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A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
em que você deve parar para refletir 
sobre os passos futuros em projetos de 

médio prazo. É hora de puxar o freio e, se puder, 
tirar alguns dias para viajar ou apenas retirar-se 
do circuito de trabalho. Medite.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando 
dias de interiorização e necessidade de 
distanciar-se do barulho social. Você 

estará mais fechado e voltado para emoções 
mais profundas e para um processo de limpeza 
envolvendo pessoas e situações do passado.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de interiorização e necessidade de 
distanciar-se de relacionamentos 

vazios, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. 
Você estará mais fechado e reflexivo, mais 
voltado para o futuro que para o presente.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando 
dias de diminuição de ritmo, 
especialmente no trabalho. O período, 

que dura apenas alguns dias pede finalizações e 
não inícios. O momento pode envolver a 
finalização e entrega de um projeto de trabalho.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de distanciamento da vida social e 
necessidade de estar mais perto dos 

filhos, caso os tenha. Procure não começar nada 
agora, especialmente projetos criativos. O 
momento deve envolver finalizações e não 
inícios.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando 
dias de interiorização e maior 
envolvimento com a vida doméstica e 

os relacionamentos em família. O momento é 
ótimo para organizar gavetas, armários, jogar 
algumas coisas fora e doar outras tantas.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
em que você pode estar mais calado e 

distante, mais voltado para si mesmo. Não é um 
bom momento para negociações e acordos, a 
não ser que seja para finalizá-las. Dia ótimo 
para fazer uma viagem rápida.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de finalização de acordos e negociações 

que envolvem aumento de seus rendimentos. 
Dia bom também para assinatura de papéis 
importantes que envolvam dinheiro. Não é hora 
de começar um novo investimento.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em seu signo indicando dias 
de interiorização e diminuição da 

energia vital. O momento pede descanso e 
distanciamento de atividades muito intensas. Se 
puder, tire alguns dias para descansar. Não 
comece nada, apenas finalize o que já começou.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de distanciamento da vida social e 

amizades vazias. Você vai priorizar as pessoas 
de sua intimidade, amigos ou mesmo parentes 
queridos. Deixe para depois aquele contato 
importante com uma grande empresa.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de interiorização e necessidade de 

distanciar-se de conversas e pessoas vazias. O 
momento pode envolver a finalização do 
planejamento de um projeto, que será colocado 
em prática daqui alguns dias.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase 
Minguante em Sagitário indicando dias 
de finalização de projetos profissionais 

e planos de carreira. Não comece nada agora e 
deixe para depois aquele pedido de promoção 
ou apresentação de um projeto. Se puder, tire 
alguns dias para puxar o freio e descansar.

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

Destaque especial de 
hoje vai para o Rotary Club de 
C á c e r e s  s e m p r e  
surpreendendo, além dos 
maravilhosos e humanitários 
projetos desenvolvidos em 
prol da população, na noite de 
quarta-feira, dia de reunião 
ordinária, entregou a cada 
uma das mulheres rotarianas, 
uma rosa como símbolo de 
r e c o n h e c i m e n t o  e  

agradecimento por tudo que elas significam não só para o 
clube mas principalmente para a vida. Fica o nosso registro. 
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O individuo Vagner de Paula da Silva, vulgo Candunga, foi morto no na 
periferia de Cáceres na tarde de anteontem, alvejado por um policial militar, cuja 
guarnição tentara rendê-lo no quintal de uma casa na Rua Santa Lucia, logo após o 
suspeito ter baleado Marcos Rodrigues Miranda no Marajoara. Candunga sacou a 
arma contra a equipe da PM, que revidou e o meliante levou a pior. Página 03

DEDO NO GATILHO

PM revida e mata valentão
que havia baleado morador

Vitima da própria violência, Candunga atirava no meio da rua, baleou um transeunte e acuado pela policia no quintal de uma casa, ameaçou matar os PMS

Reação estrita matou Vagner da Silva, o Candunga   

Foto: Reprodução

MAIS-VOCÊ

Instituto realiza treinamento
neurolinguístico em Cáceres

Página 03

DAMAS FARDADAS
A primeira turma de mulheres a entrar na 
PM de Mato Grosso foi em 1983 e 
atualmente, o contingente é de 630 delas 
atuando na PM do estado.E, se alguém 
ainda pensa que mulher é sexo frágil está na 
hora de rever o conceito, tanto, que o 
ingresso, treinamento e as atividades na 
corporação não se diferem de acordo com o 
gênero. Nada dentro da Polícia Militar de 
Mato Grosso é mais fácil ou mais difícil 
para mulheres e ainda em tempo, 
registramos aqui nossa saudação às 
fardadas, pelo Dia da Mulher, comemorado 
ontem, mas dedicado, sempre.

MUDANÇAS
A Justiça Eleitoral em Cáceres está 
tornando publico a mudança de seções de 
três locais de votação. São eles : Local 
1040 – Escola Estadual Natalino Ferreira 
Mendes: Rua Tiradentes, nº 676, Centro 
Para: Local 1015 - Escola Estadual Onze de 
Março, Rua Tiradentes, s/nº, Centro; 1074 
– Escola Particular Instituto Santa Maria 
(Colégio Salesiano São Gonçalo): Rua dos 
Caçadores, nº 260, Cavalhada.
Para: Local 2178 – Unemat, Av. São João, 
s/nº, Bairro Cavalhada 1104 – Escola 
Estadual União e Força: Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 15, Centro e Para: Local 2178 
– Unemat, Av. São João, s/nº, Bairro 
Cavalhada

MUDANÇAS II
O Cartório da 6ª Zona Eleitoral explica que 
a mudança relativa à Escola Natalino 
Ferreira Mendes foi motivada para facilitar 
a logística e os trabalhos de realização das 
eleições, visto que as quatro seções 
existentes foram transferidas para local 
vizinho (CEOM). Já com relação ao 
Colégio Salesiano Santa Maria, cujas 
seções foram remanejadas para o Campus 
Central da Unemat, a determinação seu deu 
por se tratar de instituição particular, de 
modo a atender à legislação eleitoral, que 
prioriza a escolha de edifícios públicos e 
somente autoriza a utilização de bens 
particulares quanto faltarem aqueles.

MUDANÇAS III
A terceira e última mudança se deu com as 
seções existentes na escola Estadual União 
e Força, que foram igualmente transferidas 
para o Campus Central da Unemat. Tal 
opção foi motivada pela falta de estrutura 
física da escola, eis que nos últimos pleitos 
realizados foram ali presenciados tumultos 
em relação à organização das filas, por se 
tratar de estrutura antiga, com espaços 
internos reduzidos, corredores estreitos, o 
que dificulta o trânsito das pessoas, além de 
não possuir qualquer estrutura condizente 
para o acesso de pessoas com deficiência.

