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A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio, recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
mudanças e assertividade 
relacionadas a projetos 
profissionais e planos de 

carreira. Você estará positivamente 
agressivo e poderá solucionar, com 
facilidade, dificuldades que surgiram nas 
últimas semanas.

Esotérico

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio, recebe um ótimo 
aspecto de Marte em seu 
signo indicando um dia de 
decisões importantes e 
mudanças significativas em 

seus projetos de médio prazo, especialmente 
os que envolvem viagens, pessoas e 
empresas estrangeiras. O momento é bom 
para planejar um curso fora de seu país.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
indicando um dia decisivo 
para negociações que envolva 
uma grande soma de dinheiro. 

Um empréstimo, ou uma sociedade ou 
parceria financeira, pode ser firmado e 
fechado nos próximos dias. O dinheiro chega 
com mais facilidade.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro indicando um dia de 
movimento posi t ivo e  

decisões importantes nos relacionamentos 
pessoais e profissionais. O momento pode 
envolver a negociação de uma nova 
sociedade ou parceria comercial. Você 
estará mais assertivo e decidido.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento intenso, mas 
equilibrado em seu trabalho. 

Um grande projeto pode surgir e você 
envolver-se de corpo e alma com ele. O 
momento é ótimo para cuidar do equilíbrio de 
sua saúde, com boa alimentação e um bom 
programa de exercícios.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro e 
deixa você mais fechado e 
voltado para seu mundo 
emocional, especialmente 

para situações e pessoas que envolvem seu 
passado. O momento pode envolver, 
também, a realização de um novo projeto, 
pessoal ou profissional, que pode trazer 
mudanças futuras em sua vida.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento intenso, mas 
positivo em sua vida social, e 

aproxima amigos íntimos. O momento é 
bom para apresentar projetos a grandes 
empresas ou instituições, com chance de 
firmar um novo contrato.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
i nd i cando  um d i a  de  
interiorização e necessidade 
de ficar mais próximo dos 

seus. O momento pode envolver uma 
negociação relacionada à compra ou venda 
de um imóvel de família. Você estará mais 
fechado e caseiro.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro indicando um dia de 
movimento intenso, que 
pode levar ao excesso de 

atividades. Procure não se deixar levar 
pela ansiedade. Uma viagem ou uma 
importante reunião de negócios pode ser 
marcada ou realizada.

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

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro 
indicando um dia de vida 
soc ia l  mov imen tada  e  
aproximação dos amigos. Se 

estiver só, um romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo. Você estará mais 
aberto e sensual. Se for comprometido, tire o 
maior proveito deste dia.

By Rosane Michels

A Lua unida a Plutão em seu 
signo recebe um ótimo 
aspecto de Marte em Touro, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  
determinação para realizar 

algumas mudanças importantes em sua vida 
pessoal e profissional. Importantes decisões 
podem ser tomadas em todos os setores. 
Procure manter um tom equilibrado 
evitando a agressividade.

A Lua unida a Plutão em 
Capricórnio recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro indicando um dia de 
movimento positivo para 

suas finanças. O momento pode envolver 
uma importante negociação relacionada 
a um projeto e o aumento de seus 
rendimentos. O dia é ótimo para novos 
investimentos.

Leonor com os pais Jader e Noely

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

Hoje é dia de festa para a simpática Domingas 
Patrícia que colhe mais uma rosa no jardim de 
sua existência. Feliz Aniversário Domingas,  
que Deus a abençoe grandemente em todos os 
dias de sua vida.

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

Fazendo o maior sucesso em Cáceres e região 
encantando a todos com seus shows em moda de viola 
Frank e Diego. É isso ai garotos, uma boa semana, 
Sucessos mil!

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

Quem apagou velinhas esta semana foi o jovem 
Junior Oliveira, que na oportunidade foi 
abraçado por amigos e familiares. Parabéns 
Junior que esta data se repita por muitos e 
muitos anos.

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

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

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

Completando mais um ano o competente advogado 
Ledson Glauco Catelan. Felicidades Ledson muita paz e 
saúde é o que a família do JCC lhe deseja.

ANO  55 - Nº 10.051

CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 19 DE ABRIL DE 2017

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 2,50 / REGIÃO R$ 3,00

R

Diretora Administrativa: Rosane MichelsDiretora Emérita: Orfélia Michelis

 Em trabalho intenso de fiscalização nos Postos da PRF de 
Cáceres e Poconé, em 5 horas foram recuperados dois veículos com 
registro de furto, um em Cáceres e outro no Estado do Espírito Santo.
                                             Página 03

 Cáceres é assim, 
encantadora! Banhada pelo 
Rio Paraguai ,  al imento 
fecundo do pantanal, cresceu 
vendo canoas de tronco de 
árvores subindo e descendo 
correntezas, desfilando nas 
á g u a s  m a n s a s  d e s s e  
manancial. Página 03

Café da 
      Manhã
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 O Governo de Mato Grosso, por meio da 
Seaf-MT, irá promover um espaço de 
comercialização e exposição de produtos da 
agricultura familiar, durante a FIT do Pantanal. 
Página 05
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PLANTÃO PRF

Em 5 horas de fiscalização PRF
recupera dois veículos roubados

 
Foto: PRF

Carro furtado na cidade de Aracruz/ES no mês de maio de  2016

PATROCÍNIO

Grupo Juba vai patrocinar prêmio
da Pesca de Canoa no FIPe 2017

 
Foto: Assessoria

Premiação da Pesca de Canoa será patrocinada pelo Grupo Juba

EXPOSIÇÃO

Agricultores familiares divulgarão
seus  produtos na FIT Pantanal

 
Foto: Divulgação

Pequenos produtores terão espaço para divulgar e comercializar produtos da agricultura familiar

LUZ DE VELA

Concessionária  é condenada a indenizar
noivos por falta de luz durante o casamento

