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Mercúrio em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando dias de 
movimento agradável na vida 
social e aproximação de 
amigos antigos. Você estará 
equilibrado e a comunicação 

acontece de maneira natural e mais séria. O 
momento é ótimo para planejar ou realizar 
trabalhos criativos e também para o 
relacionamento com os filhos.

Esotérico

Mercúrio em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando dias de 
maior envolvimento com sua 
v i d a  d o m é s t i c a  e  o s  
relacionamentos familiares. 

Você estará mais caseiro, mais voltado para 
os seus. O momento é ótimo para convidar 
amigos e parentes mais próximos para boas 
conversas em sua casa.

Mercúrio em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando dias de 
movimento intenso, mas 
equilibrado na vida social. O 
momento é ótimo para fazer 

contatos comerciais, acordos e negociações, 
que podem levar ao fechamento de um novo 
contrato de trabalho. Uma viagem rápida 
pode trazer imenso equilíbrio.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de Saturno 
e Urano indicando dias de 
concretização de sonhos e 
projetos relacionados à sua 
vida material e financeira. O 

momento é ótimo para o planejamento ou 
lançamento de projetos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos. Dia bom 
para acordos e negociações financeiras.

Mercúrio em seu signo, 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno e Urano indicando 
dias de interiorização e 
r e f l e x ã o  p o s i t i v a .  O  
momento pode envolver a 

necessidade de uma decisão importante, 
na vida pessoal ou profissional. Um novo 
contrato pode ser firmado ou assinado 
hoje ou nos próximos dias.

Mercúrio em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando dias de 
movimento equilibrado em 
s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s ,  
pessoais e profissionais. O 

momento pode envolver a negociação e 
acordo sobre uma nova sociedade ou 
parceria comercial. O momento é ótimo 
para boas conversas com seu amor e amigos.

Mercúrio em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno e 
Urano indicando dias de 
movimento equilibrado na 
vida social e aproximação de 
amigos confiáveis, novos e 

antigos. O momento pode envolver o início 
de um projeto projeto em equipe e/ou a 
organização de uma nova equipe de 
trabalho. Dias ótimos para novos contatos 
comerciais.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de 
Saturno e Urano indicando 
dias de maior envolvimento 
c o m  s e u s  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 

negócios. A negociação de um novo 
acordo, mudança de função ou mesmo de 
uma  p romoção ,  pode  começa r.  
Certamente serão dias de maior sucesso.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de Saturno 
e Urano indicando dias de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social, que esteve intensa nas últimas 
semanas. O momento é ótimo para o 
planejamento de um novo projeto, que 
deve ser colocado em prática em poucos 
dias.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de 
Saturno e Urano indicando 
dias de maior equilíbrio e 
a p r o f u n d a m e n t o  

emocional. Os dias são ótimos para a 
negociação de um empréstimo ou mesmo 
de uma nova parceria ou sociedade 
financeira. Um projeto envolvendo uma 
parceria, pode começar a dar lucros.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de Saturno 
e Urano indicando dias de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem pessoas e 
empresas estrangeiras. Uma viagem para 
o exterior ou mesmo uma mudança de 
país, pode começar a ser negociada. Dias 
ótimos para começar um novo curso.

Mercúrio em Leão, recebe 
um ótimo aspecto de 
Saturno e Urano indicando 
dias de maior envolvimento 
com projetos de trabalho. Os 
dias podem tornar-se mais 

intensos, mas você estará equilibrado. Um 
novo projeto pode ser negociado e 
aprovado nos próximos dias. O momento 
é ótimo para começar um bom programa 

Sempre antenada em capacitações e novos aprendizados a Advogada Cibele Simões, sócia fundadora da 
Sociedade de Advocacia Simões Santos & Nascimento, ela que concluiu nesta semana em Cuiabá o Curso de 
Mediação e Resolução de Conflitos. O mercado precisa de profissionais no seu naipe, que estão em 
constante reciclagem. Parabéns e Sucessos a toda equipe.

Um excelente fim de semana ao casal Luiz 
Felipe Zóccoli e Kelly Prado que sabem muito 
b e m  a p ro v e i t a  o s  b e l o s  m o m e n t o s  
proporcionados pelo amor. Grande abraço.

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

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

Completando também data nova Alcy Silva, que 
recebe os parabéns dos amigos e familiares. Que 
essa data se reproduza por muitos anos são os 
nossos votos.

************************
Hoje o dia é seu Márcia Cristina Dal Toé, assim um novo ano 
chega para enchê-la de sorrisos, abraços e momentos 
especiais. Hoje você festeja mais uma primavera e desejamos 
saúde, paz, amor e prosperidades. Feliz Aniversário,
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Ingredientes - 20 fatias médias de filão de pão italiano de fatias médias; 4 colheres (sopa) de manteiga; 1 
receita de molho pesto, 2 latas de tomate pelado Pomarola bem escorrido e picado em cubos; Sal e 
pimenta a gosto; Folhas de manjericão a gosto para decorar. Modo de preparo - Em uma assadeira, 
coloque as fatias de pão untadas com a manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C até dourar; 
Reserve enquanto prepara o pesto; Distribua o pesto entre as torradas quentes formando uma camada 
espessa. Divida entre elas o Tomate Pelado temperado com sal e pimenta a gosto. Decore com 
manjericão e pignoli; Dica: Use nozes ou castanhas-do-brasil no lugar de pignoli; Rendimento: 10 
porções. Tempo de preparo: 30 minutos

Receita da Mãe
Bruschetta genovesa

A sua página especial de Fim de Semana, porque hoje é Sábado, Dia Nacional do Pijama, da turma Sofá-Nática, véspera da ressaca, de torcer pelo 
seu clube, de ir à igreja, e pra quem largou a bebida e não se lembra onde, dia de boteco, de jogar conversa fiada e de curtir dicas registradas pela 

equipe do Correio Cacerense,  Participe!

