos (Cejas) de Mato Grosso.

Esta é uma oportunidade para 
que jovens e adultos que não 
concluíram seus estudos consigam a 
certificação. Podem se inscrever para o 
exame de Ensino Fundamental o 
candidato cuja idade, na data da prova, 
for igual ou superior a 15 (quinze) anos; 
para o Ensino Médio, o candidato cuja 
idade, na data da prova, for igual ou 
superior a 18 (dezoito) anos, 
independentemente de comprovação 
da escolaridade anterior.

O candidato retido no último 
ano do Ensino Médio poderá se 
inscrever na(s) área(s) em que não 
obteve êxito.
Cadastro - Ao acessar  o o portal,
interessado deve preencher um 
cadastro, contendo nome, filiação, 
m u n i c í p i o  d e  n a s c i m e n t o  
(naturalidade), número do documento 
de identidade (RG e outro similar), com 
a sigla do órgão expedidor e UF 
emitente, número do CPF (exceto para 
indígenas), etapa na qual está se 
inscrevendo, data, local e período da(s) 

prova(s).
O coordenador do Exame 

Online, Antonio Marcos Passos, 
explica que antes de realizar o 
agendamento das provas, o candidato 
precisa, obrigatoriamente, preencher 
um questionário socioeconômico. 
“Também é no momento da inscrição 
que o candidato faz a escolha do Centro 
de Educação de Jovens e Adultos de sua 
cidade ou de uma cidade mais próxima 
da sua residência, ou ainda outro de sua 
preferência, para realização das 
provas”.

No ato do pré-cadastro o 
Sistema gera para o candidato, um 
comprovante de inscrição com número 
de protocolo, o qual deve ser 
a p r e s e n t a d o  n o  m o m e n t o  d a  
confirmação deste no CEJA.
As provas - A partir de 2014, as provas 
passaram a ser realizadas apenas por 
Áreas do Conhecimento, haja vista o 
alinhamento entre o Exame Online e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e 
Orientações Curriculares para a EJA 
em Mato Grosso. Sendo, Linguagens, 
Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Matemática.

Ao todo são 20 (vinte) 
questões objetivas e o peso equivalente 
para cada questão corresponde a 0,5 
(meio ponto), totalizando 10,0 (dez) 
pontos.

As provas serão realizadas 
entre 13 de março e 22 de dezembro de 
2017, sendo que o período entre 11 a 22 
de  dezembro  f i ca  rese rvado ,  
prioritariamente, para realização de 
reagendamentos, solicitados por meio 
de Recurso.

Câmara Temática da Hidrovia Paraguai-Paraná
será instalada nesta quinta-feira, em Cáceres

Lis Ramalho
Foto: Arquivo

EDUCAÇÃO

Seduc abre inscrições para
o Exame Supletivo Online

Viviane Saggin/Seduc-MT

Cáceres-MT, quarta-feira 22 de março de 201704

o l i c i a i s  M i l i t a r e s  Patenderam na manhã de 
ontem, ocorrência de 

tentativa de homicídio no centro 
da cidade.

O fato aconteceu na Rua 
dos Operários, próximo ao 
CREAS. 

A ví t ima Lucas  de  
Oliveira Pereira, de 22 anos, 
pediu socorro a populares que 
acionaram a polícia e o Corpo de 
Bombeiros. Lucas foi alvejado na 
rosto, mas estava consciente.

D e  a c o r d o  c o m  
testemunhas o jovem informou 
que vinha sendo ameaçado de 
morte, porém não revelou quem 
seria o autor do disparo.

proteção integral e 1,7% a UCs de uso 
sustentável.
Confira a programação:
DIA 22/03/2017 – QUARTA-FEIRA
Chegada e acomodação em Cuiabá, 
translados do Aeroporto para hotéis
DIA 23/03/2017 – QUINTA-FEIRA
08:30 / 09:00 – Abertura
09:00 / 09:40 – Contextualização do 
Pantanal e principais ameaças
10:00 / 12:00 – Nota Técnica sobre o 
projeto de Lei do Pantanal
12:00 / 13: 30 – Almoço
14:00/ 15:00 – Nota Técnica sobre o 
projeto de Lei do Pantanal (continuação) 
e definição de data e comissão para a 
Audiência Pública em Brasília
15:30 / 18:00 – Articulação internacional 
de proteção ao Chaco-Pantanal;
DIA 24/03/2017 – SEXTA-FEIRA
08:30 / 12:00 – Planejamento de ações 
executivas prioritárias, conjuntas ou não, 
de proteção do Chaco/Pantanal
12:00 / 13:30 – Almoço
14:00/15:30 – Reunião aberta das 
Promotorias de Justiça de Bacias 
Hidrográficas do Estado de Mato Grosso
14:00 / 15:30 – Reunião para elaboração 
do documento final
16:00 – Assinatura de documento final da 
reunião
16:30 – Encerramento
DIA 25/03/2017
Manhã livre e translados para aeroporto

s Ministérios Públicos de Mato OGrosso e Mato Grosso do Sul, 
Ministério Público Federal e 

Rede Latino-Americana de Ministério 
Público Ambiental, reúnem-se nos dias 
23 de 24 de março, para realizar o 
primeiro encontro do grupo de trabalho 
dos MP´s em defesa do Chaco-Pantanal. 
O evento acontece na sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça, em 
Cuiabá.

