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Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Virgem

Aquário

Marte, seu regente, faz um tenso aspecto 
com Mercúrio em Libra indicando um 
dia de nervosismo e necessidade de 
comedimento nas reações e palavras. 
Utilize-se dessa intensa energia para 
definir metas e ações e para atirar-se em 
novos projetos, que certamente surgirão. 
Mantenha a paciência e tolerância sob 
vigília.

Marte faz um tenso aspecto com Mercúrio 
em Libra indicando dias de rotina intensa, 
especialmente no trabalho. Você deve 
manter algum equilíbrio, pois é possível 
que você se envolva em muitas atividades 
ao mesmo tempo. Procure exercitar-se e 
utilizar-se de recursos que equilibrem seu 
sistema nervoso, como a meditação e a 
massagem.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra indicando dias de 
intenso movimento em sua vida social. 
Um romance pode passar por um 
m o m e n t o  d e  i m p a c i ê n c i a ,  
especialmente de sua parte, portanto, 
evite confrontos. O relacionamento 
com os filhos, caso os tenha, pode 
passar pelo mesmo processo.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra indicando dias de 
intensidade emocional e introspecção. 
Seus nervos podem estar à flor da pele e 
você deve tomar cuidados redobrados 
com as discussões e brigas domésticas, 
pois as energias estão muito intensas. 
Procure não começar nenhum tipo de 

reforma em sua casa nos próximos dias.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra indicando dias em 
que você deve tomar cuidados 
r edobrados  com as  pa lav ras ,  
especialmente se estiver envolvido em 
reuniões de negócios. Os acordos 
devem ser minuciosamente estudados, 
pois  há tendência  a  decisões 

impulsivas. Seja paciente e tolerante.

Martte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra indicando dias em que 
você deve manter suas finanças sob 
rígido controle, pois há uma forte 
tendência a gastos desnecessários e 
impulsivos. Não se envolva em novos 
investimentos, especialmente os de risco. 
Um projeto, envolvendo o aumento de 

seus rendimentos, pode precisa de revisão.

Marte faz um tenso aspecto com Mercúrio 
em Libra, indicando dias de intensidade em 
sua vida profissional, em que você estará 
decidido a alcançar metas e objetivos já 
definidos. Tome cuidado apenas, com o 
excesso de energias, que pode levá-lo à 
agressividade e assertividade em excesso. 
Mire o objetivo, mas não se esqueça de 
quem está ao seu lado.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra indicando dias de 
muitos  compormissos  sociais ,  
especialmente relacionados ao 
trabalho. Uma equipe de trabalho que 
você gerencia pode precisar de 
mudanças. Um contrato que vem sendo 
negociado há alguns meses, pode ser, 

finalmente, firmado e assinado.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em seu signo indicando dias de 
nervosismo e decisões intempestivas. 
Você estará mais impulsivo e deve tomar 
c u i d a d o s  r e d o b r a d o s  c o m  a  
agressividade. Utilize-se dessa intensa 
energia para impulsionar planos e 
projetos. Procure meditar e respirar antes 
de reagir.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra, indicando dias de 
revisões e reavaliações relacionadas a 
um projeto de médio prazo. Uma viagem 
internacional pode ser questionada. O 
momento é bom para definir uma nova 
filosofia de vida, pois você pode estar 
sentindo a necessidade de um novo 
sentido para sua vida.

Marte faz um tenso aspecto com Mercúrio 
em Libra indicando dias de intensidade e 
certo desequilíbrio emocional, que já 
acomete você há alguns dias. Procure 
cuidar de sua saúde física, mental e 
emocional para evitar problemas maiores, 
pois seu campo de energia se encontra 
elétrico e permeável. Bom para  
planejamento de novos projetos.

Marte faz um tenso aspecto com 
Mercúrio em Libra, deixando seus nervos 
à flor da pele. O período pode envolver 
mal estar e até mesmo discussões 
acaloradas com sócios e parceiros 
comerciais. Procure pensar antes de agir, 
pois você pode estar mais agressivo. Não 
se envolva em investimentos de risco. O 

período é bom para a reflexão profunda.

Nossa High Society é dedicada para uma pessoa 
muito especial, nossa leitora assídua Conceição 
Rondon, que ontem colheu mais uma rosa no 
jardim da vida. Amizade e carinho que vai muito 
além de nossa leitora, quando aceitou a missão 
de ser minha madrinha de batismo, por isso hoje 
peço licença para desejar tudo o de melhor para 
ela, pois nunca me faltou carinho, afeto, palavra 
amiga e conselhos. Felicidades sempre, é o que 
eu desejo de coração. Que essa data se repita 
por muitos anos ainda.  Que a alegria 
acompanhe você por todos os momentos e que 
Deus continue guiando todos os seus passos e 
iluminando cada vez mais os seus pensamentos. 
Feliz Aniversário!

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

Festejou mais um aninho de vida, a gatinha Yohana Monteiro Prota 
Duarte, que na oportunidade celebrou a data envolto as 
manifestações de carinho dos familiares e amiguinhos que entoaram 
o tradicional Parabéns a Você. Que Deus derrame infinitas bênçãos 
em seu caminhar. Felicidades!!!

De volta ao aconchego do lar, os casais Amarildo Merotti e Adriana, Roberto e Mareni, Paulo e Vera, 
desembarcaram na terrinha. Eles que estavam curtindo a vida numa turnê para casais pela Europa. 
Celebrar a amizade sempre é muito bom. Grande abraço!

Nosso abraço especial de hoje é 
endereçado para nossa leitora 
assídua Elza Bastos, da 
Colônia Z2, que nessas eleições 
f o i  e l e i t a  v e r e a d o r a .   
Desejamos sucessos nessa nova 
e t a p a .  C o m p e t ê n c i a  e  
compromisso sabemos que tem 
de sobra.

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

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

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

A c o m p a n h a  n o s s o  
t raba lho  todas  as  
manhãs o competente 
Eduardo Clemente,  
oficial aposentado da 
Marinha do Brasil.  
A g r a d e c e m o s  a  
preferência e desejamos 
um ótimo dia.

************
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seriam rebaixados. Se tivermos 
três desistências, aí o Mato-
Grossense teria um rebaixado.

A ideia principal é que o 
estadual 2018 tenha apenas oito 
times para que o torneio seja mais 
atrativo e com menos clubes 
endividados. Atualmente, apenas 
Cuiabá e Luverdense tem boa 
saúde financeira em Mato 
Grosso. Cacerense e Araguaia, 
que não compareceram no 
arbitral, tem até o dia 31 de 
o u t u b r o  p a r a  c o n f i r m a r  
participação. Caso contrário, 

e s t a r ã o  a u t o m a t i c a m e n t e  
eliminados e rebaixados para a 
Segunda Divisão do Campeonato 
Mato-Grossense. 

