ANO 56 - Nº 10.231
CÁCERES-MT, QUINTA-FEIRA 08 DE FEVEREIRO DE 2018

BALAÇOS FATAIS
Segundo o Delegado de Policia Wilson Souza Santos, a vítima, possuía algumas passagens criminais, dentre elas, furto de gado e tentativa de homicídio

Pistoleiro de moto executa
ladrão de gado em Cáceres
Foto: Pedro Miguel

Marcos de Carvalho Silva, 35, conhecido como Marquinhos
Boiadeiro, foi executado a tiros de revolver na tarde da última terça feira, 6,
por volta das 17h45, na Avenida Talhamares, em frente a um bar da
promoção na cidade de Cáceres. O assassino estava numa moto com um
comparsa e efetuou os disparos fatais derrubando a vitima, que morreu no
local. A vitima registrava passagens por roubo de gado e outros delitos.
Página 03

ORDEM DO MPE

Consumo de carne só de
matadouros licenciados
Foto: Sugestiva

Vitima fatal Marcos de Carvalho Silva, o Boiadeiro

TURMALINA

Jubileu do Gefron terá
corrida e prova de tiro
Foto: Gefron-MT

O
G e f r o n
comemora no próximo mês,
16 anos de existência em
Mato Grosso e buscando se
aproximar ainda mais da
população, este ano o grupo
realiza pela primeira vez a
corrida "O Desafio da
Fronteira". Além da prova,
as comemorações
englobam formatura com
entrega de medalhas e uma
revista que contará a
história dos 16 anos de
atuação do grupo no Estado
e o tradicional torneio de
tiro. Página 03

Prova de tiro chega este ano em sua 4ª edição

Comerciantes serão obrigados a cumprir o Código Sanitário

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da
Promotoria de Justiça de Jauru, notificou oito estabelecimentos que
comercializam produtos de origem animal, que se abstenham de adquirir e
comercializar, produtos de procedência clandestina, sem inspeção
sanitária. A medida destaca a proibição do consumo de carne fresca que
não tenha sido abatida em matadouros licenciados pela Prefeitura de Jauru.
Página 05

TROPEÇO NA VAN

Viciada em tráfico dança
com droga em bagagens
Foto: Gefron/MT

DESAFIOS/2018

Prefeito fala em crise na
reabertura do legislativo
Foto: Assessoria

O Prefeito Francis Maris Cruz participou esta
semana da primeira sessão da Câmara de Vereadores de
Cáceres em 2018. O prefeito falou ainda sobre o RGA,
Revisão Geral Anual e que para não estourar o limite
prudencial, que limita os gastos com pessoal em 51,3% do
orçamento, inicialmente o reajuste será de 2,07% para todos
os servidores. Página 03

Mulinha G.J.S era contumaz em bocas de fumo

Na madrugada da última terça feira, 6, policiais militares do
Gefron prenderam G.J.S, 26, (nome não informado à imprensa), moradora
da cidade de Araputanga, transportando em uma mochila, dois tabletes de
substância análoga à pasta-base de cocaína, com peso de 1,965kg. A prisão
ocorreu durante a madrugada, numa Van. Página 04

Francis disse que precisará esperar o primeiro quadrimestre
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Vamos Reformar Já?
CACHÊ OU MICHÊ?
Corre nas bocas, o papo do filminho pornô
de um casal de Cáceres, por U$ 80 mil
dólares, algo em torno de R$ 250 mil, que
deu chabu, beó e os cambaus na Del Pol da
cidade, porque o ator (doado), não teria
pago o cachê (ou seria michê) à parceira de
cenas fogosas num motel de Cuia.
Sinceramente pela décima parte do valor, tá
cheio de casal em classificados de falsas
massagens, basta folhear os jornais da
capital, que lá tem um cast explícito. Tem
gente que pensa que a policia não tem mais
o que fazer; tudo bem, queixa de ameaças
merece investigação, mas pornô de 80 mil
dólares, sai prá lá!
GASOSA SUBINDO
A Petrobras reajustou anteontem, os preços
da gasolina para as distribuidoras em 0,5%
e do diesel em 0,6%. Esta foi a terceira
correção neste mês. A que entrou em vigor
no sábado (3) teve os mesmos percentuais,
e a que passou a valer na sexta-feira (2),
ficou em 0,8% para a gasolina. a Petrobras
informa que, em busca de convergência no
curto prazo com a paridade do mercado
internacional, analisa a sua participação no
mercado interno e avalia freqüentemente
se haverá manutenção, redução ou
aumento nos preços praticados nas
refinarias. Assim, os ajustes nos preços
podem ser realizados a qualquer momento,
inclusive diariamente.
GASTÃO CHERA-CHERA
A dívida de Mato Grosso, conforme o
governador Taques é de R$ 7 bilhões, valor
referente aos empréstimos contraídos com
autarquias do Governo Federal, como o
BNDES e a CEF, para investimentos em
obras da Copa do Mundo, além de outras
dívidas contraídas pelas gestões anteriores.
Ele confirmou a intenção de aumentar em 3
pontos percentuais a alíquota cobrada na
folha salarial dos servidores estaduais para
o pagamento da previdência, o que passaria
dos atuais 11% para 14%. Convenhamos,
muita ousadia, fazer o trabalhador pagar
dívida do governo, coisa de tucano!
MÃO NO BERERÉ DO ZÉ
E o Taques, vem dizer de boca cheia que o
Estado vive uma farsa na Previdência, que
30 mil servidores estaduais, daqui três
anos, sofrerão com a falta de recursos para
se aposentar, papo furado pra boi dormir,
basta o governador ler nosso editorial hoje,
que vai cair na real dos bilhões de reais do
superávit real da previdência social. Se os
governantes gastam os tubos com a grana
do povo, problema deles, oras!
REFORMA/AMAM
Ao contrário do político Taques, o
presidente da Associação Mato-grossense
dos Magistrados, José de Arimatéia,
defende amplo debate sobre a reforma da
Previdência. Conforme ele, e de forma bem
consciente e correta, há divergência entre
os números apresentados pelo governo,
que indicam déficit no RGPS, e por outras
entidades. Lembrou Arimatéia, que o
relator da CPI da Previdência, senador
Paulo Paim, mostrou que a Previdência é
superavitária e pode ser suplementada com
R$ 1 trilhão em tributos, especialmente se
forem cobrados os grandes devedores. A
Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal, já mostrou
oficialmente, que de 2005 a 2015, a
previdência social acumulou um superávit
de R$ 658 bilhões,