O objetivo da reunião é debater 
a “Lei do Pantanal” que servirá de 
preparativo para audiência pública que 
será realizada em Brasília para discutir 
sobre o tema. No encontro será 
elaborado, ainda, uma nota técnica sobre 
os projetos de lei já existentes.

O encontro tem a finalidade de 
fortalecer o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Pantanal, mediante 
planejamento de ações executivas 
prioritárias, conjuntas ou não, de 
proteção ao Pantanal; combate ao 
desmatamento; proteção de nascentes; 
impacto das hidrelétricas no Planalto; 
impacto da agricultura e pecuária na 
planície; impacto das drenagens e 
implementação da legislação de 
transparência ambiental.Será analisado 
na reunião um possível mandado de 
injunção, visando suspender as 
atividades mais impactantes até que haja 
uma regulamentação nacional sobre o 
Pantanal. A reunião servirá também para 
discutir a articulação internacional dos 
Ministérios Públicos para a defesa do 
Chaco-Pantanal (Brasil, Argentina, 
Paraguai e Bolívia).
Um pouco do “Chaco” - O bioma 
Pantanal é uma das maiores extensões 
úmidas contínuas do planeta. Este bioma 
continental é considerado o de menor 
extensão territorial no Brasil, entretanto 
este dado em nada desmerece a 
exuberante riqueza que o referente bioma 
abriga. A sua área aproximada é 150.355 
km² (IBGE,2004), ocupando assim 
1,76% da área total do território 
brasileiro. Em seu espaço territorial o 
bioma, que é uma planície aluvial, é 
influenciado por rios que drenam a bacia 
do Alto Paraguai.

O Pantanal sofre influência 
direta de três importantes biomas 
brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica. Além disso sofre influência do 
bioma Chaco (nome dado ao Pantanal 

localizado no norte do Paraguai e leste da 
Bolívia). Uma característica interessante 
desse bioma é que muitas espécies 
ameaçadas em outras regiões do Brasil 
persistem em populações avantajadas na 
região, como é o caso do tuiuiú – ave 
símbolo do Pantanal.

Estudos indicam que o bioma 
abriga os seguintes números de espécies 
catalogadas: 263 espécies de peixes, 41 
espécies de anfíbios, 113 espécies de 
répteis, 463 espécies de aves e 132 
espécies de mamíferos sendo 2 
endêmicas. Segundo a Embrapa 
Pantanal, quase duas mil espécies de 
plantas já foram identificadas no bioma e 
classificadas de acordo com seu 
potencial, e algumas apresentam 
vigoroso potencial medicinal.

Apesar de sua beleza natural 
exuberante o bioma vem sendo muito 
impac t ado  pe l a  ação  humana ,  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  a t i v i d a d e  
agropecuária, especialmente nas áreas de 
planalto adjacentes do bioma. De acordo 
com o Programa de Monitoramento dos 
Biomas Brasileiros por Satélite – 
PMDBBS, realizado com imagens de 
satélite de 2009, o bioma Pantanal 
mantêm 83,07% de sua cobertura vegetal 
nativa.
Apenas 4,6% do Pantanal encontra-se 
protegido por unidades de conservação, 
dos quais 2,9% correspondem a UCs de 

em investigação pela  divisão de 
homicídios da 1ª Delegacia de 
Polícia Civil.

A vítima foi encaminhada 
ao hospital Regional para 
cuidados médicos. O caso segue 

( B e n t h a m  e  M i l l ) ,  k a n t i a n a  
(Fundamentação da Metafísica e dos 
Costumes e Introdução ao Estudo do 
Direito: Doutrina do Direito), rawlsiana 
(Uma Teoria de Justiça) e dworkiana (A 
Virtude Soberana). Investigou-se, ainda, a 
capacidade humana de fazer juízo 
(decisão) em Aristóteles (Ética à 
Nicômaco), Kant (Crítica do Juízo) e 
Gadamer (Verdade e Método).

Os resultados da presente obra 
são: a) uma concepção de direito pleno (e 
não puro); b) um método que tem a 
pretensão de minimizar a subjetividade 
n a s  d e c i s õ e s .
O autor: Danilo Pires Atala é egresso do 
curso de Direito da Unemat, e atua como 
professor na Instituição desde 1999, 
primeiramente como professor contratado 
e posteriormente como professor efetivo, 
hoje na cadeira de Direito Processual 
Civil. É mestre em Direitos Humanos e 
Sustentabilidade pela Universidade 
Federal do Pará e doutor em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidad del 
Museo Social Argentino.
P a r a  a d q u i r i r  a  o b r a  a c e s s e :  
https://www.jurua.com.br/shop_item.asp
?id=25550

 obra com 210 páginas tem como Aponto de partida a exposição da lei 
segundo Platão (A República) e 

Aristóteles (Retórica e Ética à Nicômaco) 
para fazer contraponto com o positivismo 
jurídico que é fundado por Hobbes 
(Leviatã). Kelsen (Teoria Pura do Direito) 
deu caráter científico ao Direito isolando 
seu objeto, que é a norma pura, e definindo 
seu método, que é a vinculação da norma 
maior sobre a menor. 

