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Em sua 18ª edição, a Capitalize Promoções e Eventos, a 
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e a Associação do 
6º Batalhão realizam no período de 14 a 16 de  julho a maior e melhor 
Festa Julina da região o “Arraia Corrêa”. Página 03

Somente em 2016, 
foram 1.196 diagnósticos 
da doença no estado. Mato 
Grosso nunca alcançou as 
metas pactuadas que são, 
85% de cura e 5% de 
abandono. Para discutir os 
desafios da tuberculose no 
estado, o deputado Dr. 
Leonardo (PSD) propôs a 
r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  
audiência pública, no dia de 
hoje, a partir das 14 horas, 
n o  a u d i t ó r i o  M i l t o n  
Figueiredo, na Assembleia 
Legislativa, em Cuiabá.
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Referência nacional por eleger três misses brasileiras, o 
evento final do Miss Mato Grosso Be Emotion 2017 será realizado 
nesta quinta-feira (22.06), a partir das 20h30, com jantar e desfile, no 
Buffet Alphaville Premium, em Cuiabá. A escolha será feita por um 
júri artístico, com posto por profissionais da beleza, como cirurgiões 
plásticos e dermatologistas. Conheça as concorrentes. Página 05

FESTA JULINA

Arraia Corrêa acontece no próximo mês
com Festival de Prêmios e muita diversão

Arraiá Corrêa acontece de 14 a 16 de Julho na Praça da PM - Avenida 7 de Setembro

Foto: Arquivo

DEBATE

Audiência pública que discutirá
tuberculose será nesta quinta

Tuberculose será discutida em audiência pública

Foto: Divulgação

PESQUISA

Estudo do WWF-Brasil revela que apenas 45% do
planalto da Bacia do Alto Paraguai está preservada

O estudo “Bacia do Alto 
Paraguai – uso e ocupação do solo” 
lançado hoje pelo WWF-Brasil, a 
Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB) e a Fundação Tuiuiú, revela 
uma má notícia: apenas 45% da 
região das cabeceiras do Pantanal está 
preservada e há um déficit de reserva 
legal de aproximadamente 392 mil 
hectares. 

Foto: Divulgada

Pesquisa revela que apenas 45% da região de cabeceira do Pantanal está preservada
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CONCURSO DE BELEZA

Escolha da Miss Mato Grosso
será nesta quinta-feira, dia 22

Miss Cáceres - Aline Fontes

Foto: Assessoria

ESPORTES
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MCDIA FELIZ
O Hospital de Câncer de Mato Grosso  
(HCanMT) está precisando da parceria de 
empresas e pessoas no patrocínio de 
camisetas para o McDia Feliz. O 
investimento mínimo é de R$ 1.500,00, e dá 
aos parceiros a possibilidade de ter sua logo 
estampada na camiseta e ainda ganhar 
espaço nas redes sociais da Instituição. O 
objetivo é angariar fundos para o Setor de 
Pediatria do Hospital. Além de camisetas, 
que estarão sendo comercializados por R$ 
25 reais, o HCanMT precisa vender os 
tíquetes de Big Mac no valor de R$ 15,50. O 
tíquete só pode ser trocado em 26 de agosto, 
dia do evento. Os interessados em patrocinar 
podem entrar em contato pelo (65) 3648-
7 5 4 0  /  7 5 6 7 ,  o u  p e l o  e - m a i l  
jornalismo@hcancer.com.br

APLICATIVO VESTIBULAR 
UNEMAT

A Unemat lançou aplicativo Vestibular 
Unemat para o Vestibular 2017/2. O app está 
disponível gratuitamente na Google Play 
Store para os sistemas operacionais Android 
e iOS. O aplicativo foi desenvolvido em 
parceria com a start-up SOS Universitários, 
composta por alunos dos cursos de Ciências 
Contáveis e Ciência da Computação. Basta o 
candidato deve informar seu CPF e o 
aplicativo informará o nome do candidato, 
câmpus e curso pretendido, nome e endereço 
de onde será realizada a prova e a sala da 
candidato. O app também disponibiliza o 
trajeto do local onde o candidato está até o 
local onde será aplicado a prova, além de 
emitir um alerta 24 horas antes do vestibular.

SEMANA DA IMAGEM
Acontece de 28 de junho a 2 de julho, na 
Unic Pantanal a I Semana da Imagem, 
realizada pelo curso de Fotografia da 
unidade. O evento contará com concurso 
fotográfico, minicursos, circuito de palestras 
e exposição das fotos selecionadas para a 
competição. As inscrições para o concurso 
estão abertas e o investimento é de R$ 20,00. 
O investimento para o circuito de palestras é 
de R$ 50,00, com direito a participação em 
ambas, exceto do cineasta Igor Capelatto, no 
valor de R$ 350,00. Para mais informações, 
os interessados poderão entrar em contato 
p e l o  e - m a i l  
semanaimagemunic@gmail.com ou pelo 
telefone (65) 99942.6249.

MEDICAMENTO HIV
Em nota informativa, veiculada ontem, a 
C o o r d e n a d o r i a  d e  V i g i l â n c i a  
Epidemiológica da Secretaria de Saúde, 
alerta para o desabastecimento de 
medicamentos para tratamento de 
HIV/AIDS em Mato Grosso e de 
preservativos. De acordo com o nota a 
distribuição para os estados é de 
responsabilidade do Governo Federal, por 
meio do Ministério da Saúde, e as remessas 
vêm diminuindo desde o mês de abril. O 
último envio, aconteceu no início desta 
semana, e segundo a coordenadoria é 
suficiente para um mês. Atualmente, estão 
cadastradas no Estado 5.479 pessoas para 
receber o medicamento, mas, em média, pelo 
menos 100 pessoas iniciam o tratamento a 
cada mês. O acesso ao tratamento gratuito 
para os portadores do HIV é definido no 
Brasil desde 1996, pela Lei nº 9.313, que 
garante a distribuição dos remédios por meio 
do Sistema único de Saúde (SUS).

