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s i tuação juntamente  com a  
guarnição da PM,  logo o filho da 
vítima Anderson Nunes Córdova 
chegou ao local, desesperado pedia 
para o pai não morrer. 
 O corpo de bombeiros 
prestou socorro à vítima que foi 
encaminhada em estado grave ao 
Hospital Regional, vindo a óbito 
momentos depois. O corpo foi 
encaminhado para a perícia médica, 
para procedimentos de praxe. 
 De acordo com a Polícia, a 
vítima havia cumprindo dois anos e 
seis meses de prisão e usava 
tornozeleira eletrônica. 
 Até o encerramento desta 
edição, ninguém havia sido preso. 
 O  c a s o  s e g u e  s o b  
investigação da Polícia Civil, que 
não descarta crime de execução, mas 
também trabalha com a hipótese de 
uma briga de trânsito.

 vítima Antônio Telmo AAraújo Faria Córdova, de 48 
anos, foi alvejado por três 

disparos de arma de fogo na manhã 
de ontem no centro da cidade. 
 Segundo testemunhas e de 
acordo com vídeo registrado por 
câmeras do comércio local,   
Antonio  vinha na Rua Marechal 
Deodoro virando a Rua da Tapagem 
seguido por um Ford Ka de cor 
branca, que segundo testemunhas 
era ocupado por dois homens, 
quando em frente a Massaroca a 
vítima parou a moto e foi ter com os 
ocupantes do carro, ao se aproximar 
foi alvejado com o primeiro tiro, 
ainda tentou correr junto ao carro 
quando recebeu mais dois disparos, 
vindo a cair ao solo.
 Minutos após o crime Dr. 
Alex Cuyabano que estava próximo 
ao local, assumiu o comando da 

propriedades, posses rurais e sua 
inserção na base de dados da SEMA 
de maneira ágil e eficiente. 
 Ass im,  incen t ivar  os  
proprietários rurais a efetuarem o 
cadastramento, concedendo a não 
autuação referente ao passivo 
ambiental, conforme Decreto Nº 
7.029, de 10 de dezembro de 2009 
que institui o Programa Federal de 
Apoio à Regularização Ambiental de 
Imóveis Rurais, denominado 
"Programa Mais Ambiente".
 O  s e g u n d o  e n c o n t r o  
aconteceu no final da tarde onde foi 
discutido o tema Licenciamento 
Ambiental  com proprietários de 
p o s t o s  d e  c o m b u s t í v e l  e  
distribuidora de gás, com o mesmo 
objetivo orientar e esclarecer as 
duvidas.

 oi realizada na manha de Fontem no SESI Clube de 
Cáceres reunião com os 

pequenos  produtores  rura i s  
objetivando o esclarecimento de 
duvidas sobre o CAR - Cadastro 
Ambiental Rural. 
 De acordo com o diretor 
regional da SEMA em Cáceres, Luiz 
Sergio Lara Garcia, foi um encontro 
muito produtivo,  uma vez que é 
importante promover essas reuniões 
com os pequenos produtores 
buscando aproximá-los  da SEMA.

 Pois um dos objetivos da 
instituição além da fiscalização é 
orientar e esclarecer possíveis 
dúvidas que o produtor rural possa 
ter. 
 O Cadastro Ambiental 
Rura l  cons i s t e  no  r eg i s t ro  
cartográfico e literal dos imóveis 
rurais junto a Secretaria de Meio 
Ambiente, por meio eletrônico, para 
fins de controle e monitoramento. 
 E tem como objetivo 
principal promover a identificação, a 
regularização ambiental  das 

m so len idade  fes t iva  Erealizada na noite de quinta-
feira, 14, o Lions Clube de 

Cáceres,  empossou nova diretoria 
para o ano leonístico de 2016/2017.
 Presentes na ocasião o 
prefeito Francis Maris Cruz, a 1ª 
Dama Maria Queiroz Menezes Cruz 
, presidente da câmara Marcinho 
Lacerda, ex-governador do Lions  
Washington Cançado, Presidente do 
Lions Portal do Pantanal Cléia 
Cecília Faria, convidados, imprensa, 
companheiros leões e domadoras 
integrantes do Lions Clube de 
Cáceres. 
 Assumiu  a presidência do 
Léo Thayane Hugles, que empossou 
os demais companheiros Lucas 
Eduardo, Kaique Barbosa, Vitória 
Egues e Álvaro. Na ocasião 
assumiram perante os presentes o 
compromisso de desempenhar a 
função do cargo hora ocupado 
ajudando aos demais membros a 
promover a unidade entre os 
associados, bem como apoiar todas 
as ações e projetos desenvolvidos. 
 Lucides Ortega recebeu a 
presidência do companheiro leão 
José Elson Pires de Souza que 
deixou o cargo agradecendo o 
companheirismo durante seu 
mandato, enfatizando que todo 
trabalho executado  não é mérito do 
presidente e sim de todos aqueles 

saúde. 
 O presidente empossado, 
Lucides Ortega afirma que no 
comando da ent idade,  dará  
continuidade ao trabalho da atual   
diretoria, com ênfase para a 
campanha da visão e outras 
iniciativas que objetivam buscar 
recursos f inanceiros para a 
manutenção das atividades, partindo 
do significado da palavra LIONS:  
"Liberdade, Inteligência, Ordem, 

