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ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Felicitamos o médico e vereador Felix 
Álvares, que completa mais um ano de vida 
e recebe o abraço carinhoso da esposa, 
filhos, amigos e familiares.  Desejamos 
que a data se repita por longos anos, sendo 
sempre comemorada com saúde e muita 
festa. Parabéns!

Nosso bom dia ao finess casal 
Dr. Massato e Jô Nakahara, 
pessoas  quer idas ,  que  
acompanham nosso trabalho 
há muitos anos. Um ótimo fim 
de semana!

C u r t i n d o  d i a s  
maravilhosos na Flórida 
as nossas queridas 
amigas Eni, Neuza, 
Ingrid e Patrice Zattar. 
Desejamos sucessos na 
viagem e aproveitem ao 
máximo esses momentos 
belos que a vida nos 
proporciona.

ANO  53 - Nº 9.870
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EXEMPLAR - CÁCERES R$ 2,00 / REGIÃO R$ 2,50
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ACISO

11ª Operação Ágata realiza hoje
em Cáceres Ação Cívico-Social

As Forças Armadas iniciaram na segunda-feira a Operação Ágata 
11 em toda a extensão da fronteira brasileira, com a finalidade de reduzir 
os índices de criminalidade e reprimir crimes como o tráfico de pessoas, 
drogas, armas e munições,  contrabando de mercadorias e crimes 
ambientais. Página 03

 
Foto: Arquivo

ACISO acontece na praça do Geraldão, a partir das 8 horas

Frente Parlamentar vai levantar 'in
loco' demandas dos agentes de saúde

Foto: JL Siqueira

Página 04

Ofertas Juba 18 e 19/06
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CENOURA KG

DE R$ 3,49 POR R$ 1,69

MELAO REI KG 

DE R$ 5,69  POR R$ 3,99

REPOLHO VERDE KG

DE R$ 3,99 POR R$ 2,99

TOMATE CARMEMKG

DE R$ 3,99 POR R$ 2,89
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Jornal

3 – Grêmio Sorriso – 1
Grupo B
1 – Cacerense – 6
2 – Poconé – 1
3 – Operário FC – 1
Grupo C
1 – União – 3

2 – Ação – 0
Grupo D
1 – Cuiabá – 12
2 – Dom Bosco – 6
3 – Operário VG – 3
4 – Mixto - 3

monumentos históricos de 
Cuiabá e de Várzea Grande.

Conforme o governo, o 
ponto facultativo é necessário 
porque o evento exige "medidas 
complexas" para "garantir a 
ordem pública", assim como a 
segurança da população e do 
patrimônio público durante o 
percurso.

N o  t o t a l ,  f o r a m  
escolhidas 131 pessoas para 
participar do revezamento da 
tocha olímpica na Grande 
Cuiabá. 

Entre eles, um sargento 
do Corpo de Bombeiros que fez o 
resgate emocionante de uma mãe 
e de um bebê, e um 'Papai Noel' 
atleta do estado.
 Cada participante vai 
percorrer um total de 200 metros 
com a tocha. O início do trajeto 
será no Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Grande, e o 
final dele será na Arena Pantanal, 
na  qual  haverá  show de 
encerramento e será acessa a Pira 
Olímpica.

 governo de Mato Grosso Od e c r e t o u  p o n t o  
facultativo para o dia 23 

de junho, próxima quinta-feira 
(23), para os servidores que 
trabalham na capital e em Várzea 
Grande, na região metropolitana.
 O motivo é a chegada da 
tocha olímpica na Grande 

Cuiabá. A medida consta do 
Diário Oficial do Estado que 
circula nesta sexta-feira (17).

No dia 23 junho deve ser 
feito o revezamento da tocha 
olímpica nas duas cidades. O 
t r a j e t o  d e v e r á  t e r  
aproximadamente 28 km e passar 
p o r  p o n t o s  t u r í s t i c o s  e  

partidas em Cuiabá neste final 
de semana. Já classificado, o 
Cuiabá recebe o Operário VG 
no sábado, às 15h, no CT do 
Dourado. Só a vitória interessa 
ao Chicote da Fronteira. Na 
outra partida, Dom Bosco e 
Mixto duelam às 15h, no 
miniestádio Sá Barreto, em 
Cuiabá. 

Ao Azulão uma vitória 
b a s t a  p a r a  g a r a n t i r  a  
classificação. Para o Mixto 
uma vitória significa levar a 
disputa pela vaga para a última 
rodada.

Confira a classificação 
do Mato-Grossense Sub-19:
Grupo A
1 – Luverdense – 7
2 – Sinop – 3

i n c o  p a r t i d a s  Cm o v i m e n t a m  o  
Campeonato Mato-

Grossense Sub-19 neste final 
de semana. Das oito vagas para 
as quartas de final quatro já 
e s t ã o  g a r a n t i d a s  c o m  
Luverdense, Cuiabá, União e 
Ação. Oito times ainda 
sonham com a classificação.

Pelo grupo A, Sinop e 
Luverdense se enfrentam no 
sábado, às 15h, no Estádio 
Gigante do Norte. Caso vença 
a partida, o Galo do Norte 
garante sua classificação e 
elimina o Grêmio Sorriso da 
disputa.

Em Poconé o time da 
casa pega o Operário FC 
também no sábado, às 15h, no 

Estádio Neco Falcão. Com o 
Cacerense na liderança do 
grupo B com seis pontos, 
Poconé e Operário FC, que 
estão apenas com um ponto 
cada, precisam vencer para 
con t inuar  na  lu ta  pe la  
classificação. O derrotado 
nesta partida fica praticamente 
fora.

Com apenas dois times 
na disputa, o grupo C já tem 
seus classificados definidos. 
União e Ação cumprem tabela 
neste sábado, às 15h, no 
Estádio Luthero lopes, em 
Rondonópolis. No primeiro 
confronto entre as equipes o 
União goleou por 6 a 0.

Com uma vaga em 
aberto, o grupo D tem duas 

Revezamento da tocha olímpica deve ocorrer no dia 23 de junho na Grande Cuiabá  

Foto: Divulgação

Globo Esporte

FOGO OLÍMPICO

Governo decreta ponto facultativo 
para passagem da tocha olímpica

Globo Esporte

Oito equipes brigam por quatro vagas à próxima fase. Cuiabá, LEC, União e Ação 
já estão classificados e cumprem tabela na penúltima rodada da primeira fase

Cinco partidas movimentam Mato
Grossense Sub-19 no final de semana

Cuiabá, Dom Bosco, Mato-Grossense sub-19  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube
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Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 
49% da Receita Corrente Líquida.