Acontece que este Direito 
científico não alcançou a objetividade 
científica nos limites internos da moldura 
kelseniana (quando se tem moldura). 
Assim o rigor científico empregado ao 
Direito não logrou seu objetivo: a decisão 
objetiva (ou correta). Neste sentido se 
investigou as principais teorias: Savigny 
(Metodologia Jurídica),  Dworkin 
(Levando os Direitos a Sério e Império da 
Justiça), Müller (Teoria Estruturante do 
Direito) e Alexy (Teoria da Argumentação 
Jurídica).

Buscou-se uma concepção 
metafísica do Direito, investigando uma 
causa primeira e uma concepção filosófica 
de Justiça em Aristóteles (Política), 
libertária (Nozick e Friedman), utilitária 

Jovem é alvejado por arma de fogo
na madrugada de ontem em Cáceres

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Da Redação

De acordo com testemunhas o jovem informou que vinha sendo ameaçado de morte, porém não revelou quem seria o autor do disparo

Foto: PM

Vitima Lucas no hospital

GRUPO DE TRABALHO

MPE´s de MT e MS reúnem-se
em defesa do 'Chaco-Pantanal'

Assessoria

O objetivo da reunião é debater a “Lei do Pantanal” que servirá de preparativo 
para audiência pública que será realizada em Brasília para discutir sobre o tema

Foto: Divulgação

LANÇAMENTO

Professor da Unemat lança
livro na área do Direito

Lygia Lima – Assessoria Unemat
Foto: Divulgação

Autor Danilo Pires Atala

Respeito os amigos que crêem que a 
operação "Carne Fraca" da Polícia Federal pode ter 
segundas intenções, como disputas internas dentro 
da corporação, e que provavelmente comprometerá 
uma importante cadeia produtiva da economia 
brasileira, responsável por gerar divisas fiscais, 
renda aos produtores e demais integrantes da referida 
cadeia produtiva e colaborar com o desempenho 
favorável da balança comercial, ao lado da cadeia 
produtiva agrícola. 

No Mato Grosso, quando houveram as 
operações contra o extrativismo ilegal de madeira, 
mediante notas frias e outras práticas ilícitas, houve, 
num primeiro momento, um forte impacto nesse 
ramo da economia e sua consequente cadeia 
produtiva. 

Muitos disseram, à época, que o propósito 
da ação era atender interesses internacionais, de 
ONG's estrangeiras e, claro, dos EUA. Mas, ao 
contrário disso, o que restou revelado pela história é 
que, sim, os crimes ambientais e financeiros 
praticados foram muitos e precisavam ser freados, 
prevenidos e combatidos. 

Com mais tempo, o que vimos, foi a 
adequação do setor às regras devidas, a manutenção 
dos empreendimentos que atuavam conforme o 
esperado, bem como a diversificação da matriz 
econômica do Nortão. 
 O maior exemplo é o de SINOP. Diferente 
do que muitos previram, ela teve seu boom 
desenvolvimentista após o incremento de outras 
cadeias produtivas e da regularização do setor 
madeireiro. 

Nem de longe sou contra a indústria 
brasileira. Porém, nem de perto sou a favor de crimes 
que ponham em risco a saúde da população.  Assim 
como a esquerda repudia a narrativa de que a 
corrupção é obra e arte dela exclusivamente, 
principalmente do PT e seu líder maior, Luís Inácio 
Lula dá Silva, outrossim, não acho razoável depositar 
todas as ações de combate ao crime organizado na 
conta de teses conspiratórias, seja lá de quem for. 

O maniqueísmo é nocivo de ambos os lados. 
A paisagem não é apenas preta ou branca. Existem 
diversas cores e uma infinitude de variações entre 
elas, que dão pistas da realidade.

Precisamos encontrar uma coloração - 
talvez não totalmente vermelha ou azul - que 
preserve o parque industriário nacional e seus 
empregos gerados e riquezas produzidas, ao mesmo 
passo e compasso que guarneça o maior patrimônio 
brasileiro: seu povo, com dignidade e saúde.

Voltando ao caso da "Carne Fraca", a 
circunstancial motivação dos autores dos fatos 
delituosos e os efeitos colaterais da ação policial, 
cumulados com o sensacionalismo de parte da 
grande mídia, não elide a responsabilidade dos 
executivos das empresas e agentes públicos que 
supostamente cometeram, em conluio, os crimes de 
estelionato, corrupção ativa e passiva e outros 
delitos, contra a ordem financeira e a saúde pública, 
ante as fortes evidências de adulteração do produto 
final, inclusive, atentando diretamente contra a 
dignidade e abusando da boa-fé dos consumidores 
internos e externos. 

Enfim, sem os gravíssimos crimes 
cometidos, não haveria operação, a despeito das 
hipóteses conspiratórias ou reais de disputa interna 
na PF, bem como dos resultados pouco desejados 
para a economia, a curto prazo, no entanto, essenciais 
para a saúde pública, em todos os prazos, hoje, 
amanhã e depois. O animus está na dimensão 
subjetiva do problema, enquanto o crime, além de 
abjeto, é objetivo. 

