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 Com o intuito de discutir 
formas de agilizar a concretização de 
instalação das primeiras lojas francas 
em Cáceres, o deputado Carlos 
Avallone (PSDB), presidente da 
Comissão de Indústria, Comércio e 
Turismo, realizou nesta quarta-feira 
(3) uma reunião ampliada com a 
presença virtual de autoridades de 
MT e Rio Grande do Sul, que tem 11 
cidades gêmeas. 

Página 04

Visando oferecer melhores condições de trabalho e melhor 
qualidade de vida a seus servidores, a Prefeitura Municipal de Cáceres, 
através da Secretaria de Administração, implantou, a Ginástica Laboral, 
cuja finalidade é minimizar os impactos negativos oriundos do 
sedentarismo na vida e na saúde do trabalhador. Página 03 
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Em meio a um novo pico de casos, internações e óbitos por Covid-
19, a Prefeitura Municipal de Cáceres em conjunto com o Comitê de 
Enfrentamento ao coronavírus deliberaram por unanimidade pela 
prorrogação do “toque de recolher”, já disposto no Decreto nº 110 de 19 de 
janeiro de 2021. O novo Decreto, já publicado, traz duas alterações com 
relação ao horário do toque de recolher e  ao funcionamento do serviço de 
delivery na cidade. Página 03 
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Foram notificadas 1.202 novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 223.054 casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 8.305 estão em isolamento domiciliar e 208.482 estão 
recuperados. O número de óbitos em decorrência da doença no Estado já 
chega a 5.237, somente nas últimas 24h, trinta e quadro pessoas perderam a 
vida para a Covid-19. Página 06 

 A P o l í c i a  C i v i l  e s t á  
investigando o abandono de um bebê 
recém-nascido que foi deixado na 
porta de uma residência, situada na 
Rua do Areal, no Bairro Cavalhada, 
na tarde desta quarta-feira (3). A 
ocorrência foi registrada sob o 
número 2021.31818.  A criança 
estava totalmente sem roupa e ainda 
com o cordão umbilical. 
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Toque de recolher é prorrogado 
 até 13 de fevereiro em Cáceres 

Prefeita assina novo decreto   

Foto: Assessoria

ECONOMIA

Comissão de Indústria e Comércio discute 
implantação de lojas francas em Cáceres 

Reunião foi virtual com 
representantes de MT e RS   

 Foto: Divulgação

Polícia investiga abandono de bebê  
recém-nascido no Bairro Cavalhada 

ABANDONO DE INCAPAZ

Bebê passou por exames 
no Hospital São Luiz      

Foto: Ilustrativa

BOLETIM COVID-19

Números continuam subindo, Mato Grosso 
 tem 34 mortes por Covid-19 em 24 horas 

Taxa de ocupação de UTI está em 80,54%    

 Foto: Reprodução 

BEM ESTAR

Secretaria de Administração implanta ginástica laboral 
 aos servidores da prefeitura em parceria com o SESC 

Ginástica está sendo realizada duas vezes por semana     

Foto: Assessoria

Sicredi disponibiliza 
R$ 6,9bilhões para 

pré-custeio da 
próxima safra
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ARRECADAÇÃO

IPTU 2021 terá 
vencimento em

março e desconto 
de 20% à vista

CRÉDITO

s redes de pesca, tarrafas, Ac e v a s ,  a p e t r e c h o s ,  
inclusive embarcações 

apreendidas pela fiscalização da 
pesca predatória durante o 
período de defeso da piracema, 
são destruídas pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema-
M T ) .  O s  e q u i p a m e n t o s  
apreendidos não retornam para os 
infratores, afirmou o secretário 
Executivo da Sema, Alex 
Marega, em entrevista na manhã 
desta quinta-feira (04.02), para a 
Rádio Conti.  

"A grande maioria das 
embarcações que são velhas, 
pequenas canoas, essas muitas 
v e z e s  s ã o  d e s t r u í d a s  
imediatamente pelas equipes 
após a apreensão. Os barcos 
maiores, que possuem motores, 
são encaminhados para a Sema e 
a pessoa pode recorrer, mas 
dificilmente ela irá conseguir 
reaver", explica. 

Em regra, esses bens são 
leiloados ou são utilizados para 
reforçar a fiscalização pelos 
órgãos ambientais. "A Justiça tem 
essa consciência de que se esses 
equipamentos utilizados em 
crime ambiental voltarem serão 
utilizados novamente para o 
crime", avalia o secretário 
Executivo. 

O  f o c o  a t u a l  d a  
fiscalização é preventiva, o que 
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apreensão dos equipamentos, e 
evitamos que os peixes sejam 
retirados dos rios ilegalmente".  

Foram apreendidas 201 
redes de pesca, que se fossem 
colocadas uma ao lado da outra, 
dariam 30 quilômetros de 
extensão, além de 1,1 tonelada de 
pescado ilegal, 16 armas, 926 
apetrechos, 70 embarcações, e 
559 cevas.  Foram detidos em 
flagrante 28 suspeitos durante 
ações de fiscalização do defeso da 
piracema, que acumularam R$ 
305,7 mil em multas.

possibilita deter a ação criminosa 
antes que os peixes sejam 
retirados dos rios. Houve 
aumento na apreensão de itens 
utilizados para a pesca predatória 
ilegal no período de piracema de 
2020/2021.  

" N o  p a s s a d o  h a v i a  
grandes apreensões de peixes. 
Hoje, a fiscalização retira 
primeiro os equipamentos da 
pesca predatória, e tenta pegar 
m a i s  r e d e s ,  t a r r a f a s ,  e  
embarcações. Nesta piracema 
aumentamos em mais de 30% a 

pessoas perderam a vida para a 
C o v i d - 1 9 . E n t r e  c a s o s  
conf i rmados ,  suspe i tos  e  
descartados para a Covid-19, há 
298 internações em UTIs 
públicas e 287 em enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de 
ocupação está em 80,54% para 
UTIs adulto e em 33% para 
enfermarias adulto. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (47.775), 
Rondonópolis (15.480), Várzea 
Grande (14.448), Sinop (11.734), 
Sorriso (9.537), Tangará da Serra 
(9.445), Lucas do Rio Verde 
(8.700), Primavera do Leste 
(6.694), Cáceres (5.211) e Nova 
Mutum (4.669). No Estado treze 
municípios estão classificados 
como risco moderado para 
transmissão do novo coronavírus. 
São eles: Cuiabá, Rondonópolis, 
Várzea Grande, Alta Floresta, 
Nova Mutum, Cáceres, Sinop, 
Barra do Garças, Primavera do 
Leste, Nova Xavantina, Juara, 
Sorriso e Paranaíta. Os outros 128 
municípios estão na classificação 
de risco baixo. 

isolamento domiciliar e 208.482 
estão recuperados. 
 O número de óbitos em 
decorrência da doença no Estado 
já chega a 5.237, somente nas 
últimas 24h, trinta e quadro 

 oram notificadas 1.202 Fnovas confirmações de 
casos de coronavírus no 

Estado. Dos 223.054 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 8.305 estão em 

ABANDONO DE EMPREGO

CECÍLIO PINTO DE MIRANDA - CTPS Nº 48891 – SERIE 
00285- MT. 

Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, solicitamos o comparecimento 
CECÍLIO PINTO DE MIRANDA - CTPS Nº 48891 – SERIE 
00285- MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou 
justificar as faltas desde 23/06/2020 dentro do prazo de 72 horas a 
partir dessa publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. 

 

CLEITON TUBINO SILVA  

FAZ. BARRANCO VERMELHO 

CEI: 50.008.847.498-2 

Endereço: Rua da Maravilha, nº 01  

CEP: 78.216-145  

ABANDONO DE EMPREGO

JOSÉ GERVAZIO FILHO - CTPS Nº 69925 – SERIE 00007 - AL. 

Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, solicitamos o comparecimento 
JOSÉ GERVAZIO FILHO - CTPS Nº 69925 – SERIE 00007 - AL, 
em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as 
faltas desde 02/01/2020 dentro do prazo de 72 horas a partir dessa 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

 

CLEITON TUBINO SILVA  

FAZ. BARRANCO VERMELHO 

CEI: 50.008.847.498-2 

Endereço: Rua da Maravilha, nº 01  
CEP: 78.216-145 

FISCALIZAÇÃO

Apetrechos de pesca apreendidos na 
 piracema são destruídos pela Sema 

Embarcações pequenas são destruídas imediatamente, já as de grande  porte são leiloadas ou utilizadas pela Sema em novas ações de fiscalização 

Assessoria 

Redes e tarrafas apreendidas foram destruídas  

Foto: MarcosVergueiro

BOLETIM COVID-19

Números continuam subindo, Mato Grosso 
 tem 34 mortes por Covid-19 em 24 horas 

Da Redação 

Cresce a cada dia número de infectados pela Covid-19   

 Foto: Ilustrativa 
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 om foco em dar suporte Cao agronegócio – setor 
que fechou 2020 com 

saldo positivo de 9% no PIB 
agropecuário mesmo em um 
período atípico, de pandemia – o 
Sicredi vai destinar R$ 6,9 
bilhões em créditos para pré-
custeio do Plano Safra 2021/2022 
p a r a  o s  a s s o c i a d o s  d a s  
cooperativas integradas ao 
sistema em todo o país. 

O valor está disponível 
para associados do campo que 
pretendem antecipar a compra de 
insumos para suas lavouras, 
garantindo maior rentabilidade 
dos negócios. 

Vale lembrar que o 
Sicredi é uma das instituições 
f i n a n c e i r a s  c o m  m a i o r  
r e p r e s e n t a t i v i d a d e  n o  
agronegócio, e foi a 2ª instituição 
financeira que mais liberou 
crédito rural no Plano Safra 
2019/2020, com mais de R$ 20 
bilhões concedidos. A instituição 
atende desde grandes produtores 
a  m é d i o s  e  p e q u e n o s ,  
especialmente aqueles ligados à 
agricultura familiar. Do total 
disponível no Sicredi para todo o 
país, as cooperativas nas regiões 
Centro-Oeste e Norte (que 
abrangem os estados de Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Acre e 

t e m p o r a d a ,  e s s a s  f o n t e s  
al ternativas,  somadas aos 
recursos controlados, resultaram 
na concessão de R$ 3,225 
bilhões, cifra 125% maior que o 
planejado inicialmente. Para a 
safra 2021/2022, o Sicredi prevê 
liberar o mesmo valor do último 
ciclo em fontes alternativas, cerca 
de R$ 1,284 bilhão. 

O presidente da Central 
Sicredi Centro Norte, João 
Spenthof, afirma que todo ano a 
i n s t i t u i ç ã o  f i n a n c e i r a  
cooperativa, que é uma das 
p r inc ipa i s  apo iadoras  do  

Amazonas) vão disponibilizar R$ 
1,731 bilhão, valor 21% maior 
que o planejado para a safra 
2020/2021 (R$ 1,432 bilhão). 

O s  r e c u r s o s  s ã o  
destinados a pequenos, médios e 
grandes produtores e a estimativa 
é realizar cerca de 22 mil 
operações na região. Além dos 
recursos controlados (oficiais), as 
c o o p e r a t i v a s  d o  S i c r e d i  
disponibilizam outras fontes para 
p ré -cus te io  como Moeda  
Estrangeira, Cédula de Produto 
Rural (CPR), e Recursos Próprios 
da Cooperativa. Na última 

agronegócio brasileiro, busca 
antecipar a oferta do pré-custeio, 
para que os produtores rurais 
possam planejar melhor a 
aquisição dos insumos e negociar 
com seus fornecedores. “É mais 
um esforço nosso em prol dos 
produtores, para atendê-los no 
momento que eles mais precisam, 
que é no planejamento da safra, 
para que façam bons negócios”. 

O diretor-executivo de 
Crédito do Banco Cooperativo 
Sicredi ,  Gustavo Fre i tas ,  
acrescenta que o papel do Sicredi, 
enquanto instituição que tem um 
laço muito forte com o campo, é 
apoiar os produtores rurais. “E 
disponibilizar recursos para o 
chamado pré-custeio é uma 
forma bastante relevante de fazer 
isso”. 
Desempenho do Plano Safra 
2020/2021  - Até dezembro de 
2020, o Sicredi disponibilizou 
para o Plano Safra 2020/2021 R$ 
15,3 bilhões em crédito rural em 
todo o país, totalizando 136.488 
operações. O valor representa 
aumento de 23% em relação ao 
ano-safra anterior. Do montante, 
R$ 9,9 bilhões (65%) foram 
destinados ao custeio, R$ 4,6 
bilhões (30%) para investimentos 