que estiveram participando das 
atividades realizadas pelo clube.  
Citou que durante o ano leonístico 
que comandou o clube o foco foi a 
visão, sendo realizadas durante o 
período mais de 100 cirurgias de 
catarata e pterígio e ainda estão 
agendadas para esse mês mais 25 
cirurgias, graças ao convênio com o 
Instituto Lions da Visão e apoio 
incondicional da prefeitura de 
Cáceres, através da secretaria de 

emendas que visem o bem estar.  
 A nova diretoria do Lions é 
composta por: José Elson Pires, Luiz 
Ponce, Elizabete de Oliveira, Vanda 
Inês, Salete Olegair Tramarim, Célia 
Pedrosa, Maria Neiva, Cecília 
Egues,  Marcos Antonio,  Misleh 
Abdel, Rosa Maria, Marqueza 
Paesano, Marilza Bertaglia e José 
Carlos Carvalho, que assumiram 
juntamente com o presidente 
Lucides Ortega o compromisso de 
honrarem a missão do Lions que é 
SERVIR. 

Nacionalismo e Serviço. 
 O prefeito Francis Maris 
agradeceu pela parceria firmada com 
o Lions no sentido de poder 
proporcionar a tantas pessoas uma 
melhor visão. E que a prefeitura 
e s t a r á  s empre  encampando  
campanhas quando a missão for de 
servir. 
 Para Marcinho Lacerda, 
além de servir, o Lions tem  a missão  
de fomentar valores e criação de 
novos líderes. E que a câmara estará 
sempre a disposição para aprovar 
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Lucides Ortega assume a presidência 
do Lions Clube de Cáceres
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Lucides Ortega recebeu a presidência do companheiro leão José Elson Pires de 
Souza que deixou o cargo agradecendo o companheirismo durante seu mandato

Presidente Lucides Ortega, vice-presidente Élson Pires e Diretoria do Léo Clube
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SANGUE FRIO

Homem é executado com três tiros na
manhã de ontem na Rua da Tapagem
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Vítima não teve chance de defesa
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Encontro sobre CAR e Licenciamento Ambiental

ORIENTAÇÃO

SEMA promove dois encontros em Cáceres 
sobre o CAR e Licenciamento Ambiental
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 Lucides Ortega é o novo presidente do Lions Clube de Cáceres. A posse 
ocorreu em jantar festivo na  sede do clube, na noite de quinta-feira, quando 
também foram empossados a diretoria do Léo Clube para o Ano Leonístico 
2016/2017.  Página 03
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Lucides Ortega assume a presidência 
do Lions Clube de Cáceres
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Diretoria empossada para o Ano Leonístico 2016/2017

SANGUE FRIO

Homem é executado com três tiros na
manhã de ontem na Rua da Tapagem
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Avenida Getúlio Vargas, 

1189 - Monte Verde 

A mais de 19 anos com você

m nota a  Prefeitura EMunicipal de Cáceres, 
através da Secretaria de 

Fazenda informa que o sistema 
online de emissão de nota fiscal 
de prestação de serviço, não 
estará funcionando neste  sábado 
(16)  e domingo (17).
 D e  a c o r d o  c o m  o  
comunicado será necessário 
nestes dias o desligamento do 
padrão de energia para a 
instalação da rede no novo prédio 
da Procuradoria do Município.
A secretaria conta com a 
compreensão de todos e informa 
que na segunda-feira, 18, o 
sistema retorna ao normal.

campanha  e l e i to ra l ,  s e rá  
permitida a distribuição de 
material político apenas no 
interior dos gabinetes dos 
vereadores. 
 N a s  d e m a i s  
dependências, a entrega de 
“santinhos”, folders, botons e 
demais publicidade de candidatos 
será proibida. 
 Não será permitido que 

Marcinho Lacerda (PMDB), 
expl ica  que a  Resolução 
aprovada está de acordo com o 
que determina o Tribunal 
Superior Eleitoral. 
 “Estamos cumprindo o 
que manda a Lei para que a 
democracia seja respeitada sem 
ofender a legislação eleitoral”, 
explica.
 E n q u a n t o  d u r a r  a  

 Câmara Municipal de ACáceres aprovou uma 
R e s o l u ç ã o  q u e  

regulamenta a Propaganda 
Eleitoral nas dependências do 
prédio legislativo. 
 A  m e d i d a  s e  f a z  
necessária para que a Lei 
Eleitoral seja observada e 
cumprida.
 O presidente da Casa, 

eleições dentro do prédio da 
Câmara, salvo nos gabinetes dos 
edis.

funcionários da Câmara façam a 
entrega de qualquer material 
publicitário relacionado às 

Promoções e Eventos

ELEIÇÕES

Resolução regulamenta Propaganda
Eleitoral nas dependências da Câmara
Assessoria

O presidente da Casa, Marcinho Lacerda (PMDB), explica que a Resolução aprovada está de acordo com o que determina o TSE

