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FESTA DA MISERICÓRDIA

1º Domingo depois da Páscoa, dia 
23 de Abril ás 14:00 horas, término 
ás 18:00 horas. Igreja Matriz Nossa 
Senhora Aparecida.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO
Encontram-se neste CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E ANEXOS DE TANGARÁ DA SERRA - MT, sito 
à Rua Antônio José da Silva Nº 255-W - Centro - CEP: 78.300-000 para serem protestados os seguintes títulos:
37593820118110055, vc. 22/06/2016, R$ 13753,53, C/ MARCIO DA SILVA PAULINO,                                    SJ;
0002426, vc. 06/04/2017, R$ 390,00, C/ PEDRO FRANCISCO MENDES   (PEDRO FRANC,                      DMI;
0111984/1-, vc. 30/03/2017, R$ 2172,16, C/ SANTOS & SANTORO LTDA,                                                  DMI;
0111984/2-, vc. 06/04/2017, R$ 2172,16, C/ SANTOS & SANTORO LTDA,                                                   DMI;
2945098654, vc. 23/12/2016, R$ 16000,00, C/ BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR,                               CBI;

INFORMAMOS QUE O(S) INTERESSADO(S) DEVE(M) COMPARECER(EM) AO CARTÓRIO DE PROTESTO 
ATÉ DATA 19/04/2017

TANGARA DA SERRA 18/04/2017

NILZA RAMOS BASTOS

*Horóscopo
ÁRIES | Evite aborrecer- se por pequenas coisas. 
Seja otimista. Não faça concessão ao pessimismo ou 
ideias negativas. Momento favorecido no progres-
so artístico, na popularidade, na melhoria finan-
ceira e cultural. Data positiva para fazer mudanças.
TOURO | Procure a felicidade no terreno espi-
ritual e tudo será mais fácil. Você estará pla-
nejando seu futuro e organizando seus planos 
especialmente com relação ao seu futuro pro-
fissional. Os obstáculos tendem a desaparecer 
diante do período propício que se inicia agora.
GÊMEOS | Bom dia para tratar de assuntos fi-
nanceiros e questões relacionadas com a justiça. 
Todavia, seja cortês e procure medir suas pala-
vras, ao tratar com amigos. Favorável ao amor.
CÂNCER | Bom dia para tratar com mili-
tares, políticos e pessoas ligadas a igre-
ja. Muito bom, também, para abrir uma 
caderneta de poupança ou para solicitar emprés-
timo de dinheiro. Êxito profissional. Boa saúde.
LEÃO | Problemas no ambiente familiar. So-
luções que lhe pareciam positivas mostrarão 
que precisam ser reavaliadas. Isto poderá lhe 
trazer desassossego. Momento benéfico para 
iniciar algum tipo de associação ou de par-
ticipação com uma pessoa de seu convívio.
VIRGEM | Os estudos e as comunicações continua-
rão favorecidos, desde que já tenham sido iniciados 
de alguma forma. Alguma situação financeira pode-
rá contradizer frontalmente seus desejos e sonhos, 
impondo- lhe uma profunda revisão de valores.
LIBRA | No início do período, um dia- a- dia agi-
tado, com várias modificações. Poderá conhe-
cer novos ambientes e pessoas, ter novas ideias. 
Não haverá problemas com os transportes; a 
comunicação e os estudos serão favorecidos.
ESCORPIÃO | Alegria e tranquilidade com re-
lação a si mesmo. Tendência a voltar- se para 
seus próprios interesses e desejos, o que pode 

lhe fazer bem. No final do período, peque-
nos contratempos na lida com o cotidiano.
SAGITÁRIO | Com mais força física e você poderá 
voltar a tomar o comando da sua vida. Um novo ci-
clo se inicia com novas oportunidades e motivações. 
Interesse especial, por enquanto na vida a dois.
CAPRICÓRNIO | Procure cuidar do bom funcio-
namento do aparelho digestivo e dos intestinos. 
Vênus lhe trará mais confiança e força pessoal. No 
entanto, o planeta Mercúrio, proporcionará menos 
vitalidade física. Não exija demais de si próprio.
AQUÁRIO | Apesar de boas oportunidades para a vida 
social e o encontro com os amigos, sua disposição 
não lhe permitirá ir muito longe. Continua um mo-
mento de reflexão. Melhoria em termos financeiros.
PEIXES | Início de um novo período pro-
fissional. Possibilidade de ver o seu talen-
to melhor utilizado, produzindo assim uma 
melhoria, talvez em longo prazo. Fase de recolhi-
mento e necessidade de solidão. Vida social e afe-
tiva menos intensa, talvez com alguns problemas.