ESCORREDOR DE ARROZ
Pode acreditar, mas uma cirurgiã-dentista criou o 
utensílio doméstico em 1959. O nome da inventora 
é Therezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich. 
A invenção teve também a ajuda de seu marido,  
que montou um protótipo em papel de alumínio e 
apresentou a invenção ao dono da Trol S/A.

URNA ELETRÔNICA
Na cidade de Brusque em Santa Catarina, 
como fase de experimento, as eleições de 
1989 foram realizadas por um terminal 
computadorizado. O inventor da “Urna 
Eletrônica” era juiz eleitoral no Estado, 
chamado Carlos Prudêncio, contando 
com a ajuda de seu irmão, um empresário 
da área de informática. Já em 2000, todos os municípios brasileiros 
receberam cerca de 350 mil urnas.

COPO AMERICANO
Americano é só na descrição, mas após dez 
anos, digamos que pela primeira vez os EUA 
passou a vender e usar um produto exclusivo 
do Brasil. O “Copo Americano” foi 
inventado pelo designer Nadir Figueiredo 
em 1947. Não bastasse inventar um, hoje 
existem cinco tipos: dose, multiuso, long 
drink 300 ml, long drink 450 ml e rocks.
Saúde Natural

BARDANA
A Bardana é uma planta medicinal, também 
conhecida como Bardana-maior, Erva-dos-
pegamassos, Pega-moço ou Orelha de 
gigante, muito utilizada no tratamento de 
problemas dermatológicos, como acne ou 
eczemas. Além disso, a Bardana também 
pode ser usada para aliviar os sintomas de 
problemas gastrointestinais, como prisão de 
ventre ou má digestão. A Bardana serve para 
ajudar no tratamento de acne, furúnculos, 
abscessos, eczemas, caspa, má digestão, 
gastrite, prisão de ventre, diabetes, reumatismo, gota, bronquite, 
cólicas renais ou nefropatia, por exemplo. As propriedades da 
Bardana incluem sua ação antibacteriana, fungicida, adstringente, 
anti-inflamatória, anti-séptica, calmante, cicatrizante e 
depurativa. As partes usadas da Bardana são suas folhas e 
sementes para fazer chá ou as raízes para fazer óleo. Os principais 
efeitos colaterais da Bardana incluem aumento da freqüência 
urinária, estimulação das contrações uterinas e aumento dos níveis 
de açúcar no sangue em pacientes diabéticos.

 Como os demais fluidos necessários para o bom 
funcionamento do carro, o do freio deve ser observado com 
freqüência. E para se checar o nível não há necessidade de 
abrir a tampa do reservatório; pelo contrário, ele já é 
transparente, exatamente para que o nível do fluido seja 
conferido sem que o recipiente seja aberto. Isso porque o 
fluido de freio absorve com grande facilidade a umidade do 
ambiente, reduzindo sua vida útil. Uma vez checado o nível e 
sendo constatada a sua baixa, a providência nunca deve ser 
completá-lo. O fluido baixo pode ser sinal de vazamento no 
compartimento do motor ou nas rodas, o que deve ser checado 
primeiro. Eliminada essa possibilidade, é preciso olhar as pastilhas, que podem estar 
gastas, puxando o fluido para compensar a diferença. Logo, a primeira coisa é 
procurar uma oficina. Outro cuidado importante é com a substituição. 
Independentemente do nível, baixo ou normal, o fluido deve ser trocado com a 
freqüência indicada pelo fabricante do veículo, que normalmente é de um ano ou 
pouco mais

TRIBO REUNIDA
A l c e u  
Valença, Elba 
R a m a l h o  e  
G e r a l d o  
A z e v e d o  
i n c l u e m  

Cuiabá na tour que comemora 
duas décadas da vitoriosa 
primeira edição do encontro de 
1996. À época bateram a marca 
de um milhão de discos vendidos, 
alavancando os intérpretes ao 
topo das paradas de todo país.

OLHA A COBRA!!!!
A n i t t a  
m o s t r o u  
c e n a s  d e  
bastidores 
da gravação 
d o  c l i p e  
“Sua Cara” em seu Instagram e 
nas imagens, a cantora dança 

diante de uma 
cobra. Em certo 
momento, o réptil 
pula em direção à 
cantora, que sai 
correndo e dá um 
gritinho. A rapper 
I g g y  A z a l e a  
d e c r e t o u  e s t a  
semana  que  a  
gravação deste 
clipe não vai mais 

acontecer. Já o clipe de “Sua 
cara”, parceria de Anitta com 
Pabllo Vittar, será lançado no dia 
30 de julho.

