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PARTIU FESTIVAL
Gastronomia típica pantaneira, feiras náuticas, e de artesanatos, shows de artistas nacionais e regionais, jogos praia e de mesa, oficinas e palestras marcam o FIPe

Em noite de gala, Cáceres
lança oficialmente 38º FIPe
Foto: Arquivo

Solenidade festiva realizada na noite de ontem, no Centro de
Eventos Maria Sofhia Leite (Sicmatur) marcou o lançamento oficial do 38º
Festival Internacional de Pesca de Cáceres, que acontecerá no quinquídio
de 10 a 14 de julho próximo. Prefeito Francis e secretário Junior Trindade
enfatizaram a importância do evento, cujas atrações plurais destacam o
turismo do município, além-fronteiras. Página 03

VESTIBULAR

Locais para provas são
divulgados pela Unemat
Foto: JCC

Lançamento do festival é sempre marcado pela pompa e requinte

JUBILEU DE CARVALHO

Militares do 2º Bfron são
homenageados pela câmara
Foto: Facebook

A Câmara Municipal de Cáceres,
realiza amanhã, 29, às 19h30, no plenário do
legislativo, sessão solene alusiva aos 80 anos
de fundação do 2º Bfron, criado no dia 24 de
maio de 1939. Durante a sessão, será feita a
entrega de certificado referente às
homenagens especiais aos militares que nestas
oito décadas tem prestado relevantes serviços
à comunidade local e da região.

Universidade adota sistema de ações afirmativas com cotas

A Unemat divulgou no final de semana, os locais de realização da
prova do Concurso Vestibular 2019/2, para ingresso no segundo semestre
deste ano. As provas serão realizadas em 18 cidades com oferta 3.020
vagas em 72 cursos, distribuídos em 16 municípios do Estado. As duas
fases serão realizadas em etapa única no dia 9 de junho, das 8 às 13 horas.
Página 03

TERRA EM TRANSE

Polícia descobre escravos
durante a caçada de grilo

Foto: Sugestiva

Batalhão do Exército foi criado
em Cáceres em maio de 1939

Página 03

PISTOLAGEM

Vitima morre crivado de
balas no interior do Uno
Foto: Reprodução

Joenisio Noberto da Silva, 42, morreu e outras
duas pessoas ficaram feridas na madrugada do último
sábado (25), quando seguiam para o trabalho em um
veículo Uno, sendo surpreendidos por dois bandidos
encapuzados e armados que dispararam diversas vezes
contra o veículo. O carro ficou furado de balas e dos 3
ocupantes, Joenisio, o mais atingido não resistiu.

Escravidão rural ainda existe em MT em pleno século XXI

A policia militar logrou resgatar três pessoas mantidas em
condições análogas a de escravo numa fazenda em Reserva do Cabaçal. As
diligencias eram para averiguar uma denuncia de grilagem atribuídas pelo
dono da fazenda a um suspeito de Mirassol D'Oeste. No local, as 3 pessoas
trabalhando sem água, alimentação adequada, ou lugar para se abrigar,
disseram terem sido contratadas para demarcação da área. Página 06

Uno ficou furado de balas e
Joenísio,(detalhe) foi a óbito

Página 04
DIREITOS E DEVERES

Situação legal de um
paciente no hospital
Página 05
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Despejando o João de Barro