SEM PREJUIZO
O Cartório da 6ª ZE esclarece que não 
haverá qualquer prejuízo aos eleitores 
envolvidos, permanecendo vinculados às 
respectivas seções constantes em seus 
títulos de eleitor, ficando-lhes facultado 
escolherem outros locais de votação, 
dentre os existentes no município de 
Cáceres. É só, comparecer ao Cartório 
Eleitoral para atualização de seus dados 
cadastrais, munidos de documentos 
pessoais, comprovante de endereço e título 
eleitoral, cujo prazo encerrar-se-á em 
09/05/2018 (150 dias antes das eleições de 
2018).
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A crise polí t ica reflete o 
aprofundamento da crise econômica, 
sustentada pela propaganda da burguesia, 
principalmente pela grande imprensa e 
redes de televisão, apresentando como 
elementos positivos neste momento, por 
exemplo, os juros e a inflação terem caído. 
Heu reca ,  d i zem os  a r au to s  da   
Transilvâsnia, os juros oficiais (a taxa 
Selic) caíram e a inflação não chegou aos 
3%. Contradição, a economia brasileira 
sofreu uma contração de quase 10%, os 
juros se encontram quatro vezes acima do 
índice da inflação oficial o que demonstra 
o brutal parasitismo. 

E, quando são analisados os juros 
ao consumidor final, eles se encontram, no 
melhor dos casos em 60% ao ano, o que 
equivale a 30 vezes a inflação e quase oito 
vezes a taxa de juros. Mas os alvíssaros 
arautos insistem como se os ouvidos 
nossos fossem penicos, que tudo vai bem, 
acabou a crise, o PIB cresceu, (ninguém 
fala do IDH), e outubro tem eleição, 
maravilha do capeta. Sinceramente, os 
Pinóquios economeses palacianos com 
aquela cara de pau lavada de óleo de 
peroba, mentem tanto, manipulam tanto, 
imaginando e claro, sabendo que a maioria 
é besta mesmo, que nem se tocam que a 
mentira tem pernas curtas. 

Vejam bem as contradições, a 
queda da inflação para 2,95% em 2017 só 
serviu para sangrar os juros da poupança e 
o misero salário mínimo.  Calcule em sua 
maquininha, se de 3 de julho a 28 de 
dezembro do ano passado foram 115 
reajustes nos preços da gasolina; se em 
julho, o governo aumentou a alíquota do 
PIS/COFINS dos combustíveis. 

A energia elétrica teve um choque 
de alta de 10,35% em 2017, acenda a sua 
luz e pense: Calculou? Pois bem, voltemos 

a gasolina, que naquele período, subiu 
10,32% e puxou o IPCA para cima em 
0,41 p.p. Usamos o item gasolina como 
referencial, porque quase tudo depende 
dela como combustível, (na esteira, o 
diesel e o etanol) e nos transporte, o 
reajuste é automaticamente repassado ao 
consumidor, menos no nosso salário. 

Daí, não nos surpreender, que os 
cuiabanos (e Cáceres deve estar um 
pouquinho mais salgado) precisem 
trabalhar em média 91 horas mensais para 
adquirir os produtos, da cesta básica, que 
totalizam R$ 395,03, segundo o DIEESE. 
Para um estado como Mato Grosso que 
registra 14,1% de PIB e queda quando 
buscado o Per-Capita, com estagnação do 
IDH, só existe uma explicação, meia dúzia 
detém quase tudo e a maioria sobrevive 
com privações, destas, pelo menos 20% na 

linha da pobreza. Só pra finalizar, em 
dezembro de 2017 a gente pagava R$ 390 
por uma caixa de chapa, que hoje nos custa 
R$ 600. 

No final do ano passado, o custo 
de uma resma de papel era R$ 80 e agora a 
gente desembolsa R$ 96. Então, a inflação 
não é de 2,97% coisa nenhuma, os índices 
do governo são papo furado e veja bem, 
não podemos repassar o ágio para nossos 
clientes, até por uma questão de lealdade, 
então no final, amigos, é fumo nos 
pequenos mesmo. E vem aquela 
brincadeira de mau gosto: que Brasil você 
quer para o futuro? Resposta, aquele de 
sempre, menos o de agora, porque a 
intervenção, quem se ama vai fazer nas 
urnas, contra os políticos mentirosos e 
corruptos, Bom Dia!

Trata-se de saber se temos um futuro 
como nação;que conta na construção do 
devir humano. Ou se prevalecerão as forças 
que se empenham em interromper o nosso 
processo histórico de formação de um 
Estado-nação. Marcos Costa, historiador e 
escritor, apresenta aos leitores, estudantes e 
pesquisadores o livro A História do Brasil 
Para Quem Tem Pressa, um resumo bem 
claro, objetivo e fluente que permite 
redescobrir o País e toda a riqueza e a 
complexidade da cultura brasileira.

E, além disso, o escritor reuniu os 
mais importantes autores e obras da história, 
da economia, da sociologia e literatura, 
despertando para o estudo aprofundado de 
como e porquê o Brasil se tornou o que é. A 
obra trata de diferentes e longos períodos da 
história brasileira, desde antes do 
descobrimento até o século 21. Costa analisa 
a formação do País e de seu povo, os 
conflitos que atravessaram a história e os 
que ainda atingem a sociedade brasileira. De 
forma didática, busca entender as 
características das relações sociais e
raciais, e as razões dos atrasos econômico e 
político da nação.

Em meio milênio de história, 
partindo de uma constelação de Reitorias, de 

populações indígenas desgarradas; de 
escravos transplantados de outro continente, 
de aventureiros europeus e asiáticos em 
busca de um destino melhor, chegamos a um 
povo de extraordinária polivalência 
cultural, um país sem paralelo pela vastidão 
territorial e homogeneidade linguística e 
religiosa. 

Mas nos falta a experiência de 
provas cruciais, como as que conheceram 
outros povos cuja sobrevivência chegou a 
estar ameaçada. E nos falta também um 
verdadeiro conhecimento de nossas 
possibilidades, e principalmente de nossas 
debilidades. Mas não ignoramos que o 
tempo histórico se acelera, e que a contagem 
desse tempo se faz contra nós. Trata-se de 
saber se temos um futuro como nação que 
conta na construção do devir humano. Ou se 
prevalecerão as forças que se empenham em 
interromper o nosso processo histórico de 
formação de um Estado-nação.