DIVA É SEMPRE DIVA
N ã o  t e m  
jeito! Diva 
que é diva 
a r r a s a  d e  
t o d a s  a s  
f o r m a s ,  
i n c l u s i v e ,  
internacionalmente! E os fãs 
deliraram quando foi revelado 
que Gretchen faria participação 
no clipe de Swish Swish, da 
cantora norte-americana Katy 
Perry em parceria com a rapper 
Nicki Minaj. Katy já conhecia 

nossa rainha do rebolado por 
causa dos famosos memes e gifs 
que são postados nas redes 
sociais.

DE BEM COM A VIDA

Não resta a menor dúvida de que 
Xuxa Meneghel, como diz um de 
seus antigos sucessos, está de 
bem com a vida. Feliz pra burro e, 
ó, assim com o mundo, a 
apresentadora vai de vento em 
popa com a repercussão positiva 
do Dancing Brasil, seu primeiro 
grande êxito na Record TV. 
Afinal, a segunda temporada da 
atração estreará dia 24 de julho. A 
felicidade é tanta que ela não tem 
dúvida: o formato do reality ainda 
v a i  c o n q u i s t a r  m a i s  
telespectadores. Á vontade em 
sua nova casa, a mãe de Sasha diz 
ter encontrado, enfim, liberdade 
para ser ela mesma na televisão.

  Como todo signo social 
(acima do horizonte), este é um signo 
mais devotado ao mundo das relações 
humanas do que ao mundo interno. 
Não que Capricórnio seja sociável 
como o é Libra, ou Capricórnio, mas é 
dedicado ao social na medida em que 
deseja realizar  obras para a 
posteridade, colocando todo seu 

potencial a serviço da sociedade, daí seu grande controle pessoal sobre as paixões e sentimentos, essa 
característica que o torna um tanto frio ou distante aos outros. Observador, de difícil aproximação, 
Capricórnio despreza a subserviência, a bajulação e o servilismo. Nas profissões, é o signo dos grandes 
administradores, dos políticos e de todos os que constroem projetos de enorme envergadura social. No 
amor, é um signo controverso. Sensual, gosta de carinho, mas teme quem se aproxima de repente; é fiel e 
constante e não deseja perder o que conquistou, pois demora muito a abrir seu espaço emocional e se fere 
com muita facilidade quando enganado em seus bons princípios. tratado. Seu elemento é a Terra, sua pedra é 
a ágata, o ônix, o diamante, o jaspe e todas as pedras marrons e negras, seu metal é o chumbo, sua cor é o 
marrom e o negro. Astro regente: Saturno.

Perfil Astral

Capricórnio: Observador!
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 Policiais do Gefron prenderam na ultima quinta feira Bruno Alves da 
Costa, que estava em atitudes suspeitas no Limão em Cáceres, e numa checagem 
via Infoseg, apurou-se que o individuo era foragido de Goiás, onde em janeiro de 
2013, havia cometido um latrocínio. Conforme apurou o JCC, Bruno e um 
comparsa, haviam matado a tiros, o lavrador José Alves Rodrigues em Uruana, 
para roubar uma moto, pequena quantia de dinheiro e duas armas. Página 04

BALAÇOS NAS COSTAS

Preso em Cáceres ladrão que
assassinou lavrador em Goiás  

Meliante tentou aplicar o caô nos policiais com nome falso, mas caiu em contradições,segurou o pau da bandeira e vai comer pequi de Goiás na xepa do xilindró

Cadeia pública de Uruana, a nova casa do latrocida  

Foto: JP

REGRAS CLARAS

MPE busca disciplinar  consignado em Cáceres 

Página 03
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vitima) em 3 de janeiro de 2013 
na cidade de Uruana em Goiás, 
quando junto com um comparsa 
executou o lavrador José Alves 
Rodrigues.
 Ambos os latrocidas, 
foram condenados a 21 anos de 
prisão pelo juiz Liciomar 
Fernandes da Silva.

a última quinta feira, Npoliciais do Gefron em 
p a t r u l h a m e n t o  n a 

fronteira Cáceres/San Matias, 
suspeitaram de dois indivíduos 
a  b e i r a  d a  e s t r a d a  e  n a 
abordagem constataram que um 
dos elementos, estava premiado 
pela justiça de Goiás, com 
m a n d a d o  d e  p r i s ã o  p o r 
latrocínio na cidade de Uruana, 
naquele estado do centro-oeste.
 O meliante, que disse a 
principio se chamar Breno 
Alves da Costa ,  caiu em 
contradição e acabou por 
confessar que era o Bruno Alves 
da Costa, artista do mandado de 
prisão com mais de 20 anos a 
puxar no xilindró e foi de 
imediato grampeado e levado 
ao Cisc de Cáceres,  para 
posterior remoção ao vizinho 
estado. 
 Bruno disse que chegou 
à nossa região num HB-20 de 
cor vermelha, veículo sem 
procedência legal e que teria 
sido, segundo ele, entregue a 
um sujeito na BR 070 no Limão, 
mas não deu maiores detalhes. 