Portanto, a denúncia pública não só se 
justifica, como é de interesse de toda a sociedade. E 
os responsáveis por tais atos abomináveis, motivados 
pela sede ao lucro a qualquer custo, devem suportar 
todas as consequências da lei, nos estritos limites do 
ordenamento jurídico pátrio. 

Isso será de suma importância até para 
separar o joio do trigo, pois, afinal de contas, a 
imensa maioria dos produtores não são criminosos, e, 
sim, trabalhadores. Por isso os fatos carecem, sim, 
serem elucidados, os suspeitos indiciados e as 
condutas delimitadas.  Sinto que, por exemplo, os 
princípios e valores dos pequenos e médios 
produtores, dos mais variados rincões do país, 
mostrarão-se mais sólidos do que o marketing e as 
propagandas da FRIBOI, JBS e companhia limitada.

Os produtores, que cumpriram com suas 
obrigações, seguindo todas as diretrizes legais, 
podem até ajuizar ações em face dessas grandes 
empresas, que beneficiam a matéria prima e 
comercializam o produto no mercado nacional e 
internacional, porém, no caso, mediante uso 
consciente e premeditado de meio vil e repugnante 
para obter vantagem financeira, em detrimento de 
todos, dos produtores e dos consumidores.
Paulo Lemos é advogado em Mato Grosso

FIES I
Começaram nesta segunda-feira (20) as 
inscrições para concorrer às vagas que não 
foram preenchidas no processo seletivo do 
p r imei ro  semes t re  do  Fundo  de  
Financiamento Estudantil (Fies). As 
i n s c r i ç õ e s  d e v e r ã o  s e r  f e i t a s  
exclusivamente na página do Sistema de 
Seleção do Fies, o FiesSeleção. A novidade 
deste ano é que as mantenedoras das 
instituições deverão, obrigatoriamente, 
informar pelo sistema FiesOferta os cursos 
com turmas formadas, para facilitar a 
procura pelo candidato.

FIES II
As vagas remanescentes são voltadas para 
candidatos que tenham participado de 
alguma edição do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido 
nota mínima de 450 pontos nas provas e não 
ter tirado nota 0 na redação. Além disso, é 
necessário comprovar renda familiar 
mensal bruta per capita de até três salários-
mínimos. Podem participar da seleção 
inclusive aqueles que já tentaram o 
financiamento pelo processo seletivo 
regular e não obtiveram sucesso. Após o 
registro no FiesSeleção, o candidato deverá 
conclui r  a  inscr ição no Sis tema 
Informatizado do Fies (Sisfies) nos dois dias 
úteis subsequentes. Os prazos de inscrição 
variam de acordo com a condição do 
estudante.

PROCON  ESTADUAL
Após nove anos, o Procon Estadual troca a 
superintendência. Foi oficializada ontem a 
exoneração da superintendente do Procon 
de Mato Grosso Gisela Simona. O 
advogado Angelo Boreggio Neto, assumiu o 
órgão com o compromisso de dar 
continuidade aos projetos desenvolvidos 
pelo Procon MT. A nomeação foi publicada 
no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso.  

BOLSA FAMÍLIA
O Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário (MDSA) vai repassar R$ 2,4 
bilhões aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família no mês de março. O 
pagamento teve início nesta segunda-feira 
(20) e segue até o dia 31. O repasse será feito 
a mais de 13,6 milhões de famílias, e o valor 
do benefício médio neste mês é de R$ 
178,44. Os recursos ficam disponíveis para 
saque durante 90 dias. Para saber em que dia 
sacar o dinheiro, deve-se observar o último 
dígito do Número de Identificação Social 
(NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, 
recebem as famílias com NIS de final 1. No 
segundo dia, os cartões terminados em 2 e, 
assim, sucessivamente. O valor de cada 
benefício varia de acordo com o número de 
membros da família, a idade de cada um e a 
renda declarada ao Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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Que seja para comemorar ou 
denunciar o descaso e a degradação, ou 
ainda para reflexão, não importa o 
motivo, o que vale é que a cada ano mais 
empresas, escolas, ONGs, governos  e 
cidadãos se mobilizam em torno do Dia 
Mundial da Água.

O Dia Mundial da Água foi 
criado pela ONU (Organização da 
Nações Unidas) em 22 de março de 
1 9 9 2 ,  v i s a n d o   p r o m o v e r  
conscientização sobre a relevância da 
água para a nossa sobrevivência e de 
outros seres vivos. Além disso, a data é 
um momento para lembrar a importância 
do uso sustentável desse recurso e a 
urgente necessidade de conservação dos 
ambientes aquáticos, evitando poluição 
e contaminação.

Para a data, todos os anos, a ONU 
define um tema para ser debatido no Dia 
Mundial da Água e durante esses 25 
anos, já foram discutidos vários temas, 
entre eles: Água e Desenvolvimento 
Sustentável; Ano Internacional de 
Cooperação pela Água; Água e Energia; 
Água e Segurança Alimentar; Água 
Limpa para um Mundo Saudável; Águas 
Transfronteiriças; Lidando com a 
Escassez da Água, entre outros.  No ano 
passado foi trabalhado Água e 
Empregos: Investir em Água é Investir 
em Empregos.
Para o ano de 2017, o tema escolhido 
pela ONU foi  Água Residual ,  
popularmente chamada de esgoto, as 
águas residuais compreendem todo o 
volume de água que teve suas 
características naturais alteradas após o 
uso doméstico, comercial ou industrial.