Página 04
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Ribeiro, explica todos os anos o 
Juba, que tem sua matriz em 
Cáceres, participa do Festival, 
pela grandeza com que representa 
o município e pela dimensão 
ambiental, turística, social e 
c o m e r c i a l  q u e  o  e v e n t o  
proporciona. 
 “Este ano entramos com 
uma boa cota de participação, 
patrocinando um barco e um 
motor, mais que isto, estaremos 
presentes no maior evento 
turístico de Mato Grosso, no 
maior festival de pesca do 
planeta, que engloba diversos 
setores e tudo na nossa casa. 
 Tudo é motivo de muita 
alegria para nós do Juba 
Supermercados”,  Enaltece 
Marcelo.
 Os diretores prometem 
par t i c ipar  da  en t rega  da  
premiação no cerimonial de 
encerramento do Fest ival  
Internacional de Pesca Esportiva 
de Cáceres.

eio de transporte, de Msobrevivência e de 
lazer, principalmente 

de ribeirinhos. A canoa tem seus 
encantos, seus misticismos e uma 
cultura própria que escreve 
muitas páginas da Princesinha do 
Rio Paraguai, Cáceres. 
 Com objetivo de manter 
viva esta tradição, mais uma vez, 
a  P r e f e i t u r a  i n s e r i u  n a  
programação oficial do seu 
Festival Internacional de Pesca 
Esportiva, a prova de pesca de 
canoa artesanal, onde só podem 
p a r t i c i p a r  p e s c a d o r e s  
embarcados em canoas de 
madeira (troncos ou tábuas), e a 
pescaria é feita exclusivamente 
com o uso de linhadas de mão.
 Este ano a competição 
terá premiação inédita aos 
vencedores, um conjunto náutico 
de Barco de Alumínio de 6 metros 

e um Motor de Popa 15 HP, que 
serão patrocinados pelo Juba 
Supermercados.
 Segundo Mirko Ribeiro, 
Diretor Administrativo do Grupo 
Juba, poder participar de um 
evento tão grande, que leva o 
nome de Cáceres para o Brasil e 
para o mundo, ainda mais em uma 
prova de pesca de canoa, que sem 
dúvida é a grande atração do Fipe, 
deixa todo Grupo satisfeito e 
orgulhoso. 
 “ Sem dúvida, esta prova 
é uma das mais emocionantes do 
evento, onde os motores são 
substituídos pela força dos braços 
que impulsionam os remos e a 
pescaria artesanal demonstra 
grande habilidade e cultura de 
pesca do povo pantaneiro”, 
observa Mirko.
 Já o Diretor Financeiro do 
Grupo Juba, George Marcelo 

por volta das 4 horas da manhã de 
ontem,18, o veículo Ford Focus 
1.6, placas MRD 6811/ES, 
conduzido por P.C.R de 28 anos.
 O condutor ao apresentar 
o CRLV, de imediato os policiais 
verificaram que o documento 
havia indícios de adulteração. 
Diante da situação, foi realizado 
uma fiscalização minuciosa no 
veículo, vindo a constatar que a 
numeração do chassi também 
havia sido adulterada, sendo 
examinado outros itens e 
verificou que a placa original do 
veículo é MRP 1582/ES, com 
ocorrência de roubo na cidade de 
Aracruz/ES no dia 09 de maio de 
2016.
 O condutor alegou que 
comprou o veículo na região 
conhecida como “Pedra” no 
Bairro Dom Aquino em Cuiabá, 
pelo valor de R$ 7.500,00. 
C o n d u t o r  e  v e í c u l o  
encaminhados a Depol Civil de 
Poconé.

 primeira abordagem foi Arealizada no fim da noite 
de segunda-feira, por 

volta das 23 horas, quando a 
equipe de plantão no Posto da 
PRF de Cáceres abordou a moto 
sem placas, Honda CB 300R, 
conduzida por R.S.A. de 23 anos. 
Após as checagens de praxe foi 
constatado que era produto de 
furto ocorrido no dia 12 do 
corrente mês em Cáceres.
 O condutor alegou que 
recebeu a moto no trevo de 
Cáceres e a levaria até Porto 
Esperidião, onde entregaria para 
um desconhecido num Posto de 
Combustível. Diante dos fatos 
condutor e motocicleta foi 
encaminhado a Delegacia de 
Polícia Civil de Cáceres.
 O segundo  ve í cu lo  
recuperado, desta vez pela equipe 
de plantão no Posto da PRF no 
KM 635 na BR 070, no município 
de Poconé.
 Os policiais abordaram 

dia 28 contra o projeto de reforma 
da previdência.
Na convocação, o presidente do 
SSPM, Claudiney Lima, alerta 

que o projeto, em vias de ser 
aprovado na Câmara, afetará 
negativamente a verdadeira 
reforma administrativa que vem 

prefeito para governar por 
decreto o que coloca em risco 
outros direitos dos servidores.

sendo defendida há anos pelos 
trabalhadores do município.
 Além disso, ele enfatiza 
que o projeto dá mais poderes ao 

T emendo que a 
p r o p o s t a  d o  
Executivo que 

tramita na Câmara de 
Ve r e a d o r e s  c a u s e  
prejuízo irreparáveis aos 
servidores, o Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Cáceres 
( S S P M ) ,  e s t á  
convocando todos os 
t r a b a l h a d o r e s  d o  
m u n i c í p i o ,  
sindicalizados ou não, 
para participarem de 
uma Assembleia Geral 
Extraordinária que será 
realizada nesta quinta-
feira, 19, a partir das 17h, 
para discutir o projeto 
que altera nomenclaturas 
de cargos e extingue 
direitos adquiridos.
 Durante a Assembleia, os 
servidores também vão discutir a 
participação em mais uma 
paralisação nacional no próximo 

ASSEMBLÉIA SSPM

'Reforma Administrativa' de Francis coloca em risco
 carreira dos servidores e SSPM convoca Assembleia

Assessoria/SSPM

Durante a Assembleia, os servidores também vão discutir a participação em mais uma 
paralisação nacional no próximo dia 28 contra o projeto de reforma da previdência

