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A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável na vida social e 
aproximação de amigos, inclusive os 
que não vê há algum tempo. O 
momento é ótimo para organizar uma 
nova equipe de trabalho ou reavaliar 
uma antiga. Seu humor melhora 
significativamente.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em questões 
que  envo lvem seus  p ro je tos  
profissionais e planos de negócios. 
Um projeto ou contrato, incluindo uma 
renovação, pode ser aprovado. O 
momento é ótimo para pedir uma 
promoção.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia 
de movimento agradável, de 
emoções equilibradas e mente 
saudável. Procure rever sua filosofia 
de vida e cultive novos hábitos. O 
momento é ótimo para começar uma 
prática espiritual ou mesmo para 
aprender a meditar.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em seu mundo 
emocional. Um relacionamento 
importante pode aprofundar-se. O 
momento é ótimo para acordos e 
negociações que envolvem um 

empréstimo, uma sociedade ou uma parceria financeira.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em seus 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. O momento pode 
envolver uma gostosa reunião entre 
amigos, ou mesmo a possibilidade de 
uma nova parceria ou sociedade 

comercial.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável, especialmente 
no trabalho. O momento pode envolver 
o surgimento de um novo projeto, que 
trará alegrias e satisfações. Dia ótimo 
para começar uma dieta e um bom 
programa de exercícios.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em sua vida 
social e aproximação de amigos, 
novos e antigos. O momento pode 
envolver uma importante reunião de 
negócios ou um acordo relacionado a 
um novo contrato. Dia de boas 

notícias.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em sua vida 
social e aproximação de pessoas 
interessantes. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo 
Universo. O dia segue tranquilo, com 
boas notícias relacionadas aos filhos.

A Lua em seu signo recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável, de emoções 
equilibradas e bons contatos com 
pessoas interessantes. Você estará mais 
aberto e receptivo, mais voltado para o 
seu mundo emocional. O dia pode 
trazer boas notícias para sua vida 
pessoal.

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em sua vida 
doméstica e/ou com um familiar. Se 
puder, aproveite este dia para ficar em 
casa, junto de quem ama. O momento 
é ótimo para a interiorização e 
reflexão. Dia ótimo para começar 
uma reforma.
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Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua em Aquário recebe um ótimo 
aspecto de Urano indicando um dia de 
movimento agradável em seu mundo 
emocional, que passa por um momento 
de equilíbrio. Você estará mais fechado 
e voltado para suas emoções mais 
profundas. Dia ótimo para meditar e 
praticar atividades que unam mente e 

corpo.

By Rosane Michels

A Lua em Aquário recebe um ótimo aspecto de Urano 
indicando um dia de movimento 
agradável em suas finanças. Uma boa 
notícia pode chegar, relacionada ao 
aumento de seus rendimentos. Um 
novo projeto ou contrato pode ser 
aprovado. De uma maneira ou de 
outra, o dinheiro chega com mais 

facilidade.

***********************
Completou mais um ano de vida o jovem 
Felippe Ruann, que celebrou a data ao lado 
dos pais Julio e Vânia, dos amigos e colegas 
do Salesiano. Que Deus lhe proteja e lhe 
presenteie com um ano repleto de alegrias, 
saúde e vitórias.

Recebeu o carinho dos filhos e amigos pela 
passagem do seu natalício João Bosco 
Aniceto a quem enviamos votos de 
felicidades e muitos anos de vida.Nosso bom dia ao leitor assíduo Gilmar Assunção,  da Monte 

Verde Materiais para construção, que acompanha todas as 
manhãs as notícias e fatos da Princesinha.  Agradecemos a 
preferência e desejamos um excelente trabalho.

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

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

Em contagem regressiva para o show "Um relacionamento quase 
perfeito" com a dupla de humoristas J. Astrevo e Lioniê (Nico & Lau). O 
evento acontece neste domingo as 20h30 no auditório da Sicmatur. Vale 
conferir. 

Um click mais que 
especia l  ao  casal  
Heitor Azuaga Aires 
Filho e Selma Gattas 
Dias. Desejamos uma 
excelente viagem e 
mui tas  fe l ic idades  
nessa nova fase da vida 
de vocês.
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Forças policiais do Distrito Federal e Cáceres, incluindo 
diversas corporações, (PF, PRF, PM, PJC e Gefron) estouraram na 
madrugada de ontem, um cativeiro na Vila Pedro Neca, em Porto 
Esperidião, logrando resgatar I.S.R.M que havia sido seqüestrado no 
dia 6 último no distrito de Samambaia no DF em Goiás. Na 
oportunidade foram presos três seqüestradores. Página 04

O Prefeito Francis 
enviou a proposta de um 
Novo Código Tributário 
para  o  município  de 
Cáceres, no final do ano 
passado e considerando a 
complexidade e o impacto 
que o novo código terá 
sobre os cidadãos,  a  
C.C.J.T.R da Câmara 
Municipal, deliberou pela 
convocação de Audiência 
Pública. A discussão argúi o 
IPTU residencial, que de 
0,5% será majorado para 
0,8% a 1,4% e os terrenos 
vazios ou grandes que 
chegarão a ter IPTU de 
15%. Página 05

O prefeito municipal de Cáceres 
Francis Maris Cruz, assinou esta semana em 
Brasília, o termo de adesão ao programa 
'Internet para Todos' do governo federal. 
Durante o evento, Francis destacou que as 
escolas localizadas na zona rural serão as 
primeiras beneficiadas pelo programa. A 
conexão será feita por meio do SGDC. 

       Página 03

Folgado mais que colarinho de palhaço, Adriano Galvão 
vulgo Tubarão, foi preso na casa da amiga de sua irmão, num cafofo 
do Vila Irene, curtindo o calorão na sombra e água fresca, depois de 
vazar numa boa do cadeião de Cáceres, onde podia sair para 
trabalhar na rua. Na última ele saiu e não voltou, mas foi pescado e já 
está no xilindró. Página 04

REFÉN DO DF 

Policia resgata sequestrado após 
estourar cativeiro no Pedro Neca

Em Cáceres, os policiais encontraram uma pessoa ligada ao sequestrado notando que ele supostamente pagaria o resgate e fazia contato com os suspeitos

Bandidos foram rendidos pelas polícias no cativeiro   

Foto: Facebook

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Legislativo quer analisar
o novo Código Tributário

Se aprovado, IPTU de 15% engole um terreno em 7 anos  

 Foto: JCC

INTERLIGADA

Francis integra Cáceres
ao Internet para Todos

Termo de adesão foi firmado pelo Prefeito Francis    

Foto: Assessoria

FIM DA LINHA

Policia pesca Tubarão fujão
em um cafofo do Vila Irene

Tão cedo Adriano Galvão, o Tubarão não volta às ruas   

Foto: PJC-MT

ATIVIDADES ESCOLARES

Oficinas levam planejamento de 
cidades a estudantes de Cáceres

Crianças de três escolas municipais participam até esta 
quinta-feira (15) de oficinas sobre o planejamento das cidades. A 
atividade é uma das ações que a Unemat está desenvolvendo dentro 
do projeto de reconstrução do Plano Diretor de Cáceres proposto 
pela Prefeitura Municipal. Nas atividades são apresentados vídeos, e 
realizadas atividades de entrevistas, desenhos e outras. Página 03