E chegamos a prévia do carnaval,
semana que vem na quarta feira, começa
o ano no reino tupiniquim, já dizia o
sambista do crioulo doido, que as favas
calendário, né mesmo Seu Gilmar, o Ano
vai Começar, Aleluia, que a cambada
volta a falar em reforma da Previdência
Social, Vade-Retro. E rufam os tambores
dos gravatinhas, que se não reformar a
bichinha, aposentado vai ficar sem
bereré e tal e coisa, que o bicho homem
cismou de viver 80 anos, que a
mulherada não morre mais e vai faltar
grana prá pagar a merreca dos
assalariados que não engordam porque a
ginástica pra sobreviver queima a banha
da celulite.
E diz a oposição que a gente só
sabe criticar, pelo contrário, não deixam
molhar o Nico, então vai lá, turma: A
gente é favorável sim, a uma reforma da
previdência, mas, como diz o pévermelho Requião, ex-governador que
conhecemos na década de 80, quando
fomos seu cabo eleitoral, enquanto os
temerários temerosos propõem que o
brasileiro trabalhe por mais tempo para
se aposentar, a reforma da Previdência
Social, ignoram os R$ 426 bilhões que
não são repassados pelas empresas ao
INSS.
Trocando em graúdos, o valor da
dívida que os compadres do governo
deve ao INSS, equivale a três vezes o
chamado déficit da Previdência. E não é
língua preta da gente não, nadinha disso,
esses números, foram levantados pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e omitidos pelo governo não na
estapafúrdia alegação do governo na
grande mídia.
A grande verdade é que o
governo fala muito de déficit na

Previdência, mas não leva em conta que
o problema da inadimplência, os calotes
dos compadres de deputados, senadores,
governadores, enfim, os poderosos, e
que respondem por mais de 63% da
dívida previdenciária. Só pra ilustrar,
dos dois indivíduos que falam pelos
cotovelos em defesa desta reforminha
engana trouxa, um é o ministro da
Fazenda Henrique Meirelles,
aposentado no Boston Bank, com a
merreca de R$ 250.000 por mês, e ainda
embolsa mais R$ 30 mil como ministro
do patropi.
O outro é seu chefe, o presidente
sem voto Michel Temer se aposentou
pelo governo de São Paulo aos 55 anos
com aposentadoria de R$ 30 mil e ainda
acumula vencimentos do cargo, mais R$
32,8 mil ao mês. E os folgados querem
que o povo trabalhe até 70 anos pra se
aposentar, é muita palhaçada mesmo, ou
seja, o povo trabalhar pra bancar os

milhões deles, porque aquele papo de 65
anos pra homem e 62 pra mulher é
parcial, só 70% do salário.
O integral, só como auxilio
funeral. Concluindo, vamos reformar
cobrando caloteiros, acabar com as
aposentadorias dos marajás, com os
auxílios moradias de poderosos que tem
mansões e nadam de braçadas, enfim,
moralizar a bagunça, depois então a
gente puxa o saldo e com superávit, bate
o martelo e faz a tal reforma. Falando em
superávit, dados da ANFIP – Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal – mostram oficialmente,
que de 2005 a 2015, a previdência social
acumulou um superávit de R$ 658
bilhões, que não aparece no cofre do
INSS, porque o governo usou o dinheiro
dos trabalhadores para gastos alheios a
aposentadoria, ou seja, pagando a
impagável divida pública, fechou? Não
fecha né, amigo?

Proteção animal voluntária
É sabido que nos dias de hoje é
difícil encontrar uma lar sem ter nele
inserido um animal de estimação. O Brasil
tem 200 milhões de habitantes, e cada
família tem em média 4 pessoas. Ou seja, 50
milhões de famílias, com 100 milhões de
bichos, o que dá dois animais de estimação
por casa. Diante desta realidade
constatamos como é grande a população
animal no nosso país, e verificamos também
que deste montante muito são de famílias de
baixa renda que não tem condições
financeiras para manter esses animais, e
muitas vezes se desfazem dele por não
conseguir mantê-los.
Diante desta triste realidade foram
sendo criadas nos Brasil varias Instituições
de Proteção Animal. Essas instituições
recolhem, cuidam e encaminham animais de
estimação para adoção. Esses lugares são
ONGs (organizações não governamentais)
ou uma Associação Protetora de Animais. As
pessoas que atendem esses pets o fazem por
iniciativa própria e contam com a ajuda de
terceiros para manter e cuidar dos bichinhos
que são abandonados e maltratados por seus