 A  s i t u a ç ã o  d e l e 
entretanto é bem mais gravosa, 
do que simples suspeita de 
“ c a b r i t o ”  n a  f r o n t e i r a , 
conforme apurou o jornal 
Correio Cacerense.
 No patuá de Bruno, 
consta crime de latrocínio, 
(roubo seguido de morte da 

 Nova Lei do Imposto Asobre Serviços – ISS e a 
G e s t ã o  F i n a n c e i r a 

Municipal será o tema de um 
seminário que a Associação 
M a t o - g r o s s e n s e  d o s 
Municípios - AMM vai realizar 
no dia 9 de agosto, em Cuiabá, 
e m  p a r c e r i a  c o m  a 
Confederação Nacional dos 
Municípios – CNM.  O evento, 
que  será  aber to  a  out ras 
entidades municipalistas do 
pa í s ,  se rá  p romovido  no 
auditório da Associação e as 
inscrições podem ser feitas no 
site www.amm.org.br
 O seminário é dirigido a 
p re fe i tos ,  sec re tá r ios  de 
Finanças e fiscais de tributos. A 
programação inclui abordagens 
sobre  a  contextual ização 
nacional do assunto, o passo a 
passo para a atualização da 
legislação local, alternativas 
para o incremento de receitas 
municipais, Rede Municipalista 
em ação,  experiência  em 
Arrecadação do ISS em Itajaí / 
SC, além da formação do Índice 
do ICMS dos municípios.
 Estimativa da CNM 
indica que os municípios mato-
grossenses vão receber R$ 90,8 
milhões com a derrubada dos 
trechos vetados pelo governo 
federal à Lei da Reforma do 
Imposto sobre Serviços - ISS 
(Lei Complementar 157/2016). 
 A derrubada do veto, que 
ocorreu em sessão conjunta do 

Congresso Nacional no final de 
m a i o ,  p e r m i t i r á  u m a 
redistribuição anual de cerca de 
R$ 6 bilhões aos municípios 
brasileiros.
 O presidente da AMM, 
Neurilan Fraga, destacou a 
importância da participação dos 
gestores no seminário, que vai 
orientar sobre os procedimentos 
necessários para consolidar o 
incremento na receita das 
prefeituras.  Neurilan avalia que 
o s  r e c u r s o s  d o  I S S  v ã o 
representar um importante 
a l e n t o  p a r a  a s  f i n a n ç a s 
municipais, bastante afetadas 
com a crise econômica. 
 D e  a c o r d o  c o m 
estimativa, Cuiabá vai receber 
R$ 24 milhões, Rondonópolis 
R$ 7,7 milhões, Várzea Grande 
R$ 6,7 milhões, Sinop R$ 5,2 
milhões e Sorriso R$ 4,7 
milhões. “Esse reforço no caixa 
das prefeituras só foi possível 
graças ao trabalho da AMM e da 
CNM, que são parceiras na 
defesa dos municípios. 
 D e s d e  2 0 1 5 
participamos ativamente de 
mobilizações em Brasília em 
d e f e s a  d o s  i n t e r e s s e s 
institucionais dos municípios”, 
ponderou.No início de maio, 
Fraga representou a região 
Centro-Oeste na audiência com 
o presidente que recebeu um 
ofício com os principais itens da 
pauta municipalista, entre eles o 
pleito do ISS. 

 Conforme noticias da 
época, Bruno e seu comparsa, 
mataram o lavrador em sua 
residência, efetuando disparos 
contra a vítima pelas costas, em 

uma fazenda no município de 
Uruana, para roubar uma moto, 
pequena quantia de dinheiro e 
duas armas.

PREMIADO

Ladrão assassino preso pelo
Gefron era foragido de Goiás

Bruno Alves da Costa, artista do mandado de prisão com mais de 20 anos a puxar, 
e foi de imediato levado ao Cisc de Cáceres, para remoção ao vizinho estado

Da Redação

RECEITAS MUNICIPAIS

Juiz Liciomar F. da Silva condenou Bruno a 21 anos de prisão  

Foto: JP.

AMM vai realizar seminário
sobre ISS e gestão nanceira
Assessoria

remuneratórios, moratórios e tributários 
que e eventualmente incidam sobre o 
valor do crédito contratado; valor, 
número e periodicidade das prestações, 
além da soma total a pagar com o 
empréstimo pessoal ou cartão de 
crédito.
 Além disso, o contratante tem 
que saber data do início e do fim do 
desconto do empréstimo; bem como o 
valor da comissão paga aos terceirizados 
con t ra tados  pe las  ins t i tu ições  
financeiras para a operacionalização da 
venda de crédito, quando não foi 
efetuado por sua própria sede. 
 A s  e m p r e s a s  t ê m  q u e  
apresentar, ainda, o CNPJ da agência 
bancária que realizou a contratação 
quando realizado na própria rede, ou o 
CNPJ do correspondente bancário e o 
CPF do agente subcontratado pelo 
anterior, acrescido de endereço e 
telefone.
 “O TAC consiste em assegurar, 