Assembleia será nesta quinta-feira às 17 horas na sede do sindicato

Foto: Assessoria

PATROCÍNIO

Grupo Juba vai patrocinar prêmio
da Pesca de Canoa no FIPe 2017

Esdras Crepaldi/Assessoria

Premiação será um conjunto náutico de Barco de Alumínio de 6 metros e um 
Motor de Popa 15 HP, que serão patrocinados pelo Juba Supermercados

Foto: AgricioSPA

PLANTÃO PRF

Em 5 horas de trabalho PRF
recupera dois veículos roubados
Redação c/ Assessoria

 
Foto: PRF

Moto furtada em Cáceres foi recuperada pela PRF

ISENÇÃO TAXA  CONCURSO
Começou ontem e segue até domingo, 23,  a 
inscrição com pedido de isenção do 
pagamento da taxa do concurso público da 
Prefeitura de Cáceres. Terá direito a isenção 
o candidato que estiver desempregado, 
receber até um salário e meio ou ser doador 
de sangue regular. A documentação 
necessária que consta no subitem 5.4 do 
edital, deverá ser entregue na sede do 
Sinticado dos Servidores Públicos 
Municipais, sito a Avenida Getúlio Vargas, 
2.000, Bairro Santa Isabel. Maiores 
i n f o r m a ç õ e s  n o  s i t e  d a  U F M T:  
www.ufmt.br/concursos.

IPVA
Proprietários de veículos com as placas de 
final 6 e 7 têm até quinta-feira (20.04) para 
quitar o Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) com 3% de 
desconto.  Para emitir o documento de 
arrecadação (DAR)  o contribuinte deve 
acessar o site da Secretaria de Estado de 
Fazenda e optar pelas formas de pagamento.  
A Sefaz ainda informa que entre os dias 21 e 
28 de abril o cidadão pode efetuar o 
pagamento sem o desconto, no entanto, com 
parcelas divididas em até três vezes. Dentro 
desta opção, o valor pago não poderá ser 
inferior a inferior a R$ 260,74 (duas 
UPF/MT). Após o dia 28 deste mês, o valor 
passa a ser pago com juros e multas.

ARROBA DO BOI CAIU
De acordo com o índice do Centro de 
Estudos Avançados de Economia Aplicada 
(Cepea) para Cuiabá, o preço da arroba do 
boi caiu 4,6% nos últimos 30 dias.  Em 
comparação com o mês de abril do ano 
passado, para este, a queda é de 10,6%, 
passando de R$ 136,8 para R$ 122,27.  A 
queda, porém, não decorre da demanda. 
Diferente do que era esperado, o consumo 
de carne em Mato Grosso não oscilou no 
último mês, mantendo o preço médio do 
quilograma estabilizado em R$ 21,10, com 
pequena variação de 0,4% entre março e 
abril, e as exportações registraram aumento 
de 8,4% nos embarques na comparação 
entre março de 2016 e de 2017. A 
desvalorização da arroba do boi gordo é 
consequência da paralisação de sete plantas 
frigoríficas no Estado. Estão suspensos os 
abates nas unidades do JBS em Juína, Alta 
Floresta, Pedra Preta e Diamantino, do 
Marfrig em Tangará da Serra, do Minerva 
em Várzea Grande e do Frialto de Matupá.

ESCOLA MODELO
Foi inaugurada ontem pelo Governador 
Pedro Taques e Secretário de Educação 
Marco Marrafon a Escola Estadual 
Professor João Batista, em Tangará da 
Serra. Orçada em R$ 5,1 milhões, a obra faz 
parte do Pró-Escolas, que prevê um 
investimento de mais de R$ 32 milhões nas 
unidades escolares do município. Com 
capacidade para atender mais de mil alunos, 
a nova escola conta com 12 salas de aula, 
diretoria, secretaria, sala de professor, sala 
de informática, biblioteca, conjuntos de 
sanitários, conjuntos de vestiários, praça de 
recreação e urbanização. A escola poderá 
atender até 360 alunos por turno.