Outra reivindicação do Fórum 
Sindical, atendida pelo governo no 
projeto, prevê a suspensão de nomeação 
de novos servidores no âmbito do Poder 
Executivo Estadual até a quitação do 
RGA de 2016.

março de 2017.
O Projeto de Lei estabelece 

ainda que Mato Grosso pague os outros 
5,28% do RGA aos servidores nos 
meses de maio e setembro de 2017, 
desde que o Estado consiga elevar a 
receita a se enquadrar no limite de 
gastos com pessoal previsto na Lei de 

 Governo de Mato Grosso deve Oiniciar o corte do ponto dos 
servidores que estão faltando ao 

serviço em descumprimento à decisão 
judicial que determinou o retorno 
imediato ao trabalho. 
O Tribunal de Justiça determinou que 
servidores de algumas áreas, como 
saúde, meio ambiente e Detran, 
paralisados há duas semanas, retornem 
aos postos de trabalho sob a pena de 
pagamento de multa por parte dos 
sindicatos e corte de ponto dos 
servidores do mês de junho.

Os servidores deflagraram 
greve no final do mês de maio por 
discordarem das propostas do Governo 
do Estado em pagar o Reajuste Geral 
Anual (RGA). 

Contudo, desde o início do mês 
a paralisação das categorias havia sido 
considerada ilegal pela Justiça. Com 
base nessas decisões, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) já comunicou as 
secretarias e órgãos para que façam um 
levantamento dos servidores que não 
estão trabalhando e efetuem o corte dos 
pontos.

N o  d i a  6  d e  j u n h o ,  o  
desembargador Pedro Sakamoto acatou 
uma ação da PGE e considerou a 
paralisação dos servidores da saúde 
ilegal. O magistrado ordenou o retorno 
imediato dos trabalhadores aos postos de 
trabalho. Os servidores que se recusarem 
a trabalhar terão os salários da próxima 
folha retidos. Em sua decisão, Sakamoto 
também estabeleceu uma multa diária de 

R$ 5 mil para o Sindicato dos Servidores 
Públicos de Saúde e Meio Ambiente de 
Mato Grosso (Sisma).

O desembargador disse na 
decisão que documentos comprovaram 
que o Governo do Estado está aberto ao 
diálogo e vem negociando com os 
servidores ao longo dos meses. Ele frisou 
que há um "risco iminente de subtração 
de serviços essenciais à população, 
especialmente aos mais pobres, que têm 
no Sistema Único de Saúde o último 
recurso para resguardar não só o direito 
constitucional à vida, mas o próprio 
sentimento de esperança, combustível da 
alma em momentos de dificuldade 
extrema”.

N o  d i a  3  d e  j u n h o ,  o  
desembargador Alberto Ferreira de 
Souza considerou todas as greves das 
carreiras da Secretaria de Estado e 
Segurança Publica ilegais. O magistrado 
ordenou o retorno de 100% dos 
profissionais aos postos de trabalho e 
ainda estabeleceu uma multa diária de 
R$ 100 mil a ser paga pelos oito 
sindicatos que representam a categoria 
caso a decisão seja descumprida. A 
decisão atingiu alguns sindicatos, como 
da Polícia Judiciária Civil, Detran e 
sistema prisional.

A desembargadora Serly 
Marcondes Alves deu uma decisão 
semelhante em relação aos trabalhadores 
da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema). A magistrada ordenou 
que os profissionais voltassem ao 
trabalho imediatamente. “Ao meu ver, 

não somente está evidenciada a 
ilegalidade da greve, como também, pelo 
lado do requerente, está demonstrada a 
plausibilidade do direito invocado. 
Afinal, são evidentes os prejuízos que a 
cessação coletiva de trabalho causa não 
a p e n a s  à  a d m i n i s t r a ç ã o ,  m a s  
principalmente à população”.

A magistrada também estipulou 
uma multa a ser cobrada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Entidades 
Públicas de Meio Ambiente (Sintema). 
“Concedo a antecipação dos efeitos da 
tutela para declarar a ilegalidade da 
greve, e assim, determinar a imediata 
re tomada das  a t ividades  pelos  
servidores, sob pena de desconto dos 
dias parados, bem como, em face do 
Sindicato requerido, de multa diária no 
valor de R$ 100 mil”.

Casa secretaria está fazendo o 
levantamento dos servidores que não 
retornaram ao trabalho das categorias 
que tiveram a greve decretada ilegal.
Diálogo - Apesar do movimento 
paredista, o Governo do Estado continua 
aberto ao diálogo e tenta chegar a um 
acordo com os servidores. 
No último dia 16 de junho apresentou a 
minuta de um Projeto de Lei que prevê o 
pagamento de 6% do RGA para os 
servidores públicos estaduais, podendo 
chegar a 11,28% se a . De acordo com o 
projeto, o RGA será quitado em três 
parcelas, sendo a primeira de 2% de 
reajuste para o mês de setembro; a 
segunda, de mais 2%, para o mês de 
janeiro de 2017; e a última, de 2%, para 

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da 
Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e 
Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade 
das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar 
ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, 
ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
AIRTON DIAS CARVALHO (CPF Nº 535.187.561-68) FAZENDA MARAJOARA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
161179 – 14/06/2016 – Nº TIT 25136 – VENC 05/06/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA 
CABRAL ME – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; ALINE FATIMA DA CRUZ (CPF Nº 029.637.561-60) RUA MALAGA 11 – JARDIM 
IMPERIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161652 – 16/06/2016 – Nº TIT 207045 – VENC 06/06/2016 – APRES 
BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) CAIXA POSTAL 277 – BAIRRO CENTRO - CACERES 
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161184 – 14/06/2016 – Nº TIT 176071001 – VENC 05/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – 
CEDENTE: TODIMO MATER PARA CONSTRUC SA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; DISTRIBUIDORA DE CARNES 
MAZULA MARTINS (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA PIRAPUTANGA SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
161637 – 15/06/2016 – Nº TIT NF379 – VENC 05/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: 
M.G.P. DA MOTA ME – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; FABIANA MACIEL DOS SANTOS (CPF Nº 020.425.141-95) AV GETULIO 
VARGAS CASA 2210 STA ISABEL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161599 – 14/06/2016 – Nº TIT 8581 – VENC 
05/05/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA – ITEM 
G DA TABELA D CUSTAS; FAPEMAT PROC 2119292015 (CNPJ Nº 02.357.455/0001-94) RUA 3 0 3 ANDAR – BAIRRO CENTRO 
POLITICO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 160398 – 02/06/2016 – Nº TIT 78355Y2 – VENC 18/05/2016 – APRES 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; 
FAPEMAT PROC 2119292015 (CNPJ Nº 02.357.455/0001-94) RUA 3 0 3 ANDAR – CENTRO POLITICO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 160399 – 02/06/2016 – Nº TIT 78355X2 – VENC 18/05/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 
CEDENTE: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; FAPEMAT PROC 2119292015 
(CNPJ Nº 02.357.455/0001-94) RUA 3 0 3 ANDAR – CENTRO POLITICO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 160317 – 
27/05/2016 – Nº TIT 78355Y3 – VENC 13/05/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: SP LABOR COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; FRIGORIFICO 3M LTDA EPP (CNPJ Nº 06.859.331/0001-68) RUA 
PIRAPUTANGA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161648 – 16/06/2016 – Nº TIT 1582 – VENC 08/06/2016 – APRES 
BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ROBERTO ANTONIO FUSTAINI EPP – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; HUDSON 
FERREIRA VILELA (CPF Nº 453.202.681-49) RUA R C SN – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
161628 – 15/06/2016 – Nº TIT NFE1302380 – VENC 06/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA 
E COM LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; HUDSON FERREIRA VILELA (CPF Nº 453.202.681-49) RUA R C SN – BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161654 – 16/06/2016 – Nº TIT NFE1286090 – VENC 07/06/2016 – APRES 
ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COM LTDA – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; IVONE 
CARVALHAIS DE SOUZA (CPF Nº 785.577.631-15) LOTE 01 QD. A - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161640 – 
16/06/2016 – Nº TIT 201600505 – VENC 08/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: DIOCESE DE SÃO LUIZ DE 
CACERES – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE (CPF Nº 025.750.731-03) AV SÃO 
LUIZ 1315 SÃO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 160914 – 08/06/2016 – Nº TIT 14041641 – VENC 24/05/2016 
– APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: FUNERARIA E PAX VOBIS – ITEM J DA TABELA D 
CUSTAS; MARCIA NOVAKC DA SILVA (CPF Nº 393.922.951-20) ASSENT. SAPIQUA ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 161170 – 14/06/2016 – Nº TIT 040405 – VENC 06/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; THATIANE DE OLIVEIRA MENDES CO (CNPJ Nº 
22.108.954/0001-55) RUA BABACU 02 – BAIRRO VL ESPIRITO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161183 – 
14/06/2016 – Nº TIT NFE1301810 – VENC 05/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COM 
LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; WANDERLINO LOPES BARBOSA (CPF Nº 038.729.671-93) RUA DO BECO SÃO 
SILVESTRE – BAIRRO OLHOS D AGUA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161614 – 15/06/2016 – Nº TIT 4212103 – 
VENC 07/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM I DA 
TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim 
de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 
horas. CÁCERES/MT, 17 DE JUNHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