(incluindo investimento com 
recursos de BNDES) e  R$ 758,6 
milhões para comercialização e 
industrialização. 
 Já por programa, a 
instituição financeira cooperativa 
destinou R$ 3,9 bilhões via 
Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), R$ 3,1 bilhões via 
Pronamp (Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural) 
e R$ 8,3 bilhões para produtores 
de maior porte ou programas de 
investimento (como Agricultura 
de Baixo Carbono, Inovagro, 
Moderagro, entre outros). 
 A expectativa é finalizar o 
Plano Safra 2020/2021 com R$ 
22,9 bilhões disponibilizados em 
crédito rural, alta de 12% em 
relação ao ciclo anterior, em mais 
de 221 mil operações, sendo R$ 
17,5 bilhões para operações de 
custeio, comercialização e 
industrialização e R$ 5,4 bilhões 
para operações de investimento 
que viabilizam o financiamento 
de benfeitorias, máquinas e 
e q u i p a m e n t o s  e  n o v a s  
tecnologias permitindo aos 
p rodu to res  aumenta r  sua  
produtividade e reduzir custos de 
produção. 

ais um é preso por tráfico Mde drogas em Mirassol 
D'Oeste. A ocorrência 

aconteceu durante patrulhamento 
realizado por policiais da 1ª 
Companhia da PM na Estrada do 
Jabuti. 
 De acordo com o BO foi 
dado ordem de parada a um veículo, 
porém o motor is ta  ignorou 
empreendendo fuga.
 Diante do fato, a equipe 
policial realizou acompanhamento 
tático e mesmo com sinais sonoros e 
luminosos, o suspeito não parou.  

A prisão se deu, quando o 
indivíduo abandonou o veículo e 

adentrou em área de mata, mas 
acabou sendo rendido e por oferecer 
resistência foi necessário o emprego 
de algemas. Na busca pessoal não foi 
e n c o n t r a d o  n a d a ,  m a s  e m  
averiguação veicular, os policiais 
encontraram 11 tabletes de pasta 
base de cocaína. 

Questionado sobre a droga, 
ele confessou que pegou na cidade 
de Porto Esperidião e que a entrega 
seria para um homem, mas não deu 
detalhes do receptor.  

Após a prisão, foi realizado 
busca na residência do suspeito onde 
foi encontrado uma porção de 
maconha. 

CRÉDITO

Sicredi disponibiliza R$ 6,9 bilhões  
para pré-custeio da próxima safra 

Valor está disponível para associados do campo,  garantindo maior rentabilidade dos negócios 

Assessoria 

O Sicredi é dos principais apoiadores do agronegócio brasileiro    

Da Redação 

TRÁFICO

Motorista foge de abordagem mas 
é pego com 11 tabletes de cocaína 

Tabletes estavam no veículo   

Foto: PMMT

Foto:Ilustrativa

EM EVIDÊNCIA
Utilizar a verba indenizatória com 
consciência é essencial para quem deseja 
passar uma imagem positiva aos eleitores. 
Mas simplesmente não a usar é demagogia 
barata. Esta semana o vereador Lacerda do 
Aki em documento solicitou a devolução da 
verba indenizatória do mês de janeiro no 
valor de R$ 4.800,00 sob alegação de não ter 
como justificar esse gasto. Num primeiro 
momento até que seria uma atitude louvável, 
mas em contrapartida, fica o questionamento 
o nobre vereador não fez absolutamente nada 
que justificasse o uso de ao menos parte do 
dinheiro? Não viajou, não visitou os bairros, 
não teve gasto com telefonia, manutenção de 
seu gabinete, divulgação de atividades 
parlamentares, combustível, serviços postais, 
locomoção, etc, etc... Fica a pergunta... 

AJUDA OPORTUNA
O Centro de Atendimento Empresarial – CAE 
está a disposição do Microempreendedor 
Individual (MEI) para realizar a Declaração 
Anual do Simples Nacional, que é uma das 
obrigações que o MEI deve cumprir 
anualmente. Este ano o prazo se estende até o 
dia 31 de maio. Para maiores informações o 
microempreendedor pode ligar no 3223-2161 
ou comparecer pessoalmente no CAE 
localizado na Avenida Brasil, s/n, Bairro 
Jardim Celeste.  

AVERIGUAÇÃO
O vereador Franco Valério na primeira sessão 
já apresentou dois requerimentos direcionado 
à Diretora Executiva da Autarquia Águas do 
Pantanal solicitando cópias de todos os 
contratos e dos procedimentos licitatórios 
correspondentes (capa a capa), firmados pela 
Autarquia com seus fornecedores nos últimos 
2 anos, bem como os valores cobrados pela 
Autarquia Águas do Pantanal, por metro 
cúbico de água entre os anos de 2011 à 2020. 
De acordo com o parlamentar as informações 
são para checar suspeita de enriquecimento 
ilícito e também os critérios adotados para 
aumento da tarifa de água e taxa de coleta de 
lixo.  

REMATRÍCULA/MATRÍCULA
Estão abertas desde o dia 1º do corrente mês o 
período de rematrícula para alunos das 
escolas municipais de Cáceres, o prazo segue 
até dia 19. Já para os alunos novos nas escolas 
de educação infantil a pré-matrícula on-line 
acontece no período de 01/03 a 12/03 pelo 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
https://crs.mt.mn.omegaeducacional.com/
. A divulgação das Pré-Matrículas deferidas 
será no dia 26/03/2021, no site da prefeitura, 
nas Instituições de Ensino e na própria 
Secretaria Municipal de Educação. O período 
para efetivação das Pré-Matrículas Online 
deferidas (Educação Infantil), será de 
29/03/2021 a 09/04/2021 nas Instituições de 
Ensino. Já as matrículas para alunos novos no 
Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano) serão 
realizadas diretamente nas Instituições de 
Ensino da Rede Municipal no período de 01 a 
19 de março.  

EM PAUTA HSL
A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, 
presidida pelo parlamentar Luiz Landim, 
p reocupados  com demora  pa ra  a  
contratualização de leitos e enfermarias para 
pacientes de Covid-19 no Hospital São Luiz, 
bem como questões financeiras e estratégicas 
para melhoria do atendimento aos usuários do 
Hospital, realizam na próxima terça-feira, 9, 
uma reunião virtual com autoridades, 
entidades de classe, profissionais da saúde e 
representantes da Pró-Saúde. O convite é 
extensivo a toda população, a transmissão 
acontece as 8h pelo Facebook da Câmara 
Municipal. Fica o convite. 

“Jesus chamou os doze e começou a enviá-los 
dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos 
impuros” (Marcos 6,7). 

É uma graça muito grande o poder que 
Jesus nos dá sobre os espíritos impuros. E aqui é 
importante que tomemos consciência de que os 
espíritos impuros estão no mundo, e estão 
invadindo o nosso interior, a nossa família com 
todas as propagandas que o mundo impuro tem. 
São propagandas enganosas e mentirosas que 
ludibriam a nossa mente e os nossos sentidos, 
que nos deixam compenetrados naquilo que este 
mundo tem de enganoso. 