nas contratações de empréstimos 
consignados, que os descontos e as 
detenções decorrentes das contratações 
não poderá ultrapassar os limites 
previstos na Lei dos Descontos em 
Folha de Pagamento (Lei Federal Nº 
10.820/2003) e na Instrução Normativa 
INSS/Pres Nº 028, de 16/05/2008”, diz a 
cláusula 2 do TAC.
 No caso de pessoas com 
deficiência visual ou dificuldade em 
decifrar a escrita, a leitura do teor do 
contrato, “deverá ser feita em voz alta, 
exigindo a declaração do contratante de 
que tomou conhecimento de suas 
disposições, certificada por duas 
testemunhas, sem prejuízo da adoção, a 
seu critério; de outras medidas com a 
mesma finalidade, e no caso de pessoas 
com deficiência auditiva, requerer que a 
leitura do inteiro teor do contrato seja 
feita pelos mesmos, antes de sua 
assinatura”, explica o promotor de 
Justiça, Douglas Lingiardi Strachicini.
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 ermo de Ajustamento de TConduta (TAC) firmado entre o 
Ministério Público do Estado, 

por meio da 1ª Promotoria de Justiça 
Cível de Cáceres, e 12 instituições 
financeiras, estabelece que todas as 
c o n t r a t a ç õ e s  d e  e m p r é s t i m o s  
consignados ofertadas aos contratantes 
devem ter regras claras, a fim de evitar o 
super-endividamento das pessoas. 
 P r i n c i p a l m e n t e  d o s  
aposentados, que se tornaram público 
atraente para as empresas que realizam 
empréstimos, em razão do aumento da 
expectativa de vida e da renda mensal 
garantida.
 No TAC ficou estabelecido que 
antes de contrair o empréstimo o 
contratante tem que ter conhecimento 
prévio e adequado das seguintes 
informações: valor total do empréstimo, 
com e sem juros; taxa efetiva mensal e 
anual de juros; todos os acréscimos 
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sugestões para uma atuação mais efetiva 
dos agentes envolvidos nesse trabalho.
 A realização do evento está sob 
coordenação da juíza auxiliar a CGJ-MT 
Ana Cristina Silva Mendes, do juiz da 2ª 
Vara Criminal de Cuiabá Geraldo 
Fernandes Fidelis Neto e da juíza da 1ª 
Vara Criminal de Cáceres, Helícia Vitti 
Lourenço.  O debate será dividido em 
cinco eixos: 1) Políticas Públicas de 
Prevenção, como implantação de 
programas sociais para atender crianças 
e adolescentes com o objetivo de 
prevenir e afastá-los das drogas e outras 
formas de violência; 2) Políticas 
Públicas de Repressão, tais como 
fiscalização ostensiva na Zona de 
Fronteira, integração dos grupos de 
inteligência das Polícias Judiciária 
Civil, Militar e Federal; 3) Implantação 
da Vara Especializada de Tráfico de 
Drogas e Regional de Combate ao 
Crime Organizado de Cáceres; 4) 
Implantação de uma Base Aérea em 
Cáceres; 5) Reativação dos trabalhos do 
Gabinete de Gestão Integrada de 
Fronteira (GGIF). Os interessados de 
Cáceres e região interessada em 
participar desta audiência pública para 
debater “Zona de Fronteira – Tráfico de 
Drogas e o Crime Organizado”, pode se 
inscrever antecipadamente pela internet. 
Para fazer a inscrição, o participante 
deverá informar dados como nome 
completo, e-mail telefone, município e 
se representa alguma instituição, além 
de assinalar o tema sobre o qual pretende 
expor. 
 Em breve será divulgado o 
regimento que estabelece os objetivos e 
disciplina a metodologia e a forma de 
participação dos interessados.

 orregedoria-Geral da Justiça de CMato Grosso (CGJ-MT), realiza 
no dia 4 de agosto próximo em 

Cáceres, audiência pública no auditório 

da Unemat, com o objetivo de discutir 
políticas públicas e ações preventivas e 
repressivas de combate a essas práticas 
criminosas, bem como levantar 

 Prefeitura de Cáceres, através Ada Secretaria Municipal de 
Agricultura, está divulgando o 

curso, “Bioma Pantanal, Ciclo de 
Palestras com pesquisadores Embrapa”, 
que é uma realização da Famato, Senar e 
Embrapa. O curso será dia 31 de Julho, 
das 19 horas às 22 horas, no Sindicato 
Rural de Cáceres, localizado no Parque 
de Exposição. As palestras ministradas 
serão as de, Manejo de Pastagens 
Nativas e Cultivadas para a Região do 
Pantanal, com o palestrante José Aníbal 
Comas t r i ,  Fazenda  Pan tane i ra  
Sustentável, com Sandra Santos e 
Enfermidade de Eqüídeos e Possíveis 
Soluções de Márcia Furlan, além da 
presença confirmada do chefe- geral da 
Embrapa Pantanal Jorge Lara.
 O Prefeito de Cáceres, Francis 

Maris Cruz, diz que “É muito importante 
que o pecuarista e o pequeno produtor de 
Cáceres busque conhecimento, quanto 
mais instrução melhor, para melhorar o 
nosso rebanho, estamos trabalhando em 
parcerias com vários órgãos para 
capacitar o pequeno produtor e essa é 
mais uma oportunidade, nós estamos 
lutando em várias frentes de políticas 
publicas, para dar condições de 
melhoramento genético do rebanho 
leiteiro e estamos fechando uma 
parceria com a fazenda grendene  e 
outros parceiros para melhorar a 
genética do gado nelore. “ Concluiu 
Francis.
 As inscrições são gratuitas, 
podem ser feitas no Sindicato Rural, ou 
pelo telefone, (65) 3223 2111/ (65) 3928 
4467.