Marcos Costa acredita no Brasil. 
Recusa-se ao conformismo de quem pensa 
que o país não tem escolha e que só lhe resta 
ace i ta r  docemente  as  t endênc ias  
espontâneas da globalização e não se abate 
com o caráter hercúleo dos desafios que 
devem ser enfrentados para a construção da 

nação. 
Ao transcender o marco do status 

quo, suas ideias representam alternativa 
criativa à discussão que circunscreve as 
opções da sociedade brasileira à escolha 
binária entre o modernismo acelerado dos 
neoliberais ou a nostalgia extemporânea dos 
nostálgicos neodesenvolvimentistas. Sua 
reflexão não aceita o beco sem saída que 
limita o debate sobre o futuro do Brasil a um 
estéril braço de ferro sobre o ritmo e a 
intensidade do processo de modernização 
dos padrões de consumo. Por isso, no 
momento em que o povo brasileiro busca 
d e s e s p e r a d a m e n t e  r e s g a t a r  o  
desenvolvimento nacional, Costa e suas 
referências bibliográficas, a exemplo de 
“Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de 
Holanda, “Casa Grande & Senzala”, de 
Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, “Os 
Sertões”, de Euclides da Cunha, “Os Donos 
do Poder”, volumes 1 e 2, de Raymundo 
Faoro, entre outros, devem ser lidos, relidos, 
estudados e debatidos.
***__Rubens Shirassu Júnior, escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
Origens (ensaios e artigos), 2011 e Sombras 
da Teia (contos) 2016.
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perceber como fala, ou seja, como 
sua linguagem influencia seus 
pensamentos, o participante pode 
fazer mudanças eficazes para 
alcançar os resultados que deseja. 

O jovem Bruno Michelis, 
que já participou do VOCÊ 1234, 
descreve o treinamento como uma 
experiência ímpar e que promove 
c r e s c i m e n t o  p e s s o a l  e  
autoconhecimento.

O Instituto VOCÊ é uma 
e m p r e s a  e s p e c i a l i z a d a  e m  
treinamentos e cursos baseados em 
t é c n i c a s  d a  P r o g r a m a ç ã o  
Neurolinguística e em quatro pilares 
do desenvolvimento humano: 
c o m u n i c a ç ã o ,  a u t o - e s t i m a ,  
i n t e l i g ê n c i a s  e m o c i o n a l  e  
relacionamento interpessoal. 

O instituto tem mais de 35 
unidades em todo País e já certificou 
mais de 200 mil pessoas em seus 
treinamentos e cursos de formação. 
Mais informações pelo telefone (65) 
99299-8863, contato Reinaldo.

umprindo a missão de Ctrabalhar pela valorização do 
s e r  h u m a n o ,  s e u  

d e s e n v o l v i m e n t o  c o n t í n u o ,  
relacionamento interpessoal ,  
cidadania e eficiência, tendo em 
vista o crescimento pessoal e 
profissional, o Instituto VOCÊ traz a 
Cáceres o treinamento Você 1234. O 
encontro acontece na Chácara Santa 
Rosa no período de 16 a 18 deste 
mês.

N o  t r e i n a m e n t o ,  o s  
participantes têm a oportunidade de 
a m p l i a r  s u a  p e r c e p ç ã o  e  
c o m p r e e n s ã o  s o b r e  
comportamentos e atitudes que 
definem seus relacionamentos 
pessoais e profissionais, e as 
conseqüências dessas atitudes.

De acordo com o treinador 
Reinaldo Pinheiro -  Máster 
Practitioner em Programação 
Neurolinguística, os resultados 

c o m o  a u t o c o n h e c i m e n t o ,  
inteligência emocional, quebra de 
paradigmas, auto-estima, melhoria 
do trabalho em equipe, liderança, 
motivação, autocontrole, são alguns 
dos benefícios proporcionados pelo 
treinamento. O VOCÊ é considerado 
um treinamento porque aplica de 
forma vivencial as técnicas da PNL.

“A programação refere-se à 
forma como estruturamos ou 
organizamos nossas idéias para 
produzir resultados. Neuro está 
ligado à idéia de que todos os 
comportamentos são originados dos 
processos neurológicos, primeiro 
aprendemos, depois agimos. 
Lingüística indica que usamos a 
linguagem verbal e não-verbal para 
o rdena rmos  pensamen tos  e  
c o m p o r t a m e n t o s  e  n o s  
comunicarmos com o mundo,” 
destaca Pinheiro.

Concluindo, ele disse que ao 

casa na Rua Santa Lucia, que era 
fácil de localizar, pois tinha uma 
placa de vende-se na parede.

No tal endereço, os PMS 
avistaram algumas pegadas na 
terra, saindo do matagal e como a 

captura do violento elemento, 
realizando diligencias na área. A 
priori sem obter êxito, os policiais 
foram ao HRC e lá a esposa de 
Marcos, o baleado, disse que o tal 
Candunga havia morado numa 

olicitada pelos moradores Sda Rua São Miguel no 
Jardim Marajoara na tarde 

d e  a n t e o n t e m ,  o s  q u a i s  
reclamavam de um individuo que 
estava efetuando disparos de 
arma de fogo em plena via 
pública, num iminente perigo e 
risco aos transeuntes, policiais 
militares foram averiguar a 
situação e ali se depararam com 
Marcos Rodrigues Miranda, 37, 
ferido a tiros, frente a uma 
residência.

O individuo estava ferido 
e afirmou que havia sido baleado 
por Vagner de Paula da Silva, 27, 
vulgo Candunga, que havia se 
evadido caindo num matagal as 
margens da Avenida São Luiz e 
que o bandido estava de boné 
vermelho, sem camisa e armado. 

Enquanto uma parte 
providenciava socorros ao 
baleado,  encaminhado ao 
Hospital Regional, outra foi na 

 Agência Fluvial de ACáceres realiza processo 
seletivo para o Curso de 

Formação de Aquaviários - 
Marinheiro Fluvial Auxiliar de 
Convés e de Máquinas (CFAQ II 
C/M N1). 
As inscrições foram abertas 
ontem e seguem até o dia 09 de 
abril na Agência Fluvial de 
Cáceres, sito a Rua Professor José 
Rizzo, nº 1 - Centro.

C o m  3 0  v a g a s  
disponíveis, os candidatos podem 
se inscrever para o processo 
seletivo, desde que, brasileiros de 
ambos os sexos com idade 
mínima de 18 anos. 

No ato da inscrição, ele 
deverá apresentar certificado, 

histórico ou declaração de 
escolaridade comprovando que 
estudou ao menos até o 5º ano do 
Ensino Fundamental; RG, CPF, 
comprovante de residência, foto 
3x4 e pagamento da GRU no 
valor de R$ 8,00.

O seletivo consta ainda de 
um teste de suficiência física, 
com prova de natação na 
distância de 25 metros (sem 
limite de tempo) e permanência 
de flutuação sem qualquer auxílio 
e com duração de dez minutos.

Para a realização do teste, 
os candidatos deverão apresentar 
atestado médico, emitido há 
menos de um ano, que comprove 
bom estado de saúde física, 
mental, visual e auditivas.

casa estava vazia, vasculharam o 
quintal e avistaram o Candunga 
deitado com um revólver numa 
das mãos. Os policiais mandaram 
que ele jogasse fora a arma, mas 
ele além de não obedecer, 
apontou o revolver para os 
fardados.

