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 O Padre Jacy Diniz Rocha foi nomeado pelo Papa Francisco 
como novo Bispo da Diocese de São Luiz de Cáceres. O anúncio foi 
feito na manhã de ontem, em nota divulgada no site da diocese pelo 
Bispo Emérito  Dom José Vieira de Lima. Página 03

 A Agência Fluvial de 
Cáce re s  ence r rou  com 
festividade na tarde de ontem 
o  c u r s o  d e  P e s c a d o r  
Profissional. O evento contou 
com a par t ic ipação de 
autoridades e familiares que 
prestigiaram a formatura.
    Página 03

 A Universidade do Estado de Mato 
Grosso e o 2º Batalhão de Fronteira (B-Fron 
General José Miguel Lanza) retomaram 
nesta semana o projeto de extensão Forças 
no Esporte (Profesp). Página 04
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Papa Francisco nomeia novo
Bispo para Diocese de Cáceres

NOVO BISPO

EVENTO
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Novo Bispo deve chegar a Cáceres em Julho

Agência Fluvial de Cáceres encerra curso
de Pescador Profissional com formatura

Trinta pescadores receberam certificado em cerimônia de formatura
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PROJETO DE EXTENSÃO

Unemat e 2º Batalhão de Fronteira retomam
atividades do Projeto Forças no Esporte

Aula inaugural contou com a presença de alunos, pais, professores e diretores
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DEPOIMENTO

Lula é interrogado como réu pela 1ª vez
em processo da Lava Jato sobre triplex
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4,98 milhões.
 Além desse conjunto de 
sistemas que vão ser implantados, a 
Secid conta com outras 20 obras de 
abastecimento de água em execução. 
Somadas ,  são 60 comunidades  
beneficiadas com sistema de acesso à 
água potável, ultrapassando 20 mil 
pessoas atendidas, em mais de 20 
municípios. O investimento total 
ultrapassa R$ 8 milhões.
 As obras contempladas no 
Água Fácil estão divididas em cinco 
lotes. Quatro deles têm prazo máximo de 
oito meses por conter mais de 90% dos 
poços. O quinto lote deve ser 
implementado em três meses. Entre os 
municípios na lista dessa fase estão Rio 
Branco ,  Curve lândia ,  Cáceres ,  
Comodoro, Nova Lacerda, Conquista D' 
Oeste, Mirassol D' Oeste, Glória D' 
Oeste, Porto Esperidião, Pontes e 
Lacerda, Vila Bela da Santíssima 
Tr indade  e  Nossa  Senhora  do  
Livramento.  Os trabalhos terão início 
pela comunidade PA Pingo de Ouro, no 
município de Rio Branco, distante 339 
km de Cuiabá.
 A t é  a g o r a ,  o u t r a s  4 5  
comun idades  ma to -g ros senses ,  
espalhadas em 25 municípios já 
solicitaram à Secid a instalação do 
Sistema Simplificado de Abastecimento 
de Água em suas comunidades. O 
investimento projetado é de R$ 6,151 
milhões.
Simples e eficaz  -  O Sistema 
Simplificado de Abastecimento de Água 
trata-se de uma pequena central de 
captação, tratamento e fornecimento de 
água, voltada a atender localidades rurais 
que não estão interligadas nas redes de 
abastecimento dos municípios.
 Nesse processo, a água é 
retirada de um manancial subterrâneo 
como, por exemplo,  um poço.  
Posteriormente passa por tratamento, por 
meio de cloração, e ao final é levada à 
população meio de torneiras (bicas).

 programa Água Fácil, que levará Oágua tratada a mais de 16 mil 
pessoas no interior de Mato 

Grosso, foi lançado oficialmente nesta 
t e r ç a - f e i r a  ( 0 9 . 0 5 )  d u r a n t e  a  
programação de aniversário de 269 anos 
de Mato Grosso. O governador do 
Estado, Pedro Taques, e a secretária de 
Estado das Cidades, Juliana Ferrari, 
assinaram as ordens de serviço durante 
cerimônia no auditório Ponce de Arruda, 
no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O 
evento contou com a presença de 
deputados, prefeitos e representantes de 
comunidades beneficiadas.
 O Água Fácil prevê a instalação 
dos chamados Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água (SSAA) em 40 
comunidades rurais e urbanas de 
pequenos municípios mato-grossenses. 
O investimento projetado para as obras é 
de quase R$ 5 milhões. Segundo o 
governador Pedro Taques, o programa 
vem para auxiliar os municípios na tarefa 
de garantir água à população de 
localidades menores e com mais carência 
de infraestrutura, principalmente em uma 
época de crise econômica. “Água 
significa qualidade de vida. Água 
significa que o cidadão terá mais 
dignidade porque não vai ter doença. Nós 
estamos juntos com os municípios nesse 
importante projeto e vamos alarga-lo 
para outras cidades do nosso Estado”, 
garantiu ele, dizendo aos prefeitos 
presentes no evento que nenhum mato-
grossense será deixado para trás no seu 
governo. 
 A secretária de Estado das 
Cidades, Juliana Ferrari, explicou que o 
projeto Água Fácil começou após a 
identificação de um déficit  no 
abastecimento de água em pequenas 
comunidades rurais e urbanas de 
munic íp ios  menores  durante  a  
implantação dos Planos de Saneamento 
em 108 cidades do Estado. Programa este 
desenvolvido pela Secid em parceria com 
a Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa).
 O deputado Wilson Santos, que 
comandou a pasta das Cidades e também 
participou do evento, ressaltou a 
importância da implantação dos sistemas 
simplificados, pelo fato da água ser um 
dos principais insumos para que o 
indivíduo tenha uma vida digna. “Essa é 
uma obra que pode até parecer barata, 
mas é uma obra significativa, pois água 
significa vida. Quero pedir aos prefeitos 
que estão recebendo esse benefício que 
possa estender a distribuição do produto 
até as chácaras, as residências das 
pessoas, dentro do limite do orçamento 
de cada um”, ponderou o parlamentar, 
dizendo que o Governo vai continuar 
expandindo a ação. O deputado estadual 
Dr. Leonardo, o qual destinou emendas 
para obras nesse quesito, destacou que é 
significativo o investimento em 
abastecimento de água nas 40 
comunidades. Além dessas autoridades, 
estiveram presentes no lançamento os 
prefeitos de Cáceres, Francis Maris Cruz; 
de Chapada dos Guimarães, Thelma de 
Oliveira; de Comodoro, Jeferson Ferreira 
Gomes; de Conquista D' Oeste, Mária 
Lucia; de Curvelândia, Sidnei Custódio 
da Silva, de Dom Aquino, Josair Jeremias 
Lopes; de Glória D' Oeste, Paulo 
Remédio; de Jucimeira, Moises dos 
Santos; de Jaciara, Sandra Nogueira; de 
Nossa Senhora do Livramento, Joemi 
Almeida, de Porto Esperidião, Martins 
Dias Oliveira; de Nova Lacerda, Uilson 
Jose da Silva; e de Rio Branco, Antonio 
Xavier de Araújo.
Água Fácil - Segundo informações da 
Superintendência de Saneamento da 
Secid, os sistemas de abastecimento 
atingirão as 40 comunidades na primeira 
etapa. As localidades atendidas têm cerca 
de 100 famílias cada uma e estão situadas 
em 12 municípios mato-grossenses. As 
obras serão tocadas pelas empresas 
Geopoços Hidroconstruções e Água Viva 
Poços Artesianos, com a aplicação de R$ 