Foto: CMC

Marcinho Lacerda diz que medida visa cumprimento da Lei Eleitoral

FORA DO AR

Sistema de emissão de nota fiscal

estará fora do ar no fim de semana
Da Redação Foto: Arquivo

Senhora do Carmo - bairro do Junco, 
rua das Esmeraldas - Cohab Velha, 
rua dos Cardeais - Jardim do Trevo, 
rua Padre Casemiro, além de 
diversas ruas do bairro DNER.
 Dr. Leonardo também tem 
auxiliado o município, com recursos 
a  s e r e m  i n v e s t i d o s  n a s  
potencialidades culturais e turísticas 
da cidade. Mais uma vez, ele 
assegurou recursos para a realização 
do Festival Internacional de Pesca 
(FIPe). No ano passado, foram 
investidos R$ 500 mil em emenda 
parlamentar, neste ano, R$ 410 mil.
 Em 2015, ele também 
destinou R$ R$ 200 mil para a 
realização do carnaval de rua, R$ 
150 ao aniversário da cidade, R$ 140 
mil para a Festa da Pamonha, no 
distrito de Caramujo e R$ 200 mil 
para a realização do tradicional 
carnaval de rua e quase R$ 200 para a 
1ª Copa Integração Homem do 
Campo x Homem da Cidade, de 
Futebol. O intuito, segundo ele, é 
fortalecer as áreas de cultura e 
turismo, com o incentivo às 
f e s t i v idades  do  mun ic íp io ,  
fomentando assim, o comércio local, 
gerando emprego e renda, direta e 
indiretamente aos cidadãos.
 Sabendo que uma das 
pr incipais  necess idades  das  
comunidades rurais é o problema 
quanto à falta de água encanada, o 
deputado destinou R$ 8 mil para a 
compra de conjunto moto-bomba 
para equipar o poço artesiano no 
assentamento Sádia, e, caixa d'água 
para a comunidade de Taquaral.
 Dr. Leonardo visitou a 
cadeia pública de Cáceres. Na 
o p o r t u n i d a d e ,  a n a l i s o u  a s  
instalações da unidade, onde 
conheceu de perto a realidade dos 
reeducandos. Ele destinou uma 
emenda de R$ 50 mil ao projeto 
Oficina de Costura, onde os presos 
t e r ã o  o p o r t u n i d a d e  d e  s e  
profissionalizar e confeccionar 
roupas que poderão ser vendidas ou 
doadas às escolas publicas e outros 
lugares. Para o deputado, essa é uma 
forma de incentivá-los a mudança 
pessoal, pois prestando esse tipo de 
serviço, eles terão suas penas 
diminuídas. Além de ser uma forma 
de ressocializá-los, pois, muitos 
presos saem da cadeia sem nenhuma 
perspectiva de vida social.

Ao longo deste um ano e cinco meses 
de mandato, o deputado Dr. 
Leonardo (PSD) destinou emendas 
parlamentares para diversas áreas de 
Cáceres. Saúde, educação e 
infraestrutura são suas principais 
bandeiras, tendo em vista a 
necessidade do município.
 Ele mandou R$ 500 mil para 
investimento na saúde pública. Esse 
recurso será destinado à reforma e 
ampliação de leitos, criação de 
banco de leite materno, UTI 
neonatal, compra de equipamentos, 
para a estruturação do Hospital 
Regional e outras unidades de saúde 
da cidade. O recurso, segundo o 
deputado, deve ser aprovado e 
liberado pelo governo nos próximos 
dias. A expectativa é que em meados 
do mês de julho sejam feitos os 
repasses.
 “É gratificante ver que o 
nosso esforço valeu a pena. Sabemos 
das dificuldades que temos na saúde 
pública, mas não é da noite para o dia 
que vamos resolver os problemas 
que perduram há anos. Estamos 
trabalhando de forma correta, 
respeitando o dinheiro público, para 
não trazer os enormes prejuízos que 
a população paga até hoje”, afirmou 
Dr. Leonardo.
 O deputado, junto ao 
governo do Estado liberou R$ 3 
milhões, para reforma e manutenção 
básica de oito escolas estaduais de 
Cáceres. Ele anunciou também, a 
liberação de recursos para a 
construção de uma nova sede do 
Centro de Atenção Integral à Criança 
(CAIC). Futuramente, segundo Dr. 
Leonardo, mais unidades escolares 
serão contempladas.
 Em fevereiro, Dr. Leonardo 
foi convidado pela Unemat para ser 
padrinho do curso de Medicina. Ele 
já disponibilizou R$ 40 mil de 
emenda  pa ra  a  compra  de  
equipamentos e materiais visando à 
melhoria e o bom funcionamento 
dos laboratórios da instituição.
 Para infraestrutura urbana, 
ele mandou meio milhão que será 
usado na recuperação de ruas, com 
serviços de tapa buraco, em diversos 
bairros da cidade. As obras de 
revitalização das vias públicas já 
estão sendo executadas. Serão 
contempladas as ruas; Afonso Pena - 
bairro Cidade Nova, Avenida Nossa 

AÇÕES

Dr. Leonardo destina recursos
para diversas áreas de Cáceres
Lis Ramalho

BOLAS BRANCAS

Para os fiscais de transito que vem realizando um belíssimo 
trabalho nas ruas de Cáceres, com a finalidade fiscalizar e 
aplicar penalidades aos que não respeitam as leis de transito. 
Está sendo comum ver os vermelhinhos parados nos 
semáforos com maquina fotográfica e seus blocos de multa, 
pegando em flagrante os apressadinhos que furam o sinal 
vermelho, dirigem falando no celular, sem cinto de segurança, 
carro ou motos sem retrovisores e outros. Bom trabalho! E 
segundo eles os  carros da prefeitura que infringem as leis  
também são autuados. 