 Na semana passada fui convidado 
para participar da reunião mensal do 
Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica do Estado de Mato Grosso – 
CONCEL, na qual foi apresentado o estudo 
técnico sobre a majoração da tarifa de 
energia elétrica.
 Dentre os assuntos tratados, foi 
lembrado que em rede nacional a então 
presidente Dilma Rousseff anunciou no 
início de 2013 a intervenção no setor 
elétrico para reduzir a conta de luz em 20%, 
queda que foi anulada por aumentos que 
ultrapassaram 50% em 2015. 
 Todavia ,  o  resul tado desta  
intervenção no mercado por parte do 
Governo Federal foi uma conta no valor de 
R$ 62,2 bilhões em indenizações que 
devem ser pagas às transmissoras de 
energia.
 Sim, antes que o leitor pense nessa 
indagação, o aludido Conselho alertou que 
serão os consumidores que vão arcar com 
esta despesa através de majoração da tarifa 
de energia até 2025.
 Porém, tal transferência de 
responsabilidade financeira para os 
consumidores é manifestamente indevida, 
uma vez que os mesmos já pagaram esta 
despesa através de contribuições 
compulsórias denominada de Reserva 
Global de Reversão (RGR), criada em 1957 
pelo Decreto nº 41.019, a qual tem a 
finalidade de constituir um fundo para 
cobertura de gastos da União com 
indenização de eventuais reversões de 
concessões vinculadas ao serviço de 
energia elétrica, bem como para ser usada 
em projetos de geração, transmissão, 
distribuição, eficiência energética, 
iluminação pública e universalização do 
acesso à energia elétrica em todo o Brasil.
 Dessa forma, os consumidores já 
vinham mês a mês contribuindo para esse 
fundo através do pagamento das faturas de 
consumo de energia elétrica, cuja 
finalidade é exatamente cobrir despesa tal 
qual esta que está sendo enfiada novamente 
goela abaixo da sociedade.
 Agora, outra indagação seria a razão 
pela qual não foi utilizado o dinheiro do 
fundo para cobrir esta bilionária despesa. A 
resposta era a já esperada, o Governo 
Federal já tinha usado praticamente todo o 
recurso que compunha o referido fundo.
 Sendo assim, sem prejuízo da 
aplicação das legislações que regulam o 
setor elétrico, transferir para o consumidor 
paga r  novamen te  a  con ta  v io la  
flagrantemente o princípio constitucional 
da moralidade administrativa. Neste 
contexto, entendo que cabem às entidades 
que representam os consumidores 
(industriais, comerciais, residenciais, entre 
outros), ou até mesmo o Ministério Público, 
propor as medidas judiciais cabíveis no 
sentido de resguardar o direito dos 
consumidores.
 Aliás, considerando que a tarifa de 
energia é um dos fatores que contribuem 
diretamente para aferir a inflação, também 
entendo que mais uma vez é preciso alertar 
o Governo Federal para que não dê mais um 
tiro no pé.
Victor Humberto Maizman: Advogado e 
Consultor Jurídico Tributário, Professor em 
Direito Tributário, ex-Membro do 
Conselho de Contribuintes do Estado de 
Mato Grosso e do Conselho Administrativo 
de  Recursos  F isca is  da  Rece i ta  
Federal/CARF
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 Antigamente, quando se falava em  
lista, pensava-se em: lista de casamento, 
lista de aprovados em vestibulares, lista de 
contratos,  l ista de consorciados 
contemplados e por ai vai. Infelizmente 
hoje, existe uma lista chamada, lista da 
vergonha, que tem como citados, 9 
ministros, 29 senadores, 42 deputados 
federais, 3 governadores, 1  Ministro do 
Tribunal de Contas (TCU), prefeitos e ex-
políticos, totalizando 108 nomes  
investigados, na lista divulgada pelo 
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Edson Fachin.
 O país está estarrecido, diante de 
uma vergonha nacional, chamada 
corrupção, que tomou conta do poder 
público, nas esferas: Federal, Estadual e 
Munic ipa l ,  p r inc ipa lmente  com 
deflagração da Operação Lava Jato.
 É lamentável que nessa teia de 
podridão, roubos, falcatruas e ilicitudes, 
figurões do primeiro escalão da República 
de hoje e de ontem engrossem a lista de 
suspeitos de envolvimento com o 
esquema de corrupção investigado pela 
Lava Jato.
 A segunda lista de Rodrigo Janot, 
já continha os mesmos nomes dos 
envolvidos, porém, a grande maioria dos 
citados tinha prerrogativa de foro 
privilegiado no STF, portanto, os nomes 
estavam sob sigilo, aparecendo somente, a 
quantidade de pessoas cuja investigação é 
solicitada em cada pedido de inquérito.  
 O ministro Edson Fachin, relator 
da Lava Jato, divulgou a lista da vergonha, 
contendo 108 nomes de investigados, 
sendo: 9 ministros, 29 senadores, 42 
deputados federais, 3 governadores, 1  
Ministro do Tribunal de Contas (TCU), 
prefeitos e ex-políticos. Os documentos 
entregues pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), em março de 2017, ao 
Supremo, trazendo acusações de crimes 
como: corrupção passiva, corrupção ativa, 
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lavagem de dinheiro, fraude a licitação, 
formação de cartel e caixa 2.
 A delação premiada usada no 
âmbito jurídico significa uma espécie de 
“troca de favores” entre o juiz e o réu, 
tendo como premissa básica, informações 
importantes sobre outros criminosos de 
uma quadrilha, como é o caso dos 
envolvidos nesse esquema bilionário de 
corrupção.
 Os delatores são: o doleiro Alberto 
Youssef, Paulo Roberto Costa, Pedro 
Barusco, Julio Camargo, Augusto 
Mendonça Neto, Lucas Pace Junior, 
Carlos Aberto Pereira da Costa, Shinko 
Nakandakari, Dalton Avancini e Eduardo 
Hermelino.
 A corrupção exacerbada praticada 
por gestores públicos acaba na verdade, 
matando o sonho de milhares de crianças, 
que não conseguem estudar por falta de 
uma educação condizente, mata, nos leitos 
de hospitais, por falta de médicos, 
remédios e UTIs, mata nos modais de 
transportes, corrompidos por essas 
empre i te i ras ,  que  v isam lucros  
exorbitantes, não se importando com as 
vidas das pessoas, construindo asfalto 
casca de ovo com péssima sinalização, 
aumentando à violência nos grandes 
centros urbanos; em síntese, a corrupção 
que se instalou em nosso país, mata mais 
que guerras históricas, que acontecem em 
todo o mundo.  
 O mais interessante, nesse 
episódio nefasto e vergonhoso; é saber que 
todos os envolvidos, dizem ser  inocentes,  
e o que é pior, nesses roubos aviltantes  e 
imorais,  as cifras roubadas e surrupiadas 
por eles, quando, o montante gira   em 
torno de 300 mil reais,  parece  troco, 
nesse mercado de corrupção, pois só se 
fala em bilhões.
 