donos. Espalhadas pelo Brasil existem
milhares de ONGs.
Essas instituições tentam diminuir a
população de animais abandonados,
procuram também protegê-los de maus
tratos, organizam mutirões de castrações,
feiras de doações e tentam ajudar donos que
não tem condições de tratar seus animais a
terem acesso a serviço médico veterinário de
forma gratuita ou por um custo baixo entre
outras ações.
Visto esta realidade é importante
esclarecer que estas instituições que se
propõem a prestação deste trabalho mesmo
que de forma voluntária e sem fins
lucrativos precisa seguir alguns critérios
para realização do mesmo. Para tanto a
mesma precisa ter um estatuto devidamente
registrado e lei municipal homologada
reconhecendo que a mesma é um órgão de
utilidade pública.
Essas entidades de fins
filantrópicos, reconhecidas como de
utilidade pública estão sujeitas ainda a
registro na autarquia CFMV-CRMVs do
Estado/ região onde se localizem, mais
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ficam dispensados do pagamento de taxa de
inscrição e da anuidade segundo o artigo 3º
parágrafo único da Resolução 592 de 26 de
junho de 1992. Também ficam essas
instituições obrigadas a homologar um
Registro de Responsabilidade Técnica e
todo evento veterinário como mutirões,
feiras e eventos que tenham prestação de
serviço medico veterinário tem que segundo
a Resolução 1041/2013 ter um profissional
responsável.
Para se prestar um trabalho mesmo
voluntario e com intenções nobres como é a
causa dos, exige certos cuidados que visam
não só assegurar a regularidade da prestação
do serviço mais a própria integridade dos
animais e pessoas envolvida no processo,
pois todo trabalho que é conduzido por
princípios de clareza e legalidade tem como
fim um trabalho seguro para os que se
beneficiam do mesmo, visto que estamos
diante também de um serviço de saúde
pública.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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VIDA BANDIDA

Vitima foi alvo de cinco disparos de arma de fogo frente a um bar, possivelmente um acerto de contas, pois em sua mochila foi encontrado um revolver calibre 38

Ladrão de gado executado
a tiros na Av. Talhamares

R.M c/ Redação

Foto: WhatsApp

N

a tarde da última terça
feira, 6, por volta das
17h45, o grupamento
moto ciclístico da Policia Militar
recebeu uma informação via
CIOSP sobre um homicídio
ocorrido naquele momento na
Avenida Talhamares, em frente a
um bar da promoção na cidade de
Cáceres e diante da solicitação os
policiais imediatamente foram
pro local do fato.
Chegando lá encontrando
um individuo caído ao solo com
vestígios de perfuração de arma
de fogo e imediatamente
acionaram a guarnição do corpo
de bombeiros que esteve para
prestar os primeiros socorros à
vítima, porém, quando chegaram
verificaram a vítima, identificada
como sendo Marcos de Carvalho
Silva, 35, conhecido como
Marquinhos Boiadeiro, já se
encontrava em óbito. Em seguida
os militares acionaram a Policia
Civil, que por sua vez acionou a
Politec que isolou o local do

também compareceu no local, a
vítima, possuía algumas
passagens criminais, dentre elas,
furto de gado e tentativa de
homicídio, inclusive sendo
investigado pela policia.
A pregressa do morto
entretanto segundo o delegado,
não vem ao caso, pois agora o que
importa é investigar e colocar
atrás das grades os autores do

Prefeito Francis participa da
primeira sessão do legislativo
Assessoria
Marcos de Carvalho Silva, estava marcado para morrer

crime, dando continuidade aos
trabalhos.
Segundo informações de
populares e testemunhas que se
encontravam no referido bar, dois
indivíduos em uma moto (não
sabendo informar a cor),
chegaram ali e um dos suspeitos e

efetuou 5 disparos de arma de
fogo contra Marquinhos, se
evadindo em seguida. Ao lado do
corpo da vítima foi encontrado
um coldre, possivelmente de um
dos autores do homicídio.
Segundo o Delegado de
Policia Wilson Souza Santos, que

Gefron programa corrida
e prova de tiro nos 16 anos
Da Redação

O

Nas averiguações foi
encontrada no interior do Bar uma
garrafa térmica de propriedade de
Marcos de Carvalho Silva e
dentro da garrafa um revólver
calibre 38, sinal, que a vitima
também já andava de sobreaviso
contra desafetos, diante de
possíveis ameaças, comuns no
submundo do crime.

CRISE NA PAUTA

JUBILEU DE TURMALINA

Grupo Especial de
Segurança na Fronteira
(Gefron), comemora no
próximo mês, 16 anos de
existência em Mato Grosso e
buscando se aproximar ainda
mais da população, este ano o
grupo realiza pela primeira vez a
corrida "O Desafio da Fronteira".
A corrida acontecerá no
dia 25 de março e terá 7 km de
percurso pelas principais ruas e
avenidas de Cáceres. O
comandante do Gefron, tenentecoronel PM José Nildo Silva de
Oliveira, destaca que a corrida
tem objetivo integrar a sociedade
junto ao grupo.
"O nosso é objetivo é unir,

crime.

além das forças de segurança,
também a sociedade. É uma
forma de se aproximar da
comunidade e somar com a
instituição", destacou. A largada
será às 7h00 em frente do Centro
de Eventos da Secretária
Municipal de Turismo e Cultura
(Sicmatur) e os interessados em
participar, devem se inscrever no
s i t e h t t p : / / w w w. m o r r o mt.com.br/eventos/1a-corridado-gefron-50, escolhendo a
categoria geral ou
militar/policial.
Além da prova, as
comemorações de aniversário
também englobam formatura com
entrega de medalhas e uma revista
Foto: Arquivo

que contará a história dos 16 anos
de atuação do grupo no Estado.
O tradicional torneio de
tiro, que este ano chega a 4ª
edição, também é parte das
festividades. O evento será
realizado no dia 17 de março e
terá a participação dos
profissionais das polícias
Rodoviária Federal, Federal,
Militar, Judiciária Civil, Receita
Federal, Marinha e Polícia
Boliviana.
O Grupo Especial de
Fronteira foi criado em 13 de
março de 2002 por meio do
Decreto Estadual n° 3.994 com o
objetivo de apoiar os órgãos
federais, estaduais e municipais
responsáveis pela segurança na
fronteira do Brasil com a Bolívia
dentro do Estado de Mato Grosso.