Atividades envolvem os alunos no período das aulas    

Foto: Assessoria

FALHA FATAL
Na edição anterior discorremos no editorial 
acerca do PLS do Senado que abre livre 
acesso ao acusado e seu advogado durante a 
fase inquisitória da policia, como forma de 
prévia defesa e alguns leitores nos criticaram, 
mas as suspeitas de falsas acusações podem 
ter um desfecho trágico. Exemplo claro, a 
morte do advogado Eliel Alves de Souza na 
manhã da segunda-feira (12) ao pular do 14º 
andar do prédio onde morava no bairro 
Goiabeiras em Cuiabá. Ressalte-se que em 
2014 esta vitima teve seu nome envolvido em 
uma operação que apurava fraudes e desvios 
de recursos públicos, obtidos por meio do 
Programa de Apoio à Cultura, acusação tida 
como equivoco pela própria Polícia Civil, 
que reconheceu que Eliel não era alvo da 
operação.

NOMES DA PÁTRIA
Para quem não sabe, em alguns livros de 
história do Brasil, que não são lecionados nas 
escolas, encontramos informações sobre a 
fase inicial da organização político-territorial 
do país, que passou sete nomes antes de ser 
Brasil. A didática tupiniquim só fala em dois, 
mas foram sete, a saber: Pindorama e logo em 
seguida, Ilha de Vera Cruz (1500), Terra 
Nova (1501), Terra dos Papagaios (1501), 
Terra de Vera Cruz (1503), Terra de Santa 
Cruz do Brasil (1505), Terra do Brasil (1505) 
e simplesmente Brasil, dias depois. Nunca é 
demais a gente saber algo diferente, copiou?

TAPAGEM IS THIS
Falando em história, alguém sabe porque Rua 
da Tapagem em Cáceres? O que significa 
Tapagem? Pois bem, segundo consta nos 
anais da história da cidade, Vila Maria foi 
salva da invasão dos paraguaios durante a 
guerra, por uma grande e fechada Tapagem, 
formação de aguapés que se estendeu ao 
longo do leito do rio Paraguai, na região da 
lagoa Gayva, bloqueando a passagem das 
embarcações paraguaias. Essa Tapagem, 
formada pela aglomeração de camalotes de 
aguapés que rodaram pelo rio Paraguai 
abaixo e se juntaram nesse ponto do rio, 
formando uma barreira natural, impedindo 
que Vila Maria caísse em mãos paraguaias.

SELETIVO/JAURU
O Edital nº. 1/2018/DF divulga a abertura do 
processo seletivo em Jauru a fim de 
credenciar pessoa física na área de 
psicologia, por intermédio do Programa Bem 
Viver, do Poder Judiciário de Mato Grosso. 
Os interessados devem efetuar a inscrição 
gratuita, no Fórum da cidade, Avenida Rui 
Barbosa, nº 850, de 12 de março a 13 de abril. 
A inscrição deve conter os documentos e 
anexos exigidos no edital. O processo de 
seleção será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuada pela Comissão de Apoio 
ao Processo Seletivo. Para o credenciamento 
é necessário possuir a formação em 
Psicologia, selecionado no processo seletivo, 
maior de 21 anos e não possuir antecedentes 
criminais.

SAUDOSA CLT
A 1ª Vara de Trabalho de Rondonópolis 
ganhou os holofotes da imprensa jurídica 
nacional esta semana depois que a juíza do 
Trabalho Adenir Alves da Silva Carruesco 
deu perda de causa a um desempregado desde 
2016, ex-funcionário de uma empresa, 
determinando que ele pagasse R$ 750 mil por 
conta disto. A decisão proferida no dia 7 de 
fevereiro e ganhou destaque no jornal O 
Estado de São Paulo, por aplicar o que prevê 
um dos pontos mais questionados da reforma 
trabalhista. Palmas para quem aprovou mais 
esta deforma do governo vampiro, isso é só o 
começo, depois que rasgaram a Carta di 
Labore de Vagas, a nossa saudosa CLT.
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Pois é, e não é que hoje, ironia do 
destino, o calendário registra o Dia Mundial do 
Consumidor? Arre Égua, que a gente já anda de 
picuá cheio do mercado consumista, cujos ágios 
e remarcações levam de roldão nossos 
caraminguás, com aquela falsa ilusão do Zé e da 
Maria que ainda saíram no lucro. Lucro? Pois é, 
como se não bastassem os impostos, cerca de 
35% de tudo que o trabalhador ganha e gasta, 
levado na mão grande do governo, muito coitado 
morre sorrindo no tridente diabólico da 
exploração comercial.

Estamos rasgando o verbo, porque 
neste 15 de março comemora-se o Dia Mundial 
do Consumidor e o economês diz que a data é de 
suma importância para a sociedade civil 
organizada, que no mundo todo, consome-se 
durante as 24 horas do dia, gerando riquezas e 
aquecendo as economias ao redor do globo, 
correto? 

Errado, pode até gerar riquezas, mas 
não para o consumidor; aquecer a economia, só 
se for a dos juros do cartão de crédito 
sacrificando o consumidor; É preciso, que 
especialmente neste dia, já que estamos falando 
em consumidor, alertemos sobre a massificação 
do consumo, um dos grandes problemas a ser 
enfrentado pela sociedade contemporânea; 
como imprensa, cumprir nosso papel de defesa 
do consumidor contra os abusos cometidos pelos 
fornecedores nas relações de consumo e tentar 
com argumentos, fortalecê-lo para que tenha 
condições de enfrentar as armadilhas do 
consumismo. 

Um exemplo claro, as tais Black-
Friday, conhecidas em alguns casos como Black 
- Fraudes, daí, o consumidor ficar atento aos 
reais preços apresentados antes das promoções, 
para constatar se realmente foi concedido 
desconto. E, jamais comprar por impulso, uma 
forma de evitar o quase certo super-
endividamento, ficando com um pé atrás e as 
mãos longe do bolso, evitando flertar com as tais 
vendas casadas, comuns em diversas lojas. 

O consumismo, senhores é algo nefasto 
fomentado pela globalização que além de 
promover indubitáveis avanços nos diversos 
setores da sociedade, semeou problemas, com 
reflexos distintos em cada corpo social. Veja no 
caso do Brasil: além do desemprego, pode-se 
dizer que o mal-estar social está ligado ao 
acirramento do consumismo e as insatisfações e 
incertezas geradas por esse fenômeno ainda 
estão longe de uma solução, mas necessitam, 
pelo menos, de um paliativo, uma vez que a 
cultura imposta pelo modelo capitalista coloca 
em xeque a liberdade do indivíduo no que se 
refere à suas preferências.