Trata-se de uma substância com 
grau de impureza que varia de acordo 
com sua utilização, mas que sempre 
contém agentes contaminantes e 
potencialmente prejudiciais à saúde 
humana e à natureza de modo geral.

O lançamento indiscriminado de 
águas residuais domésticas no Brasil é 
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um dos maiores problemas ambientais e 
de saúde pública.
E nesse contexto a ONU  levanta  a 
discussão sobre importância do 
tratamento das águas residuais. Só para 
se ter uma ideia no Brasil, a coleta e 
tratamento das águas residuais é ainda 
um grande desafio para o saneamento 
ambiental. Entre 2002 e 2005 foram 
produzidos cerca de 32 milhões de 
metros cúbicos de esgoto por dia. Deste 
total apenas 14 milhões são coletados e 
somente 4,8 milhões de metros cúbicos 
de esgoto são tratados, volume que 
corresponde a apenas 15% do total 
produzido.

De acordo com levantamento do 
Instituto Trata Brasil, apenas 48.6 % da 
população brasileira tem acesso à coleta 
de esgoto, sendo que apenas 40% deste 
efluente coletado passa por algum tipo 
de tratamento, o restante é descartado de 
forma indiscriminada nos rios. Ainda 
assim, o investimento do Governo 
Federal é de apenas 0,04% do PIB.

Se faz importante chamar 
atenção para esse grave problema que 
está matando nossa água, é um 
verdadeiro desastre ambiental diário e 
silencioso. São bilhões e bilhões de litros 
de esgotos jogados in natura todos os 
dias em nossos rios, lagos, bacias e mar. 
Isso significa um impacto ambiental 
gravíssimo, que deveria ser combatido 
por todos, é fundamental que políticas 
púb l i cas  de  t r a t amen to  se j am 
implementadas, bem como projetos de 
conscientização da população, se é que 
realmente queremos um pais sustentável 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente.

É dia de comemorar o Dia 
Mundial da Água, mas também é dia de 
exercermos cidadania  mobilizando com 
campanhas de conscientização e 
cobrando dos gestores públicos 
i n v e s t i m e n t o s  c o n s t a n t e s  e m  
saneamento básico.  

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Água Residual: um desastre silenciosoCrime ou conspiração da carne?

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando um dia 
intenso e com inúmeras 
responsabilidades. Algumas 
situações imprevistas podem 

surgir e você deve manter a calma. Quatro 
planetas em seu signo tornam você ainda 
mais assertivo e determinado. Procure não 
se envolver em confusões.

Esotérico

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando um dia de 
q u e s t i o n a m e n t o s  e  
aprofundamento em seu 
caminho espiritual, que pode 

passar por algumas avaliações. O dia é 
ótimo para práticas espirituais, mas, 
também, para o planejamento de novos 
projetos pessoais e profissionais.

A Lua se une a Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
deixando você mais fechado e 
vol tado para sua vida 
emocional mais profunda. 
Você pode estar mais voltado 

para a revisão de estratégias relacionadas a 
ganhos em uma sociedade ou parceria 
financeira. O momento pode envolver 
ganhos inesperados.

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando um dia de 
p r e s s ã o  n o s  
relacionamentos pessoais 

e/ou profissionais. O momento pode 
envolver ums situação de mal estar entre 
você e um amigo, sócio ou colega de 
trabalho. Procure manter a calma e não 
envolver-se em discussões.

A Lua se une a Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
indicando um dia de pressão, 
especialmente no trabalho. 
Procure manter a calma diante 
de imprevistos e não se 

envolva em problemas de colegas de 
trabalho. Sua saúde pode estar mais frágil, 
pois sua energia vital estará mais baixa. 
Portanto, evite ambientes e pessoas 
insalubres.

A Lua se une a Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
deixando você mais fechado e 
introspectivo, mais voltado 
para o seu mundo emocional e 
passado. O dia pode ser um 

pouco tenso e deixar seus nervos à flor da 
pele. O momento é bom para a reflexão e a 
interiorização. Procure meditar e fazer 
exercícios de respiração.

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano Urano indicando um 
d i a  d e  c o n f u s õ e s  e  
imprevistos relacionados a 

uma equipe de trabalho. Um projeto pode 
apresentar alguns problemas, mas nada 
que  não  possa  ser  so luc ionado 
rapidamente. Procure manter a calma e 
resolver uma coisa de cada vez.

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano deixando você mais 
fechado e voltado para seu 
mundo emocional. Você 
estará mais caseiro e 

envolvido com pequenos problemas 
domésticos. Procure não se envolver em 
problemas de familiares, fique longe deles 
e evite mal entendidos e decepções.

A Lua se une a Plutão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
possíveis mal entendidos e 
d i f i c u l d a d e s  n a  
comunicação. O dia pode 

indicar também problemas com um 
contrato já em andamento ou na renovação 
de um antigo. Procure manter a calma e 
deixe decisões definitivas para amanhã.