O maior conflito na vida é não 
assumir as batalhas interiores, pois ao 
reconhecer os nossos defeitos, faz com que 
consigamos manter o nosso equilíbrio, e 
sem saber que ao exteriorizar os nossos 
pensamentos sobre o nosso modo de viver, 
este, pode influenciar pessoas de forma 
positiva ou negativa, e numa integração 
contínua vão formando a realidade coletiva 
das pessoas que estão ao nosso  lado. 

A própria alegria de viver  
combinada com a autoconfiança, pode atrair 
invejas em algumas pessoas e de outra 
forma podem ser incentivos para outras, 
vejam que pela cidade existem pessoas 
caminhando sem rumo, e que por alguma 
razão, há muito tempo já  perderam a 
expectativa de transformação, e seguem 
vivendo apenas de arrependimentos, pois 
deixaram de acreditar nos seus projetos 
pessoais, e  com isso,  fé enfraquecida e a 
confiança em si própria passou a depender 
de incentivo dos outros.

Mas, o importante é saber que basta 
estarmos vivos para termos problemas, e 
eles fazem parte de nossas vidas. Sem os 
problemas não teríamos parâmetros para 
valorizar as nossas vitórias.  Acima de tudo, 
devemos ter sempre a certeza que podemos 
ir muito além, a vida não termina ao fim de 
um dia, pois a cada amanhecer nascem com 
novos sonhos e as opções de conquistas vêm 
nos acordar para nos dizer que estamos 
vivos, é por isso que devemos estar atentos 
para reconhecer o nosso próprio valor e 
fazê-lo valer de fato.

A nossa existência é composta do 
nosso próprio valor humano, que são 
trazidas das nossas raízes e dessa origem é 
que vem o nosso poder de esperança, todos 
nós nascemos com o nosso código de honra, 
que são heranças existenciais dos nossos 
antepassados, mas durante o nosso viver 
sofremos influências que provocam 
mudanças, mas o importante é não perder a 
nossa essência: se elas não forem boas, 
temos a obrigação de corrigi-las, a perfeita 
visão periférica é que dará o poder de 
excluir da nossa vida tudo aquilo que pode 
estorvar ou bloquear os nossos caminhos.

O importante é manter no registro 
mental, de tudo que conquistamos e que por 
direito são nossos,  e que pela vida afora, são 
alcançados pelos nossos esforços e pelo 
desejo profundo de aumentar o nosso 
querer, só assim, os nossos sonhos 
materializarão como sendo nossos. 

Tudo que se tornou nosso, (mesmo 
que seja uma pequena conquista), temos que 
vibrar de forma festiva e  positivamente, 
pois essa energia festiva nos traz felicidade 
e na profundeza do nosso coração trará 
sensação de prazer, pois acima de tudo 
somos seres emocionais, e isso, nos 
reforçará a possibilidade viver sob a forma 
de estarmos sob o controle físico e 
equilíbrio espiritual.
 
Economista WILSON CARLOS FUÁH – 
É Especialista em   Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas. - Fale com o 
Autor: wilsonfua@gmail.com
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Vi v e m o s  n o  p a í s  d a s  
contradições, não estamos usando de 
eufemismo nessa colocação, uma 
vez que: faltam hospitais, a educação 
está caindo pelas tabelas, o 
transporte mata mais que guerras 
declaradas, a distribuição de renda é 
desigual e por ai vai. 

Por outro lado, alguns 
deputados federais usam a verba 
indenizatória para pagar viagens 
aéreas em jatinhos particulares, em 
períodos eleitorais, visando ajudar  
seus correligionários, esta prática 
vem sendo recorrente.

As redes sociais exercem 
verdadeiro fascínio nas pessoas, elas 
podem ajudá-las e promovê-las, 
através das publicações, em 
facebook, instagram, twitter e por ai 
vai.  
 Porém,  as redes sociais 
também tem  sido elemento 
n o r t e a d o r  d e  d e s c o b e r t a s  
importantíssimas, no cenário  
político, através da exposição de 
alguns políticos que em períodos 
eleitorais, fizeram uso da verba 
indenizatória, que tem como 
propósito, custear gastos dos 
gabinetes, até mesmo no uso da 
compra de passagens aéreas a 
trabalho e não para visitação  a 
comícios políticos, como alguns 
foram flagrados fazendo.

O Bom Dia Brasil do dia 20, 
trouxe a tona,  nomes de alguns 
políticos que fizeram uso dessa 
prática nefasta,  a compra de 
passagens aéreas de  jatinhos com 
dinheiro da verba indenizatória. Para 
não nos tornarmos prolixos, vamos 
citar apenas alguns  políticos que 
fizeram uso dessa prática comum, 
porém repugnante. De fevereiro de 
2015 a maio de 2017 foram gastos 
com verba indenizatória, a bagatela 
de R$ 476.203.294,52.

O primeiro citado, o deputado 
federal, Júlio Cezar Carvalho Lima 
(PSD-PI), no ano passado viajou em 
jatinho fretado, com nota fiscal no 
valor pago a uma empresa aérea no 
valor de R$ 14.900,00, e pediu 
reembolso do valor pago. O mesmo 
aparece nas redes sociais apoiando 

correligionários.
O segundo citado, o deputado 

Jutahy Júnior (PSDB-BA), segundo 
informes do portal transparência, 
teria gasto R$ 56.000,00, com 
aluguel de um avião bimotor. O 
terceiro citado, o deputado Nilson 
Pinto de Oliveira (PSDB-PA), teria 
gasto a bagatela de R$ 37.000,00.

O quarto citado, deputado 
Ságuas  Moraes Souza (PT-MT), 
teria gasto com avião fretado a 
bagatela de R$ 36.000,00.  O quinto 
citado,  Átila Lins (PSD-AM), teria 
gasto com avião fretado a bagatela de 
R$ 82.000,00.