Talvez, Oliver Wendell Holmes, no 
início do século XIX, já vaticinasse os 
acontecimentos de hoje ao proferir: “Dêem-nos 
o supérfluo da vida, que dispensaremos o 
necessário”, pois é, a expressão real do que 
ocorre na sociedade consumista. Como dizia 
John Lane acerca do mercado do lucro que 

preferimos chamar de ágio, no lugar do vocábulo 
mais radical, as pessoas estão ligadas a metas de 
vida inalcançáveis. Os anúncios estão sempre 
nos dizendo que seremos mais felizes se 
escolhermos esse carro, essa nova cozinha; que 
ficaremos mais atraentes se usarmos este xampu 
ou aquele desodorante. 

E lá vai cartão, débito, crédito: 
Cuidado, o débito será sempre seu, masoquista, 
escravo do consumismo, do mercado selvagem, 
contaminado por esta epidemia de infelicidade, 
sem conseguir alcançar as metas colocadas à sua 
frente. Pois é, consumidor amigo, já pensou em 
consumir um pouco de tempo pesquisando 
preços, buscar os mais justos e fugir das 
tentações de panfletos, gôndolas e supérfluos? 
Se você não valorizar o seu dinheiro, ele some e 
sabe prá onde? Pra engordar ainda mais 
patrimônio do dono daquela maldita maquininha 
de remarcação de alguns comerciantes 
desonestos.

Em tempos de eleições vale a pena matutar.
Matutar sobre a política não tem contra-

indicação, é inclusive muito recomendado, e para 
todas as idades. A política não deve ser tratada como 
um assunto proibido ou um tabu. Precisa ser matutada 
sim, e em todo lugar, senão tudo o que dissermos, tudo 
o que defendermos e tudo o que nos queixarmos não 
resultará em nada! E já que o lance é matutar, estive 
matutando recentemente sobre um tipo de eleitor e de 
candidato muito curioso, que anda ganhando projeção 
por aí: o narcisista. Tenho uma tese, obviamente, nada 
científica, talvez de inspiração mais filosófica, quem 
sabe, que o Narciso, aquele personagem da mitologia 
grega, o bonitão, o galã das teatrais tragédias, não 
morreu naquele fatídico episódio no lago.

Sei que a minha tese, a princípio, se parece 
muito mais com um furo de reportagem de um desses 
programas de fofocas, do que com uma interpretação 
séria sobre a nossa realidade política, mas peço 
encarecidamente que deem um crédito a ela, um 
pouquinho que seja.

Defendo a tese de que aquela história de que 
o Narciso morreu afogado e no local onde isso 
ocorreu nasceu uma flor, que mais tarde seria batizada 
com o seu nome, foi só uma desculpinha furada, 
contada para nos confundir. Ele não só não morreu, 
como sua doutrina, seus ensinamentos e suas crises de 
personalidade, um tanto egocêntricas, foram 
difundidas e estão muito bem vivas na cabeça e nas 
ações de muitos. O cara foi estratégico. Fez uma 
jogada de marketing sensacional com a sua suposta 
morte. Para dar impacto, se valeu de uma narrativa de 
fácil acesso, fluída e comovente, com lição de moral 
ao final. E, para dar credibilidade, tascou algumas 
ninfas e deuses no balaio. Taí, ingredientes bem 
equilibrados e misturados na dose certa. Dito e feito, 
ganhou fama e a aproveitou para conquistar 
seguidores e com eles espalhar suas sandices e 
rompantes pelo planeta.

Os narcisistas (os herdeiros de Narciso) 
estão por toda a parte, resistindo bravamente, se 
multiplicando pelas cidades e pelos campos e, como 

mencionei, fazendo pit stop também na política. 
Claro, o que já era de se esperar. Afinal, quer coisa 
melhor do que o gostinho do poder para um 
narcisista? Eles entregam o que for preciso em troca, 
tudo mesmo, salvo, é óbvio, a sua arrogância e 
soberba.

Mas quem são? Como vivem? Como se 
alimentam? Os narcisistas podem ser qualquer 
pessoa, um parlamentar, um postulante ao parlamento 
ou um postulante a qualquer outro cargo, um vizinho, 
um colega, um chefe de repartição ou de 
departamento, um amigo, eu mesmo ou você – por 
isso é preciso tomar cuidado, pois a pataquada se 
alastra rapidamente, é só baixar a guarda que a onda 
pega. É preciso ser vigilante acima de tudo. Eles não 
vivem escondidos, se adaptam em todos os 
ambientes, no real e no virtual, são muito 
apaixonados inclusive por esse último, na verdade, é 
quase uma doença.

Não, não é quase, é uma doença, e a razão é 
muito simples, porque o ambiente virtual é o seu 
espelho, não que o outro também não possa ser, mas é 
no virtual que eles se sentem mais, digamos, à 
vontade.

É lá que eles se realizam, transbordando 
suas vaidades e percepções do entorno a partir de si 
mesmos, sem considerar as conseqüências do que 
dizem ou compartilham, sem considerar o que está 
para fora deles – “porque Narciso acha feio (e sem 
importância) o que não é espelho”. Sacou?! Quanto à 
alimentação, nada muito exótico. Facinho de 
adivinhar. Se estufam com os elogios alheios, com os 
aplausos que recebem, com as informações falsas que 
propagam para esconder suas ambições, com os 
olhares unânimes de aprovação e, principalmente, 
com a servidão e a subordinação daqueles que estão à 
sua volta.

Passemos aos casos práticos. Os narcisistas 
querem que a política e, conseqüentemente, os rumos 
do país, seja um reflexo de sua imagem e semelhança, 
logo, desandam a dar pitacos contraditórios.

Não se preocupam (ou se indignam) com a 

falta de luz, de água, de creches e de um ensino de 
excelência nas escolas da periferia, ao contrário, se 
preocupam apenas quando a ausência de algum 
serviço público afeta diretamente suas vidas; não se 
preocupam se no hospital público há filas ou não, se 
boa parte da população depende do SUS ou não, 
tampouco se o repasse de verbas está ocorrendo 
normalmente; não se preocupam se na universidade 
pública há vagas, bolsas de iniciação científica e 
auxílios moradia e alimentação suficientes; não se 
preocupam em refletir se determinada ação ou 
manobra do governo (independentemente de qual 
partido seja ou da conjuntura que tenha viabilizado a 
sua chegada ao poder) prejudicará os mais pobres. 
Preferem ignorar, e assim seguem, ignorando.