É preciso dizer que os espíritos impuros 
são provocativos, chegam mansos como quem 
não quer nada, e depois tomam conta da casa. 
Olhe quantos espíritos impuros agem em nós, 
tornam-nos muitas vezes pessoas violentas, 
briguentas e marrentas! Quando os espíritos 
impuros entram em nós despertam o que há de 
pior: a inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa, os 
pensamentos impuros e imorais, as indecências. 
Quando os espíritos impuros invadem a nossa 
mente, somos movidos por esses pensamentos, 
sentimentos e ações impuras. 

Não nos esqueçamos de que Jesus 
chamou os Seus para purificá-los, e depois para 
enviá-los para que tivessem poder sobre esses 
espíritos impuros.  Como é importante o pai e a 
mãe entenderem como eles têm poder sobre 
seus filhos, sobre sua casa e sua família! É por 
isso que são dois, e os dois são uma só carne. E 
quando vocês agem como Jesus está falando, 
enviando dois a dois, a graça de Deus acontece. 

Os espíritos impuros são provocativos, 
chegam mansos como quem não quer nada e 
depois tomam conta da casa  O problema é 
quando você escuta aquela coisa mais dura, 
quando é para rezar o homem diz: “Isso é para a 
mulher. A oração é com ela”. Não existe oração 
para ela, o que existe é oração para os dois, com 
os dois, porque são uma só carne, e o Senhor está 
enviando os dois para que juntos orem pela sua 
casa e orem pelos seus filhos. 

Uma casa fica manca quando a 
compreensão da vivência da fé é entregue para 
um, e o outro vai cuidar somente das 
responsabilidades materiais. Não existe isso! A 
educação dos filhos é responsabilidade dos dois; 
o cuidado da casa é responsabilidade dos dois. 
Se os dois trabalham fora, ok! Mas se um só 
trabalha fora e o outro cuida da casa, mesmo o 
que trabalha fora precisa estar junto com a sua 
companheira na administração espiritual, 
psicológica e emocional de toda a casa. 

Não é porque você trabalhou, que 
colocou o pão dentro de casa que você não vai se 
ocupar. Eu lhes digo: ocupem-se juntos na 
oração. Na hora de orar pelos filhos, orem 
juntos, e vocês verão milagres acontecerem! 

Aqueles espíritos preocupantes, 
perturbantes, que agem muitas vezes no 
casamento, na casa, na família, são expulsos 
quando o casal ora junto. O grande drama da 
vida conjugal é saber fazer muitas coisas belas 
juntos, mas não saber orar juntos, não ter 
comunhão de oração na vida conjugal. Quando 
se unem no matrimônio, a graça do envio 
acontece, vocês são enviados, mas são enviados 
primeiro para a própria casa, para o próprio 
casamento e para a família. 

Não adianta percorrerem o mundo todo 
pregando e falando de Jesus se não pregam, não 
anunciam, não oram uns com os outros e não 
oram juntos pelos filhos. Essa é a graça e a 
autoridade que Deus concede a vocês! 
Deus abençoe você! 

Padre Roger Araújo,  Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova 
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Em 2020, a soja brasileira teve 
um ano diferenciado, pois começou com 
o preço em R$ 87 por saca, e encerrou em 
R$ 153 reais, quase o dobro do valor 
inicial. O câmbio acima de R$ 5 reais, e 
as super compras da China são alguns 
dos motivos que valorizaram o produto. 
A tendência é que, em 2021, a safra no 
país supere as 130 milhões de toneladas e 
o preço continue elevado. Entre os 
motivos está a valorização da soja. Já que 
os estoques globais estão enxutos, existe 
a possibilidade de ocorrer possíveis 
problemas produtivos com o clima ou 
pragas, e o dólar em alta. 

Além da soja, matéria-prima que 
produz o óleo de soja, outros alimentos 
também devem ficar mais caros.  Temos 
também o relacionamento entre a China 
e EUA, pois no ano passado os asiáticos 
aplicaram tarifas de 25% sobre a 
importação de soja dos EUA. Com a 
entrada do Joe Biden, na presidência, a 
tenção entre as duas potências deve ser 
estabilizada, e as exportações do Brasil 
devem reduzir. 

Existe também o receio de que 
não haja soja suficiente para atender à 
exportação e moagem, que necessitam 
do grão para a produção de farelo para 
rações e de biodiesel. 

Além da soja, matéria-prima que 
produz o óleo de soja, outros alimentos 
também devem ficar mais caros. De 
acordo com os dados oficiais de inflação 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2020, o preço dos 
alimentos nos supermercados subiu 16% 
de janeiro a novembro. Só o arroz subiu 
70%, e o feijão preto 40%. 

Outros itens básicos essenciais 
na alimentação do brasileiro registraram 
aumento de 10%, tais como leite, frutas, 
legumes, carne, frango e ovos, também 
tiveram destinos parecidos. 

E por incrível que pareça, mesmo 
o Brasil sendo o líder de produção de 
diversos alimentos, esse aumento ocorre 
porque o produtor prefere vender onde 
ele tem mais vantagem, ou seja, o 
mercado internacional. 

Então, o comprador brasileiro 
tem que cobrir o preço negociado no 
exterior. Resultado: quando o dólar e as 
exportações crescem, os preços no país 
também sobem. 

O Brasil vem passando por uma 
das suas maiores recessões da história 
recente e, somente não será maior, graças 
aos grandes agricultores, que se 
beneficiaram com a alta de seus produtos 
no mercado estrangeiro. 

Porém, nem todos os grandes 
agricultores tiveram a mesma sorte, 
como exemplo estão os que negociaram 
suas safras antes da pandemia ou os que 
precisam comprar insumos neste 

momento, além destes, médios e 
pequenos produtores rurais estão 
amargando uma crise a muito não vista, 
sequer imaginável. 

O fato é que, com o dólar alto, a 
venda de grãos de fato foi favorecida, 
mas de outro lado, os insumos, os quais 
são negociados conforme preço da 
moeda americana, sofrerão e vêm 
sofrendo aumentos desenfreados com a 
desvalorização do real, chegando a mais 
de 20% do valor pago na safra anterior. 

Nesta toada, sabendo que os 
insumos dependem da valorização do 
real frente ao dólar, temos que os 
prejuízos ora vivenciados pelos 
agricultores serão o prejuízo futuro da 
própria população frente ao mercado de 
consumo, inclusive de alimentos 
básicos. 