BOLAS PRETAS

Para a falta de sinalização no cruzamento da Rua Joaquim 
Murtinho e a Avenida Sete de Setembro. Em horário de pico 
essas vias oferecem perigo constante a seus usuários, pois 
trata-se de uma via que dá acesso a cidade universitária e a 
colégio privado além de ter diversos bairros. Muitos acidentes 
já foram registrados nessas vias, uma sinalização ou redutor de 
velocidade ou até mesmo um semáforo cairia bem neste local.

BOLAS BRANCAS

Para a iniciativa de proporcionar aos funcionários da câmara  
treinamento de capacitação para operarem o novo sistema de 
Protocolo de documentos. Sistema totalmente informatizado 
“online”, que está sendo instalado. A informatização entre os 
departamentos da Câmara é uma das metas da gestão do atual 
presidente do Legislativo, vereador Marcinho Lacerda 
(PMDB). O treinamento foi dado pela equipe da 
FACIL/FASPEL, empresas responsáveis pela contabilidade 
da Câmara de Cáceres.

BOLAS PRETAS

Para a falta de consciência de grande parte da população que 
vem ateando fogo em terrenos baldios, folhas secas e lixos 
domésticos. Quem sofre é a população em especial as crianças 
e idosos com problemas respiratórios. Essa semana o JCC 
flagrou mais um foco, desta vez num terreno na Poupex. A 
labareda estava tão grande,  que o morador da frente do terreno 
estava baldeando água tentando apagar. U recadinho se você 
não respeita o próximo, vamos lembra-lo que a multa vai de R$ 
3.000,00 á R$ 5.000,00 para o infrator. Fique esperto.
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P a í s  d e  c r i m i n a l i d a d e  e x p l o s i v a .  
Descumprimento generalizado das leis. 
Tradição de desordem (Holanda, Raízes do 
Brasil, p. 188). A população quer o 
encarceramento do maior número possível de 
“bandidos” (não importa a classe social deles, 
ricos ou pobres). O Estado reage e gera uma 
explosão carcerária (mais de 600 mil presos). 
Quarto país do mundo que mais prende. Mas 
não constrói os estabelecimentos adequados. O 
que fazer com o preso que tem direito a regime 
prisional menos severo e não há vaga? Esse é o 
conflito que a Súmula Vinculante (SV) 56 do 
STF enfrentou. Ela foi editada em 29/6/16 e é de 
cumprimento obrigatório por todos, incluindo 
os juízes.
 Decidiu o STF: “não havendo vaga 
[por culpa, evidentemente do Estado], o preso 
não pode ficar no regime prisional mais severo, 
devendo ir para situação menos gravosa”.
 Detalhe: não se faz a progressão “per 
saltum” (Súmula 491-STJ). O preso vai, na 
prática, para uma situação melhor, mas 
juridicamente continua no regime fixado na 
sentença. Quando surgir vaga, volta a cumprir 
pena no estabelecimento correspondente. Se 
cumprir todo tempo, julga-se extinta a pena. Por 
que o STF fez isso? Porque a falência dos 
serviços públicos é nítida e indiscutível (veja o 
caso do Rio de Janeiro, por exemplo). 
 O sistema prisional entrou em colapso. 
Por culpa do Estado (cujas receitas são roubadas 
diariamente, sobretudo pelas elites políticas e 
empresarias), quem deveria permanecer 
encarcerado, agora será favorecido (vai para 
situação mais branda, podendo ser a rua). O 
Estado não cumpre seu papel porque o dinheiro 
se tornou escasso. A kleptocracia (governos e 
empresários ladrões – com “k”, é neologismo) 
desvia o que pode (veja a Lava Jato) e está 
pouco se lixando para a população, que está 
enfurecida. A indignação aumenta a cada dia, 
porque incrementa a sensação de abandono. 
Tudo era para funcionar equilibradamente na 
selva (no “estado de natureza” de Hobbes). A 
cada habitante da área caberia direitos, deveres 
e responsabilidades. Mas as raposas 
kleptocratas abocanham quase tudo de todos. 
Definhou o Estado, prejudicando seriamente o 
povo (de cuja soberania emanaria todo poder). 
Soberanos, na verdade, na selva, são as elites e 
as oligarquias políticas e empresariais (os leões 
e as raposas). Mandam em tudo e em todos. É o 
poder do dinheiro. Ciência, tecnologia e 
dinheiro é a santíssima trindade secular (E. 
Giannetti). O dinheiro “compra” inclusive a 
democracia (financiando as campanhas 
eleitorais), que deixou de servir o povo para 
satisfazer a ganância dos leões e das raposas. 
 A instrumentalização da democracia é 
uma das manifestações do “estado de natureza” 
de Hobbes (situação de guerra de todos contra 
todos, que conduz ao salve-se quem puder, 
porque a lei imanente da selva é a do mais forte). 
O mais forte “compra” as leis que lhe interessa e 
ainda faz com que o Estado não cumpra suas 
obrigações (daí o colapso nos serviços 
públicos). As leis encomendadas pelos donos do 
poder são “democráticas” porque aprovadas 
pelos “representantes do povo” (que, na 
verdade, não representam o povo coisa 
nenhuma). O sistema jurídico projetado em 
1988 para pôr ordem na selva está se 
desmoronando. A lei fala em regimes prisionais 
(fechado, semiaberto e aberto). O que está 
programado na norma, no entanto, não bate com 
a realidade. Descompasso. 
 O Estado projetado (criatura espiritual) 
opõe-se ou não tem aderência à “essência íntima 