EMPRÉSTIMOS

Em Cáceres MPE estabelece
regras claras em consignados

Contratações de empréstimos consignados, que os descontos e as detenções 
decorrentes das contratações não poderá ultrapassar os limites previstos na Lei

MPE c/ Redação

Promotor de Justiça, Douglas Strachicini, exige disciplina  

Foto: Facebook

AÇÕES PREVENTIVAS

Audiência em Cáceres vai 
debater Políticas públicas 
Redação c/ CGJ

Apesar da repressão, a violência urbana tem sido um desafio  

Foto: Ilustrativa

MANEJO DE PASTAGENS

Embrapa realizará ciclo 
de palestras em Cáceres
Ascom/Thais Sabino

Palestras da Embrapa busca ampliar conhecimentos rurais  

Foto: Arquivo

PRETAS

Para os vândalos que continuam com seus atos 
predatórios, danificando o patrimônio público e 
particular na cidade de Cáceres, vitimando residências 
e comércio, na calada da noite. A mais recente vitima, 
um empresário próximo ao SENAI, que teve a grade de 
vidro de sua empresa estilhaçada. Com a palavra a 
polícia, pra botar estes canalhas atrás das grades.

BRANCAS

Para o comando geral da PM em Mato Grosso, pela 
Patrulha Rural, um trabalho iniciado para combater 
criminalidade fora da zona urbana O crime que antes 
se limitava ao furto de gado e defensivos agrícolas, 
passaram a ser nas residências e até mesmo a despensa 
dos funcionários das fazenda. Além de ostensiva, os 
PMs, folders aos fazendeiros e trabalhadores com 
dicas de segurança comuns na cidade, mas que no 
campo, ainda não era muito utilizado: checar a vida 
pregressa dos funcionários, ajudando muito na 
prevenção, por exemplo, avisando sobre veículos 
suspeitos.

PRETAS

Para a ausência de um semáforo no cruzamento da 
Avenida Sete de Setembro com a Rua Joaquim 
Murtinho, por sinal confluência muito movimentada e 
que diante desta falha na das autoridades competentes, 
tem se tornado perigosa e alvo de alguns acidentes. 
Antes que ocorra uma tragédia, fica aqui o reclame e 
uma bola preta bem pesada como cobrança. 

BRANCAS

Pra unidade do SEBRAE de Cáceres, que tem se 
dedicado a assessorar os pequenos e micro-
empresários da cidade, com seminários atinentes ao 
setor, buscando atualizar a distinta classe com as 
inovações e atualizações do pequeno negócio. Com 
isso, tem ajudado aqueles que buscam ampliar seus 
conhecimentos.