Governo deve cortar ponto de servidores
em greve que descumprem decisão judicial
Assessoria

Os servidores deflagraram greve no final do mês de maio por discordarem das propostas do Governo do Estado em pagar o Reajuste Geral Anual (RGA)
IMPASSE

Há quem diga que o tempo passa e a gente precisa mudar. E o cabelo 
(sempre ele) costuma ser a primeira vítima de uma mulher em fase de 
metamorfose. "Um novo cabelo para uma nova fase". Mas, se um novo corte de 
cabelo já é uma ousadia, quem dirá uma nova cor! A dica do hair stylist Márcio 
Granado para mudar sem grandes extravagâncias é iluminar o rosto por meio de 
mechas e luzes suaves que funcionam tanto para cabelos loiros quanto 
castanhos. Há várias técnicas e efeitos com resultados diferentes para um loiro 
suave, o hairstylist apresenta e explica as novidades. A raiz hoje é uma sombra, é 
suave, não é marcada como nas californianas ou no ombré".  Por conta da raiz 
mais escura não ser mais mal-vista, outra vantagem é a manutenção mais 
espaçada, reflexos do cotidiano mais corrido da mulher moderna. Os "novos 
loiros" são suaves, têm menos impacto de imagem e danificam menos os 
cabelos, graças às novas tecnologias de descoloração. As marcas investem em 
superclareadores que não precisam nem de tonalizantes. Outra grande novidade 
dos loiros saudáveis é o Allplex, um produto que, segundo Márcio, faz uma blindagem do fio de dentro pra fora. "Essa tecnologia cria 
ligamentos dentro do fio de cabelo, criando uma resistência, como uma teia de aranha, fazendo com que o fio tenha uma resistência 
maior para descoloração. O cabelo não arrebenta e consegue ficar mais tempo com o produto", explica.(Fonte: Ana Maria Braga) 
Conheça as 5 técnicas mais quentes do momento de descoloração "light"
1. Bali Blonde- Técnica feita com pente específico, a descoloração estilo Bali Blonde tem como objetivo um loiro não marcado, como se 
clareado naturalmente pelo sol. As mechas podem ser mais espessas ou espaçadas, dependendo da largura do pente e do desejo da 
cliente.
2. Casco de tartaruga- Quando a descoloração é feita só na primeira camada de cabelos, no topo da cabeça, perto ou longe da raiz. O 
objetivo é um loiro saudável sem prejudicar as camadas de baixo do cabelo "Fica só no casco da tartaruga. Embaixo é escuro. O 
clareamento não é na nuca ou no contorno do rosto, são mechas no topo", explica Márcio.
3. Shadow Light- Essa técnica do Márcio Granado dá luminosidade no controno inteiro do cabelo. "Essa técnica eu uso para quem quer 
um cabelo todo luminoso, mas ainda escuro. É o contrario do casco de tartaruga", diz o hair stylist.
 4. Fluid Paint -O nome dessa descoloração se refere mais à técnica do que ao resultado. É uma pintura fluida feita em mechas das pontas 
para a raiz, que pode ser feita em cabelos bem longos longe da raiz ou em curtos aproximando mais. Tem sido bastante usado para 
cabelos coloridos fantasia (rosa, azul, roxo), mas também para loiros e acobreados. "É uma técnica muito incômoda. Talvez seja mais 
ilustrativa do que eficiente. Eu consigo o mesmo resultado fazendo mechas espalmadas. Com as repartições de cima pra baixo e soltando 
as mechas e colocando descolorante e espalmando. O resultado é esse, tipo um queimado de sol. Natural, sem marca", explica Márcio.
5. Baby lights - São mechas bem fininhas que saem da raiz. Podem ser feitas em loiras ou morenas que queiram dar mais luminosidade 
ao cabelo. "A principal característica aqui é que a mecha é micro, nós chamamos de transparência, e sai da raiz", explica Márcio.
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Esotérico
A lua se une a Marte 
retrógado em Escorpião 
indicando um dia de 
nervosismo e impaciência, 

especialmente com um problema 
em sociedade ou em uma parceria. 
Você estará mais sensual e 
introspectivo, com as emoções à 
flor da pele.

A lua se une a Marte 
retrógrado em Escorpião 
indicando um dia de maior 
movimento relacionado aos 

seus relacionamentos pessoais ou 
profissionais. O momento pode ser 
decisivo para uma parceria  
comercial ou namoro. Mantenha a 
calma.

A lua se une a Marte 
retrógrado em Escorpião 
indicando um dia intenso, 
especialmente no trabalho. 

É possível que você seja cobrado, ou 
que algo desagradável aconteça 
entre você e um colega. Procure 
manter a calma, essa energia é 
passageira.