CABELUDO
O Colégio Adventista de Cuiabá está
proibido pela Justiça de expulsar um aluno,
simplesmente, porque o garoto possui
cabelos compridos, o que estaria em
desacordo com as normas escolares. A
Justiça, além de vetar a atitude, ainda fixou
multa de R$ 500 por hora, caso o aluno não
seja reintegrado imediatamente. A decisão
é do juiz Yale Sabo Mendes, da Sétima Vara
Cível de Cuiabá, que diga-se de passagem,
agiu corretamente, mesmo porque não
existe nenhuma lei que obrigue alguém a
cortar ou deixar de cortar seus cabelos.
CAMINHADA
Até que enfim, após a tresloucada e ilegal
ideia do desfile de crianças e adolescentes
num shopping da capital, a Associação
Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção (Ampara), em conjunto com o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
despertou à realidade moral, ética e legal,
ao realizar a “Caminhada da Adoção,” em
defesa do futuro de crianças e adolescentes
e pela sensibilização em nome do amor,
encerrando a Semana da Adoção no último
sábado (25), no Parque das Águas, em
Cuiabá. Aqui é assim, correto, tem apoio,
dúbio, ilegal, a gente rufa.
EMBAIXADINHO
O cantor sertanejo Chitãozinho, aquele
mesmo que foi alvo da Juíza Marianna de
Queiroz Gomes, da Comarca de
Mozarlândia, (GO) em fevereiro deste ano,
acerca de ação de desmatamento ilegal em
sua fazenda, sendo obrigado a promover
um Plano de Recuperação da Área, será
embaixador do programa “Juntos Pelo
Araguaia”, com foco na recomposição
florestal e conservação do solo e da água. O
projeto é uma parceria entre os
governadores Ronaldo Caiado (GO) e
Mauro Mendes (MT) e foi abraçado pelo
atual ministro do meio ambiente.
SALARIÃO MÁXIMO
Deu no Estadão: Depois da revelação de
que o juiz Paulo Antônio de Carvalho
recebeu R$ 762 mil só no contracheque de
abril deste ano, o Sindicato dos Servidores
da Justiça de MG fez as contas: um servidor
em início de carreira levaria 21 anos para
alcançar o valor. E tem magnata da toga
falando em contenção de gastos, que a crise
é geral etcétera e tal e os cambaus, não dá
mesmo pra entender o samba do crioulo
doido na Pátria Amarga Brasil, Uai; Tem
mineirinho no come quieto.
SALARINHO X REPOSIÇÃO
Falando em salários, coisa e tal, os
secretários de Estado Basílio Bezerra
(Planejamento e Gestão) e Mauro Carvalho
(Casa Civil) disseram na sexta-feira (24)
que uma eventual concessão de aumentos
previstos em lei para servidores do Estado
resultaria em um impacto de R$ 200
milhões a mais na folha até o final do ano.
Pra quem já arrecadou quase R$ 14 bilhões
de impostos em menos de cinco mês, R$
200 milhões é bereré de cafezinho, né
mesmo? Gente, tem marajá ganhando os
tunos... e depois, o que os servidores
querem não é aumento, e sim, reposição,
haja vista a real inflação explosiva no custo
de vida do trabalhador!

Em março último, um dos maiores
legados à cidadania completou 10 anos, o
Minha Casa, Minha vida, uma iniciativa do
Governo Federal que oferece condições
atrativas para o financiamento de moradias
nas áreas urbanas para famílias de baixa
renda, mediante recursos públicos e do
FGTS. Em parceria com estados,
municípios, empresas e entidades sem fins
lucrativos, o programa tem mudado a vida
de milhares de famílias brasileiras.
Com dez anos completados em
março último, o balanço da década se
apresenta mais que positivo, com 4 milhões
de moradias entregues desde 2009, ou seja,
pelo menos 16 milhões de pessoas
beneficiadas pelo sagrado direito
constitucional consoante o artigo 6º caput da
Carta Magna vigente, In-verbis: “Art. 6º São
direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, A MORADIA, o
lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição,” ratificando aquele
direito reconhecido e implantado como
pressuposto para a dignidade da pessoa
humana, desde 1948, com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
O direito à moradia encontra-se
p o r t a n t o c o n s a g r a d o n o Te x t o
Constitucional, artigo 6º, caput, por força do
disposto na Emenda Constitucional de nº 26,
de 14 de fevereiro de 2000. Não há dúvida de
que a inclusão do direito à moradia no rol
dos direitos sociais traz repercussões ao
mundo fático que não podem ser olvidadas
pelos juristas.
Pois bem, uma década de
conquistas, (falhas existem, claro, fruto da
omissa fiscalização e impunidade e malditos
especuladores) o Ministério do
Desenvolvimento Regional, vem agora
acenar com o fim do programa, alegando
crise, falta de grana, (financiado pelo FGTSbereré do trabalhador) numa troca temerária

e infeliz pelos alugueis populares,
ou seja, a casa popular seria do governo que
cobraria alugueres dos inquilinos, acabando
a figura do mutuário. Trocando em miúdos,
no novo Minha Casa Minha Vida, (do
governo) os ditos beneficiários mais pobres
terão de alugar imóveis do governo por um
valor simbólico em vez de pleitearem um
financiamento para aquisição da casa
própria.
E neste contexto, mencionamos
apenas 3 itens negativos: locatário nem
sempre paga IPTU; não amplia e ou reforma
o imóvel; consequentemente não gera mão
de obra da construção civil e ou gasto em
materiais de construção e por aí já dá pra
gente somar o prejuízo aos cofres públicos,
centenas de milhões, apenas em impostos.
Veja o leitor, que ao longo de sua existência,
o Minha Casa-Minha Vida, além dos
benefícios de oferecer casa própria, (direito