Continuando com mais alguns pitacos 
contraditórios, os narcisistas veem privilégios em 
toda parte, até nos benefícios sociais pagos às pessoas 
em situação de vulnerabilidade, mas jamais chamam 
de privilégio os penduricalhos acrescidos aos seus 
salários, mesmo já ganhando uma quantia mensal de 
dezenas e dezenas de vezes acima do salário mínimo 
nacional; veem injustiças em todo canto, mas jamais 
chamam de injustiça a criminalização da pobreza, os 
estigmas e as feridas ainda abertas do racismo, o 
tratamento desigual e violento ainda dispensado às 
mulheres, o fato de que as oportunidades nunca 
sobem o morro ou atingem os bairros mais afastados; 
e, por fim, veem corrupção em toda esquina, mas 
jamais chamam de corrupção o “pagamento por fora” 
que fazem a seus empregados, a sonegação de 
impostos que praticam, a acumulação de cargos 
públicos indevida, a carga horária de trabalho 
maquiada e a interferência, por meio de propina, nas 
decisões, votações e licitações no setor público. Ai os 
narcisistas, quanta pretensão! Espero que um dia 
consigam ver que há um mundo diferente daquele 
visto por meio do espelho em que se veneram e que 
depois disso estejam de fato abertos ao diálogo.

***___José Ricardo Menacho - Professor do Curso 
de Direito da Unemat/Cáceres
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Narciso não morreu!

Ciladas do Consumo
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comunicação com a família”, disse.
Justamente, fazer essa 

comunicação entre crianças e 
adultos é o objetivo das atividades 
que acontecem nas três escolas 
municipais: Izabel Campos (13), 
Raquel Ramão (14) e Tancredo 
Neves (15). Durante o período das 
aulas, as atividades envolvem os 
alunos, já no período noturno são 
realizados encontros para debater os 
pontos do plano diretor com os 
adultos do entorno da comunidade 
escolar, com explicação genérica do 
que é a lei e serão formados grupos 
de trabalhos conforme o interesse e 
afinidade dos presentes.

Para o prefeito municipal de 
Cáceres, Francis Maris Cruz, é 
fundamental que toda a cidade 
participe das discussões sobre o 
planejamento da cidade. No dia 13, a 
oficina foi na Escola Isabel Campos, 
ontem, na Raquel Romão e hoje, 
encerrando-se o ciclo de palestras e 
atividades afins, na Tancredo Neves.

 rianças de três escolas Cmunicipais participam até 
esta quinta-feira (15) de 

oficinas sobre o planejamento das 
cidades. A atividade é uma das ações 
que a Universidade do Estado de 
Mato  Grosso ,  Unemat  es tá  
desenvolvendo dentro do projeto de 
reconstrução do Plano Diretor de 
Cáceres proposto pela Prefeitura 
Municipal.

As oficinas com as crianças 
do 3º ao 5º ano do ensino 
fundamental se dividem em três 
eixos e trabalham temáticas como 
m e i o  a m b i e n t e ,  a s p e c t o s  
socioeconômicos e patrimônio 
histórico-cultural e lazer de forma 
mais lúdica e prazerosa. Nas 
atividades são apresentados vídeos, 
e  r ea l i zadas  a t i v idades  de  
entrevistas, desenhos e outras.

O coordenador do projeto 
Plano Diretor, dentro do convênio 
Unemat, Prefeitura e Fundação de 

Apoio ao Ensino Superior Público 
Estadual (Faespe), João Sanches, 
explica que a proposta neste 
momento é ouvir as crianças, 
perceber como elas interagem com a 
cidade e seus espaços, bem como 
trabalhar a concepção delas quanto a 
cidade que elas desejam no futuro.

“A partir da análise dos 
desenhos e das informações que 
colhermos junto as crianças nessas 
atividades, vamos confrontar com o 
levantamento técnico realizado no 
diagnóstico preliminar. Só então 
poderemos gerar um prognóstico 
c o m  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  e  
dificuldades do município”, explica 
o professor João Sanches.

A professora Sandra Maria 
Netto, destacou como ponto positivo 
essa aproximação da universidade e 
a escola. Além disso, ela lembrou 
que as crianças levam para casa tudo 
o que ouvem e aprendem na escola. 
“Esse é um importante canal de 

benefício à população que hoje não 
tem acesso à internet ou utiliza um 
serviço precário. Estamos certos de 
que essa conectividade trará grandes 
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o  
desenvolvimento do nosso estado”, 

Inovações e Comunicações.
“Queremos garantir  o 

cadastramento de todos, por isso 
vamos intensificar os contatos com 
os prefeitos dos 36 municípios 
restantes para assegurar esse 

 prefeito municipal de OCáceres Francis Maris Cruz, 
assinou na segunda-feira 

(12), em Brasília, o termo de adesão 
ao programa 'Internet para Todos' do 
governo federal. Ao todo, 2.471 
prefeitos de todo o país (80 de Mato 
Grosso) assinaram o termo com o 
ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações  e  Comunicações ,  
Gilberto Kassab.

Durante o evento, Francis 
destacou que as escolas localizadas 
na zona rural de Cáceres serão as 
pr imeiras  beneficiadas  pelo 
programa. “Nós já temos estamos 
com o cadastro pronto, esperamos 
agora a instalação das antenas e 
assim poderemos ter internet de 
qualidade nas escolas municipais da 
nossa zona rural," enfatizou.

O vice-governador, Carlos 
Fávaro, garantiu que intensificará os 
trabalhos para que ainda neste mês 
os 141 municípios façam a adesão ao 
programa, assinalando que 105 
municípios do estado estão aptos a 
assinar o termo de adesão com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 

a rg i n a l  a z a r a d o ,  o  Mfigurinha Adriano Galvão 
vulgo Tubarão,  que 

cumpria pena no cadeião de Cáceres, 
mas de vez em quando tinha ordens 
para sair e trabalhar fora do presídio, 
(estas chances que a justiça dá aos 
reeducandos, como forma de 
ressocialização) na última saída, 
picou a mula, caiu na marva, se 
enrolou na braquária, e adeus 
Mariana, que ele não voltou pro 
Nova Era.

Os homens da lei já estavam 
na cola dele, mas nada, até que na 
tarde de anteontem, os boca de 
Matilde abriram o bico e deduraram 
para a divisão de roubos e furtos da 
1DP que o Tubarão estava na 
cachanga da amiga de sua irmã, 

moradora na Rua Expedito, n Bairro 
Vila Irene, na maior maciota.

Mais que de repente, os 
policiais zarparam com a barca para 
o tal endereço e ali encontraram a 
mãe do Tubarão, que não ciscou, 
entregou logo o filho Adriano, que 
ganhou uma carona de camburão até 
o Cisc.

Depois de um papo reto com 
o delegado, o Tubarão compreendeu 
que o rio não estava pra peixe e foi 
morgar lá numa jega do cadeião, 
onde deve ficar umas boas férias sem 
a moleza de zuar pelas ruas. 
Conforme os policiais, Adriano é um 
ladrão contumaz, expert em abrir 
ventanas e portas de casas e lojas 
para furtar objetos.

garantiu ele
A conexão de internet será 

fe i ta  por  meio  do  Saté l i te  
Geoestacionário de Defesa e 
C o m u n i c a ç õ e s  E s t r a t é g i c a s  
(SGDC), de propriedade do governo 
brasileiro e que recebeu cerca de R$ 
3 bilhões em investimentos. Em 
órbita desde maio de 2017, o satélite 
tem vida útil de 18 anos.