A lua se une a Marte 
retrógrado em Escorpião 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
ansiedade e nervosismo, 

especialmente relacionado a um 
romance. É possível que algo o irrite, 
ou que se decepcione com alguma 
atitude ou mal estar. Mantenha a calma 
e paciência.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
de possíveis dificuldades em 
um relacionamento familiar, 

ou mesmo em sua casa. Procure 
resolver com calma, qualquer 
problema, pois essa energia é 
passageira. Um de seus pai pode 
precisar de você.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
de nervosismo e ansiedade, 
especialmente se estiver 

envolvido com uma negociação que 
pode levar a um novo contrato de 
trabalho. Procure manter a calma e o 
discernimento, pois essa energia é 
passageira.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
de possíveis dificuldades ou 

entraves relacionados às suas 
finanças, ou a um projeto que 
p r o m e t e  a u m e n t a r  s e u s  
rendimentos. O momento pode ser 
de nervosismo, mas procure ser frio 
e racional.

A lua se une a Marte em seu 
signo deixando você nervoso 
e ansioso. Procure manter a 

c a l m a  d i a n t e  d e  p o s s í v e i s  
imprevistos.  Evite  brigas e  
discussões, pois pode haver 
provocação. Seja paciente e 
tolerante e respire vinte vezes antes 
de reagir.

A lua se une a Marte em 
Escorpião deixando você 
mais fechado e mais voltado 

para a percepção de equilíbrio em 
seu mundo emocional. O momento 
pode  envolver  ans iedade  e  
nervosismo e, por esse motivo, 
procure meditar e praticar o 
relaxamento.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
socialmente agitado, com 

muitos convites e compromissos. O 
momento pode envolver maior 
vigor e espírito de decisão 
relacionados a um projeto em 
equipe que você gerencia. Mantenha 
a calma.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
mais agitado e nervoso, com 

algumas possíveis cobranças 
r e l ac ionadas  a  um p ro j e to  
profissional ou carreira. Você deve 
fazer o que deve ser feito, sem 
atropelos, mantendo a calma e a 
racionalidade.

A lua se une a Marte em 
Escorpião indicando um dia 
de maior envolvimento com 

um projeto que envolve pessoas ou 
empresas estrangeiras. Uma viagem 
internacional pode precisar de 
reavaliações. O momento envolve 
nervosismo. Procure meditar.

Ingredientes: 1 colher (sopa) de creme vegetal light; 1/2 
cebola picada; 2 colheres (chá) de gengibre ralado; 1/2 kg de 
filé de frango cortado em cubos médios; 1/2 xícara (chá) de 
vinho branco seco; 1/2 xícara (chá) de água; 1/2 xícara (chá) 

de salsão picado; 1 maçã verde grande com casca picada; 1 xícara (chá) de maionese 
light. Modo de Preparo: Em uma panela média, derreta o creme vegetal light e refogue 
a cebola e o gengibre por 1 minuto, acrescente o frango e refogue até dourar, junte o 
vinho branco e a água, cozinhe em fogo médio por 10 minutos ou até ficar macio, 
adicione o salsão e a maçã, cozinhe por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando 
acrescente a maionese light e misture. Sirva em seguida.

Cozinha da Dona Orfélia

Frango com gengibre, salsão e maçã

Leve o charme dos pontos 
de tricô para as suas unhas

PERFEITO PARA A ESTAÇÃO!

A inspiração para a arte nas unhas pode surgir de qualquer lugar, e 
o estilo que promete dominar este inverno saiu diretamente do guarda-
roupa: as knitted nails, que foram hit na temporada de frio internacional, 
são inspiradas nos pontos das blusas quentinhas de tricô. Por utilizar apenas 
textura, esse tipo de nail art é discreta e você pode escolher as cores e pontos 
de sua preferência. Vale fazer em todas as unhas, intercalando com esmalte 
comum ou mesmo uma filha única. O melhor esmalte para criar os relevos é 
o em gel, sem necessidade de finalizar na máquina de luz utilizada nos 
salões, mas os mais cremosos também funcionam. Para fazer, pinte as 
unhas com a cor escolhida. Com a ajuda de um palito, pegue uma boa 
quantidade de esmalte e faça o risquinho. Repita até que você fique 
satisfeita com a grossura e o desenho. Aguarde secar e finalize com extra 
brilho. (Fonte e Foto: DaquiDali)

Loiro suave 5 tipos de coloração 
para iluminar os fios

VISUAL ILUMINADO

Estamos em junho, mês em que ocorrem as tradicionais festas juninas, típicas do nordeste, e que ocorrem em todo o país. E como 
são festas caipiras é necessário ir vestida a caráter com as roupas e maquiagens adequadas para encarnar a personagem. Apesar de ser uma 
festa tradicional, as roupas e maquiagens mudam de acordo com as tendências de cada época, tornando o look caipira mais urbano e atual. 
Confira algumas dicas para você arrasar na festança. Para mulheres de cabelo curto é recomendado que passe primeiro o corretivo, base e 
pó compacto de maneira que fique no mesmo tom, o objetivo é corrigir todas as imperfeições como manchas, espinhas, etc. com o corretivo 
e depois uniformizar com a base e o pó compacto. Passe uma sombra em tom bege claro para iluminar o olhar e em seguida uma sombra 
vermelha ou laranja da linha dos cílios até o côncavo. Passe sombra marrom no canto da pálpebra esfumaçando. Opte pelo rímel, deixando 
os olhos maiores e depois encerre os olhos com lápis preto. Passe blush na cor rosa nas bochechas para parecer boneca, batom vermelho nos 
lábios e uma fita vermelha no pescoço para combinar. No cabelo faça babyliss para ficar com muitos cachos e passe uma fita de cetim no 
alto da cabeça. Já para as mulheres que usam e abusam do cabelo comprido é recomendado que passe corretivo, base e pó compacto para 
corrigir as imperfeições e deixar a pele em tom uniforme, depois passe uma sombra cor de rosa claro para iluminar o olhar, em seguida 
passe sombra marrom esfumaçando da linha dos cílios até o côncavo, passe o rímel e lápis de olhos em seguida passe blush na cor rosa para 
parecer boneca e finalize sua maquiagem passando o batom rosa escuro nos lábios. No cabelo você deve dividi-lo ao meio e fazer duas 
tranças embutidas. Passe duas fitas de cetim na cabeça formando uma tiara. Os vestidos podem ser vermelhos e rosas combinando com a 
maquiagem, ou então pode optar pelo que desejar, pois a maquiagem é um destaque a parte.    (Fonte: Novas do Dia  e Foto: Reprodução) 

Sugestões e dicas para Maquiagens de festa junina

COTIDIANO
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Avenida Getúlio Vargas, 1189 - Monte Verde - 3223-3200

Venham todos prestigiar 

17º Arraiá Correa dias 8,9 e 10 de julho

A Maior e melhor festa Julina da região A mais de 19 anos com você

 Assembleia Legislativa instalou Anesta quinta-feira (16), a Frente 
Parlamentar em defesa dos 

direitos dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combates a 
Endemias. Requerida pelo deputado Dr. 
Leonardo (PSD), que está como 
coordenador geral, a Frente pretende 
buscar medidas efetivas que atendam de 
fato, as necessidades da categoria, que 
hoje sofre com o baixo salário e as más 
condições de trabalho.