novos atletas.
 O comandante do 2º BFron 
lembrou para os pais a importância 
social do Profesp e disse que seu desejo é 
fortalecer a atuação no município e 
estabelecer parcerias com outras 
instituições para que os alunos atendidos 
a medida que forem deixando o projeto 
sejam integrados a novas projetos como 
primeiro emprego. “Com um trabalho 
continuo será possível identificar 
talentos efetivos, vamos trabalhar de 

física para a saúde e também para 
desempenho esportivo e entrevistas com 
medidas da dimensão corporal. Ele 
exp l i ca  que  e s se  momen to  é  
fundamental para que a equipe 
(professores, bolsistas e pessoal de 
apoio) possam realizam o planejamento 
das atividades para o ano de 2017.
 Em Cáceres ,  o  Profesp 
funciona no turno vespertino, das 13h30 
às 17 horas e todas as crianças recebem 
lanche e jantar, além de uniformes e 
tênis. As atividades do projeto 
consistem em orientação pedagógica, 
iniciação em diversas modalidades 
esportivas, palestras e cursos sobre 
temas variados, que vão desde qualidade 
de vida, saúde, hábitos alimentares, 
conscientização ambiental, orientações 
cívicas e ordem unida, iniciação 
musical, entre outros.

modo a formar bons cidadãos. Nós 
e n t e n d e m o s  q u e  e s s a  é  u m a  
oportunidade de contribuir com a 
sociedade ”, afirma o comandante.
 A proposta do Profesp local é 
que a criança entre no projeto com cerca 
de 8 anos e saia aos 14 anos, e fique todo 
este período sendo assistido no projeto 
que é desenvolvido por meio de 
convênio com a Unemat. A expectativa é 
que a cada ano cerca de 25 novos alunos 
sejam admitidos no projeto com a saída 
dos alunos que atingem a idade limite.
 O professor coordenador de 
Educação Física do Profesp, Francisco 
Gonçalves de Assis Neto, explica que 
nesta primeira semana de atividade 
estão sendo realizadas as inspeções de 
saúde dos 100 alunos participantes. Eles 
passam por entrevista e consulta com os 
médicos do Exército Brasileiro com 
vistas a realização de testes de aptidão 

 aula inaugural, ocorrida nesta Asegunda-feira (08) contou com a 
presença de pais, alunos que 

serão atendidos neste ano, diretores da 
escola Esperidião Marques, acadêmicos 
da Unemat, professor coordenador de 
Educação Física e comandante do 
Exército, tenente coronel Ricardo 
Kleber Lopes Coelho.
 O Profesp atende 100 crianças 
da Escola Esperidião Marques e que 
vivem em condições de vulnerabilidade 

social. O projeto é uma extensão do 
Programa do Governo Federal, o 
Segundo Tempo e em Cáceres tem a 
coordenação do Núcleo do Profesp o 1º 
tenente Pablo Henrique Sousa Santos. 
Neste ano a metodologia do projeto 
mudou e terá um foco grande no 
Segundo Tempo, possibilitando aulas de 
reforço escolar, cidadania, palestras 
orientativas sobre saúde, meio ambiente 
e também continuará voltado para a 
iniciação esportiva e o descobrimento de 

O projeto é uma extensão do Programa do Governo Federal, o Segundo Tempo e em Cáceres 
tem a coordenação do Núcleo do Profesp o 1º tenente Pablo Henrique Sousa Santos

PROJETO DE EXTENSÃO

Unemat e 2º Batalhão de Fronteira retomam
atividades do Projeto Forças no Esporte

Lygia Lima/Assessoria Unemat

O Profesp atende 100 crianças da Escola Esperidião Marques e que vivem em condições de vulnerabilidade social
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PROGRAMA ÁGUA FÁCIL

Governo lança programa que garante
água tratada a mais de 16 mil pessoas
Ivana Maranhão/Secid-MT 
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omeçou às 14h18 de ontem (10) Co depoimento do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz 

Sérgio Moro, responsável pelas ações da 
operação Lava Jato na primeira 
instância. A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa da Justiça 
Federal de , no Paraná. O petista Curitiba
é interrogado como réu pela primeira 
vez no processo sobre o triplex no 
Guarujá (SP).
 Por volta das 15h45, já havia 
transcorrido cerca de metade do 
depoimento. O juiz já havia feito 
perguntas e passado a palavra ao 
Ministério Público Federal (MPF). Perto 
das 16h30, Moro voltou a fazer 
questionamentos. Houve uma pausa 
para ir ao banheiro e já se analisa uma 
segunda pausa para alimentação. Ainda 

deve falar a defesa do ex-presidente.
 L u l a  d e s e m b a r c o u  n o  
aeroporto Afonso Pena por volta das 
10h, em um avião particular que partiu 
de São Paulo. Em seguida, ele foi para 
um escritório de advocacia, no bairro 
Boa Vista. De lá, saiu em direção à sede 
da Justiça, onde chegou às 13h45 – 15 
minutos antes do horário previsto para o 
início da audiência. Também está na 
capital do Paraná a ex-presidente Dilma 
Rousseff.
 U m  f o r t e  e s q u e m a  d e  
segurança, com bloqueio de ruas e 
dezenas de policiais, está montado no 
entorno da Justiça Federal, no bairro 
Ahú. Segundo a Secretaria da Segurança 
Pública do Paraná, cerca de 3 mil 
profissionais de segurança pública (das 
esferas municipal, estadual e federal) 