O  t e m o r  t a n t o  d a  
Federação Mato-grossense de 
Futebol (FMF) quanto dos clubes 
é que ocorram desistências na 
véspera do torneio e acabe 
ocasionando situações como do 
Mato-Grossense 2016, quando o 
Operário FC não venceu nenhum 
jogo, terminou na lanterna da 
chave e não foi rebaixado pela 
saída do Rondonópolis.

apenas Luverdense e Cuiabá 
c o n t a m  c o m  b o a  s a ú d e  
financeira. 

D o i s  t i m e s  e s t ã o  
garantidos na Copa do Brasil do 
ano que vem: Luverdense e 
Sinop, campeão e vice-estadual 
respectivamente. 

A terceira vaga sai do 
campeão da Copa FMF Sub-21, 
que está sendo disputada desde o 
mês passado. 

O aumento na cota que 
será paga aos clubes é pela venda 
dos direitos televisivos do 
torneio, que triplicou de valor 
para o próximo ano. 

Cinco times estão na 
disputa da Copa FMF e na 
consequente vaga na Copa do 
Brasil, inclusive o Luverdense 
que optou pela disputa para 
colocar em atividade seus jovens 
atletas. 

No grupo A, Mixto e 
L u v e r d e n s e  e n t r a r a m  n a  
competição já classificados 
devido à desistências de Operário 
FC, Operário VG e Cacerense.

Pela chave B, Dom Bosco 
e União disputam uma vaga 
restante na semifinal - o Cuiabá já 
garantiu classificação.

 C B F  a i n d a  n ã o  Aoficializou, mas a cota a 
ser paga pela participação 

na primeira fase da Copa do 
Brasil 2017 deve triplicar de 
valor. 
 Se neste ano, os clubes 

mato-grossenses receberam cerca 
de R$ 200 mil, na próxima 
temporada o valor  pode chegar a 
R$ 600 mil de prêmio. 
 O montante seria a 
salvação de times com pouca 
arrecadação. Em Mato Grosso, 

Globo Esporte

O segundo  cená r io  
aparece caso ocorra alguma 
desistência de qualquer um dos 
times. Sendo assim, os clubes 
restantes irão se juntar em um 
único grupo e todos irão se 
enfrentar em turno e returno, com 
os quatro melhores avançando à 
final e os três últimos rebaixados. 
Caso mais de uma equipe desista, 
o número de rebaixados vai 
diminuindo.

Por exemplo, caso dois 
times desistam, o campeonato 
será disputado por oito clubes 
jogando em turno e returno em 
pontos corridos. Os dois últimos 

 princípio, e se não houver Ad e s i s t ê n c i a  c o m o  
acontece em quase todos 

os anos, o Campeonato Mato-
Grossense 2017 será com duas 
chaves de cinco times cada. Após 
muita discussão entre os times 
que compareceram ao arbitral, 
realizado na tarde desta terça-
feira na sede da Federação Mato-
grossense de Futebol, dois 
cenários foram montados pelos 
oi to t imes que est iverem 
presentes – Araguaia e Cacerense 
não mandaram representantes. 
Dirigentes do Luverdense, 
Cuiabá, Mixto, Dom Bosco, 

Operário VG, Operário FC, 
União e Sinop votaram e 
chegaram em um consenso (ao 
menos parcial) do próximo 
estadual.

O pr imei ro  cenár io  
consiste nos 10 clubes divididos 
em duas chaves, com os dois 
me lhores  de  cada  g rupo  
avançando à semifinal e os dois 
últimos rebaixados. Em 2016, os 
times também foram divididos 
em dois grupos, mas a desistência 
na última hora do Rondonópolis 
d e i x o u  o  g r u p o  B  s e m  
rebaixamento - o próprio REC 
caiu. 

  Foto: Robson Boamorte

Com plano B em caso de desistência, 
arbitral define Mato-Grossense 2017

ESTADUAL DE FUTUBOL

Dos 10 times que tem direito a disputar o estadual, dois não 
compareceram na sede da Federação Mato-grossense de Futebol

Arbitral Mato-grossense 2017

COFRE CHEIO

Título da Copa FMF Sub-21 pode 
render até R$ 600 mil ao campeão

  Foto: Luis Felipe Nischor/Luverdense EC

Luverdense, Sinop, Passo das Emas
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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:
AGRO RACOES PRODUTOS ANIMAIS LTDA ME (CNPJ Nº 21.688.026/0001-44) AVENIDA TALHAMARES N 99 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166633 – 10/10/2016 – Nº TIT 3704 – APRES 
BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RAVAGNANI E CIA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; AGRO RACOES PRODUTOS ANIMAIS LTDA ME (CNPJ Nº 21.688.026/0001-44) AVENIDA TALHAMARES N 99 
- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166634 – 10/10/2016 – Nº TIT 3704 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RAVAGNANI E CIA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ALEXANDRE DE 
MORAES VITALI (CPF Nº 011.934.541-23) RUA COMANDANTE BALDUINO 509 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166745 – 11/10/2016 – Nº TIT 7603 – APRES C.C.L.A.A. 
OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; DROGA TREVO LTDA (CNPJ Nº 07.989.583/0001-74) AVENIDA SAO LUIZ 3000 
- CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166575 – 04/10/2016 – Nº TIT MES08 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: VALDECI RODRIGUES DA COSTA ME – ITEM J 
DA TABELA D CUSTAS; DROGA TREVO LTDA ME (CNPJ Nº 07.989.583/0001-74) AV SAO LUIZ SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166672 – 11/10/2016 – Nº TIT 2212184 – APRES BANCO 
BRADESCO SA – CEDENTE: NORTE SUL – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JOILSON DA SILVA ARRUDA (CPF Nº 013.638.881-70) RESIDENCIAL 72, SANTOS DUMONT - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 166673 – 11/10/2016 – Nº TIT 56248 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; OKA MOVEIS E OBJETOS LTDA ME 
(CNPJ Nº 19.270.762/0001-36) AV PIO XII, 01 Q 66 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166667 – 11/10/2016 – Nº TIT 1242 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: JANETA MOVEIS – ITEM 
H DA TABELA D CUSTAS; REGINA MIRANDA CEBALHO DE SOUZA (CPF Nº 432.233.891-72) RUA DOS SCAFF, 10 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166661 – 10/10/2016 – Nº TIT 42031 – 
APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; WELLISON ROSA EDUARDO (CPF Nº 730.952.061-00) RUA 1 
CSA 41, CRUZEIRO DO SUL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166300 – 19/09/2016 – Nº TIT 46589 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM G 
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, 13 DE OUTUBRO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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om 17 modalidades esportivas, Cmais de 4 mil atletas de todas as 27 
u n i d a d e s  f e d e r a t i v a s  e  

concomitantemente em 19 praças 
esportivas de Cuiabá. 
 E, dentre eles, Vitor José 
Vittorazi e Lunna Verazo Moreira são 
esperanças de medalhas para MT. Os 
embates do xadrez serão entre os dias 03 e 
06.11, na Arena Pantanal.