O

Prefeito Francis Maris
Cruz participou esta
semana da primeira sessão
da Câmara de Vereadores de
Cáceres em 2018. Ele utilizou a
tribuna para falar sobre os desafios
para 2018 e agradecer pelo
trabalho que vem sendo realizado
pelos vereadores. “Gostaria de
agradecer a Câmara pelo apoio a
nossa gestão. Nós enviamos os
projetos de lei e os vereadores
votam levando em conta a
necessidade da população, essa
união é muito importante para
Cáceres”, explicou o Prefeito.
O prefeito falou ainda
sobre o RGA, Revisão Geral
Anual. Este ano o reajuste ficou
em 2,07% para os servidores e
6,81% para os professores do
magistério.
Porém para não

estourar o limite prudencial, que
limita os gastos com pessoal em
51,3% do orçamento, inicialmente
o reajuste será de 2,07% para todos
os servidores.
“Nós gostaríamos de poder
dar o reajuste total agora, mas não
podemos ultrapassar esse limite de
gastos com pessoal, por isso no
primeiro quadrimestre do ano,
faremos novamente uma análise e
se tivermos condições, aí sim
pagaremos a diferença.
Em todos esses anos de
gestão, nós sempre tivemos nossas
contas aprovadas pelo TCE, por
esta câmara de vereadores e
também sempre demos o reajuste
corretamente, infelizmente este
ano vamos precisar esperar o
primeiro quadrimestre.” Explicou
o prefeito.
Foto: Assessoria

Francis: “reajuste só de 2,07% para todos os servidores”

Corporação de elite da PM de MT Gefron comemora 16 anos
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VALE DO GUAPORÉ

Processo se arrastou por quase 10 anos, com recuperação judicial, leilão e arrematação, divergências e ﬁnalmente, a grana, com transito da sentença

Ex-empregados de frigoríco
devem receber quase R$ 5 mi
TRT/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

Na época, cerca de 400 trabalhadores foram demitidos

A

Justiça do Trabalho em
Mato Grosso determinou
a liberação de
aproximadamente R$ 5 milhões
de verbas trabalhistas a exempregados do Frigorífico Vale
do Guaporé, localizado na região
de Pontes e Lacerda. A empresa
se encontra em recuperação
judicial desde 2009. As tentativas
de conseguir os valores
começaram em 2010 e
envolveram uma batalha no
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para determinar a
competência sobre a venda do
imóvel da empresa.No curso do
processo de recuperação judicial,
a empresa encerrou suas
atividades no município de
Pontes e Lacerda, dispensou
todos os empregados e passou a

retirar máquinas, equipamentos e
caminhões da unidade de
produção. Cerca de 400
trabalhadores, que foram
demitidos sem receber salários e
outras verbas trabalhistas,
ajuizaram ações na Justiça do
Trabalho do município.
O processo parecia que
iria ser resolvido logo no início,
quando uma empresa arrematou,
em um leilão da Vara de Pontes e
Lacerda, o imóvel do frigorífico.
A expectativa era que, com
venda, todos os débitos fossem
quitados. Mas nada disso
aconteceu, porque, mesmo com a
carta de arrematação, a empresa
compradora do imóvel não
conseguiu registrar o bem em seu
nome e dele usufruir. O motivo
era que aquele mesmo imóvel

havia sido vendido nos autos do
processo de Recuperação Judicial
que tramita na Vara Cível de São
José do Rio Preto/São Paulo. A
decisão da Justiça paulista
determinava o cancelamento de
todos os outros atos de vendas da
propriedade, gerando um conflito
de competência entre os dois
ramos do judiciário.
Para resolver o problema,
a Vara de Pontes e Lacerda
suscitou perante o STJ,
sustentando que a competência
para a venda do imóvel seria da
Vara do Trabalho. Segundo a
juíza Michelle Saliba, titular da
unidade mato-grossense, a
penhora e a venda judicial dos
bens no juízo trabalhista foi
anterior à juízo da recuperação
judicial e o produto da
arrematação seria utilizado para o
pagamento de créditos
trabalhistas resultado de
processos ajuizados após a
homologação do plano de
credores. Após dois anos, a Corte
Superior decidiu, por
unanimidade, que a Vara do
Trabalho era a competente pela
destinação dos bens envolvidos
no conflito. Assim, serão pagos,
primeiro, os créditos dos
trabalhadores e honorários
periciais, prioridades por serem
de natureza alimentícia e cujo
montante totaliza R$ 4,6 milhões
de reais. O restante será utilizado
para quitar as demais verbas,
como as contribuições
previdenciárias, imposto de
renda e custas judiciais.

CADEIA NELE

Policia de Jauru grampeia
assaltante de caminhonete

PJC c/ Redação

O

autor de um assalto a
mão armada ocorrido no
município de Jauru, na
região de Cáceres, teve o
mandado de prisão cumprido pela
Polícia Judiciária Civil, na última
s e g u n d a - f e i r a ( 5 ) . We x l e i
Medeiros estava com a ordem
prisão decretada apontado como
um dos autores do roubo de um
veículo, ocorrido, no dia 07 de
novembro, na MT 388.
Na ocasião, dois
individuos em poder de uma arma
de fogo subtraíram uma
caminhonete Ford Ranger, além
de dinheiro, aparelho HT e o
celular da vítima.