A boa notícia para o agronegócio 
é  q u e  n o s s o  j u d i c i á r i o  v e m  
flexibilizando a cada dia mais o direito 
de produtores rurais, inclusive os que 
ainda não possuem CNPJ ou que 
passaram grande parte de sua vida sem 
CNPJ, que tenham acesso ao benefício 
de se reerguerem financeiramente pelo 
instituto da recuperação judicial. 

Em 6 de outubro de 2020, o 
Superior Tribunal de Justiça entendeu, 
que uma sociedade empresária agrícola 
pode pedir recuperação judicial 
provando a atividade econômica ainda 
exercida como pessoa física. 

No entanto, o pequeno produtor 
que muitas vezes faz suas transações 
apenas por meio de seu CPF, pode ficar 
mais tranquilo a partir deste momento, 
pois o Projeto de Lei 4.458/2020, que 
altera a Lei de Falências e está em vias de 
ser sancionado, propõe que o produtor 
rural pessoa física possa pedir 
recuperação judicial em um plano 
especial desde que o valor das dívidas 
sujeitas à recuperação não exceda a R$ 
4,8 milhões. 

Com esta alteração da lei de 
falências, os ramos da agricultura e 
pecuár ia  es ta rão  amparados  e  
resguardados para um possível 
soerguimento e reestruturação dos 
negócios, o que evitará fatalmente o 
superendividamento destes grupos e 
consequentemente irá fomentar o 
mercado produtivo nacional ,  e  
favorecerá toda a população brasileira, 
pois com a maior produtividade vem a 
maior concorrência e quem se beneficia é 
o consumidor final. 

___***Marcelo Zaina de Oliveira é 
advogado, pós-graduado em processo 
civil, processo tributário e direito 
t r i b u t á r i o .  E m a i l :  
contato@mestremedeiros.com.br 
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O apetite do exterior é a fome do Brasil  

A oração tem poder para 
vencer os espíritos impuros 
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m meio a um novo pico de Ecasos, internações e 
óbitos por covid-19, a 

Prefeitura de Cáceres em 
conjunto com o Comitê de 
E n f r e n t a m e n t o  a o  n o v o  
coronavírus deliberaram por 
unanimidade pela prorrogação do 
“toque de recolher”, assegurado 
no Decreto nº 110 de 19 de 
janeiro. 

O novo Decreto nº 186, 
com vigência até dia 13 de 
fevereiro, traz duas alterações 
que diferem do decreto anterior, a 

restaurante, lanchonetes e afins, 
com a limitação de 04 pessoas por 
mesa, sendo expressamente 
proibido a junção das mesmas, e 
deverão obedecer sem exceção a 
distância mínima de 1,5 m umas 
das outras. 

A prefeita Eliene, que 
pauta pela gestão participativa, 
faz questão de ouvir todos os 
seguimentos e sabe que as 
medidas a serem adotadas não são 
fáceis, mas são necessárias 
perante os dados oficiais de novos 
e crescentes contágios. “Com 

primeira é quanto o horário do 
toque de recolher, que  passa a 
vigorar das 23h às 5h, e a segunda 
alteração é o funcionamento do 
delivery que também se estendeu 
por mais uma hora, podendo 
funcionar até as 00h, com a 
dev ida  iden t i f i cação  dos  
entregadores, bem como dos 
funcionários necessários ao 
f u n c i o n a m e n t o  d o s  
estabelecimentos.  

Também pe lo  novo  
d e c r e t o  f o i  i n s t i t u í d o  o  
func ionamen to  de  ba res ,  

vista saindo correndo de frente a 
residência e tomando rumo 
ignorado.  

Além da polícia o caso foi 
acompanhado pelo Conselho 
Tutelar, representado pelas 
conselheiras Ana Rosa e Jane.  O 
bebê foi encaminhado ao 
Hospital São Luís para cuidados 
médicos acompanhado por duas 
enfermeiras.  

Até o fechamento desta 
edição, a polícia ainda não 
identificou a mãe da criança que 
poderá responder por abandono 
de incapaz. 

 Polícia  Civi l  está  Ainvestigando o abandono 
de um bebê recém-

nascido que foi deixado na porta 
de uma residência, situada na Rua 
do Areal, no Bairro Cavalhada, na 
tarde desta quarta-feira (3). A 
ocorrência foi registrada sob o 
número 2021.31818.  

A criança foi encontrada 
pela dona de casa A.A.C.O. de 47 
anos, o bebê estava totalmente 
sem roupa e ainda com o cordão 

umbilical. A proprietária da 
residência relatou que encontrou 
a criança após ter ouvido alguém 
bater palmas e quando saiu na 
porta se deparou com o bebê na 
área de sua casa. Ela contou que 
rapidamente saiu na rua pra ver se 
via quem pudesse ter deixado a 
criança, mas não visualizou 
ninguém.  

D e  a c o r d o  c o m  
informações, uma mulher de cor 
branca, usando vestido preto, foi 

Fiscalização a intensificação 
das ações fiscalizatórias, 
realizando-as inclusive em 
período diurno, visando o 
integral cumprimento das 
m e d i d a s  s a n i t á r i a s  
estabelecidas pelo Poder 
Público. 

100% das UTIs ocupadas, não 
temos outra alternativa, sempre 
escolheremos em salvaguardar 
vidas, na tentativa de preservar o 
nosso bem mais precioso”, 
explica. 

O Decreto determina 
ainda aos Agentes Municipais de 

c o n s e q u e n t e m e n t e  a  
produtividade”, afirmou.  

De  aco rdo  com a  
engenheira do trabalho e 
c o o r d e n a d o r a  d a  a ç ã o ,  
Valdirene Teixeira, a Ginástica 
Laboral está acontecendo duas 
vezes por semana, às segundas e 
sextas-feiras, das 07h 40 às 07h 
55  horas ,  e  es tá  sendo 
ministrada com a parceria do 
SESC.  

Wi l s o n  M a s s a h i r o  
K i s h i ,  S e c r e t á r i o  d e  
Administração, destaca que a 
prática da ginástica laboral 
combate e previne as Lesões por 
Esforços Repetitivos- LER e 
Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho -  
DORT.  “Ela é uma arma contra 
o sedentarismo, estresse, 
depressão e ansiedade. A 
Prefeita   Eliene determinou 
que nós, enquanto secretários, 
tivéssemos um olhar cuidadoso 
e amoroso com os nossos 
funcionários”, finalizou Kishi. 

 isando oferecer melhores Vcondições de trabalho e 
melhor qualidade de vida 

a seus servidores, a Prefeitura 
Municipal de Cáceres, através da 
Secretaria de Administração, 
implantou, a Ginástica Laboral, 
cuja finalidade é minimizar os 
impactos negativos oriundos do 
sedentarismo na vida e na saúde 
do trabalhador.  