Para o estudante do 1º ano de 
Direito da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Vitor José Vittorazi, um 
cuiabano de 18 anos, algumas vezes 
campeão municipal e estadual de xadrez, 
o JUBs será uma oportunidade para 
enfrentar mestres do xadrez. Segundo ele, 
a competição é conhecida pelo alto nível 
técnico dos concorrentes, mas o estado 
estará bem representado por atletas que 
praticam a modalidade desde criança e 
com experiências em torneios.

“Minha mãe me ensinou os 
movimentos das peças do xadrez quando 
eu tinha 4 anos. Depois disso fui ter maior 

contato com o desporto no colégio. E, 
consequentemente, a competir lá pelos 14 
anos de idade. Houveram algumas pausas 
nesse tempo todo, mas nunca me 
desliguei completamente. Gosto de 
assistir as partidas de grandes mestres ao 
vivo pela internet. E minha principal 
estratégia de treino é a prática, não sou um 
jogador muito teórico”, conta Vitor.

Com a estudante do 4º semestre 
de Engenharia de Minas da UFMT, Lunna 
Vezaro Moreira, de 21 anos, nascida em 
Barra do Garças, a história não foi muito 
diferente. Ela aprendeu as regras básicas 
do xadrez ainda criança por meio de um 
tio, teve maior acesso no colégio e 
começou a competir mais ou menos aos 
11 anos. Segundo ela, chegou a ganhar 
medalhas de nível municipal e estadual e 
até competiu no Campeonato Mundial da 
Juventude de 2011.

De acordo com o presidente da 
Federação Mato-grossense de Esporte 
Universitário (FMEU), Alexandre 
Bregunci, na edição de nº 63 do JUBs 

(2015), 79 jogadores de todos os cantos 
do país competiram na modalidade de 
xadrez. Segundo ele, MT terá cinco 
atletas, um técnico e também um árbitro 
no JUBs 2016. São eles: Lunna Vezaro, 
Yasmim Miranda, Eduardo Mello, Luiz 
Cabral Teske, Vitor José Vittorazi, Alex 
Castro Silva (técnico) e Pedro Antônio de 
Oliveira (árbitro).
Nesta semana - Representantes da 
Confederação Brasileiro do Desporto 
Universitário (CBDU) e presidentes das 
27 federações chegam, nesta quarta-feira 
(12.10), para tratar dos últimos detalhes. 
Na sexta-feira (14.19) ocorre o 
lançamento do JUBs com a presença da 
imprensa e autoridades políticas, às 19h, 
no Hotel Deville Prime. 
 E, no sábado (15.10), às 10h, 
será feito o Congresso Técnico para 
apresentar os locais e horários das 
competições, as informações de 
hospedagem, alimentação, transporte, 
saúde, o chaveamento das disputas, entre 
outros.

JUBs

Xadrez de MT será representado por cinco
atletas no Jogos Universitários Brasileiros

Jogos Universitários terão lançamento oficial e congresso técnico nesta semana

Junior Martins

P DE A EUFRAZIO -ME 07.339.514/0001-15 166700 2016/4306
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

PAN AMERICANA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA ME
05.105.851/0001-12 166710 2016/4404

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ ME 01.895.002/0001-59 166717 2016/4483
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

PEDRO LUIZ DA SILVA XAVIER 019.613.991-05 166741 2016/4555
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

PROTEINAS MS LTDA 06.315.254/0001-85 166701 2016/4311
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

RECAP PNEUS LTDA 36.905.511/0001-08 166689 2016/4223
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

S.F. TORRES 04.548.338/0001-33 166711 2016/4405
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

T. GONCALVES AVELINO - ME 24.788.363/0001-00 166743 2016/4556
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

TALISMA FREIOS E SUSPENSAO LTDA 05.625.523/0001-47 166704 2016/4338
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0259-04 166721 2016/4536
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

TOP MOTOS SERVICO E COMERCIO DE 

MOTOS LTDA
14.576.356/0001-82 166728 2016/3185

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

TUBOESTE IND.E COM. DE ARTEFATOS DE 

CIMEN
73.933.129/0001-26 166691 2016/4232

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L

TV PANTANAL LTDA 26.773.036/0001-00 166688 2016/4220
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

VIA VAREJO S/A 33.041.260/1461-00 166735 2016/4549
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

VIEIRA DA SILVA E BOTELHO DE 

CARVALHO LTDA-ME
06.266.823/0001-40 166695 2016/3180

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

ROD. BR 070, 0, JD. SÃO 

LUIZ, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ, 360, JD. 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

AV 7 DE SETEMBRO, 73, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

RUA GAL. OSORIO, 2280, 

JD. SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA DOS OPERARIOS, 

600, CENTRO, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

ROD 170 KM 09, 0, ZONA 

RURAL, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

AV DEP DORMEVIL 

M.C.FARIA, 280, JD. SÃO 

LUIZ, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA DAS MARIANAS, 0, 

JD. DAS OLIVEIRAS, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA GAL. OSORIO, 1675, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

RUA SÃO JORGE, 663, 

CAVALHADA, 

CACERES/MT, CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ, 697, JD SÃO 

LUIZ, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA PADRE CASSEMIRO, 

2008, CENTRO, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

AV TANNERY, 0, DIST. 