Para participar do programa, 
o prefeito deve informar as 
localidades que não possuem 
conexão em banda larga e definir um 

local para a instalação das antenas e 
dos equipamentos. Além disso, 
caberá ao município a segurança da 
área e as despesas com energia 
elétrica.

De acordo com o MCTIC, o 
Internet para Todos é um dos 
maiores programas de inclusão 
social do governo federal e deverá 
beneficiar cerca de 55 milhões de 
pessoas. 

Cerca de 40 mil localidades 
devem ser beneficiadas pelo 
programa em todo o país.

LINHA DIRETA

Prefeito de Cáceres assina termo
de adesão ao Internet para Todos
Redação c/ Assessoria

A conexão de internet será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC), de propriedade do governo brasileiro e que recebeu cerca de R$ 3 bilhões em investimentos

Francis integra Cáceres no programa digital   

Foto: Assessoria

Planejamento das cidades
levado à alunos de Cáceres

PLANO DIRETOR

Assessoria

Profa. Sandra Maria destaca aproximação universidade/escola  

 Foto: Assessoria

 VOLTA PRÁ CASA

Tubarão vazou do cadeião
e foi pescado no Vila Irene
Da Redação

Adriano Galvão vulgo Tubarão curtia uma boa na vila   

Foto: Arquivo PJC

também estava uma Hilux, que 
fez o transporte da vítima até o 
cativeiro, e R$ 100 mil, que teria 
sido pago aos seqüestradores para 
o resgate da vítima.

Com o resgate da vitima e 
a  elucidação do cr ime,  os 
policiais grampearam os três 
s u s p e i t o s ,  q u e  f o r a m 
encaminhados para o Distrito 
F e d e r a l ,  o n d e  e s t á  s e n d o 
investigado o seqüestro.

Cáceres-MT, quinta-feira 15 de março de 201804

s chuvas que caíram sobre APorto Esperidião nos 
últimos dias, causaram 

inundações dos córregos e 
trouxeram prejuízo e muito 
transtorno aos moradores e 
usuários das estradas rurais. 
P o n t e s  d e  m a d e i r a  f o r a m 
arrastadas e manilhamentos 
destruídos pela força das águas.

Diante da dificuldade, a 
Prefeitura de Porto Esperidião 

tem trabalhado, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras 
para solucionar os problemas 
causados pela força da natureza. 
Homens e  maquinár ios  da 
Secretaria foram divididos em 
grupos e seguem trabalhando 
para dar manutenção nos pontos 
afetados.

De acordo com o prefeito 
Mar t i n s  D ia s  de  O l ive i r a 
(PMDB), o problema se restringe 

n ã o  s o m e n t e  á s  e s t r a d a s 
municipais. Segundo ele, as MT's 
388 e 265, portas do agronegócio 
regional,  sofreram com os 
atoleiros. Em meio ao problema, 
a Prefeitura disponibilizou seu 
maquinário para fazer a remoção 
dos caminhões carregados, que 
a t u a m  n o  e s c o a m e n t o  d a 
produção agrícola e pecuária 
daquela região.

O prefeito Martins revela 
que as rodovias foram atendidas e 
encontram-se patroladas, em 
perfeitas condições para o 
escoamento da soja. Entre os 
pontos afetados estão, a ponte que 
dá acesso á comunidade do 
Papiro, próximo a propriedade do 
Olavinho, que recebeu serviços 
d e  r e c o n s t r u ç ã o  d o 
madeiramento e aterramento, 
bem como a estrada que liga á 
Serra de Santa Barbara. 

Na MT 265, na ponte, que 
fica próxima ao Bar do Derlei, a 
Secretaria de Obras também 
r e a l i z o u  r e p a r o s .  H o u v e 
aterramento das cabeceiras e 
reforma do madeiramento. 
(Fonte Leandro Régis).

área rural de Porto Esperidião. 
A  p a r t i r  d a í ,  a s 

investigações se estenderam para 
o u t r o s  m u n i c í p i o s  m a t o -
grossenses e em Cáceres, os 
policiais  encontraram uma 
pessoa ligada a vítima, notando 
que ele supostamente pagaria o 
resgate e fazia contato com os 
suspeitos.

Os policiais do DF e do 
MT encontraram a vítima ontem, 
(14) em Porto Esperidião, onde 

 erigosos seqüestradores Pf o r a m  p r e s o s  n a 
madrugada de ontem por 

policiais federais do Distrito 
Federal e de Cáceres, com apoio 
do Gefron e PRF, que estouraram 
u m  c a t i v e i r o  e m  P o r t o 
Esperidião, resgatando o refém 
I . S . R . M ,  q u e  h a v i a  s i d o 
seqüestrado no último 6, no 
distrito de Samambaia, no DF.

Conforme registros da 26ª 
De legac i a  de  Po l í c i a ,  em 
Samambaia Norte,  na terça feira, 
6, os bandidos abordaram a 
vitima quando saía de seu 
apartamento, em Samambaia Sul, 
com a esposa e o filho. 

An te s  de  l eva rem a 
vítima, os suspeitos o espancaram 
no meio da rua em plena luz do 
dia e desde o dia do seqüestro, a 
família não tinha mais notícias de 
I.S.R.M, que conforme se apurou 
no resgate, haviam sido levado 
pelos bandidos, que seguiram 
pela BR-060, tomado o rumo da 
fronteira de Mato Grosso com a 
Bolívia.

O s  i n v e s t i g a d o r e s 
chegaram ao cativeiro em um 
sítio na Vila Pedro Neca, após 
apurarem que o morador de 
Samambaia havia sido levado à 

s policias civil e militar de AP o n t e s  e  L a c e r d a 
continuam a procura dos 

assassinos que executaram no 
último sábado Gilberto 
 Dos Santos Batista, 32, 
com 3 disparos de arma de fogo 
na fazenda Nova Aliança, que 
fica à 40 km da cidade na 
localidade denominada Gleba 
Primavera.

Segundo informações da 
esposa de Gilberto ele havia 
acabado de tomar banho quando 
ela e o marido ouviram um 
barulho de moto chegar na 
propriedade, tendo ele ido até a 
porteira e conforme ela viu de 
longe,  conversado com os 
estranhos,  na real idade os 
assassinos que fizeram 3 disparos 
contra vitima que morreu na hora.

O s  a s s a s s i n o s , 
comprovando latrocínio, levaram 

da residência os telefones e uma 
espingarda e disseram em tom 
ameaçador para esposa de 
Gilberto, que não falasse com 
ninguém e ficasse em casa, 
quietinha, pois seria a próxima se 
abrisse a boca.