do empírico” (Holanda). Discracia. O regime 
jurídico elaborado para trazer paz e 
tranquilidade para a selva (civilizando-a) não 
corresponde à realidade complexa e dinâmica. 
Daí o conflito (entre o que está na Constituição, 
na lei e a vontade popular). Para complicar mais 
ainda: a vontade popular, no campo punitivo, 
vem revestida de uma forte ideologia 
punitivista (populismo penal e midiático), que 
busca ignorar por completo o liberalismo 
político (desenhado nos séculos XVII e XVIII). 
 O populismo é contra tudo que ameaça 
a harmonia e a integridade da comunidade do 
povo. Sua cultura é coletiva, não individualista. 
É pós-iluminista. Os direitos individuais devem 
sucumbir diante do valor maior da paz coletiva, 
da saúde do organismo nacional. 
 A Constituição (que foi feita para reger 
todas as relações da selva, leia-se, do “estado de 
natureza”, elevando-o para a civilização) 
contempla precisamente os direitos liberais 
esgrimidos por Stuart Mill e tantos outros e 
conquistados pela burguesia francesa (em 
1789), quando derrubou a monarquia 
absolutista que nada respeitava. Esses leões e 
raposas tiram agora, da população (veja a Lava 
Jato), o que os reis lhe tiravam até o século 
XVIII (a oportunidade de prosperar). A relação 
entre o populismo midiático oclocrata e a 
Constituição é, por conseguinte, de muita 
tensão. Que se agrava nos momentos de crise, 
quando o povo está mais irado (porque se sente 
desprotegido e enganado diante das promessas 
de que teria uma selva ordenada e cheia de 
oportunidades).  
 Às vezes o STF, mesmo contrariando a 
Constituição, atende aos reclamos populistas 
(por exemplo, no caso do cumprimento da pena 
imediatamente após o julgamento de segundo 
grau). Outra vezes ele se atém à literalidade da 
Carta Magna ou das leis (como no caso da SV 
56). Aí as faíscas pululam. As crispações se 
agudizam. As aporias eclodem. 
 O povo se sente impotente e 
desprezado. Se conforma, mas com o grito na 
garganta. Nem o leão e a raposa da selva (as 
elites políticas e econômicas que comandam o 
país) conseguem domar as decisões finais 
vinculantes da Corte Máxima. Eles tentam 
interferir no julgamento (quando podem – 
vejam o áudio do Sérgio Machado). Mas 
respeitam ou toleram o resultado. O jogo 
prossegue. Para eles, não está nada 
desfavorável. 
 Onde deságuam as frustrações do povo 
com a Constituição, com o STF e demais juízes, 
com a política, com os políticos, com os 
empresários corruptos, com a kleptocracia, com 
a democracia incompleta, com os partidos 
saqueadores etc.? Nas teses do populismo 
radical fundamentalista, que usa com 
habilidade a demagógica retórica sedutora dos 
xamãs (ver V. Lapuente, El retorno de los 
chamanes). Indo à raiz dos problemas coletivos 
nunca resolvidos, eletrizando o povo com sua 
verborragia, prometendo soluções rápidas e 
sempre identificando um “bode expiatório”, 
que será alvo de todas as iras e frustrações da 
população, consegue-se facilmente o seu voto. 
Pelo nível de fúria das populações, cabe 
prognosticar ventos prósperos ao populismo 
radical no mundo todo (não só no Brexit, no 
caso Trump etc.). 
 O sonho de uma selva civilizada, 
lamentavelmente, foi adiado novamente.
Luiz Flávio Gomes: é professor e jurista, 
Doutor em Direito pela Universidade 
Complutense de Madri e Mestre em Direito 
Penal pela USP. 

Rosane Michels - Editora

CORREIO CACERENSE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Que nosso coração seja movido pela 
misericórdia
 
Não podemos ser rigoristas com a vida, 
temos de ser corretos e justos, porque o 
rigorismo não nos leva a nada, mas a 
misericórdia sim
 
 “Quero a misericórdia e não o 
sacrifício” (Mateus 12, 6).
 