O sexto citado, Fernando 
Lúcio Giacobo (PR-PR),  1º  
S e c r e t á r i o  d a  C â m a r a  d o s  
Deputados, quem deveria fiscalizar o 
uso do dinheiro público, também fez 
uso do mesmo, usando jatinho, 
saindo de Brasília às 23h20min da 
noite, chegando à cidade de Cascavel 
no Paraná, voltando para Brasília no 
dia seguinte, chegando às 11h33min 
da manhã.
Resumo da ópera, quando eu disse 
que nosso país é de contradições, não 
usei força de expressão, fui claro e 
objetivo, por essa e por outras 
situações pouco ortodoxas que 
vivenciamos no mesmo.

Temos um universo de 14,2 
m i l h õ e s  d e  b r a s i l e i r o s  
desempregados;  daqueles que 
conseguem emprego, cerca de 23% 
ganham menos que um salário 
mínimo, que não dá para sobreviver 
condignamente ,  por tan to  se  
encontram na linha de miséria. 
Enquanto isso, uma minoria vive 
nababescamente às nossas custas, e 
ainda cometendo ilicitudes, com o 
uso de aeronaves pagas com verba 
indenizatória, isso é uma vergonha.
Pare o mundo, quero descer!
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A realidade positiva Farra com dinheiro público

anexo do Comando do 6º BPM-MT e 
no Abrigo dos idosos “Lar Serva de 
Maria” e para a APAE de Cáceres.

O Arraiá Corrêa é realizado 

tradicionalmente  na praça da  Sete 
de setembro. Maiores informações 
pelo telefone: 3223-3200. 
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 pouco menos de um mês Ap a r a  o  e v e n t o ,  o s  
preparativos estão a todo 

vapor e o Arraia Corrêa conta mais 
uma vez com vasta programação e o 
tradicional Festival de Prêmios, 
cujas cartelas já estão sendo 
comercializadas na Capitalize, na 
Associação de Cabos e Soldados e na 
Associação do Batalhão da Polícia 
Militar pelo valor de R$ 25,00

Como acontece em todas as 
edições o Festival de Prêmio é uma 
das grandes atrações do evento e este 
ano mais uma vez a premiação está 
irresistível,  serão sorteados: 1 Fiat 
Mobi 0 km; 2 Hondas CG Fan 0 km; 
2 TVs LCD 21  e 1 TV LCD 32.

Além da premiação, haverá 
muita diversão, concurso de 
Quadrilha, apresentações culturais, 
barracas de comidas típicas e o 
tradicional bailão que será animado 
pelas bandas: Ellus, Lucianinho dos 
Teclados, Forró esquenta e Ases do 

N e s t e  a n o   a  r e n d a  
arrecadada com a festa será 
destinada para as melhorias na 
Associação do 6º Batalhão da 
Policia Militar, alguns reparos no 

Forró. Ele ainda destacou que os 
ingressos para o bailão serão 
vendidos na portaria a preços bem 
populares, já para curtir a festa a 
entrada é gratuita.

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

teórica aconteceu no Sitio São Pedro, do 
Proprietário Leandro Boselli Leite, a 
parte pratica na Fazenda do Dr° Dalbem 
que cedeu as vacas e a estrutura e 
contamos  com a parceria da empresa de 
sêmen Alta Genetics, que dou o material 
e com o apoio da Empaer de Cáceres.

O Prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz, disse que” Precisamos 
capacitar o pequeno produtor, para 
aumentar o rebanho leiteiro da nossa 
região, a Prefeitura está oportunizando 
isso ao pequeno produtor, com cursos de 
capacitação, acompanhamento técnico 
dos profissionais da área que trabalham 
na Secretaria da Agricultura do 
município, doação de sêmen, para 
melhorar a genética dos animais, doação 
de resfriadores de leite em parceria 
como estado,  enfim vamos estar 
acompanhando todo esse processo até 
obtermos resultados. É  um trabalho que 
vamos colher os frutos daqui a alguns 
anos.”

O pequeno produtor Adriano 
Galha, que participou do curso disse 
que, “Nenhum Prefeito tinha nos 
oferecido essa oportunidade, estou 
muito animado com esse incentivo, 
aprendemos  a inseminar, sobre 
pastagem, agora o nosso gado vai 
melhorar geneticamente, a nossa 
pastagem será especifica para aumentar 
a produção de leite, além de nos 
fortalecermos enquanto comunidade e 
no futuro vamos aumentar a nossa 
renda.”

ultima semana, mais de 12 pequenos 
produtores de leite.

O  c u r s o  a c o n t e c e u  n a  
Comunidade da Corixinha, a parte 

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) realiza 
neste domingo (25) as provas do 

Vestibular 2017/2 em 14 cidades mato-
grossenses: Alta Floresta, Alto 
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, 
Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, 
Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e 
Lacerda, Rondonópolis, Sinop e 
Tangará da Serra.

As provas terão início às 8 
horas e se estenderão até às 13 horas. No 
dia de realização das provas, o candidato 
deverá comparecer ao local designado 
para a realização das provas com 
antecedência mínima de uma hora do 
horário fixado para o seu início, já que os 
portões dos estabelecimentos de 
aplicação de provas serão fechados, 
impreterivelmente, às 8 horas, não 
sendo permitido ingresso de candidatos 
ao local de realização das provas após 
esse horário.

Os vestibulandos podem 
conferir o nome do estabelecimento, 
endereço e sala onde farão as provas no 
site , por www.unemat.br/vestibular
meio de consulta individual, contendo 
nome, número do documento de 
identidade, curso pretendido, opção de 
língua e vaga.