Professor Licio Antonio Malheiros é 
geógrafo (liciomalheiros@yahoo.com.br)

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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 julgamento que pode Orebaixar o Operário 
Várzea-grandense para a 

Segunda Divisão do Mato-
Grossense passou para a próxima 
terça-feira, dia 25 de abril. 
 Ele deveria acontecer na 
quinta-feira, dia 20, mas por 
conta do feriado do dia 21 de 
abril, os clubes e membros do 
tribunal acharam melhor alterar a 
data. 
 A p r o c u r a d o r i a  d o  
Tribunal de Justiça Desportiva de 
Mato Grosso (TJD-MT) pediu a 
perda de 37 pontos ao Operário 
Várzea-grandense e a multa de 
R$ 10 mil, no recurso formulado 
pelo Cacerense que acusou o 
Chicote da Fronteira de ter 
relacionado o volante Lê de 
forma irregular na primeira 
rodada do Campeonato mato-
grossense. 
 Segundo o procurador 
Frederico Leôncio Gaiva Neto, o 
p e d i d o  d o  C a c e r e n s e  é  
procedente. Lê não entrou em 
campo na vitória do Operário VG 
por 3 a 2 diante do Mixto, no dia 
29 de janeiro, mas de acordo com 
o Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), basta o 

jogador estar relacionado para ser 
c o n s i d e r a d o  i r r e g u l a r.  A 
procuradoria utilizou o Art. 214 
do CBJD, que pede perda de três 
p o n t o s  m a i s  o s  p o n t o s  
conquistados na partida.
 - Incluir na equipe, ou 
fazer constar da súmula ou 
documento equivalente, atleta em 
situação irregular para participar 
de partida, prova ou equivalente - 
relata o Art. 214.
Como o processo é bem parecido 

com o "Caso União", em que o 
TJD-MT puniu o clube de 
Rondonópolis com a perda de seis 
pontos, esta deve ser a punição 
imposta ao Operário VG. Se for 
confirmado, o clube 13 vezes 
campeão estadual, vai ser 
rebaixado à segunda divisão. 
 O Chicote da Fronteira 
terminou a primeira fase com sete 
pontos e o Cacerense com três, 
com a punição o Operário VG 
ficaria com apenas um.

Globo Esporte

compromisso pela Copa Verde na 
próxima quinta-feira contra o 
Rondoniense no estádio Passo 
das Emas pelo jogo de volta da 

semifinal, e pelo Mato-Grossense 
no domingo, também pelo jogo 
de volta da semifinal contra o 
Cuiabá, na Arena Pantanal.

Globo Esporte

o dia 13 de maio, o NLuverdense entra em 
campo pela primeira 

rodada da Série B do Campeonato 
Brasileiro. A estreia será fora de 
casa, contra o Juventude-RS, no 
estádio Alfredo Jaconi. Falta 
menos de um mês para o primeiro 
jogo da tão sonhada busca pelo 
acesso à Série A do Brasileirão, e 
o time de Lucas do Rio Verde já 
está se apressando para montar 
um time que possa brigar por esse 
acesso.
 E a chegada de três 
reforços faz parte desse processo. 
São eles o lateral-esquerdo 
Christiano, que estava no Boa 

Vista-RJ, e já teve passagens pelo 
Vasco da Gama. O atacante 
Ronni, que veio do Villa Nova-
MG, e o zagueiro Rafael Dumas, 
revelado nas categorias de base 
do Flamengo, e que chega por 
empréstimo pelo clube rubro-
negro.
 Rafael tem 22 anos, e foi 
capitão do Flamengo na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior em 2015, 
e chegou a subir para o time 
profissional, atuando em alguns 
jogos do Campeonato Brasileiro 
com o técnico Muricy Ramalho. 
Depois foi emprestado ao Goa da 
índia, que era comandado pelo 
Zico. Antes de chegar ao 

Luverdense, Rafael Dumas 
chegou a ser emprestado ao 
Global, time das Filipinas.
 S e g u n d o  o  D i r e t o r  
Executivo de Futebol Maico 
Gaúcho, as contratações foram 
para atender uma necessidade 
atual que o clube tem nessas 
posições.
 - As contratações são 
pontuais, e é assim que vamos 
buscar os atletas para a sequência 
da temporada, acredito que esses 
três atletas que estão chegando, 
vão agregar muito ao nosso 
elenco.
 Antes da Série B, o 
Verdão do Norte ainda tem 

TJD-MT, Dom Bosco, União  

Foto: Olímpio Vasconcelos

Julgamento que pode rebaixar 
o Operário VG tem nova data

VAI RENDER

Além do lateral-esquerdo Christiano que já havia sido anunciado pelo clube, chegaram 
o zagueiro Rafael Dumas ex-Flamengo, e o atacante Ronni, ex-Villa Nova-MG

NOVIDADES

Luverdense apresenta três reforços 
para a Série B do Brasileiro 2017

Rafael Dumas Flamengo Chapecoense  

Foto: André Durão
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RESPONSÁVEL CPF/CNPJ PROTOCOLO CDA/PROCESSO APRES/CEDENTE TABELA

ANISIO GONCALO 077.297.388-13 176280 2015/2216
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM J

KLEIDSON SANTANA RAMOS 429.404.601-59 176370 2017/16
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

LEILA MARIA CARDOSO GARCIA 572.181.101-34 176305 2017/92
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM K

WALDEMAR VERDI JUNIOR 056.374.498-72 176278 2017/54
PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CACERES
ITEM L
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DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENDEREÇO

RUA DAS ESMERALDAS 

314, BAIRRO COHAB 

VELHA, 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, 18 DE ABRIL DE 2017 . BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