 Jesus está passando, com Seus 
discípulos, no meio de uma plantação num 
dia de sábado, e é incomodado pelos 
fariseus que, na verdade, querem tratar uma 
questão com Ele: “Olha, Seus discípulos 
estão fazendo aquilo que não é permitido no 
dia de sábado!”. Jesus escuta com muita 
atenção; ao mesmo tempo, vê a maldade que 
há na colocação feita pelos fariseus. Na 
verdade, querem colocá-Lo numa situação 
difícil, porque, para eles, o que importa é 
observar a Lei pela Lei. No que diz respeito 
ao templo e ao sábado, como os fariseus são 
rigoristas!
 Como Jesus e Seus discípulos estão, 
num dia de sábado, arrancando espigas para 
comer, para saciar a fome? O Senhor vai às 
Escrituras e mostra situações onde o sábado 
não foi violado nem transgredido, mas 
observado de forma mais humana, deixando 
de lado até a prescrição rigorosa da coisa.
 Sabe, meus irmãos, não podemos ser 
rigoristas com a vida, temos de ser corretos e 
justos, porque o rigorismo não nos leva a 
nada, mas a misericórdia sim.
“Misericórdia” quer dizer cuidado, 
delicadeza e atenção com a situação do 
outro. Conseguimos, muitas vezes, viver 
uma coisa, somos muito justos em observar, 
mas pode ser que o outro não consiga ser 
assim ainda. Misericórdia significa ter 
pedagogia com o outro.
 Às vezes, duas crianças estão com a 
mesma idade: uma aprende a ler, mas a outra 
não; uma aprende a andar, mas a outra não; 
uma já está correndo, mas a outra está 
devagar. O que custa ensinar à que já sabe 
correr a andar devagar para acompanhar 
aquela que não sabe andar com os mesmos 
passos? O que nos custa, às vezes, fazermo-
nos um com o outro na situação de penúria 
que ele está vivendo?
 Não precisamos ser melhores ou 
demonstrar que somos mais capazes do que 
o outro. A misericórdia é saber acompanhar 
o passo do outro, é saber ver a situação em 
que ele vive e está, e ser movido por um 
coração que compreende essa miséria.
 Deus não nos olha com o olhar de 
Deus, mas a partir da nossa condição 
humana. Ele desce da Sua condição divina e 
se faz um de nós para olhar o nosso ser 
vulnerável, para olhar a nossa pobreza e de 
nós ter misericórdia.
 Como precisamos, muitas vezes, 
descer do sapato, descer do trono, vestir a 
sandália, a roupa da humildade para nos 
fazer um com o outro. Não deixe a 
presunção, a vanglória, o orgulho e a 
soberba colocarem-no melhor que os 
outros. Não julgue, não condene, mas 
acolha, ame aquele que está numa situação 
que exige mais amor e misericórdia!
 Eu não quero o sacrifício, mas a 
misericórdia, pois ela e o amor para com o 
próximo valem mais do que milhões de 
sacrifícios que podemos fazer para 
parecermos mais justos e agradáveis aos 
olhos de Deus.
Deus abençoe você!

Falência do sistema prisional. Inexistência de vagas. O réu não
pode ser prejudicado. Guerra entre a Constituição e a populaçãoQue nosso coração seja 

movido pela misericórdia
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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: 
ALBERT KEIVSON DE OLIVEIRA LEITE (CPF Nº 061.725.381-10) RUA D 14, VITORIA REGIA – CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 162736 – 12/07/2016 – Nº TIT 11718 – VENC 27/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – 
CEDENTE: CLINICA VETERINARIA PANVET LTD – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ALEXANDRE VICTOR MENDONCA (CPF Nº 
084.135.538-06) RODOVIA BR 070 CACERES BOLIVIA 00 - BAIRRO RURAL – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162752 – 
13/07/2016 – Nº TIT 05240802 – VENC 12/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: RICO NUTRICAO ANIMAL LTDA – 
ITEM K DA TABELA D CUSTAS; ANA INEZ DA ROCHA MARINHO (CPF Nº 084.699.376-77) DOS CARPINTEIROS 599, CAVALHDA 3 – 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162725 – 12/07/2016 – Nº TIT 98745 – VENC 03/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – 
CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO 
(CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AVN TANNERY SN – BAIRRO QUADRA INDUS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162751 – 
13/07/2016 – Nº TIT 3008 – VENC 04/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: KALT REFRIGERACAO COMERCIO 
ATACADISTA E VAREJ – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; GIRLENE FELICIDADE DOS SANTOS (CPF Nº 020.203.061-07) RUA DOS 
QUIDA 0 – BAIRRO GARCES - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162729 – 12/07/2016 – Nº TIT 0 – VENC 10/06/2016 – APRES 
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO – CEDENTE: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; 
JAIRO DA SILVA (CPF Nº 396.472.001-10) RUA DOS OPERARIOS – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162760 – 13/07/2016 – 
Nº TIT 9723 – VENC 01/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: AUTO ELETRICA MARISTA – ITEM B DA TABELA D 
CUSTAS; JEAN CARLOS CREMA (CPF Nº 717.550.471-34) R JABURU – BAIRRO SANTA ISABEL - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 162781 – 13/07/2016 – Nº TIT 7175504001 – VENC 02/07/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: 
MARCOS ROGERIO XAVIER ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; LUCIANA CARVALHO DIAS (CPF Nº 129.886.448-88) RUA PEDRO 
ALEXANDRINO DE LACERDA 00 – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162749 – 13/07/2016 – Nº TIT 
05235602 – VENC 11/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: RICO NUTRICAO ANIMAL LTDA – ITEM J DA TABELA D 
CUSTAS; RENATO LUIZ CUSTODIO ME (CNPJ Nº 20.308.263/0001-70) AV PRINCIPAL 0 BR 174 KM 30 CACERES – CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 162731 – 12/07/2016 – Nº TIT 7567 – VENC 30/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – 
CEDENTE: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ (CPF Nº 
155.852.046-53) R DOS BEXIGAS 06 QD 21 – COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162771 – 13/07/2016 – Nº TIT 
12115006137 – VENC A VISTA – APRES PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – CEDENTE: FAZENDA NACIONAL DIV. 
ATIVA-IRPF – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; SANDRO SILVA CORREA ME (CNPJ Nº 22.060.035/0001-59) RUA RICARDO FRANCO 30 
– CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162754 – 13/07/2016 – Nº TIT SANDRO5 – VENC 04/07/2016– APRES BANCO 
SANTANDER – CEDENTE: DOLFINI E DALAQUA MAQUINAS E EQUIPAMENTO – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; THATIANE DE 
OLIVEIRA MENDES COELHO (CNPJ Nº 22.108.954/0001-55) DOS BABACUS – BAIRRO ESPIRITO SANTO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 162740 – 04/07/2016 – Nº TIT 3683 – VENC 04/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOAO 
CARLOS DA COSTA COMERCIO ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; WANDHER VASCONCELLOS (CPF Nº 265.871.901-97) RUA 
DOS CACADORES 1012 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162730 – 12/07/2016 – Nº TIT 1389 – VENC 02/07/2016 – APRES 
C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: LFE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EI – 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, 15 DE JULHO 
DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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ano passado, o clube vendeu o 
mando de campo de uma partida 
que deveria ter sido disputada em 
Cuiabá. Mas a pedido da 
comissão técnica, a equipe 
disputou a  re ta  f inal  do 
Campeonato Brasileiro perto da 
torcida. Ficou acertado então, que 
o Peixe entregaria o mando neste 
ano. Agora, a empresa escolheu 
Santos x Flamengo.
 Além de ter recebido uma 
quantia pela venda do mando, o 
Santos vai ficar ainda com 60% 
da renda do confronto. O restante 
ficará com os empresários.
 Nas próximas partidas, o 
Alvinegro encara Ponte Preta 
(sétima colocada, na Vila 
Belmiro), Vitória (12º, no 
Barradão), Cruzeiro (15º, na 
Vi l a ) ,  F l a m e n g o  ( s e x t o ,  
p r o v a v e l m e n t e  n a  A r e n a  
Pantanal) e América-MG (20º, no 
Independência). 
 O time comandado pelo 
técnico Dorival Júnior espera 
arrancar no Brasileirão nessa 
sequência.