O vestibular compreende duas 
fases, em etapa única: a primeira consta 
de quatro provas objetivas com questões 
sobre Ciências da Natureza e suas 
tecnologias, Matemática e suas 
tecnologias, Ciências Humanas e suas 
tecnologias, e Linguagens, Códigos e 
suas tecnologias. Já a segunda etapa 
constitui-se de prova de redação.

O  c a n d i d a t o  d e v e r á  
comparecer munido somente de 
documento de identidade original e 
caneta esferográfica de tinta azul ou 
p r e t a ,  n ã o  p o r o s a ,  f a b r i c a d a  
inteiramente em material transparente.

Não será permitido o ingresso 
de candidatos na sala de aplicação de 
prova que não forem identificados por 
um dos documentos oficiais de 
identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelos Institutos 
de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Mil i tares;  car teiras  
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional  (ordens,  
conselhos, etc); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham 
como identidade; Carteira de Trabalho; 
Carteira Nacional de Habilitação 
(somente o modelo com foto).

Não será permitida a entrada no 
estabelecimento de aplicação de provas 
de candidatos alcoolizados ou portando 
arma. Não será permitida a entrada na 
sala de aplicação de provas de 
candidatos portando livros, códigos, 
impressos ou qualquer outra fonte de 
consulta; relógio de qualquer espécie; 
óculos escuros; lápis, lapiseira ou 
grafite; marca-texto; borracha; qualquer 
acessório de chapelaria (chapéu, boné, 
gorro, etc); aparelhos eletrônicos, como 
calculadora, telefone celular, tablet, 
gravador, pendrive, mp3 player, 
controle de alarme (de portão, carros, 
motos, etc), notebook, máquina 
fotográfica, etc.

Antes de entrar na sala de 
provas, o candidato deverá guardar, em 
embalagem fornecida pela equipe de 
aplicação, telefone celular, qualquer 
outro equipamento eletrônico desligado 
e todos os objetos proibidos pelo Edital.

A embalagem deverá ser 
depositada embaixo da carteira, não 
podendo ser manipulada durante toda a 
aplicação das provas, sob pena de ser 
eliminado. É aconselhável que o 
candidato retire a bateria do celular, 
garantindo que nenhum som seja 
emitido. 

A embalagem somente poderá 
ser aberta fora do estabelecimento de 
aplicação de provas, na rua. 

O candidato que tiver seu 
telefone celular ou outro aparelho 
eletrônico emitindo sons ou ruídos será 
eliminado.
Vagas - Nesta edição, o Vestibular 
disponibiliza 2.420. A Unemat adota 
sistema de ações afirmativas: todos os 
cursos oferecidos destinam 30% das 
vagas para estudantes oriundos de 
escolas públicas, e reservam 25% para 
candidatos negros ou pardos e 5% para 
candidatos indígenas, pelo Programa de 
Integração e Inclusão Étnico-Racial 
(PIIER). As outras 40% das vagas são 
para ampla concorrência.

O  r e su l t ado  f i na l  s e r á  
divulgado a partir do dia 11 agosto.

 Prefeitura de Cáceres, através Ada Secretaria Municipal de 
Agricultura, capacitou por meio 

do curso de inseminação artificial, nesta 

FESTA JULINA

Arraia Corrêa acontece no próximo mês
com Festival de Prêmios e muita diversão
Da Redação

O Arraiá Corrêa é realizado tradicionalmente  na praça da  Sete de setembro

 
Foto: JCC

Chico da Capitalize

O curso aconteceu na Comunidade da Corixinha, a parte teórica foi 
realizada no Sitio São Pedro e a parte pratica na Fazenda do Dr° Dalbem

Foto: Assessoria
Ascom/Thais Sabino

CAPACITAÇÃO

Prefeitura finaliza curso de inseminação
artificial para melhorar o rebanho leiteiro

2017/2

Unemat realiza Vestibular em
14 cidades neste domingo (25)
Nataniel Zanferrari
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Dados  da  Secre tar ia 
Estadual de Saúde apontam que 
Mato Grosso ocupa o 7º lugar em 
casos novos no país e Cuiabá a 8ª 
colocação entre as capitais.

Enquanto no Brasil a taxa 
de incidência é de 32,2/100.000 
habitantes, em Mato Grosso é de 
33,9/100.000 habitantes.

Em 2015, no país, foram 
notificados 68 mil casos novos 
diagnosticados, com 4,5 mil 
mortes por tuberculose. 

O que chama atenção e 
serve de alerta é que cada vez 
mais pessoas com HIV contraem 
a tuberculose.

Anualmente cerca de seis 
milhões de novos casos são 
notificados em todo o mundo, 
levando mais de um milhão de 
pessoas ao óbito.

“No Brasil, a tuberculose 
é um sério problema de saúde 
pública, com profundas raízes 
sociais, merecendo especial 
atenção dos profissionais de 
saúde, dos gestores municipal, 
estadual e federal e da sociedade 
como um todo”, destacou Dr. 
Leonardo.

 custo para a recuperação desse Op a s s i v o  a m b i e n t a l  é  d e 
ap rox imadamen te  R$  3 ,9 

bilhões. 
A boa notícia é com relação à 

planície ,  o  Pantanal  ta l  e  como 
conhecemos nas fotos: 82% está 
preservada. “Esse resultado indica que os 
modelos de pecuária sustentável que 
foram implantados e desenvolvidos na 
região têm dado certo e pode permitir um 
futuro alimentar para a população, ou 
seja, abastecer um mercado de carne sem 
degradar o meio ambiente”, 
Futuro do Pantanal - O monitoramento 
da Bacia do Alto Paraguai lançado hoje 
pelo WWF-Brasil e parceiros permite 
prever um panorama para o Pantanal para 
os próximos anos. “Se a situação no 
planal to (região das cabeceiras) 
continuar pouco preservada como está, 
ou piorar, a planície sofrerá drásticas 
mudanças e, no futuro, poderemos 
verificar queda em sua preservação”, 
assegura Júlio César Sampaio.