C o m  a  e v a s ã o  d o s 
bandidos, a mulher se comunicou 
com a policia, mas não pode 
adiantar muita coisa sobre o 
crime, que a priori, pode serr um 
latrocínio, pelo roubo após a 
execução do morador, mas 
também não se descarta uma 
hipótese de um acerto ou possível 
vingança. 

A Policia militar esteve no 
local para registrar a boletim de 
ocorrência juntamente com a 
Politec e Policia Judiciária Civil 
que está investigando o caso em 
busca de pistas que levem aos 
assassinos.

Polícia do DF e Cáceres estoura
cativeiro resgatando sequestrado

NO PEDRO NECA

Operação para livrar vitima seqüestrada no último dia em Samambaia no Distrito Federal e mantida refém na nossa região contou com apoio conjunto de policiais

Da Redação

Sequestradores foram rendidos no cativeiro em Porto Esperidião   

Foto: Facebook

PORTO ESPERIDIÃO

Prefeitura corrige os estragos
causados pelas últimas chuvas
Assessoria c/ Redação

Prefeito Martins supervisiona in-loco as obras   

Foto: Leandro Régis

EXECUÇÃO NA GLEBA

Policia caça assassinos de
morador da Nova Aliança

Ativa FM c/ Redação

Bombeiro confirma morte de Gilberto a tiros   

Foto: Assessoria
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R e d a ç ã o  d e l i b e r o u  p e l a  
convocação de Audiência  
Pública.

“O novo código traz 
algumas adequações ao sistema 
tributário nacional, inclusive, 
i n t r o d u z i d a s  p e l a  L e i  
Complementar 157/2016. Porém, 
todas essas alterações impactarão 
de alguma forma na sociedade, 
sendo necessária a realização da 
audiência,” explica o vereador 
Cézare Pastorello (PSDB) que 
também é presidente da CCJ.

Os principais pontos 
apontados pelo vereador Cézare 
Pastorello são os seguintes: O 
IPTU residencial, que hoje é de 
0,5% sobre o valor do imóvel será 
majorado para 0,8% a 1,4%. 
Terrenos vazios ou grandes 
chegarão a ter IPTU de 15%. 

Os novos valores da 
Planta Genérica de Valores não 
passarão mais pela Câmara 
Municipal, mas fixados por 
decreto, e não serão elaborados 
por comissão com participação 
da sociedade (hoje a ACEC, 
UCAM, CDL, Sindicato da 

Construção e Câmara e CRECI 
participam). A comissão será 
apenas de funcionários da 
prefeitura;

Será criada a Unidade 
Fiscal do Município de Cáceres 
(UFIC), atualizada por decreto; 
Todos os serviços serão tarifados 
pela alíquota máxima (5%) 
independentemente da natureza.

“São 402 artigos. É uma 
leg i s lação  complexa  e  a  
sociedade deve participar. Muitas 
pessoas me dizem que elegeram 
vereadores para representá-los. 
Eu concordo com isso, quem vai 
votar são os vereadores. 

Mas,  os  vereadores  
devem votar pelo que seja melhor 
para o povo. Então, o povo, o 
v e r d a d e i r o  p a t r ã o  d o s  
vereadores, precisa ser ouvido”, 
finaliza o vereador.

A audiência pública que 
t r a t a r á  do  Novo  Cód igo  
Tributário Municipal e do 
Programa de Melhoramento 
Genético de Bovinos será neste 
dia 15/03, às 18h30min, na sede 
da Câmara Municipal.

 Prefeito Francis Maris Oenviou a proposta de um 
Novo Código Tributário 

para o município de Cáceres, no 
f i n a l  d o  a n o  p a s s a d o .  
Considerando a complexidade e o 

impacto que o novo código terá 
sobre os cidadãos, a Comissão de 
Constituição, Justiça, Trabalho e 

 f i m  d e  a l i a r  o  Ad e s e n v o l v i m e n t o  
sustentável da produção 

agropecuária e econômica do 
Pantanal,  a Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar-MT) e a Embrapa 
Pantanal entram no segundo ano 
de parceria.

Diante dos resultados 
positivos das ações feitas no ano 
anterior e do interesse dos 
produtores pantaneiros no projeto 
Fazenda Pantaneira Sustentável, 
o Sistema Famato fará o 2º Ciclo 
de Palestras Bioma Pantanal, 

começando por Cáceres, Poconé, 
Cuiabá e Rondonópolis. A idéia é, 
com essa parceria, implantar em 
Mato Grosso a FPS, cujos  
produtores com áreas no bioma, 
já manifestaram interesse pelo 
programa. 

A gestora do Núcleo 
Técnico da Famato Lucélia Avi 
destacou que esse trabalho 
c o m e ç o u  p o r  c o n t a  d a  
necessidade em atender a 
demanda dos produtores rurais 
com propriedades em áreas no 
bioma.Em sua edição 2018, o 
projeto vis i tou ontem os 
produtores de Cáceres, com um 
encontro às 8h00 no Sindicato 

Rural da cidade, onde foi 
apresentado a FPS e seus 
benefícios aos presentes. 

P a r a  c o m p l e m e n t a r  
S a n d r a  S a n t o s  f e z  u m a  
apresentação do software FPS, 
explicando que por meio de 
indicadores, o software é capaz 
d e  a v a l i a r  o  g r a u  d e  
sustentabilidade das fazendas, 
como na conservação de recursos 
hídricos, pastagens, manejo, 
b e m - e s t a r  a n i m a l ,  
biodiversidade, conservação 
ambiental, aspectos sociais e 
econômicos.

Sandra, que também é 
coordenadora da FPS, destaca 
que o programa visa contribuir 
com a quantificação da produção 
sustentável no bioma pantanal. 
Ela disse ainda que, para isso, é 
importante ouvir os produtores 
pantaneiros, já que o sistema 
ainda pode receber adequações.

P a r t i c i p a r a m  d a s  
estratégias do projeto, o analista 
de Pecuária da Famato, Marcos 
de Carvalho, o analista de Custo 
de Produção do Instituto Mato-
g r o s s e n s e  d e  E c o n o m i a  
Agropecuária (Imea), Marcel 
Durigon, o coordenador de 
Assistência Técnica do Senar-
MT, Armando Urenha, e os 
produtores rurais e representantes 
da Associação de Criadores 
Cristóvão Afonso da Silva e 
Donizeth Filho.

m homem procurado Upela Justiça teve o 
mandado de prisão 

cumprido em ação da Polícia 
Judiciária Civil do município de 
Jauru nesta terça-feira (13). 
 João Batista Monteiro 
Barros, 60, conhecido como 
"João do Salgado" estava com a 
ordem de prisão preventiva 
decretada Comarca de Rio 
Branco, por envolvimento em 
crime de homicídio.

O foragido foi descoberto 
pelos investigadores, trabalhando 

no município de Figueirópolis 
D ' O e s t e ,  a  c e r c a  d e  1 9  
quilômetros da cidade de Jauru.