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

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando um dia de 
pequenos imprevistos e 
dificuldades na vida social, 

portanto, se puder, distancie-se dela. O 
momento pode envolver, também, 
problemas com um novo romance, como 
decepções e dificuldade de entendimento. 
Procure ser racional e manter a calma.

By Rosane Michels

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

A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano deixando você mais 
fechado e com os nervos à 
flor da pele. O momento 
p o d e  e n v o l v e r  u m  

imprevisto, que tenta arrancar seu 
equilíbrio. No entanto, você deve manter 
sua frieza costumeira e resolver o que for 
necessário, pois essa energia é passageira.

Uma quarta-feira repleta de coisas boas é o que 
desejamos ao promotor do MPE Rinaldo 
Segundo, que realiza  um brilhante trabalho em 
prol daqueles que necessitam.

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

Sempre elegantes e simpáticos, buscando oferecer a 
sociedade cacerense o que há de melhor em ensino de 
qualidade as nossas crianças, a diretora administrativa 
da Escola CEAF Rosa Amaral Vitorino e seu filho Victor. 
Bom Dia!!

************************
A Lua se une a Plutão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando um dia de 
pequenos problemas e 
dificuldades em sua vida 

material ou financeira. O momento pode 
indicar confusão ou atraso de um 
pagamento. No entanto, você deve manter 
a calma, pois tudo retoma o equilíbrio já 
amanhã.

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

Sucesso e empreendedorismo fazem parte do 
cotidiano da querida Eliane Ribeiro, ela que 
sempre busca inovar buscando o que tem de 
melhor em atendimento.

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

De bem com a vida, atendendo a todos com 
muita cordialidade oferecendo pacotes incríveis 
para desfrutar suas férias a simpática  gerente  
da CVC  Geany Moraes, que  merece nosso 
carinho e admiração.

Filhos são presentes  que Deus nos dá para tornar 
nossos dias mais doces e alegres. Por isso nosso 
destaque especial de hoje é dedicado a mamãe Graziely 
Alves juntamente com sua linda filha Yasmim.

importância dele para o Uruguai e 
seu povo apaixonado por futebol.

- Ele é mais que um técnico. 
Está desde 2006 no comando, o que 
tem uma repercussão grande no 
mundo. Pode ser que o Löw, caso 
siga no cargo, o ultrapasse por ser 
muito mais novo. Mas com certeza 
o Maestro tem um sentimento 
pessoal de satisfação pelo legado 
que deixará. Mais do que o número 
em si, é a mensagem que ele passa. 
Esperamos que seus colaboradores 
sigam pelo mesmo caminho no 

futuro - opinou Rafael Castillo, da 
Rádio Universal de Montevidéu.

A seleção uruguaia volta a 
treinar na tarde desta terça-feira, em 
seu CT, a portas fechadas. Já o 
Brasil treina em São Paulo e 
embarca à noite para Montevidéu. 
O desembarque está previsto para 
os primeiros minutos de quarta. No 
total, cerca de 35 mil ingressos já 
foram vendidos para o jogo da 
próxima quinta-feira, às 20h (de 
Brasília), no Estádio Centenário.
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 Luverdense abre a Odisputa das quartas de 
final da Copa Verde no 

estádio Passo das Emas. O duelo 
com o Rio Branco-ES será no dia 
29 de março com horário ainda a 
definir.

A volta está marcada para 
o dia 02 de abril, no Espírito 
Santo. O sorteio dos mandos de 
campo foi realizado nesta 
segunda-feira na sede da CBF.

Nas oitavas de final, o 
Verdão do Norte eliminou o 
Ceilândia-DF, após duas vitórias 
(1 a 0 e 3 a 1). Essa é a terceira 
participação do time de Lucas do 
Rio Verde no torneio regional. 
Em 2015, caiu para o Cuiabá na 
semifinal. Em 2016, a eliminação 
veio ainda na primeira fase para o 
Vila Nova-GO.

Se o Luverdense eliminar 
o Rio Branco-ES vai enfrentar o 
vencedor de Luziânia-DF e 
Rondoniense-RO. 

Veja os outros confrontos 
Águia de Marabá-PA x Paysandu-
PA
Remo-PA x Santos-AP
Luziânia-DF x Rondoniense-RO

Jogos de volta
Paysandu-PA x Águia de Marabá-
PA
Santos-AP x Remo-PA
Rondoniense-RO x Luziânia-DF

Globo Esporte

Globo Esporte

ão 70 anos de idade, mais de Sdez deles dedicados a 
seleção. No Uruguai, Óscar 

Tabárez é mais do que um treinador. 
E os números deixam isso claro: 
contra o Brasil, na próxima quinta-
feira, o ''Maestro'' vai completar 
168 jogos à frente da Celeste e se 
tornará o técnico com o maior 
número de jogos por uma mesma 
seleção. Atualmente ele está 
empatado com ele está empatado 
com o alemão Sepp Herberger, que 
treinou a Alemanha por duas vezes 
entre 1936 e 1964.

Até agora foram 167 jogos. 
Esse é o número oficial da 
Associação Uruguaia de Futebol 
(AUF) e da Fifa - outras fontes 
consideram partidas em que 
Tabárez estava suspenso, por 
exemplo. 