Para intimidar o meliante, 
os policiais efetuaram um 
disparo, acertando o abdômen, 
porém, mesmo ferido, o Vagner 
Candunga, só largou a arma, 

depois de segunda ordem. Sem 
perigo de surpresas, os PM's 
acionaram a guarnição do corpo 
de bombeiros, para socorrer o 
baleado e após os primeiros 
socorros, o tal foi  encaminhando 
ao hospital regional, mas por 
volta das 21h00, a delegacia do 1º 
DP  de Cáceres, foi informada no 
plantão, que o suspeito Vagner de 
Paula da Silva, o Candunga, não 
resistira aos ferimentos e havia 
morrido.

REVIDE ESTRITE

Suspeito fere morador a tiros
e morre baleado por policiais

Individuo atirou um morador do Marajoara, caiu na moita e encarou a equipe da PM com o dedo no gatilho, sendo baleado num revide putativo, vindo a morrer

Da Redação

Suspeito morto, Vagner de Paula da Silva, o Candunga   

Foto: Reprodução

NEUROLINGUÍSTICA

Instituto Você realiza mais
um treinamento em Cáceres
Da Redação

Participantes têm oportunidade de ampliar percepção e compreensão   

Foto: Facebook

PROCESSO SELETIVO

Agência Fluvial abre inscrições
para formação de aquaviários

Da Redação

São 30 vagas disponíveis na Agência Fluvial de Cáceres   

Foto: Arquivo

para a segurança da fronteira foi o 
comprometimento em construir uma base 
do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, 
na ponte do Limão, após pecuaristas 
adquirirem uma área para doarem ao 
governo.

No pacote de benefícios para 
Cáceres, o governador lançou o “Ganha 
Tempo”, um órgão que além de levar a 
comodidade, qualidade e agilidade no 
atendimento dos serviços de cidadania, a 
sua obra vai gerar empregos para os 
moradores da cidade.
“Estamos muito empolgados com essa 
nova modelagem do Ganha Tempo”, 
destacou Pedro Taques.

O Ganha Tempo contempla mais 
de 100 serviços, entre eles estão a 
Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), 
Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso (Jucemat) ,  Depar tamento 
Estadual de Trânsito (Detran), Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres 
(CDL), Politec, PROCON, Sistema 
Prisional, Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), entre outros.

O prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz, informou que também serão 
ofer tados  serv iços  da  Prefe i tura 
Municipal para facilitar o atendimento aos 
contribuintes . Ainda na sua agenda, o 
governador reuniu prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores da região oeste de 
Mato Grosso. Na oportunidade, ele falou 
sobre o que a administração vem 
realizando e recebeu as reivindicações da 
região. Saúde, educação e infraestrutura 
foram os principais temas do encontro.

Taques ainda conversou com 
policiais militares, membros de lojas 
maçônicas e visitou a Cooperativa de 

A líder comunitária, Márcia de 
Oliveira, comentou que o governador 
cumpriu a promessa realizada dentro da 
casa dela. “Saiu a avenida tão sonhada por 
todos nós. Graças a Deus o que o 
governador garantiu na minha casa há 
dois anos está aí pra todo mundo ver que 
vale a pena lutar, vale a pena correr atrás 
de um sonho” comemorou Márcia.
Taques ainda promoveu um encontro com 
produtores rurais e pecuaristas, onde 
prometeu retomar as obras da MT 343 e 
entregou 14 resfriadores de leite para 
pequenos produtores rurais.

Na  s egu rança ,  du ran t e  a 
Caravana da Transformação de Cáceres, o 
governador Pedro Taques fez a entrega de 
aproximadamente mil coletes balísticos, 
58 kits de agentes químicos, 200 pistolas 
0.40, 120 espingardas de calibre 12 (letais 
e menos letais) e pelo menos 150 mil 
munições ao sistema penitenciário de 
Mato Grosso. Também anunciou que até 
julho os 2,4 mil agentes contarão com 
uniforme padronizado. Outra novidade 

Cáceres-MT, 09 e 10 de março de 201804

m onze municípios do pólo Ereg ional  de  Cáceres  quem 
administra as atividades da 

Polícia Judiciária Civil é uma mulher, a 
delegada Cinthia Gomes da Rocha 
Cupido. A autoridade policial,  se 
considerada justa com as pessoas 
inves t igadas  e  companhe i ra  dos 
servidores, se definindo como uma 
delegada operacional, que procura estar 
presente em todas as missões, da menor a 
maior, principalmente em ambientes 

hostis. "Não vivo em gabinete. Se dou 
uma missão aos investigadores no sábado 
às 23 horas, eu vou junto. É muito fácil 
determinar uma diligência às 11 horas da 
noite, e eles deixarem suas famílias em 
casa e eu ficar de boa, enquanto estão no 
mato se 'ferrando'. Quando dou uma 
missão desconfortável eu vou junto", 
assegura Cinthia Cupido

Na repressão à criminalidade, 
afirma ser justa, aplicando ao investigado 
a penalidade proporcional ao crime 

cometido. "Sou uma delegada justa. Não 
sou linha dura. Caiu na minha mão vai ser 
penalizado do que jeito que tem que ser. 
Não me apaixono pelo caso, não persigo 
ninguém. Prendi o cara, faço o flagrante, 
faço meu trabalho. Vejo número, não vejo 
pessoas. Se preciso, prendo 10 vezes. 
Quando a pessoa não deve, não deve. Mas 
quando deve, vai pagar na proporção, nem 
mais, nem menos", observa.  

A delegada Cinthia Cupido é 
uma das mulheres representantes do 
quadro da Polícia Judiciária Civil de Mato 
Grosso, que conta atualmente com 940 
policiais femininas, divididas em 38 
de l egadas ,  397  e sc r ivães  e  505 
investigadoras de polícia. Natural em 
Santos, (SP) filha de dona de casa, pai 
engenheiro e caçula de dois irmãos, 
Cinthia afirma ter descoberto a vocação 
policial quando, ainda na faculdade, foi 
estagiar em uma delegacia de polícia, em 
Santos. "Ali percebi que tinha vocação 
pa ra  de legada" .Após  t e rminar  a 
faculdade, foi morar em São Paulo, fez 
curso preparatório na Escola Damásio, 
estudando por quatro anos direcionada à 
carreira de delegado. Nesse período 
prestou concurso nos estados do Acre, 
Sergipe e Mato Grosso. "Como São Paulo 
é um estado onde o policial não é muito 
valorizado, eu sabia que não ia voltar para 
casa, que iria ser delegada em outro 
estado. 

Comecei a prestar concurso, até 
que chegou o momento que passei em 
Mato Grosso", conta.