Durante as investigações,
ficou comprovado a participação
de Wexley e um comparsa no
crime, sendo representado pelo
mandado de prisão dos suspeitos
em inquérito policial.
Com mandado de prisão
decretado pela Justiça, a equipe
da Núcleo de Investigação
Operacional da Delegacia de
Jauru realizou diligências e
conseguiu dar cumprimento a
ordem judicial contra o suspeito.
O acusado foi conduzido
a Delegacia para ser interrogado e
em seguida ficou a disposição da
Justiça, enjaulado no cadeião
local.
Foto: Sugestiva

RANKING REGIONAL

Mercado de trabalho estrangeiro
em MT é 2º lugar no centro-oeste

MTE c/ Redação

M

ato Grosso é o segundo
estado da região
Centro-Oeste com o
maior número de estrangeiros
inseridos no mercado de trabalho.
Os dados são de um
levantamento elaborado pelo
M i n i s t é r i o d o Tr a b a l h o e
Emprego (MTE) e fazem
referência ao ano de 2016.
O estado tem 1.595 mil
trabalhadores não brasileiros
contratados formalmente. Mato
Grosso do Sul lidera o ranking na
região com 1,6 mil funcionários.
Ao todo, a região Centro-Oeste
tem 7.446 mil trabalhadores
estrangeiros formais. Em Mato
Grosso, os trabalhadores
haitianos são maioria.
Eles representam 65% do
total de trabalhadores não
brasileiro no estado. As outras
nacionalidades que aparecem na

lista são: bengalesa (39),
boliviana (196), paraguaia (169)
e portuguesa (52). No Brasil, a
região sudeste aparece em
primeiro lugar com 59.768 mil

estrangeiros no mercado de
trabalho.
A região Sul (39.733)
aparece em segundo e a CentroOeste em terceiro.

Lugar de ladrão curtir férias atrás das grades

Foto: Ilustrativa

Maioria dos trabalhadores é de imigrantes haitianos
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NOTIFICAÇÕES

Medida proíbe consumo de carne fresca que não tenha sido abatida em matadouros licenciados pela Prefeitura, disposto no Código Sanitário

MPE fecha o cerco ao comercio
de carne clandestina em Jauru

MPE/MT c/ Redação

Foto: Sugestiva

da saída de carne bovina e suína,
no período de novembro de 2016
VALORIZAÇÃO
a fevereiro de 2017,
demonstrando a origem lícita de
toda a carne adquirida e
comercializada em seus
respectivos estabelecimentos.
Foto: Assessoria
A recomendação do órgão Assessoria
ministerial é para que o comércio
varejista e atacadista, mercados,
açougues, restaurantes,
lanchonetes, bares e quaisquer
outros comércios, observem as
normas de fiscalização e
sanitárias referentes ao comércio
de carne, visando a regularidade
do consumo e comércio de
referido produto, de modo que
sejam preservados a saúde e
segurança dos consumidores.
A medida destaca ainda a
proibição do consumo de carne
fresca que não tenha sido abatida
em matadouros licenciados pela
Prefeitura, conforme disposto no
art. 86, V, do Código Sanitário do
Município de Jauru.
Para Pastorello reivindicações são totalmente pertinentes
O descumprimento da
iretores e professores da
pele, porque tenho todos os meus
recomendação implica na
filhos estudando em escolas
rede municipal de ensino
adoção, pelo Ministério Público,
públicas. Então, eu sei exatamente o
lotaram a Câmara
das medidas legais, cíveis e Municipal de Cáceres na sessão da
que acontece quando a minha filha
de 6 anos diz que o banheiro não tem
criminais, necessárias a fim de última segunda feira, 5, para
vaso, ou quando não tem água, ou
reivindicar melhorias nas escolas e
assegurar a sua implementação.

Vereador faz coro aos mestres
por melhores escolas e no RGA

Carne, só abatida de matadouros licenciados pela Prefeitura

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio da Promotoria
de Justiça de Jauru, notificou oito
estabelecimentos que
comercializam produtos de
origem animal (carnes e
derivados), que se abstenham de
a d q u i r i r e c o m e r c i a l i z a r,
produtos de procedência

clandestina, sem inspeção
sanitária.
O promotor de Justiça
Daniel Luiz dos Santos fixou
prazo de dez dias para que os
notificados informem acerca da
implementação das
recomendações e apresentem as
notas fiscais de entrada; bem
como, relatórios demonstrativos

D

pagamento integral do RGA da
Categoria, que foi fixado por
portaria do MEC em 6,81%. A
proposta do Executivo é de RGA
igual aos outros servidores, de
2,07%.
Para o vereador Cézare
Pastorello (PSDB), as
reivindicações são totalmente
pertinentes, em especial, o RGA, a
nova Lei de Gestão Democrática e as
condições das escolas. “Eu mesmo
havia sugerido ao prefeito que o
RGA para todos os servidores fosse
maior do que o piso da inflação, uma
vez que aprovamos leis
orçamentárias, para este ano, com
significativo incremento de
arrecadação. No entanto, na questão
educacional a situação é diferente,
pois são utilizados recursos do
Fundeb, ou seja, recursos federais.
Quanto à situação das
escolas, eu posso dizer que sinto na

quando a fossa está entupida. Logo,
é meu dever de vereador e dever de
pai participar da questão escolar do
município,” argumentou Pastorello.
Conforme o vereador, para
haver desenvolvimento social, e
depois econômico, é preciso haver
investimento nas creches e escolas,
em atenção especial à primeira
infância.
Para ele, o município
deveria adotar o mesmo empenho,
em relação às escolas, que tem em
relação ao FIPe. “Para a realização
do FIPe é comum vermos todas as
secretarias e até a sociedade da
cidade engajadas em realizar o
evento.
Não vemos isso acontecer
em relação às escolas municipais.
Então, penso que devemos ter como
meta escolas Padrão FIPe. Esse deve
ser nosso posicionamento,”
finalizou o vereador.