Dr. Leonardo, que é medico, 
atuou seis anos no Programa de Saúde da 

Família (PSF), destacou a importância 
desses profissionais no Sistema Único 
de Saúde (SUS). “É uma categoria de 
extrema relevância na saúde pública, 
mas, infelizmente, não são valorizados 
como devem. São eles que fazem a 
saúde com assistência, são eles que 
cuidam dos pacientes na ponta. Quando 
atuei no PSF, 88% dos problemas se 
resolviam somente com a atuação desses 
profissionais, que vão as casas, fazem o 
assistencialismo, prestam o trabalho 
corpo a corpo”, disse.

O parlamentar criticou que a 

bonificação de final de ano, repassada 
pelo Ministério da Saúde, aos 
municípios, não foram entregues aos 
agentes. O deputado explicou que a 
Frente pretende, ao final de seus 
trabalhos, fazer um relatório conclusivo 
e até recomendativo aos governos 
estadual e federal, propondo a criação de 
Projetos de Leis que regulamente, 
definitivamente, o piso salarial, bem 
como o adicional de insalubridade.

“Dos 141 municípios, somente 
nove fizeram o repasse, que é um abono 
salarial da categoria. Isso não pode 
acontecer, é um absurdo. Queremos 
garantir que os repasses sejam feitos em 
sua integralidade, pois, cada prefeitura 
age de uma maneira, não respeitando os 
direitos dessa categoria tão sofrida e que 
presta um relevante serviço social”, 
destacou.

O coordenador técnico da 
Frente, Carlos Eduardo explicou que as 
reuniões serão semanais e a primeira, 
após a instalação já está marcada para a 
próxima segunda-feira (20). A Frente 
tem um prazo regimental de dois anos, 
podendo ser prorrogada por mais dois, 
contudo, não pode passar de uma 
legislatura. “No primeiro momento 
vamos visitar as regiões, levantar as 
demandas de cada município, reunir 
com os prefeitos. A Frente conta com 
uma boa estrutura dentro da Assembleia, 
temos uma sala específica, aonde vamos 
nos reunir semanalmente, contando com 
o apoio de uma equipe jurídica”.

respeitar os nossos direitos. Estamos 
muito confiantes, pois sabemos do 
trabalho deste parlamentar quando 
esteve a frente da saúde. Ele conhece 
perfeitamente a nossa realidade, por já 
ter atuado no PSF”, ressaltou.

A situação dos agentes já está 
sendo debatida nacionalmente. O 
deputado federal, Valtenir Pereira 
(PMDB) é o coordenador geral da 
Frente Parlamentar Mista, composta por 
deputados federais e senadores. Uma 
das lutas do peemedebista é garantir 
uma aposentadoria especial a categoria. 
Ele falou também sobre as Portarias que 
pretendem 'extinguir' a profissão. Para 
ele, o ofício dos agentes comunitários de 
saúde é de fundamental importância à 
saúde da população, visto que são 
responsáveis por diversas tarefas de 
auxilio e prevenção de doenças e 
endemias, como a identificação de 
famílias e indivíduos expostos a 
situações de risco. 

“Os prejudicados são os 
valorosos agentes comunitários de 
saúde e, mais ainda, a própria sociedade, 
sobretudo, os mais humildes, pois a 
população carente necessita desse 
trabalho”.

Em Mato Grosso, são mais de 
10 mil trabalhadores. A presidente do 
Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde de Mato Grosso (Sindacs), 
Dinorá Magalhães informou que o 
salário é de R$ 1.014. A categoria, 
segundo ela, briga pelo adicional de 
insalubridade de 20%. “O que buscamos 
é que o estado se sensibilidade e entre 
com uma contrapartida, para a 
complementação desse salário. 

Os agentes que trabalham nas 
zonas rurais sofrem mais, pois eles 
compram meios de se locomover com o 
próprio dinheiro, abastece com recurso 
próprio, se quebrar ele mesmo tem que 
arrumar, não tem suporte para trabalhar. 
Se ficamos doentes não temos respaldo é 
por nossa conta mesmo. Estamos muito 
esperançosos com a criação dessa 
Frente, pois acreditamos que teremos 
respaldo na questão política, nos 
diálogos com os poderes”, salientou.

O agente comunitário de saúde, 
de Cáceres, Eliesio Arcanjo de Deus 
alegrou-se por saber que Dr. Leonardo 
está encabeçando a luta no estado. “É 
muito bom ver que o deputado da nossa 
cidade, está lutando por toda a categoria, 
isso demonstra sua preocupação em 

a manhã de quinta-feira, a NPolícia Militar recebeu 
informações que na estrada 

próximo a Jacobina um carro estava 
em chamas e segundo a declarante 
tinha uma pessoa dentro.  

 Atendendo ao chamado a 
GU foi até o local indicado e 
encontrou um corpo carbonizado 
dentro do porta-malas do veículo 
Fiat Uno, placa AVD 9731 de 
Curitiba-PR que ainda estava em 
chamas, sendo acionado o Corpo de 
Bombeiros, que compareceu no 
local. 
 A Polícia Militar acionou a 
Politec e a Polícia Civil, que também 
comparecem e realizaram os 
trabalho de praxe.

De acordo com a polícia o 
local onde estava o carro é 
conhecido como estrado do Boi 
Morto, que fica a aproximadamente 
40 km de Cáceres.

O corpo carbonizado foi 
recolhido pela perícia técnica e 
deverá passar por biópsia par que 
seja possível a identificação.

pelos policiais  em uma pochete de 
propriedade do passageiro  de 42 
anos.  Em conversa com a PRF o 
suspeito  relatou que comprou o  
ouro na cidade de Porto Velho-RO e 
que pagou pela mercadoria R$ 
92.000,00 (Noventa e dois mil reais).

Diante dos fatos o suspeito e 
o  o u r o  a p r e e n d i d o  f o r a m  
encaminhados  a Delegacia de 
Polícia Federal de Cuiabá, para 
providências que o caso requer.

urante abordagem de rotina, Drealizada na BR 070, em 
vistoria a um ônibus de 

l inha da  empresa  Expresso 
Itamarati,  que fazia o itinerário 
Porto Velho/Cuiabá, foi encontrado 
de posse de  um  dos passageiro 
identificado pelas iniciais  V.F.M.   
756 gramas de ouro.  A ação 
aconteceu no Km 735 por volta das 
09h 57.