As aulas com horário pré-
agendado iniciaram nesta semana 
e nesse período de pandemia 
estão sendo virtuais por meio do 
aplicativo JitsiMeet, pelo link da 
sala  
https://meet.jit.si/Ginasticalabor
al-Sesc. 

Para a prefeita Eliene 
Liberato implantar a ginástica 
laboral além de ser uma medida 
de prevenção a saúde, é também 
de economia. “Acreditamos que 
essas pequenas ações podem 
deixar o funcionário mais 
descontraído aumentando a 
q u a l i d a d e  d e  v i d a   e  

NOVO DECRETO

Toque de recolher é prorrogado 
 até 13 de fevereiro em Cáceres 

Medidas foram adotadas devido ao aumento de casos da doença no município 

Da Redação 

Prefeita Eliene, com vice Dr. Odenilson e Sec. de Saúde Sérgio Arruda   

 Foto: Assessoria

ABANDONO DE INCAPAZ

Polícia investiga abandono de bebê  
recém-nascido no Bairro Cavalhada 
Da Redação 

Bebê estava sem roupa e com cordão umbilical   

Foto: Ilustrativa

BEM ESTAR

Secretaria de Administração implanta ginástica laboral 
 aos servidores da prefeitura em parceria com o SESC 

Da Redação 

Somos orientados a ter um olhar cuidadoso com nossos servidores, revela Kishi  

Foto: Arquivo
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 Prefeitura Municipal de ACáceres, disponibiliza pelo 
site institucional, boleto para 

pagamento do Imposto Predial e 

fato gerador a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bem 
imóvel por natureza ou por acessão 
física, como definido na lei civil. 

Territorial Urbano – IPTU – 2021. 
O imposto, de competência 

dos municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como 

Sua cobrança é obrigatória, 
e ocorrendo o contrário o gestor 
deverá ter suas contas anuais 
reprovadas por renúncia de receita, 
mesmo porque o dinheiro do IPTU 
deve reverter em serviços à própria 
população, razão da existência de 
qualquer tributo. 

No município, o IPTU terá 
desconto de 20% até o dia 19 de 
março, e, de 10% até 19 de abril, para 
pagamen to  em co t a  ún i ca .   
Lembrando que o prazo   para as 
pessoas com direito adquirido, 
entregarem os requerimentos 
solicitando isenção do imposto, 
também é 19 de abril. 

Além disso, o contribuinte 
tem a oportunidade de parcelar o 
imposto em até 10 vezes.  Para a 
Prefeita Eliene, “o valor arrecadado 
dos cidadãos cacerenses irá resultar 
em investimentos na saúde, 
segurança e educação, retornando 
em benefícios para a sociedade  em 
fo rma  de  con t r apa r t i da  da  
municipalidade  na construção de 
escolas, creches e  postos de saúde,   
necessários para uma melhor 
qualidade de vida da população”, 
afirmou. 

O site institucional da 
Prefeitura Municipal de Cáceres 
www.caceres.mt.gov.br. 

 município de Cáceres deve Oreceber ainda este ano as 
primeiras lojas francas (free 

shops) na fronteira de Mato Grosso 
com a Bolívia. Para discutir formas de 
agilizar a concretização deste avanço 
para a região Oeste, o deputado Carlos 
Avallone (PSDB), presidente da 
Comissão de Indústria, Comércio e 
Turismo, realizou nesta quarta-feira 
(3) uma reunião ampliada com a 
presença virtual de autoridades de MT 
e Rio Grande do Sul, que tem 11 
cidades gêmeas.  

E s t a  m o d a l i d a d e  f o i  
autorizada no Brasil em 2012. Em 24 
de abril de 2019, uma portaria do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional incluiu as cidades de 
Cáceres e San Mathias nesta 
modalidade que reforça o intercâmbio 
comercial entre os dois países. 
Cáceres já aprovou em 2020 uma lei 
municipal regulamentando a questão 
das lojas francas e a Assembleia 
aprovou legislação estadual de autoria 
do deputado Max Russi (PSB). A 
implantação do novo sistema só 
depende agora de um decreto 
regulamentador a cargo do governo 
do Estado. 

“Foi uma reunião muito 
produtiva, com representantes dos 
governos de MT e RS, da prefeitura e 
das entidades do comércio estadual e 
de Cáceres. Reunimos muitas 
informações sobre o funcionamento 
dos free shops, as providências legais 
n e c e s s á r i a s ,  a s  e t a p a s  d a  
regulamentação. O governo do Estado 
já tomou várias providências, incluiu 
as estimativas de impacto na receita 
na LOA e tenho certeza que o 
governador, que já garantiu a ZPE, 
agilizará a regulamentação. Cáceres 

Miranda, disse que a Sedec está 
acompanhando todas as providências 
para a regulamentação. Ele justificou 
o zelo da Secretaria de Fazenda para 
manter o equilíbrio fiscal e cumprir a 
lei de responsabilidade, conforme 
explicou em sua apresentação o 
Secretário Adjunto da Receita Pública 
em Exercício, Vinícius Simione. “O 
governo já fez todo o planejamento 
financeiro, incluiu na LOA e 
certamente encontraremos os 
melhores caminhos. Foi assim com a 
retomada da ZPE e também no caso 
das lojas francas, o governo está 
comprometido com estes projetos”, 
disse Miranda. 

Para o presidente da Câmara 
Setorial Temática da Faixa de 
Fronteira da ALMT, ex-deputado José 
Lacerda, as lojas francas e a ZPE vão 
trazer desenvolvimento comercial e 
industrial para a região Oeste, que há 
mais de 35 anos sonha com este salto 
para o futuro. “Cáceres e outros 22 
municípios estão numa região com 
índices de pobreza significativos, 
IDH baixo e poucas oportunidades de 
emprego. Esta nova engenharia 
financeira vai transformar a região em 
faixa de integração, deixando de ser 
área de risco. As cidades gêmeas 
começam a redimir a região e 
juntamente com a ZPE vamos dar um 
salto de qualidade com grande 
impacto na qualidade de vida da 
população”, afirmou. 