Na agenda oficial, Pedro Taques 
reuniu empresários de Cáceres na sede da 
Associação Comercial e Empresarial do 
município (ACEC). Durante o evento o 
governador destacou as obras estaduais 
que estão sendo realizadas em Cáceres 
como a Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE), a Escola Técnica 
E s t a d u a l  ( E T E )  e  a s  o b r a s  d e 
infraestrutura. Entre elas, o governador 
Pedro Taques inaugurou no último sábado 
(03), a reconstrução de seis quilômetros 
da Avenida Tancredo Neves, executadas 
pela Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra).

Segundo Pedro Taques, a obra 
que custou R$ 6 milhões, foi prometida 
em campanha, em visita a Cáceres em 
2014. “Essa via foi construída no governo 
Júlio Campos de 82 a 86 e deixaram ela 
acabar. Entrego hoje a maior obra de 
Cáceres depois do governo Dante de 
Oliveira, porque abandonaram Cáceres. 
Eu assumo o que cumpro”, destacou 
Taques.

A vinda da Caravana da Transformação, 
além de aquecer a economia do município 
em diversos setores da prestação de 
serviços, no comércio e na rede de hotéis e 
restaurantes, deixou benefícios sociais 
significativos à população de Cáceres.

Desde o primeiro dia da intensa 
programação, diversas ações foram vistas 
sendo executadas por diferentes áreas e 
secretarias do Governo do Estado. Aliás, 
com a presença do Governador Pedro 
Taques, por quatro dias seguidos em 
Cáceres, período jamais cumprido por 
outro governador em visitas oficiais ao 
município.

Na saúde, consultas, cirurgias de 
c a t a r a t a s  e  p t e r í g i o  e  e x a m e s 
oftalmológicos foram realizados, levando 
milhares de pessoas a procurarem o 
atendimento. Na área da cidadania os 
cacerenses tiveram acesso gratuito a mais 
de 50 tipos de serviços, entre eles a 
emissão de documentos, orientação sobre 
mercado de trabalho, educação ambiental 
e assessoria jurídica.

Criadores de Jacaré do Pantanal - 
Coocrijapan. Na área da educação, o 
governo apresentou a professores, o 
Núcleo de Qualidade de Vida para auxiliar 
na prevenção e combate de doenças 
crônicas degenerativas. O Núcleo 
promove ainda ações para melhorias na 
saúde física e mental dos servidores.

Durante o evento o secretário 
estadual de educação Marco Marrafon e a 
equipe da Seduc realizaram a entrega 
simbólica de materiais escolares e 
mobiliários para as escolas de Cáceres. 
2.700 kits escolares também foram 
distribuídos. Já na qualidade de vida da 
população, quatorze academias ao ar livre 
foram entregues ao município de Cáceres 
por meio de parceria entre Governo de 
Mato Grosso e o Distrito 4440 do Rotary 
Club.

O governador destacou ainda, 
que além da inauguração em breve da 
Escola Técnica Estadual, já em fase de 
acabamento, há o planejamento de instalar 
uma Escola Militar Tiradentes em 
Cáceres.

No ensino superior a pauta foi 
com gestores da Unemat, onde foram 
a p r e s e n t a d a s  a o  g o v e r n a d o r  a s 
n e c e s s i d a d e s  e m e r g e n c i a i s  d a 
universidade, que atende 23 mil alunos em 
Mato Grosso. Taques anunciou que o 
estado vai trabalhar pela hidrovia no Rio 
Paraguai e na reforma do aeroporto 
municipal, obra esta com recursos 
superiores a R$ 4 milhões para sua 
execução.

Segundo o prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz, as ações, os números 
e atendimentos foram extremamente 
significativos para a população cacerense. 
“ A Caravana da Transformação, impactou 
a vida de milhares de pessoas da nossa 
comunidade e trouxe benefícios diretos a 
toda população. Agradeço o governador 
Pedro Taques e toda sua equipe pela 
atenção com nossa cidade e nosso povo”, 
reconheceu Francis Maris.

Já  a  v ice-pre fe i ta  E l iene 
Liberato Dias, fez questão de deixar 
registrado o prestígio e gratidão ao 
governador pelas ações sociais relevantes 
às pessoas que vivem em Cáceres. “Como 
vice-prefeita e secretária de educação, 
tenho que elogiar os benefícios diretos e 
indiretos aqui trazidos pela Caravana da 
Transformação”, observou Eliene.

Finalizando o deputado estadual 
Doutor Leonardo, médico, que sempre 
defendeu a presença da administração 
pública estadual nas cidades do interior, 
destacou as conquistas na saúde , onde os 
a t e n d i m e n t o s  e  p r o c e d i m e n t o s 
demonstraram o sucesso e a seriedade do 
evento.

Flagrantes da visita do governador Taques em Cáceres durante a caravana  

 Fotos: Ronivon Barros

AGENDAS CIDADÃS

Caravana da Transformação trouxe 
inúmeros benefícios para Cáceres

Assessoria c/ Gcom-MT

Resumo apresenta o balanço do mega-evento de cunho social abrangente aos segmentos essenciais da comunidade, beneficiada com a cidade pelo saldo positivo

DAMA DE FERRO

Delegada se destaca pela integração
a frente da polícia civil na fronteira

Secom c/ Redação

Delegada Cinthia Cupido, uma da representantes da PJC/MT    

Foto: PJC-MT
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destaca.
Com duração de 18 meses 

para o Ensino Médio e 24 meses 
para o Ensino Fundamental, as 
aulas são 80% a distância e 20% 
presenciais, para avaliações e 
esclarecimento de dúvidas. 

Os interessados que 
estejam na região metropolitana 
de Cuiabá podem se matricular no 
SESI Várzea Grande, que tem 
332 vagas disponíveis. Em 
Rondonópolis são 333, Sinop tem 
498 e Cáceres oferece 273 vagas.

Para realizar a matrícula 
na EJA, os trabalhadores da 
indústria e dependentes precisam 
a p r e s e n t a r  o s  s e g u i n t e s  
documentos nas unidades do 

SESI: cópia da Carteira de 
Identidade e da Carteira de 
Trabalho (página da foto, 
qualificação civil e contrato de 
trabalho), além do Histórico 
E s c o l a r  o r i g i n a l .  P a r a  
dependentes, é necessário 
apresentar também a Certidão de 
Nascimento ou Casamento.

Os demais interessados 
precisam apresentar a cópia da 
Carteira de Identidade, CPF, 
cópia do comprovante de 
residência e Histórico Escolar 
Original. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone das 
unidades do SESI Cáceres, fone 
3222-1216.

O S e r v i ç o  
S o c i a l  d a  
I n d ú s t r i a  

(SESI MT) está com 
matrículas abertas 
para a Educação de 
Jovens e Adultos 
(EJA), na modalidade 
a distância. São 1.436 
vagas gratuitas para 
t r aba lhadores  da  
i n d ú s t r i a  e  
c o m u n i d a d e  n o s  
municípios de Várzea 
Grande,  Cáceres ,  
R o n d o n ó p o l i s  e  
Sinop. Podem se 
matricular maiores de 
15 anos para o término 
d o  E n s i n o  
Fundamental II (6º ao 
9º ano) e maiores de 
18 anos para o Ensino 
Médio.