O produto foi encontrado 

DEFESA

Frente Parlamentar vai levantar 'in
loco' demandas dos agentes de saúde
Lis Ramalho

 
Foto: JL Siqueira

Situação dos agentes já está sendo debatida nacionalmente

QUEIMA

Corpo carbonizado é encontrado dentro
de carro pela Polícia Militar em Cáceres
Da Redação

Foto: PM-MT

Carro estava abandonado em chamas na estrado do Boi Morto

DANÇOU

PRF apreende 756 gramas de ouro em ônibus
Da Redação

756 gramas de ouro apreendida pela PRF

Foto: PRF
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pra cá, no fundo torci muito para que 
este prêmio fosse meu, e ele veio, só 
tenho que agradecer ao Atacado 
Pantanal, estava precisando”, 
reconheceu ela.

Para  Edi l  Garc ia ,  as  
promoções e sorteios são uma 
c o n s t a n t e  n a  p o l í t i c a  d e  
relacionamento do Atacado Pantanal 
com seus clientes. “Procuramos 
s e m p r e  b e n e f i c i a r  n o s s o s  
consumidores,  com diversas 
promoções e sorteios de brindes, é 
uma forma de presenteá-los. Este 
ano ainda teremos pelo menos mais 
três sorteios”, confidencia Edil. 
Continuam as promoções - Dia 30 
de julho o Atacado Pantanal vai 
sortear 5 mil reais da promoção saia 
de férias despreocupado, uma 
parceria com a SC Johnson e no dia 
1º de setembro, a empresa vai sortear 
uma TV de Led Full HD Philips de 
43”. 

Outras promoções estão 
sendo projetadas. Ainda para 2016, 
aproveitem e participem.

  Atacado Pantanal, mais Ouma vez, em sua política de 
prestigiar seus clientes, 

sorteou mais um prêmio, desta vez 
um freezer horizontal do concurso 
cultural Coca-Cola. Participaram da 
promoção todos consumidores que 
compraram refrigerantes desta 
marca e que escreveram uma frase. 
 A felizarda foi a cliente 
Elaine Batista Fidélis, residente na 
rua Prudente de Morais, Bairro 
Jardim Cidade. “Coca-Cola o 
refrigerante que dá sabor a vida”, 
com esta frase Eliane levou o prêmio 
cobiçado por uma grande quantidade 
de pessoas que depositaram seus 
cupons nas urnas.

A vencedora do concurso, 
recebeu o prêmio das mãos da 
Gerente do Atacado Pantanal, Edil 
Garcia e do Promotor de Vendas 
Jonathan Lima. A premiada Elaine 
Fidélis, não escondeu sua alegria ao 
ser informada que havia ganhado o 
prêmio. 

“Fiquei muito feliz e já corri 

 Operação ÁGATA  em sua A11ª edição, é  parte do Plano 
Estratégico de Fronteiras 

(PEF) criado por decreto em junho 
de 2011, para o incremento de ações 
d e  c o m b a t e  a o s  c r i m e s  
transfonteiriços. Além da Marinha, 
do Exército e da Força Aérea,  
participam da ação agentes da 
Polícia Federal (PF), Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Polícia 
Militar e Polícia Civil do Estado de 
Mato Grosso.

As ações estão sendo  
desenvolvidas entre as cidades de 
Comodoro (MT) e Mundo   Novo 
(MS) em uma extensão de  
aproximadamente 2.503 Km. De 
acordo com material divulgado pelo 
Exército, em função dos Jogos 
Olímpicos o Ministério da Defesa 
optou por uma mobilização que 
envolvesse toda a faixa de fronteira 
terrestre, em áreas específicas de 
fronteira fluvial.

A Operação Ágata além do 

iniciativas do centro são enaltecidas 
pelos juízes, representantes do 
Ministério Público, Defensoria Pública 
e advogados, tendo em vista a 
celeridade e efetividade com que os 
conflitos são resolvidos, evitando 
desgaste emocional e financeiro das 
partes envolvidas”, informa.

A juíza diz ainda que após a 
instalação do Centro várias demandas 
foram resolvidas efetivamente, 
evitando-se a judicialização de novas 
ações. “Só temos a agradecer ao 
Tribunal de Justiça e ao Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos, por meio da 
desembargadora Clarice Claudino da 
Silva e do juiz Hildebrando da Costa 
Marques, por instalar essas unidades no 
interior, visando à resolução os 
conflitos da população, estimulando a 
p a c i f i c a ç ã o  s o c i a l  e ,  
consequentemente, desafogando o 
Judiciário”, completou.

Além do atendimento diário, a 
unidade tem vários projetos em 
andamento como as oficinas de pais e 
filhos realizadas mensalmente em 
parceria com a Primeira Vara de 
Família e Sucessões, o atendimento nos 
bairros e ações globais. Para o segundo 
semestre outros projetos estão sendo 
planejados, dentre eles a mediação 
escolar, mediação nas igrejas e 
delegacias.

 erminou ontem o curso de TCapacitação em Técnicas de 
Mediação Judicial realizada 

com tr inta  e  seis  servidores ,  
colaboradores da Justiça e profissionais 
liberais da Comarca de Cáceres. A 
capacitação que teve início na segunda-
feira, 13, foi o terceiro treinamento 
realizado no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - 
Cejusc, que está em funcionamento há 
quase dois anos.

Para o advogado Esmeraldo, 
que já passou por capacitação 
semelhante há 4 anos pelo programa 
Justiça Comunitária,  a conciliação e a 
mediação são de suma importância e 
estão humanizando a formação 
jurídica. “Com a conciliação e a 
mediação aprendemos a respeitar o 
outro. Além disso, esse é um processo 
mais rápido e mais simples de se 
solucionar um conflito do que por meio 
do litígio”, garante. “O meu objetivo de 
fazer essa capacitação novamente é 
somar conhecimento sobre o novo 
Código de Processo Civil (CPC)”, 
afirma. O novo CPC, que entrou em 
vigor em março desse ano, determina 
que no início de toda ação judicial cível 
seja realizada, obrigatoriamente, uma 
audiência de conciliação. De acordo 

com Maria Helena de Deus Bezerra, 
uma das instrutoras do curso, o novo 
CPC traz mudanças de cultura da 
impos ição  para  a  cu l tu ra  da  
humanização das relações humanas. 

Ela destaca que o artigo 3º 
prevê que a qualquer tempo o juiz pode 
p r o m o v e r  a u t o c o m p o s i ç ã o ,  
conciliação/mediação, com auxílio de 
um terceiro facilitador, neutro e 
imparcial, o mediador. “A mediação dá 
às partes a oportunidade de decidir o 
que for melhor para ambos, buscando 
sempre a pacificação social e 
restabelecendo a comunicação entre as 
partes”, explica.