COCA NA MOCHILA

Mulinha de Araputanga
caiu na Van com droga
F.A/Gefron-Redação

N

a madrugada da última terça
feira, 6, policiais militares
do Gefron prenderam G.J.S,
26, (nome não informado à
imprensa), moradora da cidade de
Araputanga, transportando em uma
mochila, dois tabletes de substância
análoga à pasta-base de cocaína,
com peso de 1,965kg. A prisão
ocorreu durante a madrugada.
Policiais federais alertaram a Polícia
que a mulher viajava na BR-070 em
uma Van placas de Cáceres.
O veículo foi acompanhado
até a entrada da cidade de Cáceres,

onde foi abordado e, o produto
análogo ao entorpecente já citado,
localizado com a mulher suspeita,
durante revista às bagagens.
Além da mochila com o
material análogo à cocaína, foi
apreendido também, um aparelho de
telefone celular. Os materiais
apreendidos e a suspeita foram
conduzidos a DEFRON. Conforme
se apurou posteriormente, a mulinha
detida teria atuação em uma boca de
fumo na Rua Cuiabá, em Araputanga
e segundo a polícia, ela já foi presa
várias vezes.
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UNANIMIDADE
Relator da ação desembargador Luiz Carlos da Costa afirmou que a tese da defesa
é inadmissível e que há as provas comprovam a suposta compra ilícita da vaga

Decisão do TJ mantém
conselheiro fora do TCE
Da Redação

Foto: Arquivo

Sergio Ricardo, afastado do TCE/MT por improbidade

A

Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso negou, por unanimidade, o
recurso que visava reverter o
afastamento do conselheiro Sergio
Ricardo, do Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
O julgamento ocorreu na
tarde da terça-feira (6). Sérgio
Ricardo foi afastado em janeiro de
2017, em razão de uma ação por
improbidade administrativa, após
decisão do juiz Luiz Bortolussi.
O conselheiro é acusado de
comprar sua vaga com dinheiro
obtido de forma ilícita, por meio de
suposto esquema de corrupção
durante a gestão do ex-governador

Blairo Maggi (PP).
No recurso, a defesa alegou,
entre outros argumentos, que a
última decisão que manteve o
afastamento do cargo, em novembro
passado, deveria ter sido julgado
pela Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo e não pela
Segunda.
O relator da ação,
desembargador Luiz Carlos da
Costa, afirmou que a tese da defesa é
"inadmissível". O magistrado ainda
elencou que há as provas
comprovam a suposta compra ilícita
da vaga. Acompanharam o voto do
relator os desembargadores José
Zuquim Nogueira e Helena Maria
Bezerra Ramos.

A decisão que afastou
Sergio Ricardo do TCE atendeu a
uma ação de improbidade
administrativa do Ministério
Público Estadual (MPE) relativa à
Operação Ararath, que investiga
crimes de lavagem de dinheiro
desviado de órgãos públicos de Mato
Grosso.
Na ação civil pública, o
MPE apontou que ele comprou a
vaga de Alencar Soares com a
utilização de recursos obtidos de
esquemas de corrupção. O valor da
cadeira, segundo as investigações,
foi de R$ 12 milhões - tendo sido
confirmado o recebimento por
Alencar de R$ 4 milhões, conforme
o MPE.

DELAÇÃO PREMIADA

Procurador teria dedurado
colegas e poderosos ao STF
Da Redação

Foto: Arquivo

O

procurador aposentado
do Estado, Francisco
Gomes de Andrade Lima
Filho, fechou acordo de
colaboração premiada com a
Procuradoria Geral da República.
Aliás, o termo já teria sido,
inclusive, homologado pelo
ministro do Supremo Tribunal
Federal, Luiz Fux.
Em depoimentos
sigilosos, o procurador teria
entregue outros colegas de PGE,
membros do Tribunal de Justiça,
Ministério Público e ainda
políticos com foro privilegiado
no STF. Ele é para aparentar
legalidade aos atos de corrupção
durante a gestão do exgovernador Silval Barbosa, que
hoje cumpre prisão domiciliar
também após delação premiada.
Chico Lima foi preso em
duas oportunidades em 2016 nas
operações Seven e Sodoma. Ele
chegou a ficar quase um ano no
Centro de Custódia de Cuiabá.
Além disto, Chico Lima já
tem uma condenação a prisão na
primeira fase da Operação

Chico Lima chegou a ficar quase um ano em 2016

Sodoma por participar de um
esquema de venda de incentivos
fiscais.
Ele teria participado da
lavagem do "dinheiro sujo"
descontando os cheques do
empresário João Rosa numa
factoring e também organização
criminosa.
Nas delações premiadas

de Silval Barbosa e o exsecretário Pedro Nadaf, Chico
Lima é constantemente citado.
Por exemplo, na
desapropriação do Jardim
Liberdade, em Cuiabá, ele é
considerado o "mentor
intelectual" do esquema que
gerou um desvio de R$ 16
milhões.