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 DR. SABINO VIEIRA 

282, BAIRRO CENTRO, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

RUA SANTO INACIO 10, 

BAIRRO CAVALHADA II, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000

AV SÃO LUIZ 2542, 

BAIRRO JD SÃO LUIZ, 

CÁCERES/MT CEP 

78200000
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DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de 
Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta 
Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento 
títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal 
de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, 
sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do 
Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 
apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
           RESPONSÁVEIS: 
A A GOMES E CIA LTDA (CNPJ Nº 01.226.420/0001-53) RUA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 02 – BAIRRO JARDIM UNIAO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
176541 – 07/04/2017 – Nº TIT 20142631 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTI (CPF Nº 536.302.891-34) RUA DAS TURMALINAS 
SN – BAIRRO VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176659 – 
12/04/2017 – Nº TIT 2014681 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; MD DISTRIB 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ Nº 08.633.094/0001-48) RUA PADRE 
CASSEMIRO 821 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
176661 – 12/04/2017 – Nº TIT 20173509 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
MARIA HELENA DE LIMA E OUTRO (CPF Nº 459.167.051-15) RUA ALAMEDA SANTOS 
548 – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176658 – 
12/04/2017 – Nº TIT 2014620 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; RUDSON 
DOS SANTOS RANZANI (CPF Nº 923.615.441-72) RUA COMANDANTE BALDUINO 459 – 
BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176657 – 12/04/2017 – 
Nº TIT 2014159 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM L DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima 
relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim 
de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta 
publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 18 DE ABRIL DE 2017. BEL. 
RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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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:
ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES (CPF Nº 013.436.751-03) DOS VERDUREIROS 520 - 
BAIRRO CAVALHADA 3 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176573 – 10/04/2017 
– Nº TIT 4570 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOAO CARLOS DA COSTA 
COMERCIO ME - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; ESTOCK COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO (CNPJ Nº 17.778.136/0001-20) RUA PADRE CASSEMIRO 1598 - CACERES 
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176577 – 10/04/2017 – Nº TIT 72899 – APRES BANCO 
BRADESCO SA – CEDENTE: F. B. CARGAS LTDA - ITEM H DA TABELA D CUSTAS; FABIO 
CARLOS GUEDES ME (CNPJ Nº 13.468.340/0001-93) RUA MARECHAL DEODORO 73 - 
BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176261 – 04/04/2017 – Nº 
TIT 60181 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - 
ITEM E DA TABELA D CUSTAS; GLEIDSON ARMANDO DA SILVA (CPF Nº 991.748.391-87) 
COMUNIDADE CAICARA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 176651 – 12/04/2017 – Nº TIT 78444E – APRES ITAU UNIBANCO SA– 
CEDENTE: SEMEX DO BR COM IMP E EXP L - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; L. M. 
FORTUNATO ME (CNPJ Nº 25.255.754/0001-13) R DAS VIOLETAS SN - BAIRRO VISTA 
ALEGRE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176670 – 13/04/2017 – Nº TIT 169422 
– APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: GP GRANITOS PIGATI LTDA - ITEM N DA 
TABELA D CUSTAS; LATICINIO SAO LUIZ ME (CNPJ Nº 06.337.376/0001-72) RUA DAS 
SAMAMBAIAS SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176683 – 13/04/2017 – Nº 
TIT 1/3 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: 
LABORATORIO DE ANALISE DE ALIM - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; MARIA 
APARECIDA SILVA FARIA (CPF Nº 729.878.981-34) RUA DA TAPAGEM 1062 - BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176564 – 07/04/2017 – Nº TIT 
243/003 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO 
SANTOS ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; MARIA DA COSTA BEZERRA (CPF Nº 
654.963.611-68) RUA DAVILA 19 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176675 – 
13/04/2017 – Nº TIT 608 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: V CALIXTO 
GASQUES - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; PRICILA DE OLIVEIRA (CPF Nº 065.005.911-51) 
ESTRADA CLARINOPOLIS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176654 – 
12/04/2017 – Nº TIT 05 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – 
CEDENTE: SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLI - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; 
ROSANA MIRANDA FERREIRA (CPF Nº 362.028.601-97) RUA PROJETADA RESIDENCIAL 
ANA PAULA - BAIRRO SANTA CRUZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
176667 – 13/04/2017 – Nº TIT RE12910 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOSI 
MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; TATIANE 
NASCIMENTO SANTOS (CNPJ Nº 18.784.332/0001-70) RUA DAS CRAUNAS 632 - BAIRRO 
VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176575 – 10/04/2017 – Nº 
TIT AV1094/04 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CONFECCOES KOALY LTDA 
ME - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; VALDETE ALVES DE ALCIS (CPF Nº 325.832.225-20) 
RUA DOS MACUCOS 294 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176637 – 
12/04/2017 – Nº TIT 2245301 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: PETRYMAR 
TRANSPORTES LT - ITEM C 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, 18 DE ABRIL DE 2017. BEL. RUBENS DE 
CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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 evento ocorrerá entre os Odias 20 e 23 de abril, no 
Centro de Eventos do 

Pantanal, em Cuiabá, com 
entrada gratuita. O objetivo do 
s t a n d  é  f a v o r e c e r  a  
comercialização dos pequenos 
p r o d u t o r e s  d e  d i v e r s o s  
municípios que têm o intuito de 
divulgar os produtos para o 
público da feira internacional. O 
tema da FIT deste ano será 
“Sus ten tab i l idade  pa ra  o  
desenvolvimento do turismo”.
 O espaço da  tenda  
reservada para os pequenos 
produtores terá 150m², e contará 
com decoração temática de zona 
rural e um stand para a Seaf 
divulgar as ações desenvolvidas 
durante a gestão.
 “A Seaf, em parceria com 
a Sedec (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico) e 
a adjunta de Turismo, possibilita 
no evento que agricultores 
familiares possam revender sua 
produção para o público externo, 
além de divulgar seus contatos 
profissionais. É mais uma 
demonstração do apoio deste 
Governo para com os pequenos 
p rodu tores” ,  comentou  o  
s e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e  

Agricultura Familiar e Assuntos 
Fundiários, Suelme Fernandes.
 Va n i a  P r a d o ,  q u e  
comercializa doce e compota em 
Nossa Senhoria do Livramento 
agradeceu o espaço oferecido 
para os pequenos. “Há 40 anos 
vendemos doces, uma tradição 
familiar e é a primeira vez que o 
Estado dá essa oportunidade para 
o pequeno revender em uma feira 
tão grande”.

 O secretário-adjunto de 
Turismo da Sedec, Luis Carlos 
Nigro, lembrou que a edição do 
ano passado ajudou a dar mais 
visibilidade aos municípios que 
apresentam potencial. Para este 
ano, o objetivo é incentivar com 
políticas públicas projetos e obras 
para o desenvolvimento de um 
turismo rural que envolva os 
cidadãos no processo de geração 
de renda. 