 partida entre Santos e AFlamengo, marcada para 
o dia 3 de agosto (quarta-

feira), às 21h45 (de Brasília), na 
Vila Belmiro, deve ser transferida 
para a Arena Pantanal, em 
Cuiabá. O Peixe já avisou ao 
Rubro-Negro que quer mandar o 

confronto válido pela 18ª rodada 
do Brasileirão na capital do Mato 
Grosso e deve ter o pedido 
atendido.
 O Alvinegro pretende 
mudar o mando de campo por 
conta de um compromisso 
firmado com empresários. No 

Carvalho; 14 anos - Bryan Kuntz, 
João Lucas Leite e Rudson 
Machado;
16 anos - Gabriel Vonjonie, 
Melquizedek Mishay, João Pedro 
Carvalho e Pedro Brito.
Circuito Mato-grossense - A 10ª 
etapa do Circuito Estadual de 

Tênis ocorre de 26 a 31 de julho, 
no Barra Tênis Clube, no 
município de Barra do Garças 
(MT). E a 11ª etapa do Circuito 
Estadual será realizada de 23 a 28 
de agosto, no Círculo Militar de 
Cuiabá,  na capital  (MT).  
Inscrições pelo site da federação.

Globo Esporte

Junior Martins / assessoria FMTT

o que acredita o presidente da 
Federação Mato-grossense de 
Tênis (FMTT).
 “Alguns dos nossos 
melhores tenistas vão nos 
representar nesse torneio de tênis. 
Ficamos em 15º lugar no ano 
passado e neste esperamos ficar 
entre os dez primeiros. Gabriel, 
Melquizedek e João Pedro já 
conhecem a competição e isso 
pode ser um fator positivo dentro 
de  quadra .  Mas  t ambém 
acreditamos nos estreantes. Kaue 
e Giovanni lideram o ranking 
estadual na 12 anos. E temos 
Bryan Kuntz, atualmente o 15º 
melhor do ranking brasileiro na 
14”, diz o presidente da FMTT, 
Rivaldo Barbosa. 
Lista de competidores - 12 anos 
- Kaue Noatto, Giovanni Romio, 
Matheus Barros e Carlos Eduardo 

elegação de onze tenistas Drepresentará MT na 
Copa das Federações 

2016, que será realizada de 25 a 
27 de julho, no Praia Clube, em 
Uberlândia (MG). Dentre eles, os 
experientes Gabriel Vonjonie, 
Melquizedek Mishay e João 
Pedro Carvalho, na categoria 16 
anos, todos semifinalistas no ano 
passado. Os estreantes Kaue 
Noatto e Giovanni Romio, na 
categoria 12 anos, atuais líderes 
do ranking estadual de tênis. E 
Bryan Kuntz, o 15º do ranking 
brasileiro de 14 anos.
 Kaue Noatto (CBA), 
G i o v a n n i  R o m i o  ( C B A ) ,  
Matheus Barros (Alto Araguaia) 
e Carlos Eduardo Carvalho (Alto 
Aragua ia )  compet i rão  na  
categoria de 12 anos. Bryan 
Kuntz (Campo Verde), João 