A gestora do centro judiciário 
de Cáceres, Adriana Del Castanhel, 
relata que o melhor de tudo é que essa 
capacitação busca alcançar toda a 
sociedade cacerense e não fica restrita 
aos servidores da comarca. “O objetivo 
do  cu r so ,  a l ém de  capac i t a r  
conciliadores e mediadores para atuar 
no Cejusc, é também de disseminar a 
cultura da paz”, confirma. Os trabalhos 
no Cejusc de Cáceres foram iniciados 
em julho de 2014 e, de acordo com a 
juíza coordenadora, Hanae Yamamura 
de Oliveira, todos os eventos são 
objetos de elogios e de reconhecimento 
por parte da população local. “As 

atendimento médico, odontológico e 
hosp i t a l a r  aos  loca i s  onde  
concentram famílias carentes. De 

combate a ilícitos, realiza Ações 
Cívico-Sociais (ACISO), que 
consistem em atividades como 

gra tu i t amente  a t end imentos  
médicos e odontológicos e aplicação 
de vacinas. 

Além dos atendimentos  o 
evento conta com palestras, 
apresentações de Karatê, Capoeira, 
Jiu-Jitsu, danças e exposição de 
material bélico.   Apoiando a ação a 
Prefeitura Municipal, o Sesi e a Cruz 
Vermelha.

acordo com o balanço integrado, as 
dez edições da Ágata resultaram em 
mais de 300 mil procedimentos de 
saúde, distribuição de cerca de 220 
mil medicamentos,  além de 
vacinação de 10 mil pessoas.

Em Cáceres a Ação Cívico-
Social acontece hoje, 18, a partir das 
8h, na Praça do Estádio Geraldão,  
onde  estará sendo realizado  

11ª Operação Ágata realiza hoje
em Cáceres Ação Cívico-Social

ACISO

Da Redação

Ágata combate crimes como narcotráfico, contrabando de armas, munições e outros

Foto: Divulgação

As ações estão sendo  desenvolvidas entre as cidades de Comodoro (MT) e Mundo   Novo (MS)

CONHECIMENTO

Capacitação em Técnicas de Mediação
Judicial foi realizada no CEJUSC Cáceres
Redação c/ Assessoria TJMT

 
Foto: TJMT

Trinta e três pessoas participaram da capacitação

PREMIAÇÃO

Atacado Pantanal entrega freezer
do concurso cultural Coca-Cola

Esdras Crepaldi

 
Foto: Assessoria

Eliane Batista Fidélis recebendo a premiação

BOLAS PRETAS

Para a falta de água em vários bairros da cidade. A 
reclamação  continua. Reforma de cá, reforma de lá, taxa 
daqui, taxa acolá e a situação permanece a mesma em 
Cáceres. Muitos moradores reclamando da falta de água, 
a única coisa que não falta é a continha que chega 
religiosamente todo mês e daquele jeito.   E agora qual o 
problema?  Fora isso ainda tem umas reclamações que o 
mesmo hidrômetro tem duas cobranças de taxa de lixo, e 
a coleta daquele jeito.  Com a palavra a Autarquia Águas 
do Pantanal....

BOLAS BRANCAS

Para a ronda escolar que foi criada com a finalidade de 
reprimir a violência dentro das escolas e orientar  nossos 
jovens e crianças. O trabalhos realizado pelos policiais 
de interatividade com alunos aproximam as crianças da 
policia,  mudando assim o conceito de que o trabalho da 
policia não é apenas para reprimir o crime e prender 
pessoas e sim também para ajudar e orientar. Parabéns a 
todos envolvidos!

BOLAS PRETAS

Para os motoristas que mesmo sabendo da Lei de 
Trânsito,  ainda assim continuam a cometer infrações, 
entre elas dirigir alcoolizado. Fato este que se 
comprovou com números de CNH recolhidas em plena 
quarta-feira na primeira Operação da Lei Seca.  Imagina 
se fosse em uma sexta-feira que é o dia da semana tido 
como dia de "bebemorar".   Álcool e direção não 
combinam, fica a dica.

BOLAS BRANCAS

Para o recapeamento que vem sendo realizado na Rua 
Padre Cassemiro. A população espera que outras vias 
como a Avenida Tancredo Neves e Avenida Santos 
Dumont também recebam a visita dos maquinários e um 
recapeamento digno de uma Princesa. Estamos 
aguardando.

Cáceres-MT, 18 e 19 de junho de 2016
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Na oração, é Deus quem vem 
primeiro ao nosso coração, bate à nossa 
porta, desejoso e ansioso para falar conosco 
“Quando orardes, não useis muitas palavras, 
como fazem os pagãos. Eles pensam que 
serão ouvidos por força das muitas 
palavras” (Mateus 6, 7).

A oração é o nosso elo de comunhão 
com o Senhor; por meio dela fazemos 
comunhão com Deus, falamos com Ele e Ele 
fala ao nosso coração. A oração é uma 
conversa amiga, de Pai para filho e de filho 
para Pai. Na oração, é Deus quem vem 
primeiro ao nosso coração, bate à nossa 
porta, desejoso e ansioso para falar conosco.
Todas as vezes que decidimos orar, estamos 
decididos a responder para Deus, que bate à 
nossa porta. Por isso, nenhuma oração é 
perdida e vã; ela é o meio mais sublime de 
chegarmos ao coração do Senhor.

Alguns elementos tornam nossa 
oração mais frutuosa, porque, quando 
vamos conversar com alguém, precisamos 
saber o que dizer, como expressar aquilo 
que queremos. A oração é fruto da relação de 
confiança do filho para com seu Pai e da 
confiança que este Pai tem para com Seu 
filho. Todas as nossas orações devem ser 
revestidas de uma sinceridade muito 
profunda: “Como estou cansado, Senhor!”, 
“Estou extremamente cansado, angustiado, 
triste, perturbado e mal-humorado!”, e 
colocamo-nos para Deus do jeito que somos 
e estamos, porque Ele nos conhece dessa 
forma. Não precisamos usar de muitos 
artifícios para conversar com o Senhor, 
temos que ser os mais espontâneos e 
naturais que possamos ser.

A Palavra de Deus, hoje, está nos 
dizendo que não é com força e repetição das 
palavras que vamos atingir o coração de 
Jesus. Repetimos algumas orações para que 
o nosso coração possa fixar o sentido 
daquilo que estamos pedindo. Algumas 
orações são de súplicas e pedidos, por isso é 
feita num ritmo onde se tem uma ladainha: 
“Senhor, ouviu-nos, escutai-nos, tende 
piedade de nós”. E se repete não só as 
palavras, mas cada repetição é uma súplica.

Por que no terço temos de repetir 50 
Ave-Marias? Porque cada Ave-Maria é 
única, e cada uma delas, quando rezamos no 
santo terço, endossam o nosso coração para 
que nos unamos a Deus. A Ave-Maria é a 
oração da Mãe que se une ao Senhor, que se 
junta a nós num pedido de súplica 
incessante a Ele.

Quando o Senhor diz que não 
devemos repetir as palavras, é para não 
sermos cansativos naquilo que estamos 
colocando. “Senhor, eu te peço isso e 
aquilo”, basta pedir uma vez e confiar. As 
súplicas, os louvores, podem ser pedidos 
para engrandecer o nome do Senhor.