participam da Operação Civitas. 
Aproximadamente 1,7 mil PMs atuam 
em toda a cidade de Curitiba.
 A Justiça do Paraná proibiu 
acampamentos na cidade e também 
restringiu a circulação de carros e 
pedestres na região do entorno do 
prédio. Manifestantes pró e contra Lula 
estão na cidade. Ao todo, 128 ônibus 
chegaram a Curitiba com manifestantes 
– cerca de 6 mil. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (Sesp), os grupos serão 
separados, para evitar confrontos. Os 
favoráveis a Lula estão na Praça Santos 
Andrade. Já as pessoas contrárias 
permanecem na região do Centro 
Cívico.
1º interrogatório - É o primeiro 
depoimento de Lula na presença de 
Moro e na condição de réu. Neste 
processo, Lula é acusado de receber R$ 
3,7 milhões em propina, de forma 
dissimulada, da empreiteira OAS. Em 
troca, ela seria beneficiada em contratos 
com a Petrobras.
Segundo o Ministério Público Federal 
(MPF), a OAS destinou ao ex-presidente 
um apartamento triplex, em Guarujá 
(SP), fez reformas neste mesmo imóvel 
e também pagou a guarda de bens de 
Lula em um depósito da transportadora 
Granero.
A defesa do ex-presidente nega todas as 
acusações.
Recursos negados - No final da tarde de 
terça (9), os advogados de Lula 
entraram com três recursos no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
contra decisões do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) que havia 

negado pedidos da defesa para alterar o 
curso do depoimento.
 Nesta quarta, o ministro Félix 
Fischer . Um negou todos os recursos
deles pedia para suspender por 90 dias o 
processo para que a defesa tivesse tempo 
de analisar diversos documentos da 
Petrobras incluídos no caso.
 O outro recurso negado pedia 
que a defesa pudesse fazer uma gravação 
própria da audiência desta quarta. O 
terceiro pedia que o STJ suspendesse o 
processo até uma análise definitiva 
sobre Moro ser ou não suspeito para 
julgar o caso do ex-presidente.
O processo - O MPF denunciou o ex-
presidente por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro em 14 de setembro 
2016. Seis dias depois, a Justiça aceitou 
a denúncia, e Lula e outras sete pessoas 
viraram réus. Entre eles, estava a ex-
primeira-dama Marisa Letícia, que 
morreu em fevereiro deste ano e teve as 
acusações arquivadas por Moro.
 Desde que foi denunciado, 
Lula tem negado o recebimento de 
propinas e o favorecimento da OAS na 
Petrobras. A defesa diz que o MPF não 

tem provas que sustentem a denúncia.
 Segundo advogados, a mulher 
de Lula tinha uma cota no condomínio 
do triplex, mas a vendeu quando a OAS 
assumiu a obra. Eles alegam que Lula e 
Marisa chegaram a visitar o apartamento 
citado na denúncia porque planejavam 
comprá-lo – o que acabou não 
ocorrendo. A defesa também nega 
irregularidades no apoio oferecido pela 
empreiteira para guardar os bens do ex-
presidente. Em novembro do ano 
passado, o ex-presidente prestou 
d e p o i m e n t o  a  M o r o  p o r  
videoconferência como testemunha de 
defesa do deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ).
Fase final -  Após o depoimento de 
Lula, o processo chegará à fase final. O 
MPF e as defesas poderão pedir as 
últimas diligências. Caso isso não 
ocorra, o juiz determinará os prazos para 
que as partes apresentem as alegações 
finais. Em seguida, os autos voltam para 
Moro, que vai definir a sentença, 
podendo condenar ou absolver os réus. 
Não há prazo para que a sentença seja 
publicada.

 documentário “Silenciados”, Odirigido por Daniel Moreno e 
produzido pela Terranova 

Filmes, será exibido no Auditório da 
Procuradoria-Geral de Justiça nesta 
quinta-feira (11), às 18h. 
 O vídeo tem por premissa dar 
voz às pessoas que tiveram suas vidas 
transformadas pela violência no país. O 
evento contará com a participação de 
procuradores e promotores de Justiça.
 A p ó s  a  e x i b i ç ã o  d o  
documentário, o promotor de Justiça 
Caio Marcio Loureiro, que atua nas 
Promotorias de Justiça de Nova Mutum, 
fará o lançamento do livro “O Princípio 
da Plenitude da Tutela da Vida no 
Tribunal do Júri”.
 A obra traz reflexões sobre a 
Instituição do Tribunal do Júri e seu 
escopo: proposta de releitura sob o crivo 
do Garantismo Penal Integral; Ideologia 
e Constituição: razão motriz da previsão 
constitucional da Instituição do Tribunal 
do Júri; Princípios Constitucionais do 
Tribunal do Júri; Consequências da 
previsão do Princípio da Plenitude da 
Tutela da Vida como Princípio do 
Tribunal do Júri; e Fatores de distorção 
da integralidade constitucional e do 
Garantismo Penal Integral.
 “ C o m  i n c o n t o r n á v e l  
honestidade intelectual e inexaurível 

acurácia jurídica, o autor Caio Marcio 
Loureiro, professor e membro do 
Ministério Público, lança luzes e tira da 
penumbra um princípio, apesar de 
óbvio, ignorado pela doutrina e 
jurisprudência, qual seja , o princípio da 
plenitude da tutela da vida no Tribunal 
do Júri. 
 Norteado pela Constituição 
Federal, foi escrito com maestria. Ela é a 
sua viga mestra”, destacou o promotor 
de Justiça e presidente da Confraria do 
Júri, César Danilo Ribeiro de Novais.
 “Trata-se de uma leitura 
extremamente agradável, que contempla 
uma ideologia de defesa dos valores 
democráticos em um momento em que 
v ivemos  uma pro l i f e ração  do  
denominado garantismo negativo ou 
individual, no qual nossos legisladores e 
operadores do direito voltam os olhos 
exclusivamente para a proteção vertical, 
ou seja, de evitar o excesso do Estado 
contra o cidadão, mas deixam de lado o 
garantismo positivo ou social, o qual 
também deve assegurar a proteção 
horizontal e acautelar valores como 
justiça, segurança pública, defesa da 
sociedade, vítima e, sobretudo o 
combate efetivo à criminalidade”, 
acrescentou o promotor de Justiça 
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, 
mestre e doutor em Direito Penal.