do cidadão) e gerar emprego e
renda, construiu um importante legado que
merece ser destacado, como o alcance
nacional.
Neste lapso, o programa atendeu a
todos os municípios; criou oportunidade de
negócios para todos os portes de empresas;
potencializou a ocupação de vazios urbanos,
principalmente quando sua realização se
deu por empreendimentos de pequeno porte;
agregou tecnologia construtiva, com
aumento significativo na produtividade das
empresas, e desenvolveu a economia local,
considerando que a construção civil utiliza
de materiais, em boa parte, produzidos de
forma local.
Então não se pode sob pena de
retrocesso econômico gerador de
desemprego, extinguir referido programa.
Fiscalizá-lo e punir os especuladores, sim,
moralizá-lo, claro, mas despejar o João de

Velho, não é a Vovozinha!
Você faz ideia do potencial
financeiro das pessoas a partir dos 50 anos e
de como elas podem girar a economia do
País, muito mais que os “menores” de 49
anos? O público a partir desta faixa etária
movimenta 1,8 trilhões de reais na economia
ao ano, ou seja, eles representam 42% da
renda total de todos os brasileiros. O dado é
de “arregalar os olhos”. Mas será que a
indústria, o comércio e os serviços já
prestaram atenção a isto? A pesquisa
Longeratividade, apresentada pelo Instituto
Locomotiva e a Bradesco Seguros responde
a pergunta: não exatamente.
Antes de continuar neste ponto da
discussão, é importante mostrar como esse
público ainda é ativo e produtivo (e com os
avanços da medicina, estará ainda mais
produtivo daqui três décadas). 81% das
pessoas com mais de 50 anos não se
considera nem jovem, nem velho, ou seja,
ainda plenamente capaz de muitas coisas e
52% delas consideram o trabalho e a
profissão importantes para definirem a
própria identidade.
Apesar deste quadro de pessoas
maduras e experientes, as empresas estão

preparadas para receber os maiores
de 50 anos? As placas de trânsito, de avisos,
as propagandas mostram idosos doentes,
ultrapassados e improdutivos. Mas eles
ainda são experientes, ativos e capazes. Para
quem está entrando no mercado de trabalho,
há diversos programas de estágios, aprendiz
e qualificação. Mas não temos programas
que ajudem a pessoa com mais de 60 anos a
manter-se ativa no mercado de trabalho,
apesar da sua experiência.
O resultado da pesquisa
Longeratividade, é um exemplo de pessoa
madura, ativa e produtiva, mostrando ao
mercado de trabalho a que veio. Aliás, entre
o público com mais de 50 anos, para 51%
deles a renda principal vem do trabalho (R$
902 bilhões). Apenas 38% deles vive
exclusivamente da aposentadoria (R$ 672
bilhões). Outros 11% vivem de pensão ou
outras fontes de renda (R$ 194 bilhões).
A pesquisa ainda mostrou que, no
ano passado, 32% dos brasileiros com mais
de 50 anos foram jantar fora por lazer. 17%
foram a bailes ou casas noturnas e 17%
foram a algum show. E o que esse público
quer fazer quando passar dos 50 anos? 52%

EXPEDIENTE

deles quer viajar mais, 40% quer
continuar trabalhando e juntando dinheiro e
38% quer empreender, seguidos por mudar
de casa e ampliar os estudos, ou seja,
desejam se manter ativos e injetando
dinheiro na economia. E a pesquisa mostra
mais um dado econômico que prova o
potencial deste público: 62% deles são
chefes de família (contra 25% dos
brasileiros com menos de 49 anos).
Para os próximos 12 meses, 30% do
público com mais de 50 anos (9,8 milhões de
pessoas) quer comprar móveis para casa,
24% quer comprar um smartphone ou uma
TV (quase 10 milhões de pessoas) e 22 %
uma geladeira ou notebook (7,2 milhões de
pessoas). Ainda dentro das intenções de
consumo, 7,8 milhões de pessoas acima de
50 anos (24%) querem reformar a casa, 9,7
milhões (18%) querem viajar de avião pelo
País e 8,6 milhões (16%) desejam fazer um
curso profissionalizante ou faculdade, além
dos 2,2 milhões (4%) que sonham viajar ao
exterior.
***___Giselle Ulbrich @GiUlbrich.
Repórter da Tribuna do Paraná, Curitiba,
Brasil.
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FESTA DO POVO