 O cristão verdadeiro não é aquele que 
se instala e fica parado, mas aquele que confia 
em Deus e se deixa guiar num caminho aberto 
às surpresas do Senhor”, frisou o Pontífice em 
sua homilia. Citando a Primeira Leitura, 
extraída do Livro do Gêneses, Francisco 
refletiu sobre Abraão, pois nele “há o estilo da 
vida cristã, o estilo nosso como povo”, baseado 
em três dimensões: o despojamento, a 
promessa e a bênção. “O Senhor exorta Abraão 
a sair de seu país, de sua pátria, da casa de seu 
pai”, recordou o Papa: “O ser cristão tem 
sempre esta dimensão do despojamento que 
encontra a sua plenitude no despojamento de 
Jesus na Cruz. 
 Sempre há um vai, um deixa, para dar o 
primeiro passo: 'Sai da tua terra, da tua família e 
da casa do teu pai'. Se fizermos memória 
veremos que nos Evangelhos a vocação dos 
discípulos é um 'vai', 'deixa' e 'vem'. Também 
nos profetas, não é? Pensemos a Eliseu, 
trabalhando a terra: 'Deixa e vem'.”
 “Os cristãos”, acrescentou o Papa, 
“devem ter a capacidade de serem despojados, 
caso contrário não são cristãos autênticos, 
como não são aqueles que não se deixam 
despojar e crucificar com Jesus. “Abraão 
“obedeceu pela fé”, partindo para a terra a ser 
recebida como herança, mas sem saber o 
destino preciso: “O cristão não tem um 
horóscopo para ver o futuro. Não procura a 
necromante que tem a bola de cristal, para que 
leia a sua mão. Não, não. Não sabe aonde vai. 
Deve ser guiado. Esta é a primeira dimensão de 
nossa vida cristã: o despojamento. Mas, por que 
o despojamento? Para uma ascese parada? 
 Não, não! Para ir em direção a uma 
promessa. Esta é a segunda. Somos homens e 
mulheres que caminham para uma promessa, 
para um encontro, para algo, uma terra, diz a 
Abraão, que devemos receber como herança.” 
No entanto, enfatizou Francisco, Abraão não 
edifica uma casa, mas “levanta uma tenda”, 
indicando que “está a caminho e confia em 
Deus”, portanto, constrói um altar “para adorar 
ao Senhor”. Então, “continuar a caminhar” é 
estar “sempre em caminho”: “O caminho 
começa todos os dias na parte da manhã; o 
caminho de confiar no Senhor, o caminho 
aberto às surpresas do Senhor, muitas vezes não 
boas, muitas vezes feias – pensemos em uma 
doença, uma morte - mas aberto, pois eu sei que 
Tu me irás conduzir a um lugar seguro, a um 
terra que preparaste para mim; isto é, o homem 
em caminho, o homem que vive em uma tenda, 
uma tenda espiritual. 
 Nossa alma, quando se ajeita muito, se 
ajeita demais, perde essa dimensão de ir em 
direção da promessa e em vez de caminhar em 
direção da promessa, carrega a promessa e 
possui a promessa. E não deve ser assim, isso 
não é realmente cristão”. Muitas vezes, 
acrescenta o Pontífice, estamos acostumados “a 
não falar bem” do próximo, quando - explica – 
“a língua se move um pouco como quer”, em 
vez de seguir o mandamento que Deus confia ao 
nosso pai” Abraão, como “síntese da vida”: de 
caminhar, deixando-se “despojar” pelo Senhor 
e confiando em suas promessas, para sermos 
irrepreensíveis. Enfim, concluiu Francisco, a 
vida cristã é “tão simples”. (MJ-SP)
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 Para quem achava que a casa da 
Mãe Joana tinha virado cacareco, ledo 
engano, afinal, o preço dos banquetes 
frugais da Corte deve sair de algum lugar, 
e como sempre, do nosso bolso, vôte, que 
a fome dos políticos safados nunca se 
sacia e trabalhador tem mesmo é que se 
ferrar, êita vida Temerária, que mexe na 
nossa paz, vade retro! Exagero nenhum, 
Dona Maria, que na hora que o bereré do 
Seu Zé minguar o bicho pega, Égua! E ai, 
o leitor pergunta, o que o governo tem a 
ver com os problemas do cotidiano de 
quem trabalha e ganha merreca? Parece 
meio complicado, mas a gente explica: 
quando os corruptos metem a mão no tal 
erário, culpam o pobre do aposentado 
pelo rombo da previdência e que a meta 
fiscal precisa ser cumprida, nesta 
comprida conversa pra boi dormir, sobra 
pra quem? Claro, Seu Neném, sobra prá 
nóis que de uma forma ou de outra, acaba 
sendo a vitima dos poderosos e pagando a 
conta. 
 Pois bem,como se não bastasse a 
gente ter retido na mão grande 35% de 
tudo que a gente ganha e gasta por 
contados malditos impostos, vem esta do 
aumento dos combustíveis. E como dizia 
o amigo Marcelo Rezende, na Casa de 
Noca, (deve ser prima da Mãe Joana) vale 
tudo, fazer o que?Só por Deus mesmo, 
que com esta paulada do governo na 
gasosa do nosso D-20 (anos atrás) 
carrinho usado, vai tudo no vácuo. Claro, 
tudo depende dos transportes, os 
alimentos, moveis, e os cambaus e o 
empresário repassa tudo no lombo e no 
quengo do consumidor. Falando no 
aumento dos combustiveis, o do 
PIS/Cofins (como é chamada a taxa) 
passa a valer assim que decretado e é mais 
uma medida para tirar do bolso dos 
trabalhadores para pagar o rombo nas 
contas públicas. 
 Os economistas neoliberais de 
Temer calculam um déficit primário de 