O coordenador do WWF-Brasil 
também afirma que em algumas décadas 
o  P a n t a n a l  p o d e  p e r d e r  a  s u a 
característica de inundação periódica 
fazendo com que áreas se tornem 
permanentemente alagadas. “Essa 
situação diminuiria a produtividade da 
pecuária, desalojando populações, e 
diminuindo o preço dos imóveis. Ao 
mesmo tempo, outras regiões podem não 
mais serem inundadas, fazendo com que 
a fertilidade do solo caia, impactando de 
maneira significativa a pecuária”.

Por outra parte, a piora na parte 
alta, por afetar o ciclo das águas da parte 
baixa, também impactaria em perda de 
biodiversidade. Existem mais de 4 mil 
espécies de animais e plantas no Pantanal 
e eles necessitam do bioma íntegro para 
sua sobrevivência. A contaminação dos 
rios e nascentes em áreas de planalto – 
por falta de saneamento básico e más 
práticas agropecuárias – descem para as 
águas de planície, afetando o Pantanal em 
sua totalidade.
O trabalho do WWF-Brasil pelas 
cabeceiras do Pantanal - O WWF-
Brasil atua no Pantanal desde a década de 
1990. Em 2012, um estudo organizado 
pela ONG e parceiros revelou que a 

região das cabeceiras está em alto risco 
devido ao desmatamento, a falta de 
saneamento básico e as más práticas 
agropecuárias. Nesse mesmo ano, o 
WWF-Brasil deu início ao “Pacto em 
Defesa das Cabeceiras do Pantanal”, um 
movimento de proteção aos recursos 
hídricos da região.

As cabeceiras do Pantanal 
abrangem 25 municípios de Mato 
Grosso. Todas as prefeituras, o governo 
do estado, o WWF-Brasil, empresas 
como a indústria de água Lebrinha, e 
a s s oc i ações  da  s oc i edade  c iv i l 
organizada participam da iniciativa que 
recuperou desde 2015 80 nascentes, 
adequou ambientalmente mais de 100 km 
de estradas rurais e beneficiou 38 
famílias com a instalação de biofossas 
(que além de solucionarem a falta de 
saneamento básico nas pequenas 
propriedades rurais, oferecem um 
fertilizante orgânico seguro e que 
incrementa a produção).
O Pantanal - O Pantanal é a maior área 
úmida continental do planeta. Seus 
170.500,92 mil km² de extensão – parte 
dos estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, além da Bolívia e 
P a r a g u a i  -  a b r i g a m  u m a  r i c a 
biodiversidade: pelo menos 4.700 
espécies de animais e plantas já foram 
registradas. Devido a sua importância 
ambiental, o bioma foi decretado 
Patrimônio Nacional, pela Constituição 
de 1988, e Patrimônio da Humanidade e 
Reserva da Biosfera, pelas Nações 
Unidas, em 2000.
Sobre o WWF - O WWF-Brasil é uma 
organização  não  governamenta l 
brasileira dedicada à conservação da 
n a t u r e z a ,  c o m  o s  o b j e t i v o s  d e 
harmonizar a atividade humana com a 
conservação da biodiversidade e 
promover o uso racional dos recursos 
naturais em benefício dos cidadãos de 
hoje e das futuras gerações. Criado em 
1996, o WWF-Brasil  desenvolve 
projetos em todo o país e integra a Rede 
W W F,  a  m a i o r  r e d e  m u n d i a l 
independente de conservação da 
natureza, com atuação em mais de 100 
países e o apoio de cerca de 5 milhões de 
pessoas ,  incluindo associados  e 
voluntários.

édico por profissão, MD r .  L e o n a r d o 
t raba lhou  duran te 

cinco anos como voluntário no 
Hospital Samaritano de Cáceres, 
no tratamento de doenças como a 
hansen íase  e  tubercu lose . 

Segundo ele, o abandono do 
t r a t a m e n t o  é  o  p r i n c i p a l 
problema.

A tuberculose é uma 
doença infectocontagiosa que 
progride silenciosamente e pode 
ser fatal. 

Audiência pública que discutirá
tuberculose será nesta quinta

Lis Ramalho

Em 2015, no país, foram notificados 68 mil casos novos diagnosticados, com 4,5 mil mortes por tuberculose

DEBATE

Dr. Leonardo trabalhou durante cinco anos como voluntário no Hospital Samaritano 
de Cáceres, no tratamento de doenças como a hanseníase e tuberculose

Foto: Marcos Lopes

PESQUISA

Estudo do WWF-Brasil revela que apenas 45% do
planalto da Bacia do Alto Paraguai está preservada
Assessoria

Cáceres-MT, quinta-feira 22 de junho de 2017
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 vencedora representará o AEstado na etapa nacional do 
concurso Miss Brasil, em 

agosto deste ano. Um total de 15 
candidatas estão concorrendo à coroa 
da beleza,  representando os 
municípios de Cuiabá, Várzea 
Grande, Chapada dos Guimarães, 
Vila Operária, Poxoréo, Primavera 
do Leste, Cáceres, Rondonópolis, 
Nobres, Lucas do Rio Verde, Nova 
Santa Helena, Nossa Senhora do 
Livramento, Pontes e Lacerda, Sinop 
e Tangará da Serra.

Conforme o colunista social 
Warner Willon, organizador do 
evento há 27 anos, será uma festa 
com muito glamour, elegância, 
beleza e atrações culturais, além da 
novidade, 'Be emotion' agregada à 
marca tradicional. “A beleza faz parte 
da nossa cultura, já era cultuada na 

Grécia antiga tendo como referência 
os deuses Apolo e Vênus”.

O organizador lembra que 
Mato Grosso já ganhou três vezes o 
título de Miss Brasil. A última 
vencedora foi a representante de 
Rondonópolis, Jakelyne de Oliveira, 
a Miss Mato Grosso 2013, e ficou 
entre as cinco melhores no Miss 
Universo daquele ano. As outras duas 
Miss Mato Grosso que conquistaram 
o título nacional são Márcia Gabrielle 
(1985) e Josiane Kruliskoski (2000). 