D e  a c o r d o  c o m  a  
superintendente do SESI, Lélia 
Brun, a EJA é a oportunidade para 
as pessoas que desejam realizar o 
sonho de entrar na faculdade ou 
c o m e ç a r  u m  c u r s o  

profissionalizante no Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI MT).

“Concluir a Educação 
Básica dará a oportunidade de 
conquistar novos cargos no 
mercado de trabalho, ter um 

salário melhor e, ainda, melhorar 
a qualidade de vida da família. E o 
primeiro passo para tudo isso o 
SESI oferece gratuitamente, 
inclusive com a estrutura das 
unidades que têm computadores e 
tutores para tirar dúvidas”, 

uatro integrantes de uma Qassociação criminosa 
especializada em roubos 

de caminhonetes, praticados em 
região de fronteira, tiveram os 
mandados de prisão preventiva, 
cumpridos pela Polícia Judiciária 
Civil, no município de Pontes e 
Lacerda.

As ordens judiciais  
decretadas pela Comarca de 
Jauru, foram cumpridas na manhã 
desta quarta-feira (07.03), no 
Centro de Detenção Provisória de 
Pontes e Lacerda. Os suspeitos 

encontram-se recolhidos na 
unidade prisional desde o mês de 
novembro de 2017. 

Conforme apurado, os 
envolvidos Nilson Peu da Silva 
Junior, Warlen Santos Almeida, 
Rafael da Silva, Dorico Ogenio 
Ribellato, na companhia de um 
adolescente, identificado como 
E.L.C.S de 17 anos, cometerem 
um dos roubos no mês de outubro 
de 2017, na região central da 
cidade de Jauru.

Na ocasião foi subtraído 
um veículo (caminhonete Hilux), 

que acabou sendo levado para 
Bolívia. Também foram levados 
aparelhos celulares e outros 
pertences das vítimas. Durante 
investigação para elucidar a 
ocorrência foram colhidas provas 
e indícios apontando para a 
autoria do crime.

To d o s  t i v e r a m  o s  
mandados de prisão expedidos 
por roubo majorado, com 
emprego de arma de fogo e 
restrição de liberdade das 
vítimas, e associação criminosa 
armada. 

Conforme o delegado de 
polícia Rafael Mendes Scatolon, 
a investigação conduzida pela 
Delegacia de Jauru identificou os 
criminosos, que agiam de forma 
reincidente em região de 
fronteira.

Eles também respondem 
por outros cinco inquéritos 
policiais instaurados em Lacerda, 
por delitos da mesma natureza. 
“Com os quatro mandados de 
prisão preventiva, os policiais 
civis de Jauru com apoio da 
equipe de inteligência da 
Regional de Pontes e Lacerda, 
procederam com o cumprimento 
contra os acusados que já estão 
presos”, contou o delegado.

s pais do ex-craque do OSão Paulo Futebol Clube, 
que foi vendido ao 

Atalanta da Itália em 2015 por R$ 
14 milhões, Rafael Tolói, foram 
feitos reféns por assaltantes na 
residência da família em Gloria 
D'Oeste, onde residem e o 
jogador visita todos finais de ano, 
para matar saudades.

O fato foi registrado na 
noite da quarta-feira (7) e de 
acordo com as informações da 
Polícia Militar, os criminosos 
invadiram a casa e amarraram os 
pais do jogador. Depois, levaram 
vários objetos da casa, além dos 
dois veículos da família, sendo 
uma camionete Ford Ranger 
(placas QBC-0779) e um 
Hyundai HB20 (placas QBE-
3414).

O pai do atleta contou à 
PM que os bandidos pularam o 
muro de sua residência e 
abordaram a família. Armados 
com revólveres, permaneceram 

cerca de meia hora com o casal 
realizando pressão psicológica.

Uma terceira pessoa teria 
dado apoio aos dois criminosos 
que invadiram a casa. Dois deles 
levaram os carros, enquanto que 
outro continuou com as vítimas. 
Depois de 30 minutos, o 
comparsa retornou para buscar o 
'colega'. O Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron) 
foi avisado do roubo e monitora a 
fronteira, para onde os veículos 
podem ser levados.  

Rafael Toloi nasceu em 
Glória D'Oeste e foi formado 
como atleta, nas categorias de 
base do Goiás, onde estreou pela 
equipe profissional em 26 de 
março de 2008, quando foi 
contratado pelo São Paulo 
Futebol Clube em 2012 e depois 
de quatro temporadas no clube do 
Morumbi, foi emprestado a Roma 
da Itália e em 2015, vendido ao 
Atalanta da onde permanece até 
hoje. 

MATRÍCULAS ABERTAS

SESI oferece 273 vagas
para EJA em Cáceres

Esta é a oportunidade para as pessoas  adultas que desejam realizar o sonho de entrar na faculdade ou começar um curso profissionalizante no SENAI MT

Assessoria c/ Redação

Matrícula para o curso gratuito pode ser feita no SESI/Cáceres   

Foto: Divulgação

CARANGUEJEIROS

Polícia civil cumpre mandados
enjaulando quadrilha em Pontes
PJC/MT c/ Redação

Na carona habitual, bandidos vão pro lar doce lar do cadeião   

Foto: Ilustrativa

VÍTIMAS AMARRADAS

Ladrões atacam pais de
Tolói em Gloria D'Oeste
Assessoria c/ Redação

Pais de Rafael Tolói numa das visitas do filho à boa terra   

Foto: Doc-Família
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ES 2 a 1 Cuiabá.
Os dois times seguiram criado 

oportunidade, como na jogada do 
Cuiabá em que Weriton recebeu na 
direita, tocou para Adalgiso Pitbull que 
lançou para dentro da área, o jogadores 
do Atlético tentaram proteger,  
esperando a saída do goleiro Bambu, 
mas Jenison chegou dividindo com o 
goleiro, que conseguiu dar um soco na 
bola e afastar o que seria o empate dos 
donos da casa.

O Atlético-ES também levou 
perigo ao gol cuiabano. Em uma 
cobrança de escanteio, Chiquinho 

mandou na área, Vitor subiu e quase fez 
de cabeça o terceiro. Já nos acréscimos, 
aos 47, em uma troca de passes, o 
Atlético-ES conseguiu chegar pela 
esquerda. Bruno cruzou na área e Vitor 
fez 3 a 1. 