A Justiça do Paraná proibiu acampamentos na cidade e também restringiu a circulação de carros e pedestres na região do entorno do prédio
DEPOIMENTO

Lula é interrogado como réu pela 1ª vez
em processo da Lava Jato sobre triplex

G1

Lula anda entre correligionários após descer do carro e antes de entrar no prédio da Justiça Federal para depor a Moro
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SILENCIADOS

MPE promove exibição de documentário e
lançamento de obra jurídica nesta quinta-feira
Assessoria
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FGTS CONTAS INATIVAS I
A Caixa Econômica Federal inicia nesta 
sexta-feira (12) o pagamento das contas 
inativas do FGTS para trabalhadores 
nascidos nos meses de junho, julho e agosto. 
Mais de 7,6 milhões de brasileiros têm 
direito ao saque a partir de junho. O valor 
total disponível para saque nesse mês 
ultrapassa R$ 10,8 bilhões e equivale a cerca 
de 25% do total disponível. De acordo com a 
vice-presidente de Fundos de Governo e 
Loterias da CAIXA, com a liberação da 
terceira fase de pagamento das contas 
inativas, 66% do total abrangido pela MP 
763/2016 já estarão prontos para saque. 

FGTS CONTAS INATIVAS II
De acordo com balanço entre os dias 10 de 
março e 03 de maio, a CAIXA registrou o 
pagamento de mais de R$ 16,6 bilhões 
relativos às contas inativas do FGTS. O 
número de trabalhadores nascidos entre 
janeiro e maio que já sacaram alcançou 10,6 
milhões de pessoas. O valor equivale a 91% 
do total inicialmente previsto (R$ 18,1 
bilhões) e aproximadamente 84% dos 
trabalhadores (12,5 milhões), nascidos 
entre janeiro e maio, beneficiados pela MP 
763.

DIREITO A AMAMENTAÇÃO
Portaria do Ministério da Educação (MEC) 
assinada ontem (10) garante direito à 
amamentação nas escolas, universidades e 
outras instituições federais de ensino. Com 
o dispositivo legal, todas as mães lactantes 
têm o direito à amamentação assegurado em 
t o d a s  a s  i n s t i t u i ç õ e s  f e d e r a i s ,  
independentemente da existência de locais, 
equipamentos ou instalações reservados 
exclusivamente para esse fim.  Segundo o 
MEC, a portaria foi assinada nesta quarta-
feira, pelo ministro da Educação, Mendonça 
Filho, quatro dias antes do Dia das Mães, 
que será comemorado neste domingo (14). 
A portaria dá liberdade às mães para 
amamentarem onde quiserem. O uso de uma 
sala deve ser uma decisão dela, e não uma 
questão compulsória.

EM BAIXA
A procura pela vacinação contra gripe anda 
em baixa em todos os Estados brasileiros. 
Os grupos prioritários da campanha são 
crianças de 6 meses a menos de 5 anos de 
idade, gestantes, maiores de 60 anos, 
mulheres com até 45 dias do parto, 
trabalhadores da saúde e indígenas. 
Também estão no público-alvo este ano os 
professores das redes pública e privada, 
trabalhadores do sistema prisional, 
adolescentes privados de liberdade e 
pessoas portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis. Neste sábado (13), haverá o 
Dia D da campanha e os postos de saúde de 
todo o país devem abrir das 8h às 17h.

 Em novembro do ano passado, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), por 
maioria dos votos, decidiu conceder 
prazo de 12 meses para que o Congresso 
aprove uma Lei para compensar 
financeiramente os Estados com a 
desoneração do ICMS sobre produtos 
exportados.  
 Essa é a chamada Lei Kandir que 
regulamentou a aplicação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestações de Serviços 
d e  Tr a n s p o r t e  I n t e r e s t a d u a l ,  
Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). Feita pelo então ministro do 
Plane jamento  Antônio  Kandi r,  
transformou-se na Lei Complementar 
95/96, que já foi alterada por várias 
outras leis complementares.
 Uma das normas da Lei Kandir é 
a isenção do pagamento de ICMS sobre 
as exportações de produtos primários e 
semielaborados ou serviços. Por esse 
motivo, a Lei sempre provocou 
polêmica entre os Governadores de 
Estados exportadores, que alegam perda 
de arrecadação devido à isenção do 
imposto nesses produtos.
 Até 2003, a Lei Kandir garantiu 
aos Estados o repasse de valores a título 
de  compensação  pe las  pe rdas  
decorrentes da isenção de ICMS mas, a 
partir de 2004, a Lei Complementar nº. 
115 – uma das que alterou essa 
legislação –, embora mantendo o direito 
de repasse, deixou de fixar o valor. Com 
isso, os Governadores precisam 
negociar a cada ano com o Poder 
Executivo o montante a ser repassado, 
mediante recursos alocados no 
Orçamento Geral da União.
 Por determinação do STF, a 
Câmara dos Deputados instalará ainda 
neste mês uma comissão para discutir a 
compensação aos Estados pela Lei 
Kandir. O relator da renegociação será o 
deputado José Priante (PMDB/PA).
 A instalação da comissão é uma 
tentativa do Governo de evitar que esse 
tema prejudique a votação do projeto 
que cria um Regime de Recuperação 
Fiscal dos Estados.
 Entendo que o momento é 
oportuno para debater sobre a legislação 
de uma forma que traga benefícios à 
Mato Grosso, que é um dos maiores 
exportadores do país.  Diferente do que 
muita gente acredita, que a Lei Kandir 
traz prejuízos, entendo e vejo como uma 
grande oportunidade de tirar o Estado de 
Mato Grosso desse arroxo financeiro. 
 Dialogar sobre o assunto é a 
melhor saída, inclusive com a 
realizações de audiências públicas, pois 
as empresas que estão exportando são 
geradoras de empregos diretos 
fomentando a economia de muitos 
municípios. Temos que voltar os olhos 
para os benefícios da Lei Kandir.
 