R$ 139 bilhões nas contas do governo este 
ano. Com o imposto, uma arrecadação de 
10 bilhões diminuiria tal déficit para 10 
bilhões, mas quem paga a conta disso são 
os trabalhadores, mesmo aqueles que não 
têm carro já que o aumento do preço da 
gasolina afeta diretamente o preço das 
mercadorias, em especial os alimentos 
que deverão encarecer com a medida. Viu 
como agente tinha razão, Seu João? No 
caso do PIS/Cofins atual é de R$ 0,3816 
centavos por litro de gasolina, e os 10 
bilhões viriam de um aumento de R$ 10 
centavos sobre este valor. 
 O que  es tes  economis tas  
neoliberais não colocam em suas contas é 
o sinistro buraco causado pela Dívida 
Pública em toda a arrecadação. A 
cobrança dos títulos desta dívida, em 
posse dos banqueiros nacionais e 
internacionais que sequer podemos saber 
o nome chega a sugar R$ 3,244 trilhões de 
reais de toda a arrecadação dos estados, 
município e governo federal. 
 Da mesma forma, enquanto 
milhões sofrerão com este imposto, o 
governo planeja dar isenção aos 
empresários que devem ao estado. As 
grandes fortunas seguem intactas 
e n q u a n t o  o  g o v e r n o  a t a c a  o s  
trabalhadores e com o aumento da gasosa 
e derivados, R$ 0,41 por litro de gasolina, 
de R$ 0,21 por litro de diesel, vem um 
bloqueio adicional de R$ 5,9 bilhões em 
gastos no orçamento federal. Com a alta 
de tributos, o governo quer elevar a sua 
arrecadação. Já com o bloqueio, pretende 
reduzir ainda mais os gastos públicos. 
 O objetivo das medidas é cumprir 
a meta fiscal de 2017, fixada em um 
déficit (despesas maiores que receitas) de 
R$ 139 bilhões. Uma coisa é certa, esta 
divida não é nossa, numa boa, claro que a 
gente se recusaria a pagar, mas na forçada 
imoral, porém, legal, (a lei criada por 
eles),  não tem prá onde correr, triste 
realidade, Bom Dia, Será?
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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. A ENTREGA DOS AVISOS NOS 
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#183851  DEVEDOR:  DROGARIA RITA LTDA ME - CPF.: 07.025.811/0001-96- AVENIDA DAS CAMELIAS,431 -VILA NOVA -CACERES  -MT - Titulo:- 
Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - Favorecido:NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA Valor do titul Item F   da 
tabela D de custas
#183784  DEVEDOR:  ELIAS BARBOSA DA SILVA - CPF.: 888.361.341-49 - PROF.JOSE LACERDA AP1,ESQ PAD CAS-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
BANCO BRADESCO S A - Sacador: EDER DE OLIVEIRA CABRAL - ME - Favorecido:EDER DE OLIVEIRA CABRAL - ME Valor do titul Item B   da tabela D de 
custas
#182474  DEVEDOR:  JOSE CARLOS FRAGERI - CPF.: 275.154.271-91 - RUA OLAVO BILAC, 25 -ZONA RURAL-Cáceres  -MT - Titulo:- Apres: CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - Sacador: AGROCRIA COMERCIO E IND LTDA - Favorecido:AGROCRIA COMERCIO E IND LTDA Valor do titul Item L  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 julho de 2017.
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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. A ENTREGA DOS AVISOS NOS 
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
#182797  DEVEDOR:  ABDALA UNTAR- CPF.: 117.301.106-49 - RUA DOS ARAUJOS, 10 -COHAB NOVA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E   
da tabela D de custas
#183631  DEVEDOR:  ANA PAULA MARTINS - CPF.: 045.323.069-57 - RUA DOS SERINGUEIROS, 260 -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  
Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#183568  DEVEDOR:  ANDREIA BALBUENA BALBINO - CPF.: 004.593.411-89 - RUA SAO JOAQUIM, 53  -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#182762  DEVEDOR:  APARECIDA PENHA DE SOUZA CODECO- CPF.: 458.570.401-91 - RUA POMPEO DE BARROS, 404 -COHAB NOVA -CACERES  -
MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item E   da tabela D de custas
#183386  DEVEDOR:  ASSENCIO MASSAVI - CPF.: 503.266.191-00 - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 5372 -JUNCO-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 
Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#183489  DEVEDOR:  DALVA NICE RIBEIRO GARCIA - CPF.: 483.425.721-53 - RUA JOSE PINTO DE ARRUDA, 245 -JUNCO -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#183145  DEVEDOR:  FLAVIO CAMPOS DA SILVA - CPF.: 000.869.391-90 - RUA ALFREDO DULCE, 13-MARACANAZINHO -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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pós  quase 10 horas de Anegociação, a Polícia Militar 
(PM-MT), por meio da equipe do 

Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope), prendeu dois homens 
que mantinham um casal em cárcere 
privado, depois de tentarem roubar a 
residência de ambos, na tarde desta sexta-
feira (21.07), no Jardim Tropical, em 
Cuiabá.
 Eles foram identificados como 
Renato de Miranda, de 31 anos, que possui 
sete passagens criminais, entre elas, 

roubo, furto, porte ilegal, lesão corporal 
grave, receptação, entre outros; e Odair de 
Castro Moura, de 27 anos, que também 
possui passagens por roubo e tráfico de 
drogas.
 As primeiras equipes militares 
que chegaram ao local foram as guarnições 
do 1° Batalhão, acionadas pelo Centro 
Integrado de Operações de Segurança 
Pública de Mato Grosso (Ciosp), por volta 
de 4h desta sexta-feira, depois de uma 
denúncia. Na residência, os militares 
encontraram os dois homens mantendo o 

casal refém, ameaçado por uma faca no 
pescoço. Logo em seguida, os 
negociadores do Bope começaram o 
trabalho de intervenção. 
 O local logo foi cercado e contou 
com apoio das equipes do Batalhão de 
Rondas Ostensivas Tático Móvel 
(Rotam), Cavalaria e Centro Integrado de 

OperaçõesA éreas (Ciopaer).
 O comandante do Bope, tenente 
coronel Ronaldo Roque, explica que 
durante todo o tempo em negociação, a 
dificuldade estava sempre na alteração de 
ânimo dos indivíduos, e que eles estavam 
ingerindo bebida alcoólica dentro da casa. 
“O objetivo dentro de um processo de 

gerenciamento de crises é preservar vidas e 
a aplicação da lei ”, destaca.
 A rendição ocorreu às 13h40. 
Eles serão atuados pelos crimes de 
sequestro e cárcere privado. 
 Os dois foram encaminhados ao 
Centro de Integrado de Segurança e 
Cidadania, para demais providências.

Casal refém é liberado após negociações 
realizadas pela equipe do Bope

SEQUESTRO

Na residência, os militares encontraram os dois homens mantendo o casal refém, ameaçado por uma faca no pescoço

Larissa Malheiros | PM-MT 

Casal foi mantido como refém por quase 10 horas
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