Nem deu muito tempo dos 
jogadores capixabas comemorarem e 
aos 49, Kleber Viana do Atlético fez falta 
em Jenison próximo a grande área. 
Tiago Etges cobrou com muita categoria  
e fez o ele pelo Cuiabá. A partida 
terminou logo em seguida, Atlético-ES 3 
a 2 Cuiabá.

ogando no Estádio Mirandão, em JAraguaína, no Tocantins, o 
Luverdense perdeu na noite da 

quarta feira, 7, por 1 a 0 para o Sparta, 
pelas quartas de final da Copa Verde. Com 
a derrota o time de Mato Grosso vai 
precisar contar com o apoio da torcida 
para reverter o placar em casa no jogo de 
volta marcado para o dia 18, no Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde.

O Sparta começou dominando 
os primeiros minutos de jogo, mas a 
primeira chance real de gol foi do 
Luverdense aos 12 minutos. Paulinho 
chegou com perigo, mas foi interceptado 

pelo jogador do Tricolor do Norte, que 
compensou a falha do goleiro. Na 
seqüência, mais uma boa jogada do 
Verdão na pequena área, mas novamente 
foi barrado por Paulão, que salvou o 
Sparta de levar o primeiro gol.

A maré virou a favor do mato-
grossenses. O Sparta insistia nos lances, 
mas a bola não chegava no ataque. 
Enquanto isso, em uma cobrança de falta 
o Luverdense assustou novamente o 
goleiro do time de Tocantins. Ariel cobrou 
e por muito pouco não colocou o 
Luverdense na frente.

O Sparta tentou uma reação com 

Renatinho Goiano, ele limpou a jogada, 
chegou com perigo na linha de fundo, mas 
errou na finalização. Já nos acréscimos do 
primeiro tempo o Luverdense também 
perdeu uma boa oportunidade. Rubinho 
chutou de longe, a bola bateu na defesa e 
sobrou para Eduardo, que desperdiçou a 
chance de abrir o placar.

No retorno do intervalo 
n o v a m e n t e  o  S p a r t a  c o m e ç o u  
ameaçando. Já no minutos iniciais Alex 
Júnior tentou o gol, mas a zaga do 
Luverdense mandou para longe. Na 
seqüência, de novo ele, dessa vez de 
cabeça por pouco não abriu o marcador.  
O Sparta encontrou espaço, começou a 
gostar do jogo e aos 20 minutos, 
Renatinho cruzou pela esquerda para 
Moacir fazer 1 a 0 para o time de 
Tocantins.

Depois do gol o time ganhou 
ainda mais confiança para partir para 
cima do Verdão que se segurou como 
pode. Já no final do tempo normal o 
Luverdense esboçou uma reação, teve 
uma oportunidade em uma cobrança de 
escanteio, mas o goleiro Paulo subiu para 
ficar com a bola.

Depois, em um contra-ataque, 
Paulinho desceu em velocidade, chutou 
para o gol, mas o goleiro do Sparta estava 
atento e fez nova defesa. O jogo foi até os 
49, e a partida terminou em 1 a 0 para o 
Sparta, que fez o dever de casa e segue 
mais tranqüilo para o jogo decisivo no 
Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

 Cuiabá não se deu bem Oanteontem a noite na Arena 
Pantanal e perdeu para o 

Atlético do Espírito Santo, por 3 a 2, em 
jogo válido pelas quartas de final da 
Copa Verde, uma partida sem presença 
de torcedores, por falta do laudo da 
Vigilância Sanitária exigido pela 
Confederação Brasileira de Futebol.

Com o resultado, o Dourado 
terá que buscar a vitória fora de casa para 
seguir vivo na competição. O jogo de 
volta entre Cuiabá e Atlético-ES será no 
dia 18, no estádio José Olívio Soares, em 
Itapemirim, no Espírito Santo e um 
empate classifica o time capixaba. 

Destaque-se que mesmo 
jogando em casa, sentindo a ausência da 
torcida, o Cuiabá viu o adversário 
chegar já no primeiro minuto de jogo. 
Em uma falta na intermediária, o 
Atlético-ES levantou a bola na área, mas 
a defesa estava atenta e afastou pela 
linha de fundo. O escanteio foi cobrado e 
na hora de tirar quase o Dourado fez um 
gol contra.

O Cuiabá tentava chegar 

tocando passes no meio de campo, mas 
não encontrava muita facilidade. 
Bastante pressionado pelo Atlético-ES, 
os mato-grossense estavam mais 
defendendo do que atacando. A primeira 
oportunidade do Cuiabá veio com uma 
cobrança de falta na área, mas a defesa 
do Atlético-ES fez o corte pela linha de 
fundo. O Dourado cobrou, houve novo 
corte, mas os cuiabanos ficaram com a 
sobra e arriscaram chutar direto para o 
gol, só que a bola explodiu no jogador 
atleticano.

Com o desenrolar da partida o 
Dourado foi ganhando confiança e 
passou a se impor no jogo. Ao 25, 
aproveitou um erro de passe do 
adversário e em um rápido contra-
ataque, Hiltinho entrou na área e soltou a 
bomba levando perigo ao gol  do 
Atlético-ES.

Mas os mato-grossenses 
acabaram se descuidando e Pikachu 
aproveitou a bobeira da defesa e mandou 
a bola no canto direito, sem defesa para o 
goleiro Victor Souza. Atlético-ES 1 a 0.

Depois de sofrer o gol o Cuiabá 

foi em busca do empate. Aos 35, 
Hiltinho ficou com um rebote e finalizou 
no canto direito, mas o goleiro Bambu 
fez uma bela defesa. O Atlético-ES não 
deixou por menos, em uma bola divida 
na área e sobra ficou com Pikachu, que 
mandou a bomba para o gol do Dourado, 
que foi salvo pelo goleiro Victor Souza.

No finalzinho do primeiro 
tempo o Cuiabá ainda teve mais uma 
oportunidade e quase saiu o gol do 
empate. Jenison deu uma cabeçada na 
bola, mas ela explodiu na trave.
No segundo tempo o Atlético não deu 
nem t empo  do  Cu iabá  t omar  
conhecimento e ampliou a vantagem. O 
atacante Franklin roubou a bola da 
defesa do Dourado e de perna direita 
mandou para o fundo do gol. Atlético-
ES 2 a 0. O Cuiabá tentou se recuperar, 
partiu para o ataque, mas não conseguia 
finalizar as jogadas. Quando nada 
parecia dar certo para o Dourado, Doda 
foi  derrubado dentro da área e o árbitro 
marcou pênalti. Hiltinho cobrou, o 
goleiro chegou a tocar na bola, mas ela 
entrou e diminuiu a diferença. Atlético-

SEM TORCIDA

Capixabas derrotam Cuia
em plena Arena Pantanal

Com o resultado adverso, o Dourado terá que buscar a vitória contra o Atlético dia 18, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim, no Espírito Santo