INDUSTRIAL, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

AV SÃO LUIZ, 290, JD. 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

CAVALHADA, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

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

publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas . CÁCERES/MT, 13 DE OUTUBRO DE 2016 . BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 05.240.289/0005-63 166730 2016/4544
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

JOSE MARQUES GARCIA 022.956.281-72 166085 2016/4030
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

LACERDA E DE SOUZA LTDA - ME 01.134.783/0001-69 166734 2016/4548
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS 

E TURISMO
04.319.579/0003-72 166731 2016/4545

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

M. R. SILVA ACADEMIA - ME 10.884.035/0001-94 166723 2016/4538
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

MABY - MECANICA E AUTO PECAS ME 08.708.916/0001-02 166708 2016/4386
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - ME 03.271.400/0001-20 166685 2016/4154
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

OLIVETTI E SILVA LTDA - ME 09.379.152/0001-11 166715 2016/4443
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

RUA 13 DE JUNHO, 357, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

AV DEP DORMEVIL 

M.C.FARIA, 177, JD. SÃO 

LUIZ, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA 6 DE OUTUBRO, 0, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

AV SÃO LUIZ, 963, JD. 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

AV SÃO JOAO, 33, 

FAZ. BELO HORIZONTE, 0, 

ZONA RURAL, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA TIRADENTES, 448, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

R. GAL. OSORIO, 2023, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

BR FAZ. DESCALVADOS - 

MARGEM DIREITO DO RIO, 

ZONA RURAL, 

CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RESPONSÁVEL CPF PROTOCOLO CDA/PROCESSO APRES/CEDENTE TABELA

A. A. GOMES E CIA LTDA
01.226.420/0001-

53
166683 2016/4125

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

A TAPAJOS CONFECCOES LTDA EPP 00.787.040/0002-06 166692 2016/4244
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

AGROSHOP MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 00.078.495/0006-86 166726 2016/1267
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

AGROPECUARISTA BASTOS LTDA - ME 22.063.933/0001-60 166740 2016/4554
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

ANA GILZA LEITE FONTES-ME 01.297.316/0001-50 166722 2016/4537
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

C.O - INDUSTRIA E GRAFICA LTDA-ME 05.525.732/0001-19 166697 2016/4263
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

C.M.FERREIRA E CIA LTDA - ME 01.479.747/0008-03 166718 2016/4499
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

CESAR HAYASHIDA - ME 00.746.980/0001-76 166736 2016/4551
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

CURTUME PANORAMA LTDA 03.189.063/0005-50 166702 2016/4335
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

DIANICLEY M.DE S. BALDUINO 05.313.376/0001-70 166686 2016/4195
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

E F DA FONSECA EIRELI - ME 24.468.095/0001-30 166742 2016/3087
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM M

EMBRASPEC-IND.E COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTD 10.356.985/0001-46 166719 2016/4501
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM O

FABIO F. DE SOUZA - ME 09.525.267/0001-77 166716 2016/4454
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

FRONTEIRA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E
05.933.204/0001-

07
166694 2016/4253

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CACERES

ITEM K

G. DE A. LEITE 06.115.519/0001-00 166696 2016/4260
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE 
DEUS

30.902.803/0801-04 166737 2016/3067
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR 43.208.040/0001-36 166690 2016/4228
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS 
ADRISOL LTDA

00.333.327/0001-85 166699 2016/4292
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

J DOS SANTOS FUNARO 07.529.335/0001-40 166703 2016/4337
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

J R MESQUITA DA SILVA EIRELI ME 20.243.389/0001-03 166738 2016/4552
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

JDCD - PARTICIPACOES LTDA 17.866.965/0001-64 166739 2016/4553
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

RUA PADRE CASSEMIRO, 
767, CENTRO, 

CÁCERES/MT, CEP 
78200000

RUA DOS XAVIER, 0, DIST. 

INDUSTRIAL, CÁCERES/MT, 
CEP 78200000

ROD BR 070 KM 820, 0, 
ZONA RURAL, 
CÁCERES/MT, 78200000

RUA DAS SIRIEMAS, 121, 
VILA MARIANA, 

CÁCERES/MT, CEP 
78200000

AV TANCREDO NEVES, 
1510, CAVALHADA, 

CÁCERES/MT, CEP 
78200000

RUA PADRE CASSEMIRO, 
776, CENTRO, 

CACERES/MT, CEP 
78200000

AV VER. ENEDINO 
SEBASTIAO MARTINS, 0, 

CAVALHADA, 
CÁCERES/MT, CEP 

AV DOS VIEGAS, DIST. 
INDUSTRIAL, 0, DIST. 
INDUSTRIAL, CÁCERES/MT, 

CEP 78200000

ROD. BR 174, 50, ZONA 
RURAL, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

R. CEL JOSE DULCE, 95, 

CENTRO, CÁCERES/MT, 
CEP 78200000

ROD. BR 070, 808, ZONA 
RURAL, CÁCERES/MT, CEP 
78200000

RUA DAS SAMAMBAIAS, 2, 
OLHOS D'AGUA, 
CÁCERES/MT, CEP 

78200000

ROD. BR 070, 0, ZONA 
RURAL, CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA PADRE CASSEMIRO, 
850, CENTRO, 

CÁCERES/MT, CEP 
78200000

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO

DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENDEREÇO

ROD ESTRADA ROD. 

ALEXANDRE AUGUSTO DE 
OLIVEI, ZONA RURAL, 

CÁCERES/MT, CEP 
78200000

RUA CEL. JOSE DULCE, 

128, CENTRO, 
CÁCERES/MT, CEP 
78200000

RUA GAL. OSORIO, 1675, 
CENTRO, CÁCERES/MT, 
CEP 78200000

RUA MAL. FLORIANO 

PEIXOTO, 2, JD. UNIAO, 
CÁCERES/MT, CEP 

78200000

Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o 

presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento 

títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua 

localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 

apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  

RESPONSÁVEIS:

RUA DOS RUBIS, 236, 

COHAB VELHA, 
CÁCERES/MT, CEP 

78200000

RUA DOS FARIAS, 0, DIST. 

INDUSTRIAL, CÁCERES/MT, 
CEP 78200000

AV GETULIO VARGAS, 

111, CENTRO, 
CÁCERES/MT, CEP 
78200000

COTIDIANO
Cáceres-MT, sexta-feira 14 de outubro de 2016

residencial urbana de água sob uma 
estrutura de preços não lineares para 
Recife-PE e Cuiabá-MT, da área 
Economia Agrícola e do Meio 
Ambiente.

No Encontro Brasileiro de 
Econometria foram aceitos dois 
trabalhos do professor Weily Toro 
Machado (Unemat), ambos da área 
de Microeconomia Aplicada, 
Ambient Light and Homicides 
juntamente com Breno Ramos 

 O consumo de açúcar, especialmente do açúcar branco, está ligado 
ao aumento do risco de ter problemas como diabetes, obesidade, colesterol 
alto, gastrite e prisão de ventre.

Além do açúcar branco, o consumo excessivo de produtos doces 
ricos em açúcar, como musses e bolos, também é prejudicial à saúde, sendo 
necessário evitar esses alimentos para manter o corpo saudável e evitar o 
excesso de peso.
Por que o açúcar vicia o cérebro

O açúcar vicia o cérebro porque estimula a produção de um 
hormônio chamado dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e 
bem estar, fazendo com que o organismo fique viciado nesse tipo de 
alimentação.