A patronesse do evento deste 
ano é a primeira-dama de Cuiabá, 
Márcia Pinheira. Além dela, entre os 
patronos do evento estão o atual 
secretário de Comunicação de Mato 
Grosso, o jornalista Kleber Lima. 
Para Willon, o concurso resgata a 
essência da mulher, que hoje é uma 
protagonista na sociedade nas mais 

diversas áreas de atuação, seja na 
família ou no meio profissional. 
“Para o Estado é muito importante 
porque leva nossa cultura e nossos 
valores para o país e o mundo, 
diferente do perfil de modelo, a miss 
se torna uma referência para crianças 
e adultos, porque passa a atuar 
ativamente na sua comunidade, 
promovendo campanhas sociais e 
humanitárias”.

A atual Miss Mato Grosso, 
Taiany Zimpel, de 18 anos, que é 
estudante de Direito, mas também 
trabalha como modelo, abraçou a 
causa da Casa da Mãe Joana, que é 
uma instituição estadual que recebe e 
cuida de pacientes portadores de HIV, 
até o momento já foram arrecadados 
cerca de 500 kg alimentos não-
perecíveis. “Uma miss tem que vestir 
a camisa para cumprir a agenda social 

dos municípios e do estado, junto 
com as primeiras-damas, levando 
cobertor, remédio e cesta básica às 
famílias que precisam. É um trabalho 
bonito a  ser  desenvolvido”,  
acrescenta o organizador.
Candidatas ao Miss Mato Grosso 
Be Emotion 2017
0 1  –  C H A P A D A  D O S  
GUIMARÃES - THAIS BRITO
Estudante de cursinho pré vestibular, 
22 anos.
02 – CUIABÁ – DRIELLY 
MALAQUIAS
Designer de interiores, Modelo, 
Promotora de Eventos, estudante de 
Arquitetura e Urbanismo, 25 anos, 
Inglês básico, Libras.
03 – DISTRITO DE VILA 
O P E R Á R I A –  B A R B A R A 
COELHO
Estudante de Direito, Modelo, 20 

anos.
04 – LUCAS DO RIO VERDE – 
MARIANA TIEPO
Formada em Agronegócio, 22 anos, 
Inglês básico.
05 – NOBRES - SARA RIBEIRO
Estudante de Educação Física, 20 
anos.
06 – NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO –  MAGDA 
BOREGAS
Estudante de Direito, 22 anos, Inglês 
básico.
07 – NOVA SANTA HELENA – 
ADILA SILVA
Estudante de Direito, 23 anos.
08 – PONTES E LACERDA – 
EDUARDA TEIXEIRA
Estudante de cursinho pré vestibular, 
19 anos.
09 – POXÓREU – ISADORA 
BORGES
Estudan te  de  Arqu i te tu ra  e  
Urbanismo, 18 anos.
10 – PRIMAVERA DO LESTE - 
BÁRBARA LOPES 
Advogada, 23 anos, Inglês básico, 
Espanhol básico.
11  –  R O N D O N Ó P O L I S  –  
MARJORIE LOURENÇO
Analista de Sistema Contábil, 24 
anos.
12- SINOP – THAIS MELO
Estudante de Engenharia Elétrica, 19 
anos.
13- TANGARÁ DA SERRA – 
VA N D R E S S A  M A L A C O  
E s t u d a n t e  d e  G e s t ã o  e m  
Agronegócio, 21 anos.
14- VÁRZEA GRANDE – ANNY 
VIEGAS
Formada em Secretariado Executivo, 
Advogada, Assessora Jurídica, 25 
anos, Inglês intermediário.

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14

CONCURSO DE BELEZA

Escolha da Miss Mato Grosso 
será nesta quinta-feira, dia 22

Um total de 15 candidatas estão concorrendo à coroa da beleza, que tem como patronesse deste ano a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheira

Assessoria
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m um jogo com cinco gols, Etodos no primeiro tempo, 
muitas chances e emoções, 

melhor para o time visitante, que 
começou e terminou melhor: 3 a 2 
para o Luverdense sobre o 
Figueirense.
 Na noite de terça-feira, no 
Orlando Scarpelli, pela nova rodada 
da Série B, o LEC saiu na frente com 
Rica rdo ,  l evou  empa te  de  
Joãozinho, marcou o segundo com 
Renato Silva, novamente sofreu a 
igualdade em cobrança de falta de 
Robinho, mas conseguiu terminar o 
primeiro tempo e o jogo em 
vantagem, após gol de Rafael Ratão, 
nos acréscimos da etapa inicial.

A partida ainda teve bola na 
t r a v e  e  o p o r t u n i d a d e s  
desperdiçadas por ambos os lados, 

mas no fim melhor para o time do 
Mato Grosso, que deixou a zona de 
rebaixamento com os três pontos 
conquistados, chegando aos 11, e 
mandou o adversário para a zona 
vermelha, na vice-lanterna, ainda 
com oito pontos. 

Com a nova derrota, o 
Figueirense chegou a sete partidas 
sem vencer na Série B - cinco 
derrotas e dois empates.

Na próxima rodada, o 
Luverdense volta a campo primeiro. 
Na sexta-feira, recebe o América-
MG, às 21h30. Já o Figueirense 
tenta a reabilitação no sábado, às 
16h30, na Arena Pernambuco, 
diante do Santa Cruz.
O jogo - Em um primeiro tempo 
elétrio e emocionante, o Luverdense 
começou e terminou melhor. 