*******************************

Toco Palma, é advogado tributarista e 
P r e s i d e n t e  d a  C o m i s s ã o  d e  
Acompanhamento Legislativo da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT). 

FGTS CONTAS INATIVAS I
A Caixa Econômica Federal inicia nesta 
sexta-feira (12) o pagamento das contas 
inativas do FGTS para trabalhadores 
nascidos nos meses de junho, julho e agosto. 
Mais de 7,6 milhões de brasileiros têm 
direito ao saque a partir de junho. O valor 
total disponível para saque nesse mês 
ultrapassa R$ 10,8 bilhões e equivale a cerca 
de 25% do total disponível. De acordo com a 
vice-presidente de Fundos de Governo e 
Loterias da CAIXA, com a liberação da 
terceira fase de pagamento das contas 
inativas, 66% do total abrangido pela MP 
763/2016 já estarão prontos para saque. 

FGTS CONTAS INATIVAS II
De acordo com balanço entre os dias 10 de 
março e 03 de maio, a CAIXA registrou o 
pagamento de mais de R$ 16,6 bilhões 
relativos às contas inativas do FGTS. O 
número de trabalhadores nascidos entre 
janeiro e maio que já sacaram alcançou 10,6 
milhões de pessoas. O valor equivale a 91% 
do total inicialmente previsto (R$ 18,1 
bilhões) e aproximadamente 84% dos 
trabalhadores (12,5 milhões), nascidos 
entre janeiro e maio, beneficiados pela MP 
763.

DIREITO A AMAMENTAÇÃO
Portaria do Ministério da Educação (MEC) 
assinada ontem (10) garante direito à 
amamentação nas escolas, universidades e 
outras instituições federais de ensino. Com 
o dispositivo legal, todas as mães lactantes 
têm o direito à amamentação assegurado em 
t o d a s  a s  i n s t i t u i ç õ e s  f e d e r a i s ,  
independentemente da existência de locais, 
equipamentos ou instalações reservados 
exclusivamente para esse fim.  Segundo o 
MEC, a portaria foi assinada nesta quarta-
feira, pelo ministro da Educação, Mendonça 
Filho, quatro dias antes do Dia das Mães, 
que será comemorado neste domingo (14). 
A portaria dá liberdade às mães para 
amamentarem onde quiserem. O uso de uma 
sala deve ser uma decisão dela, e não uma 
questão compulsória.

EM BAIXA
A procura pela vacinação contra gripe anda 
em baixa em todos os Estados brasileiros. 
Os grupos prioritários da campanha são 
crianças de 6 meses a menos de 5 anos de 
idade, gestantes, maiores de 60 anos, 
mulheres com até 45 dias do parto, 
trabalhadores da saúde e indígenas. 
Também estão no público-alvo este ano os 
professores das redes pública e privada, 
trabalhadores do sistema prisional, 
adolescentes privados de liberdade e 
pessoas portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis. Neste sábado (13), haverá o 
Dia D da campanha e os postos de saúde de 
todo o país devem abrir das 8h às 17h.
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 Já diziam os romanos, “duralex-
sedlex,” um aforisma latino que se 
traduz: “que dure a lei, sempre a lei,” e, 
passados milênios, objeto de negociatas, 
manipulações e chicanas, assistimos 
reféns de alguns pseudo-legisladores, 
como eles usam e abusam delas em causa 
própria ou de compadres, enfim, para 
justificar omissões e ou comissões 
criminosas. 
 Claro, que existem muitas leis 
que disciplinam direitos coletivos, haja 
vista, a nossa constituição, os códigos 
civil e penal, de processos afins, mas, 
infelizmente, muitas leis aprovadas pelo 
congresso, atropelam as tradicionais em 
detrimento dos menos afortunados e em 
beneficio de privilegiados, bacanas, & 
cia. Nestas, aos carentes, os rigores 
d e l a s ,  q u i ç á  f r u t o  d e  d ú b i a s  
interpretações, enquanto que aos 
poderosos, os bônus, quando não, mercê 
de chicanas legais embora imorais, 
consumando-se as sentenças, em 
prescrições e impunidades. 
 Discorremos este preâmbulo, 
para mostrar que quando aplicadas por 
juristas conscientes, (e a maioria deles 
assim o são), as leis surtem os efeitos 
sociais, longe de ser um castigo rigoroso 
e extremo aos infratores, e sim, uma luz 
no caminho deles, para através da 
corrigenda sem radicalismos, reparar 
falhas, pela conscientização. 
 Exemplo de aplicação consciente 
das leis, o Mui Incito Mato-Grossense 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Mendes, criticado, espezinhado e 
crucificado pela pequena dita grande 
mídia, tendenciosa e deformadora de 
opiniões, acusado de conceder o 
beneficio legal da prisão domiciliar à 
esposa do ex-governador do RJ Cabral. 
 Alguns mais exaltados chegaram 
a sugerir que se fizesse o impeachment 
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do ministro, alvo de novas criticas 
quando decidiu pela soltura do petista 
José Dirceu. Apolíticos, como deveriam 
ser todos jornalistas em suas opiniões, 
publicamos em primeira mão, com 
exclusividade neste espaço, que a mesma 
decisão de Gilmar foi aplicada à uma 
senhora de favela acusada de trafico de 
drogas. Os motivos? Os mesmos, tanto a 
ex-primeira dama carioca como a pobre 
favelada são mães de filhos menores de 
12 anos. 
 A noticia ignorada pela mídia 
política, só foi publicada no painel do 
STF e agora, pelo Correio Cacerense, in-
verbis: Decisão do Ministro Gilmar 
Mendes no habeas-corpus 142372 em 
favor de EAB, acusada de trafico de 
drogas, concede à mesma, a prisão 
domiciliar, pelo fato dela ser mãe de dois 
f i l h o s  m e n o r e s  d e  1 2  a n o s .  
Fundamentada a decisão, aplicando a lei 
11.942/2009, cuja nova redação assegura 
às mães presas e recém-nascidos, 
condições mínimas de assistência. 
 Também, justificada na decisão, 
a lei 13.257/2016, que alterando o artigo 
318 do Código de Processo Penal, 
amplia as hipóteses de concessão de 
prisão domiciliar às preventivas, às mães 
de filhos menores de até 12 anos. Neste 
caso, o juízo ad-quo, ou seja o da 
comarca, bem como o colegiado do 
TJ/RJ, haviam negado o direito liquido e 
certo, à acusada, porém, Gilmar Mendes 
aplicando as leis, deu assim, mais uma 
l i ç ã o  d o  D u r a - L e x ,  S e d - L e x .  
Concluindo, seja Chico ou Francisco, 
Dona Maria ou Madame Fulana de Tal, 
se as leis existem, cumpra-se o 
codificado e fim de papo, né mesmo, Seu 
Gilmar? 
 Pena que a dita grande mídia, 
seja omissa quanto aos finalmentes, se 
perdendo nos entretantos.
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Bastos,  por ter requerido o curso 
junto a Marinha do Brasil, o que 
oportunizou a realização do  
curso em Cáceres, pois devido a 
crise foram cortados vários 
gastos temporários.
 A vereadora e presidente 
da  co lôn i a  E l za  Bas to s ,   
aproveitou para agradecer a 
atenção dispensada com os 
pescadores, e que o curso 
proporcionou um aprendizado 
tepor ico  e  prá t ico  mui to  
i m p o r t a n t e  p a r a  o  
desenvolvimento da atividade,  
ela ainda destacou a importância 
da Agencia Fluvial para a 
sociedade cacerense como um 
todo.
 Logo após a fala das 
autoridades aconteceu a entrega 
dos certificados. A solenidade foi 
finalizada com coquetel a todos 
os alunos e convidados.