 “Olhando sempre para o 
cuidado com o meio ambiente, 
que é o nosso maior diferencial e 
precisa ser preservado”, afirmou. 
Nigro lembrou que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) elegeu 
2017 como o “Ano Internacional 
do Turismo Sustentável para o 
Desenvolvimento”.
 Ao todo, 15 municípios 
do estado irão apresentar os 
produtos nos quatro dias de feira, 
como doces e compotas, plantas 
medicinais e fitoterápicas, 
cachaça artesanal, café, castanha, 
produtos da sociobiodiversidade, 
guaraná em pó, mel, verduras, 
legumes, própolis, banana e 
mandioca chips, rapadura, 
farinha, linguiça suína e de 
cordeiro, matrinxã defumada, 
salame de cordeiro, charque, e 
salame de pirarucu.

 A Fit é promovida pelo 
Governo do Estado de Mato 
Grosso e o Sindicato das 
Empresas de Turismo (Sindetur) 
e conta com a parceria da 
Assoc iação  Bras i le i ra  da  
Indústria de Hotéis do Mato 
G r o s s o  ( A B I H - M T )  e  a  
Assoc iação  Bras i le i ra  de  
Agências de Viagens de Mato 
Grosso (ABAV-MT). 
 Também tem o apoio da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
Mato Grosso (Fecomércio-MT), 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de Mato 
Grosso ((Sebrae-MT), Centro de 
Pesquisa do Pantanal (CPP) e 
Serviço de Aprendizagem 
Comercial de Mato Grosso 
(Senac-MT).

ilitares do 6º Batalhão Mda PM (6º Comando 
Regional) prenderam 

na madrugada desta segunda-
feira (17.04), dois suspeitos por 
tráfico de drogas, na BR-070 da 
cidade de Cáceres.
 Segundo informações 
repassadas via Centro Integrado 
de Operações de Segurança 
Pública (Ciosp), os dois suspeitos 
estavam em um automóvel (Uno 
de cor branco), no pátio de um 
posto de combustível, ambos com 
atitudes duvidosas. Ainda em 
denúncia, foi informado que os 
mesmos tinham como objetivo ir 
para a cidade de São José dos 
Quatro Marcos e logo depois para 
Cuiabá.
 Diante da situação a 
equipe da PM se deslocou em 

sentido da capital, no intuito de 
localizar o veículo, sendo o carro 
localizado a cerca de 20 km após a 
serra do mangaval. 
 E m  a b o r d a g e m  f o i  
realizado busca pessoal e nada foi 
encontrado, mas em uma busca 
veicular foi encontrado dentro de 
uma caixa de som, uma sacola 
com pasta base de cocaína, 
aproximadamente 350 gramas.
 Sendo assim, foi dada voz 
de prisão aos suspeitos, o veículo 
foi conduzido ao canil do Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
onde foi feito nova busca pelos 
c a c h o r r o s  e  n a d a  m a i s  
encontrado. 
 Diante dos fatos, os 
suspeitos e materiais apreendidos 
foram encaminhados para a 
tomada das providências legais.

Agricultores familiares divulgarão
seus  produtos na FIT Pantanal

EXPOSIÇÃO

Henrique Pimenta/Seaf-MT 

Pequenos produtores terão oportunidades de comercializar produtos da agricultura familiar

Foto: João de Melo

Produtos agroindustrializados
 

Dois são presos pela PM por
tráfico de drogas em Cáceres

FORA DE CIRCULAÇÃO

Josemar Santos/PM-MT

 
Foto: 6º BPM

Droga estava escondida dentro de uma caixa de som

Cáceres-MT, quarta-feira 19 de abril de 201704

foi restabelecido somente às 1h, 
quando todos os convidados já 
tinham ido embora. Entretanto, a 
concessionária de energia à época, 
Cemat, argumentou que não 
cometeu nenhum ilícito, tendo em 
vista que não há registro de 
suspensão de fornecimento de 
energia elétrica na data do 
matrimônio e que se ocorreu a 
interrupção, tal fato deu-se por 
problemas internos do imóvel.
 “ O r a ,  s e m  m a i o r e s  
digressões, transportar para os 
o m b r o s  d o  c o n s u m i d o r  a  
responsabilidade por vícios ou 
defeitos na prestação de serviços 
pela empresa apelante se configura 
inapropriado. 
 É um fato que a apelante é 
prestadora de serviço público de 
energia. Nessa condição, responde 
de forma objetiva pelos danos 
causados a seus usuários decorrentes 
dos serviços prestados nos termos do 
disposto no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal”, diz trecho do 
acórdão.
 O juízo de 1ª instância da 
Comarca de Cáceres fixou a 
indenização em R$ 15 mil e a 
Primeira Câmara Cível manteve a 
decisão, negando o recurso da 
apelante.

 rimeira Câmara Cível do PTribunal de Justiça de Mato 
Grosso negou recurso de 

a p e l a ç ã o  i n t e r p o s t o  p e l a  
concessionária de energia elétrica 
Energisa para se eximir da culpa de 
indenizar uma noiva que teve sua 
festa de casamento prejudicada em 
v i r t u d e  d a  i n t e r r u p ç ã o  n o  
fornecimento de energia elétrica 
durante 12 horas.
 Consta  nos  autos  do  
processo que a festa de casamento 
seria realizada na residência do pai 

d a  n o i v a ,  l o c a l i z a d a  n o  
Assentamento Limoeiro ,  no 
município de Cáceres. 
 A interrupção da energia 
elétrica em todo o assentamento se 
deu por volta de 13h e estragou 40 
quilos de carne, prejudicou o 
resfriamento das bebidas, deixou o 
bolo sem a qualidade necessária para 
ser servido e ainda fez com que os 
noivos realizassem a cerimônia 
religiosa no escuro, iluminada com 
velas.
 O fornecimento de energia 