Lucas Leite (CBA) e Rudson 
Machado (Alto Araguaia) na 
categoria de 14 anos. E Gabriel 
Vonjonie (Sinop), Melquizedek 
Mishay (Alto Araguaia), João 
Pedro Carvalho (Alto Araguaia) e 
Pedro Brito (CBA) na categoria 
de 16 anos. Todos sob o comando 
técnico de Carlos Henrique 
Carvalho.
 Na Copa das Federações 
de 2015, Gabriel Vonjonie, 
Melquizedek Mishay e João 
Pedro Carvalho chegaram até as 
s e m i f i n a i s  d o  t o r n e i o  e  
garantiram pontos para uma 15º 
posição, dentre 17 estados, para 
Mato Grosso. E, neste ano, com 
mais experiência em quadra, 
podem ser os responsáveis por 
faturar os pontos que colocarão o 
estado entre os top dez da 
classificação geral. Pelo menos é 

Tenistas mato-grossenses embarcam 
para Copa das Federações

Atletas de Alto Araguaia, Cuiabá, Campo Verde e Sinop compõem a equipe

ESTILO GUGA

Giovanni Romio

Foto: Jr. Martins

Por dívida com empresa, Santos deve 
enfrentar o Flamengo em Cuiabá

EM ANÁLISE

Arena Pantanal deve receber partida entre Santos e Flamengo 

Foto: Israel Prates/TVCA
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By Rosane Michels

Esotérico

A lua entra em Sagitário, 
une-se a Saturno e deixa 
você mais fechado e mais 
voltado para emoções 
profundas. O momento 
envolve introspecção e 

reflexão, especialmente com relação a 
uma sociedade ou namoro. Não se 
deixe abater pelo astral do dia.

A lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno deixando 
você mais fechado e 
voltado para a vida 
doméstica e os familiares. 

Você estará mais próximo dos seus e 
mais aberto para a intimidade. Não 
deixe que lembranças do passado 
atrapalhem seu dia.

A lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
u m  d i a  d e  
responsabilidades extras 
com seus relacionamentos 
pessoais ou profissionais. 

Uma sociedade ou namoro pode ser 
reavaliado, ou mesmo firmado, depois 
de algumas desavenças.

A lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
u m  d i a  i n t e n s o ,  
especialmente de trabalho. 
O dia pode parecer mais 

p e s a d o ,  c o m  a l g u m a s  
responsabilidades extras. O momento é 
bom para reorganizar sua rotina e cuidar 
com mais carinho da saúde.

A lua entra em Sagitário e 
s e  u n e  a  S a t u r n o  
indicando um dia de 
distanciamento da vida 
social. Você estará mais 

fechado e com vontade de isolar-se 
dos amigos. Um romance pode passar 
por uma espécie de avaliação. Não se 
deixe levar pelo baixo astral do dia.

A lua entra em seu signo e 
se une a Saturno deixando 
você mais  fechado,  
c a l a d o ,  s é r i o  e  
introspectivo. O astral 

estará mais pesado e você não deve 
deixar-se abater por isso. Bom dia para 
a meditação e os estudos mais 
profundos.

A lua entra em Sagitário 
deixando você mais  
profundo e voltado para o 
seu mundo emocional. 
Procure não se deixar 

levar pelo pessimismo, pois sua 
sensibilidade estará à flor da pele. O 
momento é bom para a reflexão 
profunda e para leituras.

A lua entra em Sagitário 
indicando um dia de 
pequenas dificuldades com 
uma equipe de trabalho, 
especialmente se você for o 
responsável por ela. Quem 

sabe não seja a hora de uma 
reorganização. Você estará mais sério e 
preocupado.

A lua entra em Sagitário 
indicando um dia de 
maior comprometimento 
e responsabilidade diante 
de um projeto de carreira. 

O dia é bom para rever e reavaliá-lo 
detalhadamente. Procure adiar toda e 
qualquer decisão definitiva. Dia de 
reflexão.

A lua entra em Sagitário e 
s e  u n e  a  S a t u r n o  
indicando um dia de 
maior recolhimento. Você 
estará calado e sem 

nenhuma vontade dos barulhos 
sociais. Um contrato pode passar por 
uma fase de reavaliação e reflexão 
sobre sua real necessidade.

A lua entra em Sagitário e 
se une a Saturno indicando 
um dia de possíveis 
preocupações com suas 
finanças. Não se envolva 
em novos investimentos 

no dia de hoje. O momento é bom para 
a reorganização de gastos e ganhos. 
Um dia para economizar.

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

A lua entra em Sagitário, 
une-se a Saturno trazendo 
preocupações e aumento 
de responsabilidades 
relacionadas a um projeto 
de médio prazo. Uma 

viagem de mudança ou estudos em um 
país estrangeiro pode ganhar ares de 
seriedade.

Nosso espaço Vip é direcionado ao Juiz de Direito Dr. 
Geraldo Fidelis que ontem marcou mais um gol no 
placar da vida. Felicidades e muitos anos de vida 
repletos de realizações!

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

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

Um alô mais que especial a Diretora Técnica do 
SSPM e Professora Celma Almeida de Oliveira que 
ontem recebeu o tradicional “Parabéns” de amigos e 
familiares. 

Sáude, paz, felicidades e sucessos ao simpático Raul 
Ramos Leite que na segunda-feira escreve mais um 
capitulo no livro da vida. 

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

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

Hoje o dia é de festa, desejamos os mais sinceros 
votos de saúde, paz e muitas realizações ao jovem 
Wellyngton Maciel que esta comemorando a 
passagem do seu niver. Que o Criador derrame 
infinitas bênçãos. Milhões de Felicidades!

Parabéns e muitos anos de vida é o que desejamos 
a Carlos Matiello que no domingo estará 
brindando data natalícia. Feliz Aniversário!
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