Além do vício, o excesso de açúcar também prejudica a memória e 
dificulta o aprendizado, o que leva a uma diminuição do rendimento nos 
estudos e no trabalho.
Malefícios do consumo de açúcar
O consumo frequente de açúcar aumenta as chances de ter problemas 
como:
1.    Cáries nos dentes;
2.    Obesidade;
3.    Diabetes;
4.    Colesterol alto;
5.    Gordura no fígado;
6.    Câncer;
7.    Gastrite;
8.    Pressão alta;
9.    Gota;
10.  Prisão de ventre;
11.  Diminuição da memória;
12.  Miopia;
13.  Trombose;
14.  Acne.

Além disso, o açúcar fornece apenas calorias vazias para o 
organismo, pois ele não contém vitaminas nem minerais, que são nutrientes 
essenciais para o bom funcionamento do corpo.
Recomendação de consumo de açúcar - A recomendação de consumo de 
açúcar por dia é de 25 g, o que equivale a uma colher de sopa cheia, mas o 
ideal é evitar ao máximo a ingestão desse alimento, pois o corpo não precisa 
dele para funcionar bem.

Além disso, deve-se preferir o consumo de açúcar mascavo ou de 
mel, pois contêm mais vitaminas e minerais que o produto refinado, sendo 
menos prejudiciais à saúde.
Alimentos ricos em açúcar - Além do açúcar branco, muitos alimentos 
contêm esse ingrediente em sua receita, trazendo também malefícios à 
saúde. Alguns exemplos são:
· Sobremesas: bolos, pudins, docinhos e pães açucarados;
· Bebidas: refrigerantes, sucos de caixinha e sucos em pó;
· Produtos industrializados: chocolate, gelatina, biscoito recheado, 
ketchup, leite condensado, Nutella, mel karo.

Assim, é importante evitar o consumo desses alimentos e olhar 
sempre o rótulo para verificar se o açúcar foi utilizado como ingrediente 
para fabricar o produto. (Fonte: Tatiana Zanin - Tua Saúde)

 44º Encontro Nacional de OEconomia, promovido pela 
Associação Nacional dos 

Centros de Pós-graduação em 
Economia (Ampec), e o 38º 
Encontro Brasileiro de Economia, 
p r o m o v i d o  p e l a  S o c i e d a d e  
Brasileira de Econometria serão 
realizados nos dias 13 a 16 de 
dezembro em Foz do Iguaçu, no 
Paraná.

Os artigos do Encontro 
Nacional foram divididos em 13 
áreas. O professor Feliciano Lhanos 
Azuaga (Unemat) teve dois 
trabalhos aceitos juntamente com 
B r e n o  R a m o s  S a m p a i o  
(UFPE/Pimes). 

Na área Microeconomia, 
métodos quantitativos e finanças, o 
art igo Impacto de mudança 
regulatória sobre os preços dos 
ativos das empresas do setor elétrico 
brasileiro e na área Economia Social 
e Demografia Econômica, o artigo 
Efeito Viagra: o impacto do 
medicamento de bem-estar sobre o 
comportamento dos usuários de 
meia-idade no Brasil.

Também na área Economia 
Social e Demografia Econômica o 
professor Wilmor Constantino Tives 
Dalfovo (Unemat) e a pesquisadora 
Andrea Sales Soares de Azevedo 
Melo (UFPE/Pimes) tiveram aceito 

o trabalho Efeito da política do 
Fe thab  pa ra  a  r edução  do  
desmatamento e aumento do 
consumo legal de madeira em tora 
no estado de Mato Grosso: 
Evidências para o período de 1998 a 
2012.

As professoras Eleonora 
Ribeiro Cardoso (Unemat), Andrea 
Melo (UFPE/Pimes) e o professor 
Arturo Alejandro Zavala (UFMT) 
são autores do artigo Demanda 

pós análise técnica da AComissão Parlamentar de 
I n q u é r i t o  ( C P I )  d o s  

F r i g o r í f i c o s  d a  A s s e m b l e i a  
Legislativa de Mato Grosso, os 
membros obtiveram dados que 
apontam para a possibilidade da 
reabertura de pelo menos cinco 
plantas frigoríficas, localizadas nos 
municípios de Mirassol D´Oeste, 
Juruena, Nova Monte Verde, Vila Rica 
e Nova Xavantina sendo todas sob 
responsabilidade do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF).

Os parâmetros observados 
pela Comissão foram com intuito de 
diversificar o mercado da carne no 
Estado, garantir a livre concorrência, 
identificar a atual condição de 

conservação das plantas e também a 
oferta de animais para abate no raio de 
360 km na região do frigorífico, o que 
demonstra a funcionalidade desses 
estabelecimentos.

Retratando o cenário de 
viabilidade de reabertura dessas 
plantas temos que a quantidade de 
população bovina para abater, por dia, 
levando em consideração um raio de 
360 km, no município de Mirassol 
D´Oeste é de 2.772; Nova Xavantina 
1.620; Vila Rica 1.224; Juruena 
2.996e Nova Monte Verde 2.604.

P a r a  o  p r e s i d e n t e  d a  
Comissão, deputado estadual Ondanir 
Bortol ini  (PSD),  Nininho,  a  
importância da reabertura dessas 
plantas vai muito além da livre 

concorrência, o principal benefício é a 
geração de empregos nesses  
municípios. “Os números obtidos 
pelaComissão até o momento indicam 
para viabilidade da reabertura de pelo 
menos cinco plantas e um dos reflexos 
positivos será a oferta de mais de três 
mil empregos diretos e mais de dois 
mil indiretos.”, explicou o presidente.

O deputado Nininho ainda 
ressaltou sobre a importância da 
reabertura dessas plantas para os 
pecuaristas, “Os criadores de gado 
sonham em retomar as atividades, 
comercializar com preço justo, 
valorizar a matéria-prima, sem que 
exista a manipulação e predominância 
de grupos nesse mercado”, completou 
Nininho.
DADOS - O Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) é o responsável por 
assegurar a qualidade de produtos, de 
origem animal, comestíveis e não 
comestíveis destinados ao mercado 
interno e externo, bem como de 
produtos importados. O Serviço de 
Inspeção Sanitária Estadual (SISE) é 
relacionado ao mercado estadual e o 
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM)ao mercado municipal.