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.
#202418 DEVEDOR: ADNILSON VIEIRA DO CARMO - CPF.: 564.190.071-00 - AV PEDRO HENRY, 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 L da tabela D de
custas
#202393 DEVEDOR: ANDERSON PEREIRA PACHECO - CPF.: 030.209.951-40 - RUA SÃO PEDRO -CAVALHADA CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MELHORAMEN - Favorecido:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MELHORAMEN Valor do titul Item C da tabela D de custas
#202394 DEVEDOR: DANILO DE LIMA GON ALVES - CPF.: 028.535.011-08 - RUA JHONY OLIVEIRA FONTES -VILA
REAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MELHORAMEN - Favorecido:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MELHORAMEN Valor do titul Item D da tabela D de
custas
#202448 DEVEDOR: DROGARIA RITA LTDA ME - CPF.: 07.025.811/0001-96- AVENIDA DAS CAMELIAS, 430 -VILA
NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: MONIQUE ELEN CARAO ME Favorecido:MONIQUE ELEN CARAO ME Valor do titul Item I da tabela D de custas
#202382 DEVEDOR: GILBERTO EBERHARDT & MACIEL LTDA - CPF.: 09.051.746/0001-07- AVENIDA TALHAMARES, N 302 -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 O da tabela D de custas
#202373 DEVEDOR: JHONATAN MARCELO GALINA - CPF.: 28.331.229/0001-28- AV AV TANCREDO NEVES 318 RADIAL 06 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: COPRALON C PROD AL LONDRINA LT Favorecido:COPRALON C PROD AL LONDRINA LT Valor do titul Item J da tabela D de custas
#202400 DEVEDOR: L. DA SILVA NAZARETH - ME - CPF.: 19.191.174/0001-07- RUA BARAO DE MAUA, 169 -SANTA
CRUZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: CIA. X DO BRASIL
DISTRIBUIDORA SUL - Favorecido:CIA. X DO BRASIL DISTRIBUIDORA SUL Valor do titul Item L da tabela D de custas
#202444 DEVEDOR: MARLON NOEL DE ARAUJO - CPF.: 860.700.021-72 - RUA CAPACABANA N 4 -VILA NOVA CACERES -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME Favorecido:ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME Valor do titul Item D da tabela D de custas
#202396 DEVEDOR: SUELENE SURUBI DE MELO - CPF.: 053.006.681-50 - AV. SANTOS DUMONT, S/N -SANTOS
DUMON -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MELHORAMEN - Favorecido:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MELHORAMEN Valor do titul Item B da tabela D de custas
#202399 DEVEDOR: TANIELE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF.: 028.730.911-85 - RUA DOS CRIS NTEMOS -OLHOS
D' GUA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MELHORAMEN - Favorecido:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MELHORAMEN Valor do titul Item D da tabela D de
custas
#202386 DEVEDOR: TECA - AGROFLORESTAL LTDA - CPF.: 15.365.984/0001-81- AVENIDA MARECHAL
RONDON,720,CX PO-CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
- Sacador: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG- Favorecido:CREA - CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#202398 DEVEDOR: THALITA NEVES MAROSTEGA - CPF.: 013.891.671-35 - AV. SANTOS DUMOND, S/N -SANTO
DUMON -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MELHORAMEN - Favorecido:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MELHORAMEN Valor do titul Item D 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,
07 de Fevereiro de 2018.

Cáceres-MT, quinta-feira 08 de fevereiro de 2018

ESTADUAL MT

Partida teve o Sinop se encontrando e fazendo um jogo que a crítica especializada já esperava desde o início da competição e não vinha acontecendo até então

Galo do Norte fatura o Ação
na Arena e chega a 10 pontos
C

Redação c/ O.E

Foto: Assessoria

om um padrão de jogo
mais consolidado, o
Sinop F.C bateu o Ação na
Arena Pantanal na noite do último
sábado (3). O time do técnico
Paulo Foiani chegou aos 10
pontos e se consolidou na terceira
posição do Mato-grossense
Martinello 2018.
O placar final do duelo
ficou em 2 a 0 para o Galo, o que
deixa o Ação 'estacionado' com
seis pontos, ainda assim numa
relativamente confortável quinta
colocação.
A partida teve o Sinop se
encontrando e fazendo uma
partida que a crítica especializada
já esperava desde o início da

competição e não vinha
acontecendo.
O s v i s i t a n t e s
praticamente definiram o duelo já
no primeiro tempo, com um gol
de Juazeiro logo aos quatro
minutos e outro de João Paulo,
aos 25.
O atacante Juazeiro teve a
oportunidade de marcar seu
segundo gol na partida logo no
início do segundo tempo, mas
cobrou pênalti para linda defesa
do goleiro Angu. Faltando 15
minutos para o fim, Soldado
descontou para o Ação e deu
números finais ao jogo, 2 a 1 para
o Sinop.
Após um início com duas

vitórias em dois jogos, o Ação não
conseguiu somar sequer um
contra a considerada 'trinca de
favoritos' do estadual: Cuiabá,
Luverdense e Sinop.
O Galo do Norte, por sua
vez, se recuperou após início com
um ponto em dois jogos e
embalou a terceira vitória
consecutiva.
Após derrotar o Ação, o
Sinop voltou aos treinos, já na
segunda feira, visando a estréia na
Copa do Brasil contra o Goiás,
nesta quarta-feira, às 20h30, no
Gigante do Norte. De manhã, os
atletas treinaram em uma
academia e à tarde fizeram
técnico e tático.

COPA DO BRASIL

Fogão do Rio eliminado deixa
o Dourado favorito na 2ª fase

SN-OE C/Redação

O

Cuiabá E.C vivia a
expectativa de enfrentar
o Botafogo-RJ na 2ª fase
da Copa do Brasil, mas na terçafeira (6), o time carioca estreou na
competição em Aparecida-GO e
foi eliminado logo de cara.
A Aparecidense venceu
de virada por 2 a 1 e foi a grande
'zebra' da 1ª fase do maior matamata do país.