e  a c o r d o  c o m  Dinformações prestadas 
pelo oficial Clemente, o 

curso de pescador profissional, 
destina-se a qualificar cidadãos 
do ramo da pesca artesanal e 
profissional em aquaviários 
conforme normas e diretrizes da 
diretoria de Portos e Costas 
(DCP), bem como demais 
ordenamentos baixados pelo 
Ministério da pesca e aquicultura.
 Durante o curso foram 
ministradas aulas de Técnica de 
pesca, primeiros socorros, 
legislação de pesca, condução de 
embarcações, segurança da 
navegação e demais disciplinas 
de interesse.
 O curso que teve a 
duração de 30 dias, configura-se 

n u m a  o p o r t u n i d a d e  p a r a  
profissionalizar um publico alvo 
de significativa atividade na 
nossa região pantaneira. 
 N a  o c a s i ã o  f o r a m  
legalizados 30 alunos que foram 
submetidos a um teste de 
suficiência física, constando das  
provas de natação, na distancia de 
25 metros, sem limite de tempo e 
permanência flutuando, sem 
qualquer auxilio, com duração de 
dez minutos.
 Durante a solenidade de 
formatura, o comandante da 
Agencia Fluvial de Cáceres 
Ten.Cap. Bruno Arruda,  falou da 
importância de qualificar o 
pescador  e aproveitou a 
oportunidade para agradecer a 
presidente Colônia Z2, Elza 

 novo Bispo, Reverendo OJacy Diniz Rocha nasceu 
no dia 29 setembro de 

 Concluiu  seus estudos de 
filosofia no Seminário Maior de 
Brasília e os de Teologia em três 

1958, em São João Evangelista, 
na diocese de Guanhães, Minas 
Gerais. 

a t u a l m e n t e  e s t a v a  c o m o  
c o o r d e n a d o r  d a  P a s t o r a l  
Diocesano e pároco de Santo 
Antonio na Coluna.
 O depar tamento  de  
Jornalismo da Rádio Arco-Iris de 
Araputanga recebeu, carta que 
manifesta satisfação, alegria  pela 
nomeação para a Diocese de 
Cáceres. 
 N o  d o c u m e n t o  
Monsenhor Jacy revela que sua 
Ordenação  Episcopa l  fo i  
programada para o sábado dia 
08/07 em Coluna - MG e, que seu 
desejo é viajar em definitivo para 
Cáceres no dia 11 de julho.

instituições: o seminário maior de 
Brasília, da Escola Superior de 
Teologia de Barra e Pontifícia 
Universidade Católica de Belo 
Horizonte.
 A sua ordenação como 
sacerdote se deu no ano de 1984 e 
foi incardinado na Diocese de 
Barreiras, na Bahia, onde ocupou  
cargos de Vice-Parish, Parish 
a d m i n i s t r a d o r,  M i n i s t r o ,  
promotor vocacional e formador 
do Seminário Preparatório.
 Ao longo de 33 anos de 
vida sacerdotal, Padre Jacy 
ocupou vários cargos pelas 
p a r ó q u i a s  q u e  p a s s o u  e  

 D e  a c o r d o  c o m  o  
conselho é muito importante a 
participação dos consumidores 
visto que o encontro busca ouvir 
as maiores queixas e também 
levantar soluções que ajudem a 
propor alternativas para que o 
serviço de distribuição de energia 
elétrica fique cada vez melhor.
 Serão discutidos temas 
c o m o  a  q u a l i d a d e  d o  
fornecimento de energia elétrica, 
as quedas freqüentes de energia, a 
demora no restabelecimento e 
também o descumprimento de 
prazos regulatórios.

 om o objet ivo de Cconhecer as demandas 
dos consumidores e 

propor soluções quanto as 
questões da qualidade de 
fornecimento de energia ofertada 
pela Energisa/MT, o Conselho de 
Consumidores de Energia 
Elétrica do Estado de Mato 
Grosso – Concel  realiza hoje 
reunião extraordinária com a 
população de Cáceres e região.
 O encontro acontece às 19 
horas no Centro Municipal de 
Cultura, sito a Rua Antonio Maria 
esquina com Rua Comandante 
Balduíno.