Um elemento fundamental é que, 
muitas vezes, falamos e falamos, mas não 
escutamos Deus falar ao nosso coração. Por 
isso, oração é a que vai, mas é a que vem 
também. A oração que bate aos ouvidos de 
Deus precisa ir até Ele e voltar aos nossos 
ouvidos, por isso nossas orações não podem 
ser somente para falarmos e não deixarmos 
Deus falar a nós.

Que aprendamos, a cada dia, a fazer 
comunhão com o Senhor pela via da oração 
e tenhamos um coração que se abra para 
escutar a voz d'Ele.
Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.

Estamos nas ruas. Não de braços 
cruzados, acomodados, relaxados, mas 
erguidos, mexendo-os no compasso das 
palavras de ordem, proferidas aqui e acolá. 
Não estamos acomodados, acocorados, 
cabisbaixos, perdidos em um canto, mas 
em pé, em movimento, em constante 
agitação e atenção. O vento, muito amigo, 
soprando a nosso favor, dá projeção e leva 
nossas vozes, nossos gritos e clamores aos 
dev idos  des t ina tá r ios ,  aos  que ,  
inexplicavelmente, pretendem, com a 
borracha da incoerência e da contradição, 
a p a g a r  d i r e i t o s ,  l e g i t i m a m e n t e  
conquistados, como se fossem rabiscos mal 
feitos num exercício escolar.

A princípio, parece-nos que se 
esquecem propositadamente do fato de que 
direitos não são joguetes, peças ou moedas 
de troca. Que não estão sujeitos a uma 
perversa dinâmica de barganhas, 
concessões seletivas ou a uma desmedida 
flexibilização. De norte a sul deste estado, a 
marcha de trabalhadoras e trabalhadores 
está trazendo o debate, o diálogo e as 
divergências para o espaço público, local 
de onde nunca deveriam ter se ausentado. 
A f i n a l  d e  c o n t a s ,  v e n h a m o s  e  
convenhamos, não há qualquer sentido 
vivermos sob a égide de um regime 
democrático cujos protagonismos são 
esvaziados, mascarados e ignorados, ou, 
cujas possibilidades de empoderamentos 
coletivos são negadas ou abafadas.

Não estamos em guerra. Não 
estamos pedindo para apanhar. Não 
queremos violência ou derramamento de 
sangue. Não queremos balas de borracha 
cravadas em nossos corpos, spray de 
pimenta a nos cegar, tampouco bombas de 
efeito moral a nos atordoar. Não queremos 
impedir a prerrogativa de ir e vir de Ciclano 
ou de Beltrano. Não temos pistolas 
e s c o n d i d a s  n a s  m a n g a s ,  r i f l e s ,  
metralhadoras, e,  a depender da 
imaginação, bazucas, mísseis, tanques 
portáteis ou armas químicas na mochila. 
Não temos um meticuloso plano de invasão 
ou de ocupação. Não somos agentes 
secretos ou espiões infiltrados.

C a r r e g a m o s  s ó  a  n o s s a  
experiência, os anos dedicados, o nosso 
olhar, as agruras de um cotidiano muitas 
vezes não muito animador. Carregamos as 
marcas do descaso, das infinitas promessas 
não cumpridas, do engodo, da falsa 
moralidade propagada, de uma legalidade 
oportunista aplicada. Carregamos 
responsabilidades pelos acertos e pelas 
falhas, pelos lucros e pelos prejuízos, pelas 
vitórias e pelas derrotas.

Não queremos muitas coisas. Nada 
impossível. Humildemente, queremos ser 
ouvidos. Queremos participar da 
construção de um caminho comum, 
concelebrado. Queremos sentar a mesa, 
não apenas simbolicamente, mas, digamos, 
realisticamente, compartilhando alegrias e 
tristezas, propondo arranjos e rearranjos, 
dividindo, equanimemente, o arroz, o 
feijão, a mistura, a sobremesa e a bebida. 
Queremos subverter a lógica egoísta que 

a t r i bu i ,  em  g rande  med ida ,  ao  
funcionalismo público, desproporcional e 
desarrazoadamente, o dever de suportar os 
efeitos das cíclicas e, não nos enganemos, 
permanentes crises do modo de produção 
capitalista. Queremos sonhar com dias 
melhores.

A rotina desta justa contenda tem 
nos ensinado que, para além das 
informações e comunicados a alimentarem 
a nós mesmos, é salutar que empreguemos 
esforços, no intuito de, dia a dia, 
disputando literalmente os minutos, 
esclarecer a sociedade acerca do que 
estamos vivenciando, de modo a termos 
mais e mais sujeitos históricos a nos apoiar 
nesta causa, que, sem sombra de dúvidas, 
transcende-nos. Não podemos mais 
permitir que quem quer que seja subestime 
a população, que a aposta na despolitização 
reforce retrocessos.

Nós, servidores públicos das mais 
diversas categorias de Mato Grosso, 
estamos em GREVE. Não almejamos 
esmolas, privilégios ou benesses, somente 
o que nos é de direito, somente o que nos 
garante a Constituição da República 
Federativa do Brasil e a legislação 
estadual. Em que pesem os ataques, as 
mentiras e as meias verdades enfrentadas, 
unidos, sem esmorecer, de mobilização a 
mobilização, em constante e profícua 
socialização de vivências com os 
companheiros e companheiras da educação 
básica, da saúde, da polícia civil, do 
Instituto de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (Indea) e dos 
sistemas penitenciário e socioeducativo, 
t emos  consegu ido  iden t i f i ca r  e  
compreender o precário e frustrante 
contexto no qual o funcionalismo está 
inserido.

A greve não é caso de polícia, não é 
um comportamento golpista com o fito de 
se implantar o comunismo no país, como 
antes se divulgava, e, infelizmente, ainda 
segue pairando no imaginário de alguns. 
Ao contrário, a greve consiste na 
paralisação das atividades laborais a fim de 
pleitear melhorias das condições de 
trabalho, ou, como na realidade que 
hodiernamente nos atinge, a fim de 
concretizar o cumprimento do que já foi, de 
alguma forma, pactuado. Trata-se, 
portanto, de um instrumento de reunião de 
forças, a ser usado por aqueles que se 
ag issem indiv idua lmente ,  pouco  
avançariam.

A greve não é deste ou daquele 
sindicato. A greve não é fruto da cabeça 
deste ou daquele dirigente. A greve não é 
um pretexto para descansarmos antes da 
hora ou mesmo um modo de anteciparmos 
nossas férias. A greve não é brincadeira. A 
greve é genuína,  é atividade,  é 
so l idar iedade ,  é  f ra te rn idade ,  é  
companheirismo. A greve é humanidade, é 
transparência, é coesão, é união, é 
concentração. A greve é a defesa de nossa 
dignidade pública.
José Ricardo Menacho  escritor de “O 
Plural do Diverso”.
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Pela oração chegamos 
ao coração de Deus

Em defesa de nossa dignidade pública: estamos em greve!
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