De acordo com dados do 
Instituto de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (Indea) e com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), atualmente 
existem 99 frigoríficos em Mato 
Grosso, dessas 45 são (SIF); 17 são 
(SISE) e 37 são (SIM). Das 
existentes,71 estão em funcionamento 
e 28 paralisados.

em parceria com os professores da 
UFPE, Guilherme Amorim, Lucas 
Emanuel e Breno Sampaio.  

Sampaio (UFPE) e Robson Tigre 
(University of Bologna) e Sleep 
Deprivation and Diabetes: A 
Regression-discontinuity approach 

Saiba porque o açúcar faz tanto mal à saúde

PESQUISA

Professores da Unemat divulgam pesquisas
no maior evento de Economia do país

Hemilia Maia

ECONOMIA

 
Foto: Divulgação

Os artigos do Encontro Nacional foram divididos em 13 áreas

CPI dos Frigoríficos averigua
a reabertura de cinco plantas
Assessoria

 
Foto: Assessoria

Os membros da CPI obtiveram dados que apontam para a possibilidade 
da reabertura de pelo menos cinco plantas frigoríficas

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420

INAUGURAÇÃO
Na última terça-feira foi inaugurado 
em Cáceres o Banco de Perucas, que 
visa o empréstimo de perucas para 
pacientes que passam pelo tratamento 
de quimioterapia e que perdem os 
cabelos. A ação é da Cáceres Mama, 
associação que ampara as mulheres 
com câncer. O Banco de Perucas, não 
atenderá pacientes só de Cáceres, mas 
também de toda a região. O projeto faz 
parte do sonho da presidente da 
Associação Benice Oliveira, que 
buscou apoio e parcerias. E com a 
somatória de todos os esforços o 
projeto é realidade em Cáceres

DETRAN/SEMANA DA 
CRIANÇA

Está acontecendo a 2ª Semana da 
Criança Segura no Trânsito, o evento 
idealizado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito, foi aberto na 
segunda-feira com várias atividades de 
educação para o trânsito em escolas, 
comunidades, empresas e para os filhos 
dos servidores públicos. O projeto foi 
desenvolvido em comemoração ao Dia 
da Criança e pretende alcançar mais de 
700 crianças. O encerramento do 
projeto está marcado para hoje no 
auditório da sede do Detran na capital.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
O Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT) Campus Pontes e Lacerda – 
Fronteira Oeste realiza no dia 9 de 
novembro, a partir das 9h (horário de 
Brasília), o recebimento dos envelopes 
das empresas interessadas em explorar 
comercialmente o espaço da cantina da 
Instituição. O edital de Concorrência 
Pública está disponível para download 
no site www.plc.ifmt.edu.br. Outras 
informações pelo telefone 3266-8204.

SEMANA JURÍDICA
Com o objetivo de auxiliar os alunos no 
contato com grandes profissionais do 
mundo jurídico nacional, a Unic, em 
parceria com a OAB-MT (Ordem dos 
Advogados do Brasil) e ESA-MT 
(Escola Superior de Advocacia), 
organiza a 19ª Semana Jurídica. O 
evento ocorrerá de 19 a 21 de outubro, 
no Centro de Eventos da Acrimat. A 
ação contará com palestras ministradas 
por grandes juristas. 

Cáceres-MT, sexta-feira 14 de outubro de 2016
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O portão determinava a fronteira 
entre a minha casa e a rua. Para cruzá-lo, 
não havia necessidade de lançar mão de 
mágicas ou feitiços, charadas ou 
enigmas, bastava destrancar a fechadura, 
puxar uma de suas folhas e, com os olhos 
esbugalhados e os ouvidos arqueados, 
contemplar a cotidianidade colorida e 
barulhenta que se revelava.

A rua, com seus encantamentos e 
estímulos, com suas asperezas e desafios, 
contribuía, sobremaneira, para a minha 
contínua, e até hoje incompleta, 
formação. Sem tirar nem pôr, auxiliava-
me, a ler e a interpretar panoramas e 
contextos que estavam para muito além 
das obviedades e dos egoísmos do meu 
limitado campo de visão.

Não eram os carros importados, 
os bares, a música ao vivo ou os 
restaurantes descolados que chamavam a 
minha atenção, tampouco as vitrines 
emperequetadas das boutiques ou 
possíveis prédios psicodélicos que 
pudesse encontrar pelo caminho. Ao 
contrário, tal como no quintal de minha 
infância, descrito em outra oportunidade, 
meu deslumbramento era despertado pelo 
que de modo geral passava desapercebido 
pelas pessoas.

A lista era longa, afinal de contas 
muita coisa aguçava a minha desregrada e 
dramática imaginação, por exemplo: o 
guardador de carros, geralmente um 
menino mais novo do que eu, que via 
cabisbaixo, sob a marquise onde se 
abrigava, suas gorjetas minguarem em 
dias de muita chuva; o chinelo 
arrebentado, sem pai, mãe ou quaisquer 
outras referências, completamente órfão, 
entregue à própria sorte na calçada; a 
roupa íntima desgarrada, esquecida pelo 
meio fio, quiçá, propositadamente 
colocada por alguém, como uma pista de 
um crime ou de qualquer outro mistério 
disponível no mercado para ser 
desvendado; os garis que habilmente, 
desde a madrugada, preparavam a cidade 
para o início de mais um dia atribulado de 
expediente; o mato que crescia nos 
terrenos baldios com muita personalidade 
e determinação, sem nenhuma previsão 
de corte; as carroças que mesmo 
rangendo, tortas de tudo, insistiam na lida 
e continuavam a aprontar das suas pelo 
trânsito; a quadrilha de cachorros, 
composta por membros de tamanhos e 
raças das mais variadas, que, em protesto 
ao abandono, perambulava pela noite, 
revirando cestos e sacos de lixos; os 
pagadores de promessas que, sob um sol 
escaldante, carregando com frequência a 
imagem de um Santo por entre as mãos, 
batiam de porta em porta, pedindo 
donativos.

Contudo, em meio a prazerosa 
m u l t i p l i c i d a d e  d e  i n s p i r a ç õ e s  
gratuitamente encontradas, a rua me 
oferecia uma em especial que se 

destacava,  que verdadeiramente 
sublimava: o homem da muda.

Lá vinha ele, faceiro, sorriso nos 
lábios, empurrando seu instrumento de 
t rabalho ,  um carr inho de  mão 
improvisado, feito com um caixote 
rústico de madeira e dois pneus de 
bicicleta. Era um conhecido daquelas 
bandas, figurinha carimbada nas 
esquinas, quadras e lotes por onde se 
demorava um bocado de vezes, ora para 
recuperar o fôlego e daí continuar seu 
trajeto, ora para atender alguém que o 
chamava.