NOVO BISPO

Papa Francisco nomeia novo
Bispo para Diocese de Cáceres
Da Redação

Ao longo de 33 anos de vida sacerdotal, Padre Jacy ocupou vários cargos pelas paróquias que passou 
e atualmente estava como coordenador da Pastoral Diocesano e pároco de Santo Antonio na Coluna

 
Foto: Divulgação

EVENTO

Agência Fluvial de Cáceres encerra curso
de Pescador Profissional com formatura

Da Reportagem

Foto: JCC

Comandante Ten.Cap. Bruno Arruda, falou da importância de qualificar o pescador
 

ENERGIA EM PAUTA

Concel fará reunião extraordinária hoje
em Cáceres para ouvir consumidores

Da Redação

Novo Bispo da Diocese São Luiz, Padre Jacy

 
Foto: Divulgação

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica promove reunião hoje para ouvir consumidores
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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: 
CELINA MARIA DA SILVA BEZERRA (CNPJ Nº 23.674.090/0001-00) RUA DO FICO 188 - BAIRRO 
SAO LOURENSO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176796 – 20/04/2017 – Nº TIT 8551/4 – APRES 
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COOPERTIVA CRED LIVRE ADMISSAO CENTRO NORTE 
- SACADOR: C.F.P. GERMANO CONF - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; GRAZIELLY MELLO 
CABRAL (CPF Nº 052.307.371-23) RUA ERMES DA FONCECA - BAIRRO JD CIDADE NOVA - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 176872 – 24/04/2017 – Nº TIT 269/003 – APRES CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL – CEDENTE: TATIANE NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; 
HELBER THIAGO RODON DE MIRANDA (CPF Nº 010.153.521-03) RUA DOS JORNALEIROS 1 
VITORIA REGIA - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176980 – 27/04/2017 – Nº TIT 5002 – APRES 
COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: CENTRAL PECAS 
AUTOMOTIVAS LTDA - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ILEAN JOSE RODRIGUES DURIGON 
(CPF Nº 531.733.761-53) RUA C Q D CASA 11 RES ANA PAULA - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
176855 – 25/04/2017 – Nº TIT 002 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – 
CEDENTE: REGINALDO BICUDO JUNIOR EPP - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; JEFFERSON 
DE FIGUEIREDO SANTOS (CPF Nº 002.506.441-00) R DO MACUCOS 127 MARACANANZINHO 
- CEP 78200000 – PROTOCOLO 176900 – 26/04/2017 – Nº TIT 044043009 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; 
MARCOS JOSE DA SILVA OLIVEIRA (CPF Nº 824.036.941-34) AV SETE DE SETEMBRO 1230 - 
BAIRRO CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176989 – 27/04/2017 – Nº TIT 110357 – APRES 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: FRANCA PALACE HOTEL LTDA - ITEM E DA 
TABELA D CUSTAS; ODILZA JARA GOMES (CNPJ Nº 21.504.898/0001-52) RUA DAS SAFIRAS 
28 COABH VELHA - CEP 78200000 – PROTOCOLO 177006 – 28/04/2017 – Nº TIT 021692001 – 
APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ATLAS FIDC NO MULTISSETORIAL - ITEM H DA 
TABELA D CUSTAS; PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA (CNPJ Nº 05.956.371/0001-65) RUA 13 
DE MAIO 002 LOJINHA - BAIRRO CENTRO - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176887 – 24/04/2017 – 
Nº TIT COD 97818  – APRES QUARTA VARA CIVEL FORUM DE CACERE – CEDENTE: 
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
WEBERT SANTOS DA SILVA (CNPJ Nº 20.214.084/0001-73) RUA JOAQUIM MURTINHO 184 - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 176950 – 26/04/2017 – Nº TIT 210234  – APRES BANCO BRADESCO 
SA – CEDENTE: AROEIRA ALIMENTOS - ITEM B 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, 10 DE MAIO DE 2017. BEL. RUBENS DE 
CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS AO 
MÉDICO DR. ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA CRM-MT 
Nº 691.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, em 
conformidade com o disposto na Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 
1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo 
Ético-Profissional CRM-MT n° 02/2014, julgado na Câmara do 
Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de 
Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO 
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS, A 
SER CUMPRIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017, prevista 
na alínea "d", do artigo 22, da mencionada Lei, por infração aos 
artigos 5º, 80 e 92 do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 
1931/2009 ao DR. ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA, inscrito 
neste Conselho sob o nº 691.

Cuiabá-MT, 02 de maio de 2017.

Dra. Maria de Fátima de Carvalho Ferreira
Presidente
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á três dias de estrear na HSérie B do Campeonato 
B r a s i l e i r o ,  o  

Luverdense segue se reforçando 
para tentar o tão sonhado acesso à 
Série A. 
 E o nome da vez agora, 
chega com um título fresquinho 
no currículo.
 Trata-se do zagueiro 
Pablo de 26 anos, que foi 
c a m p e ã o  g a ú c h o  p e l o  
surpreendente Novo Hamburgo, 
conquistando o título nos 
p e n a l t i s ,  e m  c i m a  d o  
Internacional. Pablo bateu o 
último penalti do azarão Novo 
Hamburgo, que conquistou o 
título inédito no Rio Grande do 
Sul.
 O zagueiro também bateu, 
e converteu um dos penaltis 
contra o Grêmio na semifinal do 
gauchão, eliminando o tricolor. 
Pablo se junta à outros nove 
reforços contratados para a sua 
quarta participação na Série B. 
 Os últimos atletas que 
tinham sido anunciados são os 
atacantes Rafael Ratão, ex-Ponte 

Preta e Cléo Silva, que jogou pelo 
Cuiabá em 2015, e o lateral-
d i r e i to  Moisés ,  que  t em 
passagens pelo Grêmio.
 A estreia do Luverdense 
na segundona será no dia 12 de 

maio, contra o Juventude-RS, no 
estádio Alfredo Jaconi às 19h30, 
horário de Mato Grosso, e você 
pode acompanhar todos os 
d e t a l h e s  d e s s e  j o g o  n o  
GloboEsporte.com/tvca.