Ao ser abordado pela 
equipe na região central de 
Figueirópolis D'Oeste, João 
Batista revelou sua identidade, 
sendo confirmado o mandado de 
prisão expedido em seu desfavor.

Diante dos fatos, ele foi 
conduzido à Delegacia de Jauru, 
onde foi ouvido e posteriormente 
colocado à disposição do Poder 
Judiciário.

PROPOSTAS 

Câmara convoca sociedade para 
analisar novo Código Tributário

Pela proposta, o IPTU residencial, hoje, 0,5% sobre o valor do imóvel será majorado para 0,8% a 1,4% e terrenos vazios ou grandes chegarão a 15%

Assessoria

Terrenos vazios poderão ser onerados em até 15% do IPTU   

Foto: Ilustrativa

CICLO DE PALESTRAS

Cáceres sediou ontem edição do
Fazenda Pantaneira Sustentável  
Assessoria c/ Redação

Sandra Santos fez uma apresentação do software FPS    

Foto: Ana Maio

FIGUEIRÓPOLIS

Homicida sexagenário foi
preso no centro da cidade
PJC c/ Redação

Vários são os procurados com P.p no interior de MT   

Foto: Sugestiva
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ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206314 DEVEDOR: ELCIO DE MATOS - CPF.: 630.774.931-87 - RUA DOS SILVA, QD 16, LT 23 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - 
Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE - 
Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206315 DEVEDOR: ELIANE MARTINS MEDEIROS FERNANDES - CPF.: 800.733.871-34 - RUA DOS MACUCOS, N299 -VILA 
MARIANA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item J da 
tabela D de custas
#206316 DEVEDOR: ELIETE DE GODOY ROCHA - CPF.: 718.186.341-04 - AV. SAO LUIZ, N 853 -JARDIM SAO LUIZ -CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206317 DEVEDOR: ELIZIANE NERIS VIEIRA - CPF.: 864.500.181-00 - RUA DOS SERRANOS,N23 -JARDIM PE PAULO -CACERES -
MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206325 DEVEDOR: GAMALIEL DA SILVA MORAES - CPF.: 650.063.801-87 - RUA CEL HENRIQUE C. OESTE, 87 -
MARACANANZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do 
titul Item I da tabela D de custas
#206327 DEVEDOR: GISLAINE FERNANDA DA SILVA - CPF.: 036.793.791-37 - RUA DOS MUTUNS, N 58 -JARDIM DO TREVO -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item I da tabela D de custas
#206190 DEVEDOR: JOSE HENRIQUE VIANA LOPES - CPF.: 831.422.741-20 - LUZIA, N 132 -VILA IRENE -CACERES -MT - Titulo: - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO 
GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#206270 DEVEDOR: MARLON NOEL DE ARAUJO - CPF.: 860.700.021-72 - RUA CAPACABANA N 4 -VILA NOVA -CACERES -MT - 
Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME - Favorecido:ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME 
Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206373 DEVEDOR: NEIDE DE JESUS PEREIRA - CPF.: 865.020.932-72 - RUA ALFREDO DULCE, N109 CASA 01 P-
MARACANANZINHO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do 
titul Item I da tabela D de custas
#206400 DEVEDOR: VAGNA APARECIDA DA SILVA - CPF.: 826.164.771-49 - RUA AUSTRIA, QD.06 LOTE 16 -VILA REAL -CACERES -
MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item H da tabela D de custas
#206402 DEVEDOR: VANIA DA SILVA LARA - CPF.: 900.404.731-04 - RUA DOS CRISTAIS,S/N ESQ. COM RUA-VILA MARIANA -
CACERES -MT - Titulo: - Apres: COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - Sacador: COREN - CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE - Favorecido:COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MT Valor do titul Item I da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-
CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA 
DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 14 de março de 2018.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                              COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes
TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

Prezada Senhora,

1) Na qualidade de Oficial do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 
de Cáceres-MT, FAZ SABER que o Sr. Dargilan Borges Cintra, portador do RG 1140652-6-

S
SP/MT e CPF 876.457.691-49, requer a retificação da descrição tabular do imóvel 

denominado Fazenda R omão I , matrícula nº 41.531 e Fazenda Romão II, matrícula 
42.991, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, processado nos termos dos artigos 212 
e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontantedenominado Fazenda Onça 
Magra, matrículas n.º 19.982, fica o seu titular, Sra. FLORIZA MEDALHA LAINO (RG 
nº 1.428.569-PR), NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 2 13, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os 
quais se encontram disponíveis neste Serviço Registral Imobiliário para exame e conhecimento 
do interessado. Nos termos do § 4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece -se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser 
provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que 
anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da 
legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo 
legal sem impugnações, co ntado da primeira publicação este edital que será publicado duas 
vezes; poderá ser deferida a retificação pretendida. 

Cáceres-MT, 09.03.2018.

Catielli de Assis Cabral
Escrevente Autorizada

À Ilma. Sr.ª 
FLORIZA MEDALHA LAINO
Fazenda Onça Magra – Rodovia MT 343, Km 40.
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                              COMARCA DE CÁCERES

PRIMEIRO OFÍCIO

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO, 229 – FONE/FAX 3223-1483

Bel. Marília Freire de Campos Fontes
TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

Prezado Senhor,

1) Na qualidade de Oficial do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 
de Cáceres-MT, FAZ SABER que o Sr. Dargilan Borges Cintra, portador do RG 1140652 -6-
SSP/MT e CPF 876.457.691 -49, requer a retificação da descrição tabular do imóvel 
denominado Fazenda Romão I, matrícula nº 41.531 e Fazenda Romão II, matrícula 
42.991, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, processado nos termos dos artigos 212 
e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante denominado Fazenda Onça 
Magra, matrículas n.º 19.982 , fica o seu titular, Sr. GUIDO LAINO (RG nº 591.813-PR e 
CPF 017.500.899-04), NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os 
quais se encontram disponíveis neste Serviço Registral Imobiliário para exame e conhecimento 
do interessado. Nos termos do § 4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece -se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser 
provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que 
anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da 
legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo 
legal sem impugnações, contado da primeira publicação este edital que será publicado duas 
vezes; poderá ser deferida a retificação pretendida. 

Cáceres-MT, 09.03.2018.