Não era da construção civil, 
tampouco pertencia a equipe de coleta 
seletiva ou da cooperativa de reciclagem, 
seu ramo de atividades era outro. Não 
tinha carteira de trabalho assinada, fundo 
de garantia ou décimo terceiro. Muito 
provavelmente passava pela sua cabeça a 
possibilidade de se aposentar algum dia. 
Não emitia nota fiscal, recibos ou 
promissórias, era meio avesso às 
formalidades e às burocracias modernas. 
Mesmo não sendo mais uma prática tão 
corriqueira no mundo dos negócios, sem 
maiores problemas, quem sabe como um 
traço de sua ligeira subversividade, 
vendia fiado constantemente, na mais 
pura confiança, até mesmo para os 
fregueses que desconhecia.

Vivia carregado de mudas: 
Alecrim, Arruda, Comigo Ninguém 
Pode, Quebra-pedra, Espada de São 
Jorge, Capim-cidreira, Hortelã, Boldo, 
Acerola, Caju, Pimenta Malagueta e 
Manjericão. Seu cardápio era variado. 
Levava em suas andanças um pouco de 
cada coisa, a começar por temperos para 
comidas a plantas e ervas potentes para o 
necessário e rotineiro combate ao mal 
olhado.

Era um empreendedor, digamos, 
sui generis. Apostava no incerto, no 
improvável, em nichos que talvez nem 
dividendos gerassem, invertendo, dessa 
forma,  completamente a lógica 
tradicional. Loucura ou não, irreverência 
ou não, preocupava-se em satisfazer seus 
desejos, prazeres e vontades no exercício 
de sua função. É por essas e por outras que 
eu tinha a impressão de que ele, mais do 
que ser um trabalhador autônomo, como 
as leis dos doutores nos ensinam a 
classificar, conseguia ser, para a minha 
admiração, um autônomo de si mesmo.

A rua era assim, ademais de 
povoar as minhas curiosidades e me 
conectar com realidades que pipocavam 
para fora de mim, fazia-me enxergar a 
vida, não como um sempre amontoado de 
fardos e complexidades, mas como um 
possível amontoado de sabores e 
simplicidades.
José Ricardo Menacho, Professor do 
Curso de Direito da UNEMAT/Cáceres)
Autor do livro de crônicas “O Plural do 
Diverso”. 
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Exigimos que a tecnologia de hoje 
seja cada vez mais eficiente para que 
possamos, ter mais tempo livre. E 
smartphones cada vez mais rápidos, internet 
das coisas cada vez mais conectadas e até 
inteligência artificial do bem não param de 
surgir. Mas, será que tecnologia de mais esta 
nos deixando com tempo de menos?

Sou da época onde o computador era 
mais uma máquina de datilografar 
inteligente do que este super acessório com 
milhões de funções de hoje. Para se conectar 
à internet eram necessários alguns minutos 
e um cabo para fazer a conexão.
Além disso, não era todo mundo que 
possuía e-mail, o Google ainda não era 
confiável, e nada acontecia se o processador 
do seu pc não funcionasse fazendo um mega 
barulho de liquidificador.

Assim, o tempo em ambiente virtual 
era limitado, e quando saímos do escritório, 
não continuávamos a trabalhar, pois e-mail 
ia só no outro dia. Usávamos o telefone para 
falar com as pessoas, e lazer não era jogar 
Pokémon.

Atualmente a regra é outra e estar 
online e off-line é o mesmo que estar 
acordado ou dormindo. A referência de 
conexão foi alterada e toda tecnologia que 
antes servia para ganhar tempo, agora nos 
faz reféns de sua eficiência.

Hoje trabalhamos depois do 
expediente, estudamos enquanto esperamos 
o ônibus e brincamos com nossos filhos 
utilizando uma tela como ferramenta, o que 
é excelente porque temos mais acesso à 
informação.

Em contrapartida, observamos 
menos os problemas do colega de escritório, 
nos isolamos para aprender enquanto 
devíamos compartilhar, e curtimos menos 
nossos filhos, afinal estamos sem tempo ou 
cansados.

A cada  d ia ,  ma is  avanços  
tecnológicos despencam no mercado, com a 
única finalidade de facilitar nosso trabalho e 
fazer com que tenhamos mais tempo para o 
que realmente importa.

Mas o que parece evolução acaba 
não sendo. Penso que utilizar a tecnologia a 
nosso favor não signifique passar e-mails 
pelo smartphone enquanto tenta ver um 
filme no Netfix, nem aprender idioma novo 
usando o Translator por preguiça, e muito 
menos acreditar que todos os brinquedos 
vêm com uma bateria.

De verdade temos muito mais 
tempo, mas não aproveitamos porque 
estamos nos utilizando da tecnologia como 
muleta para encobrir problemas muito 
maiores, como a falta de carinho dos pais, os 
problemas de relacionamento no escritório, 
e o pouco contato com quem ama a gente de 
verdade. Tecnologia é ótima, mas contato 
humano é essencial.

Recentemente  f izeram uma 
pesquisa utilizando famílias americanas e 
lhes fizeram a seguinte pergunta: Se 
pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, 
quem seria. As perguntas foram feitas 
separando o grupo dos filhos e depois dos 
pais. As respostas dos pais foram desde 
Marilyn Monroe até Kim Kardashian. Ja a 
dos filhos….era simplesmente jantar com 
os pais.
E te pergunto: O problema é a tecnologia? 
Ou será que estamos utilizando a tecnologia 
como muleta para encobrir nossos 
problemas de comportamento? Pense nisso.

Maria Augusta Ribeiro: Profissional da 
informação, especialista em Netnografia, 
escreve para o Belicosa.com.br e é 
Coordenadora de Comunicação da BPW 
Brasil.

Tecnologia de mais está nos
deixando com tempo de menos Lembranças da rua
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desenvolvido com aulas práticas, 
proporcionando aos monitores 
ambientais uma vivencia da 
teoria aliada a prática. 

Durante as aulas, os 
monitores/alunos receberam 
instruções de construção de 
abrigo, obtenção de fogo e água, 
obtenção de alimentos de origem 
animal e vegetal e resgate de 
ferido em ambiente ermo.

O projeto é desenvolvido 
pela Cia de Polícia Ambiental e 
tem o objetivo de formar jovens 
multiplicadores da consciência 
ecológica e cidadã na sociedade.