Redação c/ S.N

Dourado saiu em desvantagem no 1º round com o Atlético   

COPA VERDE

Luverdense volta do Tocantins
com derrota diante do Sparta

Redação c/ S.N

Spartenses comemoram o gol contra o Luverdense no Mirandão    

Foto: Globo Esporte
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO 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, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#206132  DEVEDOR:  AGRORURAL AGROPECUARIA LTDA - EPP  - CPF.: 11.115.478/0001-83- DEPUTADO DORMEVIL COSTA FARIA, N -JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206040  DEVEDOR:  ANTONIO TAVARES FILHO - CPF.: 286.706.398-15 - OPERARIOS, N 161 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206123  DEVEDOR:  ARGEMIRO INACIO DE LIMA  - CPF.: 040.448.071-32 - RUA: C, N S/N, QD. 18  -NOVA ERA  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206133  DEVEDOR:  BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA - CPF.: 07.149.473/0001-02- RUA - DA TAPAGEM, N 160, ESQUINA -CENTRO -CACERES  -SP - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206141  DEVEDOR:  CANDIDO GIMENES - CPF.: 299.642.021-72 - MARGEM ESQUERDA DA BR 174 KM 05, -IDF -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206160  DEVEDOR:  CECILIA GOMES VILAS NOVAS - CPF.: 533.375.496-91 - AREEIRA, N 0  -JARDIM DAS OLIVEIRAS-CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206121  DEVEDOR:  CELIA MARIA GARBIATI - CPF.: 192.026.441-87 - RUA 1 DE MAIO, N S/N -JD DAS OLIVEIRAS -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206155  DEVEDOR:  CELIA MARIA GARBIATI - CPF.: 192.026.441-87 - RUA 1 DE MAIO, N S/N -JD DAS OLIVEIRAS -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item M da tabela D de custas
#206118  DEVEDOR:  CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO L- CPF.: 02.507.099/0001-48- AV. TALHAMARES, N 1244, SALA A -JD DO TREVO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206137  DEVEDOR:  DOMINGOS PINTO DE MIRANDA - CPF.: 068.766.921-91 - CAMPOS SALES, N 204 -JD CIDADE NOVA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da tabela D de custas
#206128  DEVEDOR:  DORIANE DA SILVA LANCONI 3452581519- CPF.: 16.105.554/0001-93- BR070 KM684, N SN  -ZONA RURAL -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
#206142  DEVEDOR:  EDAILTON DE CAMPOS BRUNO  - CPF.: 901.043.581-49 - GUARARAPES, N 04 -SANTOS DUMONT  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item C da tabela D de custas
#206130  DEVEDOR:  EDILENE DIAS PROENCA 00749224169 - CPF.: 13.606.233/0001-84- SETE DE SETEMBRO, N SN, CASA -SAO JOSE  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item G da tabela D de custas
#206116  DEVEDOR:  ELIEZER VIEIRA DE MORAES  - CPF.: 621.760.721-20 - ESTRADA - BRASIL BOLIVIA, N S/N  -ZONA RURAL -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206042  DEVEDOR:  JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF.: 603.993.251-15 - COSTA MARQUES, N 906 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206096  DEVEDOR:  L. G. AGUILAR PRADO - ME  - CPF.: 11.697.482/0001-05- TALHAMARES, N 981  -SANTA IZABEL -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206124  DEVEDOR:  LUIZ BETO RIBEIRO - CPF.: 022.249.861-73 - ANTONIO, N 22 -CRISTO REI -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206048  DEVEDOR:  MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA  - CPF.: 02.169.229/0005-03- RUA - CORONEL PONCE, N 239  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206099  DEVEDOR:  MD DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- CPF.: 08.633.094/0001-48- RUA - PADRE CASSEMIRO, N 821 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206102  DEVEDOR:  PAULO PERSON - CPF.: 008.085.988-72 - DOS COSTA PEREIRA,, N S/N -BAIRRO COHAB NOVA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206105  DEVEDOR:  PEDRO CASTRO PENHA - CPF.: 019.070.941-30 - ITUIU, N 0 -MASSA BARRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206111  DEVEDOR:  RANIERES LEITE DE SOUZA  - CPF.: 536.079.961-72 - NILO PECANHA, N 972 -JD CIDADE NOVA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item N da tabela D de custas
#206152  DEVEDOR:  RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA  - CPF.: 033.001.051-45 - RUA MARTINS WILLIANS S/N CAVALHAD- -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: BANCO BRADESCO S A - 
Sacador: CLINICA VETERINARIA PANVET LTD - Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI  Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206113  DEVEDOR:  RONALDO DA SILVA FREIRES  - CPF.: 084.956.064-02 - ALEGRIA, N 0  -ZONA RURAL -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - 
Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E da tabela D de custas
#206154  DEVEDOR:  ROSALINA SERGIA GERIMINIANO - CPF.: 396.440.901-44 - ROSAURO ARAUJO SUZANO, N 69 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206156  DEVEDOR:  ROSANGELA CASTRO APA DE SOUSA COELH- CPF.: 018.641.341-60 - TUIUIU, N 562 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206129  DEVEDOR:  SABRINA SANTOS DE SOUZA LIMA 025416- CPF.: 17.399.830/0001-36- QUINZE DE NOVEMBRO, N 377 -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#206131  DEVEDOR:  SALOMAO SOUZA DIVINO - CPF.: 627.615.521-72 - RUA SEIS DE OUTUBRO, N 864  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#206162  DEVEDOR:  TARCISIO ANTONIO DE SOUZA - CPF.: 904.392.951-49 - DAS GRAUNAS, N 324 -VILA MARIANA -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO  - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item E 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, 08 de março de 2018.

esde a última quarta-feira (7), parlamentares têm 30 dias para trocar de partido sem o risco de perder o mandato. A chamada “janela Dpartidária” é aberta 30 dias antes do prazo final para filiação dos interessados em concorrer às eleições. A emenda constitucional nº 
91, promulgada em 2016, instituiu o instrumento. Na prática, ficou estabelecido um período de 30 dias, no qual parlamentares podem 

mudar de partido sem que percam os seus mandatos.
A “janela” está prevista no Artigo 22-A da Lei Federal 9.096/1995 (Lei dos Partidos), dispositivo incluído pela Lei Federal 

13.165/2015. Além da motivação ideológica para a mudança de legenda, também existe a busca por financiamento de campanhas. Os 
recursos se tornaram mais escassos após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2015, que considerou inconstitucionais 
dispositivos legais que permitiam a doação de empresas para campanhas eleitorais. Hoje, os 24 parlamentares em exercício da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso se dividem em 10 partidos. A bancada do Partido Social Democrático (PSD) é a maior com seis deputados. Logo 
atrás vem o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), com 4 representantes cada.

Já o Movimento Democrático Brasileiro conta com 3 parlamentares e o Partido dos Trabalhadores com 2. Outros 5 partidos também 
estão representados na Casa de Leis com um deputado cada. São eles: Solidariedade, Partido Social Cristão, Democratas, Partido 
Democrático Trabalhista e Partido Verde.

JANELA ABERTA

Deputados têm um mês para mudar de partido
Redação c/ AL/MT
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