O  e m p r e s a r i a d o  f o i  
representado na reunião pelo 
presidente da Federação das 
Associações Comerciais (Facmat) 
Jonas Souza e pelo presidente da 
Associação Comercial de Cáceres, 
Thiago Pereira. Eles destacaram o 
apoio das entidades no fortalecimento 
da economia regional, com respeito 
aos interesses dos comerciantes 
locais.  
Cidade Gêmea - O conceito de 
"cidade gêmea" se caracteriza pela 
integração urbana com países 
vizinhos e permite o livre comércio na 
região fronteiriça. Conhecida também 
como Duty Free, Free Shop ou Duty 
Free Shop, a Loja Franca é um 
Regime Aduaneiro Especial que 
p e r m i t e  a  i n s t a l a ç ã o  d e  
estabelecimento comercial para 
vender mercadoria nacional ou 
estrangeira sem a cobrança de 
tributos, contra pagamento em moeda 
nacional ou estrangeira. No Brasil 
existem atualmente 32 cidades 
gêmeas em 10 estados. Mato Grosso 
do Sul tem sete (Bela Vista, Corumbá, 
Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, 
Coronel Sapucaia e Porto Murtinho). 

pode viver um ciclo de prosperidade e 
se tornar um centro de turismo de 
compras, com as free shops, hotéis, 
restaurantes e outros serviços”, 
destacou Avallone.  
Pólo Regional - A reunião da 
Comissão foi sugerida pelo ex-
prefeito de Cáceres, Francis Maris 
(PSDB), que esteve recentemente em 
Uruguaiana (RS) para conhecer o 
funcionamento do sistema de cidades 
gêmeas. Como gestor, tomou as 
providências iniciais e encaminhou 
ofício ao governador propondo os free 
shops. “O que vi em Uruguaiana foi 
muito positivo, o sistema aquece a 
economia das cidades e beneficia 
todos os segmentos. Não haverá 
perda, mas ganho pela receita gerada 
pelos consumidores que iam comprar 
em outro país, pelo turismo e 
movimentação da economia”, disse 
Francis.   

A prefeita de Cáceres, Eliene 
Liberato, foi quem sancionou a 
legislação municipal de Cáceres 
relativa às cidades gêmeas quando era 
vice-prefeita. Ela lembrou que a 
Unemat já fez vários estudos sobre a 
viabilidade das lojas francas e agora a 
comunidade cacerense aguarda a 
consolidação deste importante 
avanço. O deputado federal Dr. 
Leonardo (SD), que representa a 
região Oeste, destacou o trabalho da 
Comissão da ALMT que está 
agilizando este importante projeto 
para a faixa de fronteira. “Cáceres 
precisa fortalecer sua economia até 
para aumentar a segurança, pois os 
riscos nascem  também da falta de 
empregos e de oportunidades', disse o 
parlamentar. 
A p o i o  -  O  s e c r e t á r i o  d e  
Desenvolvimento Econômico, César 

 Instituto Federal de Mato OGrosso, IFMT Campus 
Cáceres – Prof. Olegário 

Baldo abriu, nesta quinta-feira 
(04.02), inscrições em seletivo para 
ingresso no curso superior de 
bacharelado em Engenhar ia  
Florestal, por meio de transferência 
externa. 

Com a oferta de 56 vagas em 
diferentes semestres do curso, a 
seleção é voltada para acadêmicas e 
acadêmicos de outros campi do 
IFMT e de demais instituições de 
ensino superior credenciadas pelo 
Ministério da Educação, além de 

pessoas que já tenham diploma em 
cursos superiores. 

As inscrições devem ser 
realizadas até às 16 horas do dia 26 
de fevereiro como envio de 
documentos previstos no edital 
0 1 / 2 0 2 1  p e l o  e - m a i l  
engenhariaflorestal@cas.ifmt.edu.b
r

O processo seletivo ocorrerá 
por meio de análise de currículo e da 
ementa das disciplinas do curso 
ofertado.  Relação de documentos 
necessários e outras informações no 
site  www.cas.ifmt.edu.b

ECONOMIA

ARRECADAÇÃO

IPTU 2021 terá vencimento em  
março e desconto de 20% à vista 

Contribuintes já podem emitir boleto pela internet; prazos para  pedido de revisão e isenção do tributo também já estão correndo 

Assessoria 

IPTU já está disponível no site  

Comissão de Indústria e Comércio discute 
 implantação de lojas francas em Cáceres 

Assessoria 

Reunião com representantes dos governos de MT e RS   

Foto: Assessoria

PROCESSO SELETIVO

IFMT Cáceres abre inscrições para 
 ingresso em Engenharia Florestal  

Assessoria 

Foto: Assessoria

Cáceres-MT, 05 e 06 de fevereiro de 2021

dia 27 ou 28 de fevereiro, no 
Valdir Doilho Wons, contra o 
Ação. 

otimizar o tempo para conquistar 
os objetivos”, destacou. 

O Nova Mutum estreia no 
Campeonato Mato-grossense no 

clube dispensou 11 jogadores que 
integraram o elenco na campanha 
de sucesso no Campeonato 
Brasileiro da Série B, que 
garantiu o acesso para o 
Brasileirão deste ano. 

Além do tricampeonato, o 
Cuiabá busca uma vaga direta na 
terceira fase da Copa do Brasil e 
uma premiação mínima de R$ 2,6 
milhões. 

Semelhante ao Cuiabá, o 
Vila Nova também promove um 
desmonte no elenco após 
conquistar o tricampeonato da 
S é r i e  C  d o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro e garanti vaga na Série 
B deste ano. Na segunda-feira, o 
clube anunciou a dispensa de 
nove jogadores, mas manteve o 
técnico Márcio Fernandes. 

Diferente  das  fases  
anteriores, as quartas de final da 
Copa Verde serão disputadas em 
dois jogos. Depois da Arena 
Pantanal, Cuiabá e Vila Nova se 
enfrentam em Goiânia, em 
estádio ainda não confirmado 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol. 

nquanto o Cuiabá não Edefine o substituto para o 
técnico Allan Aal, que, 

deixou o clube no começo da 
semana, o time deverá ser 
comandado por Franco Muller, 
auxiliar técnico fixo do Dourado 
e que no ano passado fez a 
t r a n s i ç ã o  e n t r e  M a r c e l o  

Chamusca e Aal. Ele já tem um 
compromisso nesta sexta-feira 
(5) diante do Vila Nova-GO, na 
Arena Pantanal, pelas quartas de 
final da Copa Verde. 

O Dourado precisará se 
superar para manter o título da 
Copa Verde. Além de um 
treinador interino, a diretoria do 

fazer boas campanhas na Copa do 
Brasil, Copa Verde e Série D. 

E m  u m  p r i m e i r o  
momento, no primeiro semestre, 
nosso foco total é no Campeonato 
Mato-grossense e Copa do 
Brasil”. 

O primeiro treinamento 
realizado pelo Azulão, no início 
da semana, contou com a 
presença de 11 jogadores. Até o 
final da semana, segundo 
William, devem chegar outros 
atletas. 