 Projeto Monitores OAmbientais  “Turma 
Lobo Guará", foram 

preparados para acompanhar os 
Policiais Ambientais nas suas 
a t i v i d a d e s  e n v o l v e n d o  a  
realização de cursos, oficinas e 
atividades especiais com a 
participação da comunidade. 
 E nesta oportunidade os 
monitores foram os policiais 
militares do Grupo Força Tática 

Pantanal de Cáceres.
As instruções foram 

ministradas, no sábado, dia 08, as 
margens  do  có r r ego  das  
Peraputangas, visando integrar os 
jovens ao meio ambiente, bem 
como demonstrar noções de 
como sobreviver em ambiente de 
mata em caso de se perderem ou 
de acidente.

O projeto totalmente de 
c u n h o  e d u c a t i v o ,  f o i  

 Coronel PM Carlos OEduardo Pinheiro da 
Silva, que assumiu 

recentemente o VI Comando 
Regional da Polícia Militar, 
falou a reportagem sobre a 
satisfação em ter sido escolhido 
para comandar o CR VI.

O coronel foi objetivo 
em dizer que dará continuidade 

ao trabalho que vinha sendo 
desenvolvido pelo Ten. Cel. 
A d e m a r  N a s c i m e n t o ,  
principalmente nas atividades 
que projetam a integração dos 
diversos   órgãos e instituições 
de segurança do município, 
visando o propósito da defesa 
da cidadania, da segurança 
pública e justiça social.

adaptado (mocó) na carreta para 
transportar o entorpecente 
escondido. Diante dos fatos o 
veículo foi encaminhado até o 
Canilfron, onde foi realizado 
revista minuciosa, localizando 
cerca de 10 tabletes de cloridrato 
de cocaína e 30 tabletes de pasta 
base de cocaína.

Os ocupantes da carreta 
J.E.N. de 31 anos e uma mulher 
G.G.S. de 29 anos, informaram 
aos policiais que uma parte da 
droga seria levada para Cuiabá e 
outra para Mirassol D' Oeste.

O entorpecente, a carreta 
e os dois suspeitos foram 
e n c a m i n h a d o s  p a r a  o  
Departamento de Polícia Federal 
de Cáceres, para providências 
que o caso requer.

a manhã de quarta-feira, N12, Policiais militares do 
Grupo Especia l  de  

Segurança de Fronteira, em mais 
uma ação conjunta entre Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal, realizaram a apreensão 
de  ce rca  40  t ab le t e s  de  
entorpecentes.

Após levantamento de 
informações que uma carreta 
e s t a r i a  t r a n s p o r t a n d o  
entorpecentes e que a droga seria 
levada para Cuiabá, realizaram 
m o n i t o r a m e n t o  e  n a s  
proximidades da Vila Sadia em 
Cáceres, fizeram a abordagem ao 
Mercedes Benz, placa HQG 
3400.

Durante a revista foi 
localizado um compartimento 

Pinheiro, lembrou ainda 
a necessidade de articulação de 
maneira integrada de luta 
coletiva em prol da efetivação 
desses propósitos e dos direitos 
s o c i a i s  e x p r e s s o s  n a  
Constituição.

D e  a c o r d o  c o m  o  
comandante serão realizados 
trabalhos de prevenção e 

intenção em manter uma intensa 
e profícua relação não só com os 
órgãos de segurança, mas 
também com o Judiciário, MPE, 
MPF, clubes de serviço como 
Rotary, Lions, e Maçonaria, 
além é claro autoridades 
constituídas, se colocando 
sempre a disposição para firmar 
e reafirmar o compromisso 
proposto e a defesa com as 
causas coletivas, finalizou 
Pinheiro.

combate ao crime, não somente 
em Cáceres como em toda 
região. “Sem dúvida será um 
grande desafio, contudo, nosso 
principal objetivo é continuar 
desenvolvendo e apoiando 
iniciativas que fortaleçam os 
canais de comunicação com a 
comunidade em geral, por isso 
peço parceria e apoio de todos 
nesse processo”, disse o 
coronel.

R eg i s t r o u  a in d a  a  

SEGURANÇA

Novo comandante assegura continuidade
dos trabalhos no combate a criminalidade

O coronel foi objetivo em dizer que dará continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Ten. Cel. Ademar Nascimento, principalmente nas atividades que 
projetam a integração dos diversos   órgãos e instituições de segurança do município, visando o propósito da defesa da cidadania, da segurança pública e justiça social

Da Reportagem  
Foto: JCC

CAPACITAÇÃO

Policiais Militares da Força Tática ministraram instruções de
Técnicas de Sobrevivência a monitores do Projeto Lobo Guará
Redação c/ Assessoria

 
Foto: Assessoria

Os alunos receberam aulas práticas de sobrevivência em ambiente

Gefron, PF e PRF apreende 40 tabletes
de cocaína escondidos em uma carreta

Redação / Assessoria
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Coronel PM Carlos Eduardo Pinheiro da Silva

 
Foto: Gefron

"Mocó" onde estava escondida a droga
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Na manhã de quarta-feira, 12, Policiais militares do Grupo 
Especial de Segurança de Fronteira, em mais uma ação conjunta 
entre Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, realizaram a 
apreensão de cerca  40 tabletes de entorpecentes. Página 03

P o l i c i a i s  d o  
Grupamento de Força Tática 
do Sexto Batalhão de Policia 
Militar do 6º Comando 
R e g i o n a l ,  m i n i s t r a r a m  
instrução de Noções de 
Técnicas de Sobrevivência em 
Ambiente de Mata a alunos do 
Projeto Lobo Guará. 

   Página 03

Q u a t r o  p r o f e s s o r e s  d a  
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) tiveram seus artigos aceitos no 
maior evento de Economia, realizado no 
país, com a participação de pesquisadores 
do mundo todo.  Página 04

Gefron, PF e PRF apreende 40 tabletes
de cocaína escondidos em uma carreta
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Foto: Gefron

Dois presos e 40 tabletes de cocaína fora de circulação

CAPACITAÇÃO

Policiais Militares da Força Tática ministraram instruções de
Técnicas de Sobrevivência a monitores do Projeto Lobo Guará

Foto: PM

Força Tática ministrou curso 
a alunos do Projeto Lobo Guará

PESQUISA

Professores da Unemat divulgam pesquisas
no maior evento de Economia do país

 
Foto: Arquivo

Evento de economia terá artigo de  professores da Unemat

Cinco enxadristas representarão Mato Grosso na 64ª edição 
dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), evento nacional que 
ocorre de 02 a 13 de novembro. Página 05

JUBs

Xadrez de MT será representado por cinco
atletas no Jogos Universitários Brasileiros

Foto: Junior Martins

 

Cinco enxadristas representarão Mato Grosso na 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros
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