 F o r a m  c i n c o  g o l s ,  
intercalados, e chances claras para 
os dois lados. 
 O volante Ricardo, do 
Luverdense, foi o destaque com um 
gol e outra assistência - o primeiro 
tento do jogo foi dele, aos 5 minutos, 
com uma bomba da intermediária. 
 O segundo gol do time 
visitante saiu de um passe seu, após 
aplicar belo chapéu no meio de 
campo e deixar Rafael Silva em 
plenas condições, aos 33.

Mas antes, Luidy teve três 
chances  mui to  c la ras  pe lo  
Figueirense. Falhou em todas, mas e 
em uma delas, aos 8, a bola sobrou 
para Joãozinho, que marcou o 
primeiro do alvinegro. Robinho, de 
falta, marcou no segundo empate 
alvinegro, aos 42. 

Globo Esporte

Porém, antes do intervalo, 
Rafael Ratão aproveitou desvio do 
xará Rafael Silva e garantiu o time 
do Mato Grosso à frente no placar, 
nos acréscimos: Figueirense 2 x 3 
Luverdense.

E  o  s e g u n d o  t e m p o  
prometia... Começou com outra boa 
chance do time visitante, após Ratão 
deitar e rolar sobre a defesa, e 
Moacir quase marcar de calcanhar. 
Mas era o Figueirense quem 
precisava correr atrás do jogo e até 

conseguiu cr iar  um pouco,  
principalmente pela esquerda e em 
chutes de fora, como na finalização 
de Marco Antônio, que tirou tinta da 
trave, e Robinho, muito perto de 
marcar seu segundo. 

Muitas substituições, no 
entanto, e passes errados depois, o 
placar insistiu em permanecer no 3 a 
2 para o time visitante, com direito a 
vaias para a equipe da casa, que 
chegou ao sétimo jogo sem vitórias 
na competição.

Luverdense levou a melhor fora de casa  

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Luverdense vence fora, deixa o Z-4 e 
manda o Figueira para penúltima posição

Em jogo cheio de emoções e gols (cinco, todos no primeiro tempo), o LEC levou a melhor 
ao ficar na frente em três oportunidades; Figueira chega ao sétimo jogo sem vencer

Foto: Cristiano Andujar
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#180166  DEVEDOR:  A C FERRARI MARTINS - ME   - CPF.: 09.377.350/0001-46- 
TANCREDO NEVES 2190   -JARDIM PADRE PAULO  -CACERES  -MT - Titulo:                                    
- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#180058  DEVEDOR:  A. M. DE BARROS RODRIGUES - ME - CPF.: 10.494.463/0001-00- 
FREI AMBROSIO 26-A  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:      - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#180002  DEVEDOR:  ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA- CPF.: 08.930.569/0001-
68- TANCREDO NEVES 2010  -JARDIM PADRE PAULO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#179985  DEVEDOR:  ALBERTO W FLORES - ME - CPF.: 01.294.016/0001-17- 15 DE 
NOVEMBRO 01  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo:    - Apres: PROCURADORIA-GERAL 
DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do 
titul Item L   da tabela D de custas
#180288  DEVEDOR:  DANIEL MARQUES 45325804120 - ME - CPF.: 13.414.418/0001-97- 
ARCO IRIS 150  -VILA IRENE  -CACERES  -MT - Titulo:     - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#180059  DEVEDOR:  DUTRA DA SILVA & FREITAS OLIVEIRA L- CPF.: 10.519.750/0001-
28- OLAVO BILAC 626-A  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL -DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item L   da tabela D de custas
#180154  DEVEDOR:  E. DA CRUZ SILVA & CIA LTDA - ME   - CPF.: 08.396.113/0001-60- 
TESOURO 33     -CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo:     - Apres: PROCURADORIA-GERAL 
DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do 
titul Item O   da tabela D de custas
#180285  DEVEDOR:  E. MARTINS DE SOUSA - ME   - CPF.: 13.282.837/0001-12- 
COMANDANTE BALDUINO 690 SALA  A  -CANTRO   -CACERES  -MT - Titulo:                                    
- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#180078  DEVEDOR:  ESPASO AGENCIA DE PUBLICACOES LTDA - CPF.: 
11.463.753/0001-50- QUINTINO BOCAIUVA 13  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL   - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#179997  DEVEDOR:  F. R. MACHADO VIEIRA - ME  - CPF.: 07.747.456/0001-69- SAO 
LUCAS 42  -VILA IRENE  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-GERAL DA 
FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- 

Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item L   
da tabela D de custas
#180010  DEVEDOR:  JOANA ANTUNES DOS SANTOS - CPF.: 304.646.501-78    - R 
COMANDANTE BALDUINO 236 -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:     - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#180142  DEVEDOR:  KESSILEY PROCESSAMENTOS DE DADOS LT- CPF.: 
05.947.840/0001-80- COMANDANTE BALDUINO 841   -CENTRO  -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL       - Sacador: 
FAZENDA NACIONAL-DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#180165  DEVEDOR:  L.A. PINHEIRO RAMOS - ME   - CPF.: 09.300.829/0001-84- 
CORONEL FARIA 13  -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item M   da tabela D de custas
#179996  DEVEDOR:  MARA CELIA DO NASCIMENTO PEDO - CPF.: 460.444.261-49    - R 
JOAO DE CASTRO 48   -JD SAO LUIS  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#179986  DEVEDOR:  MARQUES MONITORAMENTO E SEGURANCA E- CPF.: 
02.403.681/0001-64- GENERAL OSORIO 1.000  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#180152  DEVEDOR:  OLIVEIRA LABORATORIO DE ANALISES CL- CPF.: 
07.905.604/0001-26- TANCREDO NEVES 500 -CAVALHADA  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL   - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#180084  DEVEDOR:  POLIANA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - CPF.: 003.078.411-54    - 
SABINO VIEIRA 283  -CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo:       - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL 
Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#180061  DEVEDOR:  RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO   - CPF.: 788.901.874-68    - R RU 
6 DE OUTUBRO 932  -CENTRO   -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-
SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item K   da tabela D de custas
#179984  DEVEDOR:  ROCHA & PAGANI LTDA - ME  - CPF.: 00.142.043/0001-01- JOAO 
ALBUQUERQUE 243  -CAVALHADA  -CACERES  -MT - Titulo:        - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item M   da tabela D de custas
#179995  DEVEDOR:  ROGERIO MIRANDA LOPES  - CPF.: 843.488.956-00    - RUA 
SAGRADOUROS 1015 CASA 05     -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:      - Apres: 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - 
DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACIONAL Valor do titul Item N   da tabela D de custas
#180016  DEVEDOR:  SIRLEI SOCORRO DA SILVA  - CPF.: 098.164.978-59    - R QUINTINO 
BOCAIUVA 13-A  -CENTRO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PROCURADORIA-GERAL 
DA FAZENDA NACIONAL - Sacador: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES 
NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#180156  DEVEDOR:  V M LINO CAMPOS - ME   - CPF.: 08.682.082/0001-03- 
COMANDANTE BALDUINO 561 FRENTE A -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:                                    
- Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido: FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#180168  DEVEDOR:  VAGNER FERREIRA GONCALVES & CIA LTD- CPF.: 
09.441.922/0001-09- COSTA MARQUES 851 SALA  A -CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL       - Sacador: FAZENDA 
NACIONAL-DIV ATIVA-SIMPLES NACION- Favorecido:FAZENDA NACIONAL - DIV 
ATIVA-SIMPLES NACIONAL Valor do titul Item O   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, 21 de junho de 2017.
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Vênus em Touro, recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças positivas em 
questões que envolvem suas 
finanças e vida material. O 

período, que dura alguns dias, pode 
envolver a aprovação de um projeto, 
assinatura de um novo contrato ou mesmo 
uma mudança de emprego.

Esotérico

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias 
intensos, de ansiedade e 
muita atividade. Cuide das 
p a l a v r a s  e  e s c l a r e ç a  

qualquer possível mal entendido. Um 
contrato, que deve ser renovado, pode ser 
adiado. Mantenha a calma e não perca sua 
tolerância e paciência.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
tensão e enfrentamento de 
dificuldades em sua vida 
material  e  f inanceira.  

Procure evitar assinar documentos 
importantes nos próximos dias, pois pode 
haver desistência e arrependimento. Não 
se envolva em novos investimentos.

Marte em seu signo, começa 
a receber um tenso aspecto 
de Plutão indicando dias de 
tensão e necessidade de 
romper com pessoas e 

situações que já não fazem mais sentido 
em sua vida. Procure manter a calma nos 
próximos dias, evite brigas e discussões, 
pois seus nervos podem estar à flor da 
pele.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
tensão e, de certa maneira, 
de desequilíbrio emocional. 
O período é bom para fazer 

uma limpeza em sentimentos e emoções 
que já não fazem mais sentido. Que tal 
começar uma boa psicoterapia? O 
momento é bom para reinventar-se!

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
e n f r e n t a m e n t o  d e  
dificuldades e rompimentos 
em seus projetos de trabalho. 

O período, que dura alguns dias, pode 
envolver e necessidade de rever sua rotina, 
especialmente a de trabalho. Procure 
manter a calma diante de provocações.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
emoções intensas, que 
passam, de certa maneira, 

por um momento de desequilíbrio. Não se 
d e i x e  l e v a r  p o r  p r o v o c a ç õ e s ,  
especialmente se estiver envolvido com 
alguém. Ciúmes e necessidade de controle 
estarão mais aflorados.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
e n f r e n t a m e n t o  d e  
dificuldades, relacionadas a 
um projeto profissional. Você 

estará mais agressivo e determinado a 
alcançar suas metas e objetivos. O período 
pede calma e discernimento. Cuidado para 
não passar por cima de pessoas importantes 
em seu caminho.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
dificuldades em projetos que 
e n v o l v a m  p e s s o a s  e  
empresas estrangeiras. Caso 

esteja envolvido em um projeto de 
intercâmbio ou mesmo de mudança de 
país, pode precisar enfrentar um obstáculo 
para alcançar suas metas.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
tensão, especialmente se 
estiver envolvido em um 

trabalho em equipe. O período, que dura 
alguns dias, pode envolver a negociação 
para renovação de um contrato. Procure 
manter a calma e ser racional e 
ponderado.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
problemas e dificuldades 
n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  

pessoais e profissionais. O período, que 
dura alguns dias, pode estar relacionado 
com a decisão de terminar com uma 
sociedade ou parceria comercial, ou 
mesmo um namoro.

Marte em Câncer, começa a 
receber um tenso aspecto de 
Plutão indicando dias de 
interiorização e necessidade 
de promover uma profunda 

limpeza emocional. Você estará mais 
fechado e com grande capacidade de 
estratégia. Uma nova e promissora 
sociedade ou parceria financeira pode 
começar a ser negociada.

Nosso destaque Vip de hoje é direcionado ao Dr. 
Rinaldo Segundo que realiza um brilhante 
trabalho no Ministério Publico. Sucessos!

Um alô mais que especial a simpática Rosana Mendes 
que esbanja charme e simpatia nas ruas da nossa 
Princesinha do Pantanal. Bom dia!

Uma quinta-feira regada de felicidades é o que 
desejamos ao casal Vip Amarildo Merotti e 
Adriana Maciel que todos os dias acompanham 
as noticias do JCC.

Família é projeto de Deus em nossas vidas. Desejamos 
um dia repleto de bênçãos ao casal Rodrigo Vila e 
Patrícia e ao príncipe Gabriel que cativam a todos com 
seu jeito de ser. Felicidades a esta linda família!

Ontem foi dia de festa, parabenizamos a linda e 
encantadora fisioterapeuta Juliana Ura que 
comemorou a passagem do seu niver ao lado do 
marido, amigos e familiares. Feliz Aniversario!
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