“A gente vem contando 
com uma base boa de atletas e a 
gente sabe que o período de 
treinamento é curto, mas vamos 

 Nova Mutum deve fazer Odois jogos-treinos, contra 
e q u i p e s  a i n d a  n ã o  

definidas, antes da estreia no 
Campeonato Mato-grossense, 
que começa no próximo dia 27. 
 O objetivo, segundo o 
treinador William de Mattia, é 
“dar uma cara” para a equipe que 
iniciou os treinamentos esta 
semana. 

“A Federação passou a 
data prevista para a estreia em 
casa contra o Ação, que é uma 
equipe muito forte. Foi campeã 
da segunda divisão. 

Até lá devemos fazer dois 
jogos para dar uma cara para a 

equipe. Tenho certeza que todos 
o s  a t l e t a s  i r ã o  e s t a r  
comprometidos com o clube e 
com a cidade”, afirmou William, 
em entrevista a uma emissora de 
TV. 

Segundo o técnico, o foco 
no primeiro semestre será a busca 
pelo bicampeonato estadual e 
uma boa campanha na Copa do 
Brasil. “Sabemos que estamos na 
história de Nova Mutum, mas 
queremos mais. 

Temos que sempre querer 
mais na nossa vida profissional. 
Isso é o que temos passado para 
os atletas para que possamos ir 
em busca do bicampeonato e 

PREPARAÇÃO

Treinador diz que Nova Mutum vai em busca do  
bi estadual e quer jogos treinos antes de estreia 

Herbert de Souza/SN 

Segundo o técnico, o foco no primeiro semestre será a busca pelo bicampeonato estadual e uma boa campanha na Copa do Brasil

Franco Muller, auxiliar técnico do Dourado  

Foto: Assessoria

COPA VERDE

Franco Muller deve comandar  
o Cuiabá contra Vila Nova hoje 
Marco Stamm/SN 

Treinador Willian Mattia que buscar o bi estadual    

Foto: Assessoria 
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By Rosane Michels

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte em Touro 
e pede cuidados com acordos 
e negociações financeiras. Se 
puder, adie por alguns dias, a 

não ser que já esteja na fase de finalização. 
De qualquer maneira, este não é um bom 
per íodo para  ass inar  documentos  
importantes. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte em seu 
signo e pede cuidado com a 
agressividade. Apesar de 

estar mais voltado para os relacionamentos, 
este pode ser um período de finalização de 
negociações envolvendo parcerias. Não é 
um bom momento para começar nada. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte em touro e 
pede diminuição do ritmo de 
trabalho. Não é um bom 

momento para começar nada, apesar da 
possibilidade de envolver-se em um novo 
projeto. Espere alguns dias. O período é 
ótimo para cuidar de sua saúde integral. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
distanciamento do barulho 
social e de pessoas vazias. 

Você está mais reflexivo, mais voltado para 
uma profunda limpeza de emoções e 
sentimentos. É hora de começar a deixar para 
trás, especialmente romances que não valem 
a pena.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na  fase  Minguante  em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
descanso. Estar em casa 
simplesmente e junto de sua 

família, traz uma forte sensação de paz e de 
renovação de energias. Priorize as atividades 
domésticas e os trabalhos em home office. 
Cuide de si e dos seus.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
diminuição do ritmo de 
trabalho. Não é um bom 

momento para começar nada: projetos, 
investimentos e empreendimentos. Apenas 
finalize o que já foi iniciado. Se puder, tire 
alguns dias para descansar.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede que 
v o c ê  a d i e  q u a l q u e r  
negociação envolvendo seu 

dinheiro, a não ser que esteja em sua fase 
final. O período é ótimo para rever projetos e 
contratos que envolvam o aumento de sua 
renda. Não se envolva em novos 
investimentos. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em seu signo, 
chega em tenso aspecto com 
Marte e pede distanciamento de 
tudo o que exige demais de sua 
energia vital. Se puder, adie 
compromissos exaustivos, 

diminua o ritmo de trabalho e procure cuidar de 
si mesmo, descansando. Sua energia vital está 
muito baixa e sensível a vírus e bactérias 
oportunistas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
distanciamento do barulho 
social e de atividades que 

exijam muito de si mesmo. O período é bom 
para finalização de acordos que envolvam 
projetos e contratos, especialmente se 
estiver envolvido com grandes empresas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede uns 
d i a s  d e  d e s c a n s o ,  d e  
investimento em sua saúde 

integral, especialmente a mental e espiritual. 
Procure envolver-se com assuntos 
relacionados à evolução de sua alma, com 
atividades e leituras espiritualistas. Medite. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
distanciamento da vida social 
e momentos de silêncio e 

solitude. Não é um bom momento para 
assinar documentos importantes, portanto, 
se puder, adie. O período é ótimo para fazer 
uma rápida viagem para a praia ou 
cachoeiras. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Minguante em 
Escorpião, chega em tenso 
aspecto com Marte e pede 
descanso. Este não é um bom 
período para os exageros em 

sua rotina, pois sua energia vital está muito 
baixa e fragilizada. Se puder, tire uns dias 
para descansar; se não puder, diminua o 
ritmo de trabalho. Procure meditar e 
envolver-se em práticas integrativas. 

HORÓSCOPO********** **********

Quem brindou mais um ano de vida 
conjugal foi o casal Luciano Catelan e 
Ingrid Zattar, que celebraram a data 
curtindo muito sol e mar em São Miguel 
dos Milagres. E claro o brindando com 
aquele delicioso vinho, bebida preferida 
dos pombinhos. Que Deus reserve muito 
mais momentos como esse. Tim tim!!! 

Rasgando folhinha neste sábado a 
esteticista das socialites Denise Doro que 
comemora a data envolta ao carinho dos 
filhos, amigos e clientes. Que sua vida 
seja recheada com saúde e alegrias 
sempre.  

N o  r o l  d e  
a n i v e r s a r i a n t e s  
registramos também 
Eugenio Florentino 
Muniz que troca de 
idade  no  f im de  
s e m a n a .  Q u e  o  
Criador lhe conceda 
uma vida repleta de 
alegrias e conquistas.  

Charme, simpatia e elegância fazem parte da personalidade 
da nossa eterna Miss Mato Grosso Aline Fontes,  a quem 
desejamos um excelente fim de semana. Grande abraço! 

Profissional de sucesso, José Carlos 
Pacheco é o aniversariante da semana que 
recebe todo carinho dos amigos e familiares 
no seu dia maior. Que esse novo ano seja de 
amor, paz, carinho e tudo de bom, pois você 
merece. Feliz Niver!!! 
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