Globo Esporte

p e s a r  d o  v i c e -Acampeonato estadual, o 
Sinop dominou a seleção 

do Campeonato Mato-Grossense 
2017, divulgada na noite desta 
terça-feira, durante a festa da 
premiação do torneio realizada na 
sede da TV Centro América, 
detentora dos direitos do 
campeonato. 
 Cinco jogadores do Galo 
do Norte entraram na lista 
escolhida por jornalistas que 
cobriram a competição. 
 O  campeão  Cu iabá  
colocou três atletas, além do 
treinador Roberto Fonseca. O 
Luverdense completou a lista 
também com três nomes.
 O craque escolhido foi o 
volante Ricardo, do Luverdense, 
que não pôde comparecer devido 
à estreia da Série B marcada para 
esta sexta-feira. 
 A revelação foi dada ao 
jovem Igor Vieira, de 20 anos, um 
dos atletas mais regulares do 
meio campo do Dom Bosco. 
 O artilheiro ficou com 
Andrezinho, autor de oito gols ao 
longo do campeonato. 
 O goleiro menos vazado 
ficou com Henal, com apenas seis 

gols sofridos.
 A festa de encerramento 
contou com atletas, dirigentes, 
autoridades e jornalistas. 
 Em sua palavra, o diretor 
geral da Rede Mato-grossense de 
Comunicação, Zilmar Melatte, 
falou sobre o sucesso das 
transmissões que, desde 2010, já 
levaram mais de 150 partidas ao 
vivo para todo do estado. 
 Neste ano, foram 17 
transmissões sendo uma por 
rodada.
A seleção final ficou formada da 
seguinte forma: Henal (Cuiabá), 
Portela (Sinop), Tayron (Sinop), 
Douglas Mendes (Cuiabá) e 
Paulinho (Luverdense); Ricardo 
(Luverdense) ,  Léo Salino 
(Cuiabá), Alex (Sinop) e Marcos 
A u r é l i o  ( L u v e r d e n s e ) ;  
A n d r e z i n h o  ( S i n o p )  e  
Cabralzinho (Sinop). Treinador - 
Roberto Fonseca.
Confira os outros prêmios
Artilheiro - Andrezinho com 8 
gols
Revelação - Igor Vieira (Dom 
Bosco)
Craque - Ricardo (Luverdense)
Goleiro menos vazado - Henal 
(Cuiabá) com 6 gols

Globo Esporte

Galo do Norte emplaca maioria dos atletas no time ideal do estadual. Craque foi concedido ao 
volante Ricardo, destaque do Luverdense. Revelação é do jovem Igor Vieira, do Dom Bosco

Com cinco jogadores, Sinop domina 
seleção do Campeonato Mato-Grossense

OS MELHORES

Luverdense anuncia contratação de zagueiro campeão 
gaúcho pelo Novo Hamburgo para a Série B

REFORÇO DE PESO

 Zagueiro Pablo de 26 anos

Foto: Arquivo

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
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A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão e traz benefícios e 
expansão aos seus negócios. 
O momento pode envolver a 
finalização de um projeto 

relacionado a uma sociedade ou parceria 
financeira e uma grande soma de dinheiro. 
Você estará mais fechado e voltado para 
acordos importantes.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
p r e s s ã o  e  p r o m e t e  
movimentar positivamente 
s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s  

pessoais e profissionais. Esta pode ser 
considerada a melhor Lua Cheia do ano e 
seus relacionamentos darão um grande 
passo à frente. Um namoro ou sociedade 
pode começar.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão movimentando seus 
projetos profissionais e 
questões ligadas à sua saúde. 

O momento pede um cuidado maior e a 
consciência da necessidade de construir 
uma rotina mais saudável. Um novo 
projeto de trabalho pode surgir.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias de 
maior envolvimento com seu 
coração. Uma pessoa especial 

pode surgir para cancerianos solitários, ou 
um romance, que vem sendo desenhado pelo 
Universo, dar um passo à frente. Ótimas 
energias para cancerianos comprometidos.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias de 
maior envolvimento com sua 
v i d a  d o m é s t i c a  e  o s  

relacionamentos familiares. Você estará mais 
caseiro e próximo dos seus. O momento pode 
envolver a concretização de uma negociação 
envolvendo um imóvel de família.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias de 
maior envolvimento com seus 
projetos profissionais e planos 

de carreira. O momento pode envolver a 
aprovação de um projeto ou promoção, que 
vem sendo negociados há alguns meses. O 
momento envolve crescimento.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias de 
progresso em um projeto que 
envolve viagens, pessoas e 

empresas estrangeiras. O período pode estar 
relacionado com um projeto de intercâmbio 
e/ou mudança de país. Você estará mais 
otimista e sua fé será renovada.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias de 
maior envolvimento com 
suas finanças. O período é 

ótimo para novos investimentos. Um 
projeto pode ser finalizado ou um contrato 
firmado e assinado indicando o aumento de 
seus rendimentos.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em seu signo, 
chega l ivre  de pressão 
indicando dias de maior 
envolvimento e profundidade 
emocional. Você pode sentir 
uma grande satisfação e bem 

estar e dar grandes passos em projetos 
pessoais e profissionais. O momento pode 
envolver o início de um namoro ou trabalho, 
depois de algumas negociações.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, chega livre de 
pressão indicando dias em 
q u e  o s  a c o r d o s  e  a s  
negociações de possíveis 

contratos intensificam-se. O momento pode 
envolver uma viagem que envolva trabalho 
ou estudo e que terá ótimos resultados. A 
comunicação melhora significativamente.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças importantes 
relacionadas ao seu coração. 
Você estará mais aberto e 

receptivo para o amor. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo, 
para capricornianos solitários. Se for 
comprometido, aproveite este bom 
momento com seu amor.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Escorpião, 
chega livre de pressão 
indicando um contato mais 
profundo com seu mundo 
emocional. Você estará mais 

fechado, interiorizado e com as emoções à 
flor da pele. O momento pode envolver a 
finalização do planejamento de um novo 
projeto, que será colocado em prática em 
algumas semanas.

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

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

Uma quinta-feira regada de bênçãos é o que desejamos 
aos assinantes Gilmar e Gilda Assunção, que 
acompanham há muitos anos as notícias da Princesinha 
e do Estado nas páginas do JCC. Agradecemos a 
preferência. 

Festejaram mais um ano de vida os gêmeos 
Victor e Vinicius Lima, a quem enviamos votos 
de muitos anos de vida repletos de felicidades.  
Na foto com a mãe Miriam. 

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

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

Fluidos positivos regados de muita saúde e 
prosperidades a aniversariante do dia  Patrícia 
Costa Marques. Parabéns, que Deus lhe 
conceda muitas felicidades nesse novo ano. 

Um dia repleto de boas energias é o que desejamos a 
simpática  Cida Fatima Castro, empresária do ramo de 
flores da city.  Ela e sua equipe  arrasam nos arranjos e 
decorações.
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