O time do interior goiano
disputa a Série D do Campeonato
Brasileiro, portanto o Dourado
passa de azarão a favorito nesta
etapa do torneio.
Se por um lado o Dourado
terá provavelmente menos
arrecadação com bilheteria na 2ª
fase, por outro a possibilidade de
ir mais longe na competição
aumenta consideravelmente.
Foto: Pedro Lima

Torcida do Cuia promete empurrar o Dourado na Arena

Os mato-grossenses
enfrentarão os goianos em jogo
único, na Arena Pantanal, e sem a
obrigação de vitória (empate leva
a decisão para os pênaltis).
A data de Cuiabá x
Aparecidense ainda não está
definida, o vencedor deste duelo
enfrentará quem avançar de
Fluminense de Feira de Santana e
Náutico, que jogarão no interior
da Bahia.
O Dourado já garantiu
R$1,1 milhão por estar na 2ª fase,
caso avance até a terceira serão
mais R$1,4 milhão na conta.Mais
dois jogos foram realizados nesta
terça-feira, pela Copa do Brasil.
O Oeste se classificou
para a próxima fase ao empatar
com o Brasiliense por 1 a 1, em
jogo disputado no Distrito
Federal.
Nunes marcou para o
Jacaré, enquanto Raphael Luz
empatou para o Oeste. A Inter de
Limeira bateu o Rio Branco, do
Acre, por 1 a 0 e também garantiu
vaga. O único gol foi marcado por
Tom.
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Vitória é compartilhada com técnico Foiani no gramado

Ontem, o treinador Paulo
Foiani, fez a última
movimentação com os jogadores.
Batista que lesionou a coxa,
Wadson que machucou o nariz e
Tayron que saiu com câimbra no
confronto contra o Ação, são

dúvidas para a partida.
Eles passarão por uma
avaliação médica que apontará se
eles tem condições ou não de
jogar. Foiani, revelará a equipe
principal que defenderá o Galo
apenas no dia do confronto.
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Trocando de idade a linda Janaina Sedlacek
Sousa, que festeja a data ao lado dos
familiares e amigos. Que hoje, mesmo depois
de apagar as velas, a luz de Deus possa
brilhar na sua vida, trazendo paz, amor e
felicidades. Feliz Aniversário!!!

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

Destaque VIP ao
talentoso cantor
da nossa terrinha
J o ã o M a rc i o
Pouso que
lançou o seu
novo clipe
"Barco de
Papel", curtido
pela galera
apaixonada.
Sucessos, porque
talento tem de
sobra.

*********

Parabenizamos Sandra Arruda pela
passagem de mais um natalício. Que Deus te
ilumine, te guie e te proteja em todos os dias
da sua vida.

Nosso brinde ao aniversariante do dia, o empresário João
Otavio Natal (preto), que hoje marca mais um golaço no
placar da vida. Felicidades João, que sua vida seja
constantemente presenteada com bons e felizes momentos.

***********************
Áries

Leão

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de interiorização e
necessidade de reavaliação de um
projeto que envolve uma sociedade ou
parceria financeira. Adia um pedido de
empréstimo para uma grande
instituição. Se puder, priorize a
intimidade junto dos seus.

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em
Peixes indicando dias de confusão
que pode atrapalhar o andamento de
um projeto de médio prazo. Adie por
alguns dias as decisões importantes.
Antes de assinar qualquer documento,
avalie-o minuciosamente.
Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de interiorização e
necessidade de maior contato com suas
emoções, com seu coração. Você estará
mais romântico e mais voltado para
suas necessidades emocionais. Um
romance pode começar a qualquer

momento.

Virgem

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de interiorização e
maior contato com sua vida doméstica e
os relacionamentos familiares. O
período, que dura alguns dias, pode
envolver algumas confusões e
problemas domésticos. Não tome
nenhuma decisão definitiva.

Marte em seu signo começa a receber
Capricórnio
Sagitário um
tenso aspecto de Netuno em
Peixes indicando dias de confusão e
dificuldade em tomar decisões
importantes. É possível que você não
consiga enxergar com clareza uma
situação importante. Portanto, não
resolva ou decida nada por enquanto.

Votos de sucessos ao doutor Pedro Eduardo Muniz. Que sua caminhada
profissional seja coberta de bênçãos e que você continue sempre essa
pessoa linda por fora e por dentro. Parabéns pela dedicação em todos os
anos de estudos, sabemos que será um grande médico, humano e
competente. Na foto ao lado da mãe Ariane Silva.

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de confusão e
necessidade de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. O
período, que dura alguns dias, pode
envolver uma queda em sua energia
vital e necessidade de descanso. Evite
pessoas e ambientes insalubres.

Gêmeos

Libra

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de enfrentamento de
pequenos mal entendidos e confusões
nos relacionamentos. Adie a assinatura
de documentos importantes,
especialmente os que envolvem a
conclusão de uma sociedade ou
parceria comercial.

Câncer

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em
Peixes indicando dias de
enfrentamento de pequenos
problemas no trabalho. Não tome
decisões importantes neste período.
Deixe-as para daqui alguns dias. O momento pode
envolver algumas dúvidas e confusões.

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de confusão e algumas
ilusões. Fique atento à sua intuição e
adie a assinatura de documentos
importantes neste período, que dura
alguns dias. Pode haver confusões em
reuniões de negócios.

Marte em Sagitário começa a receber
Escorpião um
tenso aspecto de Netuno em Peixes

Marte em Sagitário começa a receber

Marte em Sagitário começa a receber
um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de confusão e
dificuldade de foco, relacionado a um
projeto profissional ou plano de
negócios. Você pode estar cansado de
seu trabalho e profissão. No entanto,
não é um bom momento para
mudanças radicais.

Aquário um tenso aspecto de Netuno em Peixes
indicando dias de confusão,
relacionada a um projeto em equipe. O
dia pode envolver dificuldade de foco
e direcionamento. Um contato
importante com uma grande empresa,
clube ou instituição pode ser adiado.

indicando dias de confusão
relacionadas às suas finanças. Adie um
pedido de empréstimo ou de
promoção. Evite gastos
desnecessários, pois você pode ter
algum imprevisto financeiro. Pode
haver atraso em pagamentos.

Peixes