Mas o próprio Maestro diz 
que não liga muito para estatísticas 
quando é perguntado sobre o 
assunto. Foi assim quando analisou 
o bom momento do Uruguai nas 

eliminatórias - a equipe venceu 
todos os jogos em casa e ocupa a 
vice-liderança com 23 pontos, atrás 
apenas do Brasil.

-  O  Bras i l  l i de r a  a  
competição, vem jogando um 
grande futebol, emendou seis 
vitórias seguidas com Tite. Vamos 
tentar limitar a qualidade do ataque 
rival. Temos que defender bem, 
atacar bem e tratar de aproveitar as 
oportunidades. Até agora temos 
feito isso bem, ganhamos todos os 
jogos em casa. Mas isso não é 
garantia de nada, qualquer 
estatística é feita para ser 
derrubada. Pela qualidade do 
adversário e pelo que siginificará 
uma vitória em termos de 
classificação, não há partida mais 
motivante que essa - frisou.
Coordenador das seleções de base 
- Técnico do Uruguai desde 2006, 
Tabárez está em sua segunda 
passagem pela Celeste. A primeira 
foi entre 1988 e 1990. Atualmente, 
seu cargo é bem maior do que 

apenas comandar a equipe. Ele é 
também o coordenador das seleções 
sub-15, sub-17 e sub-20. A 
geografia do futebol uruguaio, 
aliás, facilita uma estratégia 
interessante. Dos 16 clubes da Série 
A, 15 são de Montevidéu. Isso 
permite com que os meninos das 
seleções de base treinem juntos pelo 
menos duas vezes por semana no 
''Complejo Uruguay Celeste'', o CT 
que fica há 30 minutos do centro da 
capital.

Mesmo debilitado pela 
idade e caminhando com a ajuda de 
uma muleta, Tabárez acompanha 
tudo de perto. Seu contrato atual 
tem validade até o fim das 
eliminatórias - com renovação 
a u t o m á t i c a  e m  c a s o  d e  
classificação para a Copa do Mundo 
da Rússia, em 2018. Como ele 
mesmo diz que ''toda estatística é 
feita para ser derrubada'', é possível 
que Joachim Löw, da Alemanha, 
um dia venha a bater o seu recorde.

Mas nada que diminua a 

Luverdense abre quartas de final 
da Copa Verde no Passo das Emas

29 DE MARÇO

Estádio Passo das Emas, Luverdense  

Foto: Assessoria/Luverdense

Comandante de 70 anos completará 168 jogos na quinta e se tornará o treinador com o maior 
número de jogos por uma mesma seleção. Hoje ele está empatado com o alemão Sepp Herberger

Mais que técnico: referência no Uruguai, 
Tabárez vai bater recorde contra o Brasil

BRASIL X URUGUAI
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conversar com nossos amigos, 
ver nossas crianças brincando, os 
jovens namorando. 

Sei dá importância da 
Praça Barão na vida do povo 
dessa cidade e quero agradecer a 
cada um de vocês que confiaram 
na nossa Gestão, como prometi 
que a reforma sairia ainda no 
primeiro semestre desse ano, 
tivemos um trabalho árduo, 
também sou cacerense de 
coração, vivo aqui com a minha 
família e também senti a 
ansiedade de ver a nossa Praça 
pronta e mais bonita.” Prefeito 
Francis.

 evento acontecera no dia O(24) de março, sexta-
feira, com a missa na 

Catedral, as 18:00 horas, logo 
após a missa todos se dirigirão 
para a Praça para receber a 
benção e dar inicio ao cerimonial. 
A  r e i n a u g u r a ç ã o  s e r á  
a b r i l h a n t a d a  c o m  v á r i a s  
apresentações.

O  S e c r e t á r i o  d a  
SICMATUR Junior  Cesar  
Trindade diz que ”A Praça é um 
local para toda família cacerense, 

vamos proporcionar várias 
apresentações culturais, no dia 
(24) reinauguramos, mas no dia 
(25) no sábado continuamos com 
as apresentações da Orquestra do 
2º BFRON, Show com a dupla 
Yuri e Gustavo, apresentações 
Culturais com o Grupo Tradição, 
Hypnose Break e Igarapé.”

“É com muita alegria em 
união com todos os cacerenses 
que vamos viver esse momento 
abençoado, de receber uma praça 
revitalizada, onde possamos 

inscrição, que é documento da 
embarcação atualizado e arrais 
(habilitação aquaviária) dentro 
do prazo de validade. "Sem esses 
documentos não será possível a 
participação da equipe no 
Festival de Pesca", argumenta 
Bruno.

Em relação aos cursos 
aquaviários, Capitão Bruno 
informou que acontecem para 
a t e n d e r  a  d e m a n d a  d a s  
embarcações maiores (Barco 
Hotel). Uma vez solicitado,  a 
Agência Fluvial de Cáceres  
encaminha a demanda a Marinha 
do Brasil que determinará a 
ordem para a realização.