Catielli de Assis Cabral
Escrevente Autorizada

Ao Ilmo. Sr. 
GUIDO LAINO
Fazenda Onça Magra – Rodovia MT 343, Km 40.
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  

s  a c a m p a d o s  d o  Oassentamento "Terra 
Esperança", em Mirassol 

D'Oeste, promoveram uma festa 
no acampamento no último 
domingo (11) para comemorar as 
vitórias conquistada ao longo dos 
4 anos de luta pela terra. A última 
delas, recentemente, quando 
tinha em desfavor deles uma 
ordem de despejo proferida pela 
justiça da comarca de Mirassol 
D'Oeste e graças a intervenção do 
deputado Romoaldo Júnior e sua 
assessoria jurídica em atenção a 
pedidos do vereador Elias Lopes, 
o popular Pelé, a medida extrema 

foi suspensa na Justiça Federal. 
Os políticos juntos procuraram o 
INCRA, em Cuiabá em defesa 
das 89 famílias e a ordem deferida 
foi retirada de pauta, viabilizando 
um acordo em audiência no 
fórum da comarca em menos de 
45 dias,

Para comemorar os frutos 
da luta desses camponeses, a 
assessoria através do assessor de 
gabinete, Eurides Roberto e do 
assessor jurídico, Thiago Silva, 
esteve presente num almoço de 
confraternização, realizado no 
úl t imo domingo (11) ,  no 
assentamento, onde existem 

f a m í l i a s  q u e  d e p e n d e m  
exclusivamente do sustendo 
tirado da terra.

O deputado Romoaldo 
Junior destacou estar ali para 
apoiar os assentados no que 
estiver ao seu alcance. “Por isso, 
não medimos esforços de 
suspender por definitivo a ordem 
d e  d e s p e j o  c o n t r a  e s s e s  
a s s e n t a d o s ” ,  d e f e n d e u  o  
parlamentar. Para o vereador 
Pelé,  foi  de fundamental  
i m p o r t â n c i a  o  a p o i o  a  
intervenção do deputado.   
“Agora as famílias vão voltar a ter 
um pouco mais de sossego e 
poder continuar plantando e 
colhendo na terra, que é o que elas 
sabem fazer de melhor na vida,” 
comemorou.

O  p r e s i d e n t e  d a  
Associação dos Produtores do 
Acampamento Terra Esperança, 
Marcos Roberto, enalteceu o 
apoio de Romoaldo Júnior e do 
vereador Pelé, sem o qual, 
segundo ele, era quase impossível 
reverter a situação até então 
desfavorável aos moradores do 
local.

Ele informou que o 
assentamento existe há 4 anos e 
que no local os trabalhadores se 
dedicam à plantação de bananas, 
mandioca, coco da Bahia, 

TERRA ESPERANÇA

Acampados comemoram
Direito de ficar na terra

Para comemorar a conquista, camponeses e políticos participaram de um almoço 
de confraternização, no assentamento, depende do sustendo tirado da terra

Nativa FM c/ Redação

Todos estavam felizes pelas conquistas do assentamento   

Foto: Radio 14 Maio FM

Cáceres-MT, quinta-feira 15 de março de 2018

mas que sofre com a falta de 
uma estrutura adequada para 
sediar jogos como os do 
Estadual.

Por seu lado, a imprensa 
reclama que a precariedade da 
cabine destinada ao setor, com 
uma cobertura improvisada em 
alguns dos boxes e a maioria 
delas sem cobertura nenhuma. 

Como choveu durante a 
realização do jogo, muitos 
jornalistas, cinegrafistas e 
fotógrafos ficaram apavorados 
com a possibilidade de 
p e r d e r e m  s e u s  c a r o s  
equipamentos de trabalho, pois 
a chuva molhou tudo e a todos 
que estavam cobrindo a partida 
no local.

pós a rescisão de seu Ac o n t r a t o  c o m  o  
Operário de Várzea 

Grande, Rafael Caldeira já 
entrou na mira de diversos 
clubes do futebol brasileiro 
para a seqüência da temporada. 
 Quem garante é Beto 
Lopes, diretor da BL Sports, 
empresa paulista que gerencia 

a carreira do defensor.
“O Caldeira é um atleta 

de qualidade, que exerce 
liderança positiva no grupo e é 
experiente, com passagens 
pelo Santos e Guarani. Assim 
que souberam da saída dele do 
Operário, representantes de 
várias equipes me procuraram, 
mostrando interesse em sua 

contratação.
A c r e d i t o  q u e  n o s  

próximos dias teremos uma 
definição sobre seu futuro 
profissional”, revelou o 
agente.

 Capitão, ídolo da 
torcida e apontado como um 
dos principais jogadores do 
Operário na edição 2018 do 
Campeonato Mato-Grossense, 
Caldeira mostrou-se surpreso 
com a saída do clube de Várzea 
Grande, ocorrida após a 
chegada de um grupo de 
investidores que também 
gerencia o Boa Esporte, de 
Minas Gerais.
  “Esse  novo grupo 
chegou e acabou trazendo 
muitos atletas. Cerca de 90% 
do elenco foi reformulado. É 
claro que me surpreendi, mas o 
futebol tem dessas coisas. 
 Agradeço ao carinho 
que sempre recebi da torcida e 
estou treinando para seguir 
minha carreira em outro 
lugar”, concluiu o zagueiro de 
27 anos de idade.

 Federação Mato-Agrossense de Futebol 
(FMF) definiu as dadas 

e horários das quartas de final 
d o  C a m p e o n a t o  M a t o -
grossense  Ele t romóveis  
Martinello. 
 As disputas começam 
nesta quinta-feira, com Mixto e 
Luverdense, às 20h10, na 
Arena Pantanal. A volta será 
dia 21, no mesmo horário, no 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. Já o confronto entre 
Araguaia e Sinop será no 
próximo sábado às 15h00, no 

estádio Zeca Costa, em Barra 
do Garças e a volta está 
prevista para o dia 21, às 
20h10, no Gigante do Norte.

União e Operário se 
enfrentam no domingo, às 
15h00, no Luthero Lopes, com 
jogo de volta no dia 24, às 
18h00, na Arena Pantanal e o 
confronto entre Ação e Cuiabá, 
será na próxima quarta-feira 
(21), às 20h45, com jogo de 
volta no dia 25, às 15h00, 
ambos na Arena Pantanal.

A FMF também definiu 
as datas dos jogos de ida das 

s e m i f i n a i s ,  q u e  s e r ã o  
disputados nos dias 25 ou 28. 
Já a volta será no dia 1º de abril. 

O primeiro jogo da final 
deve ocorrer dia 4 e no dia 8 a 
decisão. Os horários e estádio 
ainda serão definidos.

A falta de estrutura 
apropriada, como a falta de 
uma cober tura  para  as  
arquibancadas e a iluminação 
noturna que não funciona, tem 
sido criticada pela torcida 
colorada, que diz ser uma 
péssima imagem da cidade, 
uma das mais ricas do Estado, 

CAMPO MINADO

FMF define jogos das quartas
de final e Luthero sofre criticas

Rodada tem Mixto e Luverdense hoje na Arena; União e Operário domingo no Luthero; Araguaia e Sinop sábado no Zeca Costa e Ação e Cuiabá, no dia 21

Da Redação

Mixtão pega hoje o LEC na abertura das quartas de final   

Foto: Folha-Max

BOM DE BOLA

Clubes nacionais estão na mira
de ex-craque do Operário VG

Redação c/ O.E

Rafael Caldeira ao lado dos filhos, altos vôos pela frente   

Foto: arquivo pessoal
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