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) 
aprovou, como instituição 

executora, junto ao Conselho 
N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  e  
Desenvolvimento Tecnológico 
(CNPq) o segundo sítio do Programa 
de Pesquisa Ecológica de Longa 
Duração (Peld) e o primeiro da 
Instituição junto ao bioma Pantanal. 
A professora Carolina Joana da 
Silva, doutora em Ecologia e 
Recursos Naturais é a coordenadora 
do sítio Dinâmicas Ecológicas na 
Planície de Inundação do Alto Rio 
Paraguai (Darp).
 A pesquisadora Carolina 
Joana explica que "um dos 
problemas enfrentados nos estudos 
em áreas degradadas é exatamente a 
falta de conhecimentos da situação 
original destes ambientes, o que 
dificulta a tomada de decisão e 
mesmo a proposição de políticas 
públicas que surtam efeito real e 
duradouro".  
 A Estação Ecológica de 
Taiamã, localizada na planície 
pantaneira, com elevado grau de 
conservação, com estrutura e 
funções ambientais preservadas, foi 
considerada ideal para a implantação 
do sítio Darp.
 "A solução seria o estudo 
prévio de remanescentes ainda 
intactos ou bem conservados que 
podem servir como modelo e mesmo 
como fonte de recurso vegetal, 
animal e ainda mineral para 
r e c o n s t i t u i ç ã o  d e  á r e a s  j á  
degradadas.  Na Esec Taimã 
obteremos resultados ecológicos-

de transição e os impactos das 
mudanças climáticas sobre o 
conjunto de seres vivos de um 
ecossistema, o que inclui a flora, a 
fauna, os fungos e outros grupos de 
organismos. Neste sítio também são 
avaliados o estoque e balanço de 
carbono, determinando o estado de 
equilíbrio biogeoquímico do 
ecossistema frente às variações 
climáticas sazonais.
 A Unemat tem como 
parceiros no Darp a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT),  o 
Instituto Nacional de Pesquisa do 
Pan tana l  ( INPP)  /  Câmpus  
Avançado do Museu Paraense 
Emílio Goeldi no Pantanal, o 
Ins t i tu to  Chico  Mendes  de  
Conservação da Biodiversidade 

econômicos-sociais", apontou a 
coordenadora.  
 O primeiro sítio da Unemat, 
Trans i ção  Ce r r ado -F lo re s t a  
A m a z ô n i c a - M T  ( T r a n )  é  
coordenado pela professora Beatriz 
Schwantes Marimon, doutora em 
Ecologia e docente do câmpus de 
Nova Xavantina.  Financiado pelo 
CNPq foi implantado em 2010 no 
Parque Municipal do Bacaba. O 
projeto promoveu uma mudança 
significativa no ambiente acadêmico 
da Unemat. 
 A posição do sítio, na 
transição entre os dois maiores 
biomas brasileiros, é estratégica para 
o desenvolvimento de estudos de 
e s c a l a  g l o b a l  q u e  b u s c a m  
compreender a dinâmica das zonas 

não como auditor e sim como 
parceiro para nos ajudar a criar um 
modelo do censo funcional,” 
concluiu Luana.
 “Vamos em parceria criar 
um modelo de censo em Cáceres que 
será usado em todo o País, 
minimizando custos, porque os 
outros municípios do Brasil também 
não tem condições de contratar 
empresa para realizar o censo 
funcional, então vamos fazer esse 
projeto piloto com essa equipe 
comprometida da Previ Cáceres que 
eu já tive a oportunidade de 
conhecer”, declarou Helio.
 Para a vice-prefeita Eliene, 
o senso é muito importante para o 
servidor. “Ele vem para assegurar os 
direitos, organizar a vida funcional 
facilitando na hora da aposentadoria, 
assegurando os beneficiados caso 
aconteça algo trágico como o óbito 
do trabalhador e ajuda a Previ a 
administrar melhor, prevendo 
futuras despesas”, finalizou.

 Vice- Prefeita de Cáceres AEliene Liberato, a Gerente da 
Previ Cáceres Luana Piovani 

e a sua equipe de trabalho, Secretário 
de Governo Wilson Kishi, Secretário 
de Administração Maikon Carlos de 
Oliveira, Controlador Municipal 
Arnaldo Donizete e o Vereador 
Valter Zacarkim, receberam ontem 
(18) o gerente de projetos do 
Ministério da Previdência Social 
Hélio Carneiro Fernandes.
 “Nós realizamos o censo 
cadastral no ano passado. O que nos 
oportunizou ter um banco de dados 
melhor foi uma ação do Ministério 
da Previdência, que nos capacitou 
para realização desse censo, porque 
contratar uma empresa para fazer 
esse trabalho é muito caro e não 
teríamos condições, agora a nossa 
missão é realizar o censo funcional 
para conhecer o que é a vida do 
servidor. 
 O Hélio está aqui em 
Cáceres neste primeiro momento 

 N e s t e  m o m e n t o ,  a  
pesquisadora ainda discute outras 
fontes de recursos junto a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Mato Grosso (Fapemat) e aprovação 
em outros editais.

(ICMBio) e a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 O  D a r p  c o n t a  c o m  
financiamento do CNPq por meio de 
recursos para cinco bolsas de pós-
graduação e de capital e consumo. 

MEIO AMBIENTE

Unemat aprova segundo sítio do Programa de
Pesquisa Ecológica de Longa Duração do CNPq

A Estação Ecológica de Taiamã, localizada na planície pantaneira, com elevado grau de conservação, 
com estrutura e funções ambientais preservadas, foi considerada ideal para a implantação do sítio Darp

Hemilia Maia

A pesquisadora explica que um dos problemas enfrentados nos estudos em áreas 
degradadas é a falta de conhecimentos da situação original destes ambientes

Foto: ICMBio

LUZ DE VELA

Concessionária  é condenada a indenizar
noivos por falta de luz durante o casamento
Mylena Petrucelli/TJMT

 
Foto: Ilustrativa

Casamento foi realizado a luz de vela por falta de energia

CENSO FUNCIONAL

Previ Cáceres desenvolve projeto piloto de censo
que será copiado por outros municípios do país

Assessoria

 
Foto: Assessoria

Reunião que discutiu a criação de projeto piloto para o censo funcional
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