Capitão Bruno aproveitou 
a reportagem para destacar  que 
ele e sua família estão encantados 
com as belezas naturais da cidade 
e com  a receptividade do povo 
cacerense, e finalizou dizendo  
que a Marinha está de portas 
abertas para atender a população.

 novo comandante da OAgencia Fluvial  de 
Cáceres, Ten. Capitão 

Bruno Arruda em 13 dias que 
assumiu a agencia em entrevista 
ao Jornal Correio Cacerense 
informou que  as fiscalizações em 
toda extensão do Rio Paraguai e 
seus  af luentes  cont inuam 
intensificadas.
Segundo ele, a fiscalização tem o 
intuito de prevenir incidentes e 
orientar os proprietários das 
embarcações  sobre as normas de 
segurança tais como o uso 
obrigatório do colete salva vidas, 
o não uso de bebidas alcoólicas e 
com isso garantir a toda 
população uma  navegabilidade 
tranquila em nossos rios.

Com  relação ao FIPe,  
Capitão  Bruno destacou que a 
partir de agora no ato da entrega 
dos kits uma equipe da marinha 
e s t a r á  f i s c a l i z a n d o  a  
documentação necessária para a 

c o n t r o l a d o r e s  i n t e r n o s ,  
pregoeiros e servidores da 
Administração municipal. 

O objetivo é capacitar os 
gestores sobre temas mais 
recorrentes na Consultoria 
Técnica do TCE-MT.

políticas públicas, de associações 
e clubes de serviço e comércio, 
sindicalistas e empresários.

Completando  o ciclo de 
capacitações será apresentado o 
programa Gestão Eficaz aos 
p re f e i t o s ,  v i ce -p re fe i t o s ,  

 evento é do Tribunal de OContas de Mato Grosso 
que tem como objetivo 

estimular boas práticas frente aos 
r e c u r s o s  g e r i d o s  p e l o s  
representantes eleitos através de 
ações como o controle social, 
segue até sexta-feira, 24.  

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

A solenidade de abertura 
com os vereadores eleitos 
(Democracia Ativa) iniciará às 
8h,  com apresentação do 
conselheiro substituto Ronaldo 
Ribeiro. Sob a coordenação do 
secretário-chefe da Consultoria 
Técnica do TCE-MT, Edicarlos 
Lima Silva, a edição do programa 
capacitará muitos legisladores 
estreantes em primeiro ano de 
mandato.

As 18h 30 acontece o 

Consciência Cidadã, que busca 
discutir  com a sociedade 
mecanismos que permitam ao 
cidadão intervir na direção dos 
negócios públicos do município, 
participando de modo direto ou 

indireto na formação do governa 
e na sua administração. A 
capacitação é voltada para a 
sociedade civil organizada: 
es tudantes  univers i tá r ios ,  
representante de conselhos de 

TCE realiza capacitações  com  vereadores,
gestores e sociedade organizada em Cáceres

QUALIFICAÇÃO

Da Redação

A solenidade de abertura com os vereadores eleitos (Democracia Ativa) iniciará às 8h,  com apresentação do conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro

Foto: Divulgação

REINAUGURAÇÃO

Obras de revitalização da Praça Barão do
Rio Branco será entregue nesta sexta-feira
Assessoria

Foto: Arquivo

Prefeito Francis Maris Cruz

SEGURANÇA

Novo  Comandante da Agência Fluvial de
Cáceres intensifica fiscalização no Rio Paraguai 
Da Reportagem

Capitão Bruno Arruda - Comandante da Agência Fluvial de Cáceres

Foto: JCC

Consciência Cidadã
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ESPORTES

 Começa hoje, no Sesi Clube de Cáceres, as capacitações 
Democracia Ativa, Consciência Cidadã e Gestão Eficaz voltadas a 
vereadores, sociedade civil organizada e aos servidores e gestores da 
administração pública. Página 03

Com o objetivo de 
acompanhar, discutir e 
propor medidas quanto à 
efetivação da Hidrovia 
P a r a g u a i - P a r a n á ,  o  
deputado Dr. Leonardo 
(PSD) instala nesta quinta-
feira (23),  a Câmara 
Setorial Temática. 

  Página 05

O Prefeito de Cáceres Francis Maris 
Cruz convida toda a população cacerense para a 
solenidade de reinauguração da Praça Barão do 
Rio Branco. Página 03

QUALIFICAÇÃO

TCE realiza capacitações  com  vereadores,
gestores e sociedade organizada em Cáceres

Qualificação Gestão Eficaz

EVENTO

Câmara Temática da Hidrovia Paraguai-Paraná
será instalada nesta quinta-feira, em Cáceres

 
Foto: Divulgação

Câmara Temática da 
Hidrovia Paraguai-

Paraná será implantada 
nesta quinta-feira

REINAUGURAÇÃO

Obras de revitalização da Praça Barão do
Rio Branco será entregue nesta sexta-feira

 
Foto: Ronivon Barros

2ª parte das obras da praça será entregue a população nesta sexta-feira

Café da 
      Manhã

Página 02

LANÇAMENTO

Professor da Unemat lança
livro na área do Direito

O professor do curso de Direito da Universidade do Estado 
de Mato Grosso em Cáceres, Danilo Pires Atala, acaba de publicar o 
livro “Filosofia do Direito. A Decisão Judicial de Kelsen e Dworkin 
e o Juízo de Kant" pela editora Juruá. Página 04

 Página 07