Sempre inovando, este ano o FIPe apresenta uma inovação: a categoria livre para pescador que não é criança, nem idoso, sem barco e que poderá pescar beira rio

Edição do 38º FIPe é lançado
em noite de gala na Sicmatur
Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, lançou na
noite de ontem, (27) no Centro de
Eventos Maria Sofhia Leite, o 38º
Festival Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres (FIPe), que
estará acontecendo do dia 10 a 14 de
julho, próximo. A solenidade de
lançamento aconteceu em clima
festivo às 20h00, aberto ao público.
Na ocasião, o prefeito de
Cáceres, Francis Maris Cruz,
agradeceu as autoridades e o público
presente, pelo prestígio ao evento,
destacando as atrações do festival,
entretanto até o fechamento desta
edição, por motivos de sigilio, a
grade de shows não havia siudo
divulgada.
Francis destacou a questão
gastronomica
com comidas e
bebidas típicas, feiras náuticas, e de
artesanatos, shows de artistas
regionais, modalidade esportivas de
jogos praia e de mesa, oficinas e
palestras de preservação do meio
ambiente.
O secretário de Turismo e
Cultura, Junior Trindade, também
usou da palavra e manifestou-se

Sicmatur, ASATEC e Trade
Turístico de Cáceres, na Feira Trade
Show no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, quando a potencia do

DUAS FASES

Unemat divulga os locais
para prova do vestibular
Assessoria c/ Redação

Todo ano, a festa de lamçamento do FIPe é uma festa espetacular

grato pela atenção de todos
no lançamento do FIPe, afirmando
esperar contar com toda população
para o quinquidio festivo do festival,
enfatizando o apoio do Governo do
Estado e da Assembleia Legislativa e
que todos os Shows serão gratuitos
para população.
Uma novidade este ano no

FIPe, será
uma nova
categoria, a Pesca de Livre para
aquele pescador (a) que não é
criança, não é da melhor idade, e que
não possuindo canoa ou barco,
poderá também a pescar beira rio.
O lançamento prévio do
evento já havia sido realizado em
agosto do ano passado pela

VERDE-OLIVA

Legislativo rende homenagens
amanhã aos 80 anos do Bfron
Assessoria c/ Redação

A

Câmara Municipal de
Cáceres, realiza amanhã, 29,
às 19h30, no plenário do
legislativo, sessão solene alusiva aos
80 anos de fundação do 2º Bfron
(Batalhão de Fronteira), criado em
nossa cidade no dia 24 de maio de
1939, aglutinando efetivos da 2ª
Companhia de Fronteira (2ª Cia
Fron), sediada em Cáceres desde
1932, e da 4ª Companhia de
Fronteira, transferida de Cuiabá para
Cáceres em 1937.
Durante a sessão, será feita a
entrega de certificado referente às
homenagens especiais (moção de
aplausos) aos militares do batalhão,
que nestas oito décadas tem prestado
relevantes serviços à comunidade
local e da região.
Ressalte-se que na data
original do aniversário do Bfrn, (24)

turismo cacerense foi
difundida mais uma vez em nivel
nacional por Junior Trindade e
equipe.

foi realizada uma formatura
com a presença de diversas
autoridades civis e militares que
juntamente com um grande público
de cacerenses prestigiando o evento.
Na ocasião foram entregues os
diplomas de “Amigo do 2º B Fron”
em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados e cordiais
manifestações de apreço a OM, à
diversas personalidades.
Foram alvo dos certificados:
Alvasir Ferreira de Alencar
( Ve r e a d o r ) ; A n d r é M o l i n a
(Presidente da Mineradora
Geominas); Antônia Eliene Liberato
( Vice-Prefeita de Cáceres); Antônio
Carlos Viana( Artista Plástico); Dr.
Felipe Azevedo e Silva (Clinica
Gastrocentro); Capitão-Tenente
Estanislau Geraldo de
Carvalho(Comandante da Agência
Foto: Divulgação

Fluvial em Cáceres); Ilson
Ribeiro Corrêa (Diretor de Pecuária
da Fazenda Grendene); Luizmar
Faquini (Jornalista da Rádio
Difusora); Mirko Frank Ribeiro
(Diretor Comercial do Grupo Juba);
Professora/Doutora Maria do
Socorro Souza Araújo (UNEMAT);
Professora/Doutora Zulema Netto
Figueiredo ( Coordenadora do
Campus Jane Vanini da UNEMAT);
Ta i a n a C a s t r i l l o n D i o n e l l o
(Promotora de Justiça); TenenteCoronel PM Lara Filho
(Comandante do 6º Comando
Regional da PMMT) e Wilson Souza
Santos (Delegado da Policia Civil).
Outro momento de destaque
durante a solenidade foi o desfile dos
“infantes de todos os tempos”, grupo
composto por ex-militares que já
serviram no 2º B Fron, e que
puderam demostrar mais uma vez
todo o seu amor, carinho e respeito
pelo batalhão.

A Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) divulgou no final
de semana, (24) os locais de
realização da prova do Concurso
Vestibular 2019/2, para ingresso no
segundo semestre deste ano. O
candidato deve acessar o Portal
Unemat e inserir o número do seu
Cadastro de Pessoa Física (CPF),
para consultar o local de realização
da prova.
Caso o candidato constate
que não foi alocado em nenhum do
estabelecimento para a realização da
prova, deverá entrar em contato com
a Unemat pelo e-mail
vestibular@unemat.br até às 17
horas de amanhã, 29, e seguir as
orientações fornecidas.
As provas serão realizadas
nas cidades de Água Boa, Alta
Floresta, Alto Araguaia, Barra do
Bugres, Brasnorte, Cáceres, Campos
de Júlio, Colíder, Comodoro,
Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova
Mutum, Nova Xavantina, Pontes e
Lacerda, Rondonópolis, Sinop e
Tangará da Serra, dentre as quais o
candidato deve optar no ato da
inscrição.
Esta edição oferta 3.020

vagas em 72 cursos,
distribuídos em 16 municípios do
Estado. A Unemat adota sistema de
ações afirmativas: todos os cursos
oferecidos destinam 30% das vagas
para estudantes oriundos de escolas
públicas, e reservam 25% para
candidatos pretos e 5% para
candidatos indígenas. As outras 40%
das vagas são para ampla
concorrência.
O Ve s t i b u l a r 2 0 1 9 / 2
compreende duas fases: a primeira
consta de quatro provas objetivas
com questões sobre Ciências da
Natureza e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias,
Ciências Humanas e suas
tecnologias, e Linguagens, Códigos
e suas tecnologias. Já a segunda
etapa constitui-se de prova de
redação. As duas fases serão
realizadas em etapa única no dia 9 de
junho, das 8 às 13 horas.
O resultado final será
divulgado a partir do dia 26 de julho.
O período letivo terá início no dia 5
de agosto, e o curso de Medicina está
previsto para dia 7 de outubro. Todas
as informações sobre as etapas do
Vestibular e seus editais podem ser
Foto: JCC

Vestibulares da Unemat estão entre os mais concorridos do Brasil

Dentre Amigos do 2º Bfron, a vice-prefeita Eliene Liberato Dias
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PISTÕES SECOS

Informações são de que os sistemas de pistões não estavam devidamente oleados e a pesada peça desceu de uma só vez , atingindo em cheio, o corpo do trabalhador

Peça escorrega de plataforma
atingindo e matando soldador
P.L c/ Redação
Foto: Reprodução

U

m acidente de trabalho com
registro de vitima fatal,
aconteceu no final de
semana em Mirassol D'Oeste, na
região de Cáceres, onde Valbete
Alves do Nascimento, 33, morador
de Curvelândia, trabalhava como
soldador de caldeira.

Conforme os policiais que
atenderam a ocorrência, na tarde da
última sexta-feira, 24, Valbete estava
na Cooperb – Usina de Álcool de
Mirassol D'Oeste – trabalhando
numa plataforma de embarque e
desembarque de uma carreta e em
dado momento, quando o soldador

acionou os sistemas para
baixar uma peça içada, aconteceu o
acidente.
Preliminarmente, o que se
apurou é que pelo sistemas de
pistões não estarem devidamente
oleados, a pesada peça desceu de
uma só vez e veloz, atingindo em

EGRESSA DE BARRA

Mula roda na fronteira com
droga e salva truta do flagra
Da Redação

L

aila Caroliny Silva Moura, 25,
envolvida com o tráfico de
drogas na região de fronteira foi
presa pela Polícia Judiciária Civil, na
noite de sexta-feira última, (24), após ser
flagrada com quase quatro quilos de
entorpecentes em Pontes e Lacerda. A
ação integra o trabalho investigativo de
combate a criminalidade no município.
A traficante pelo que os

policiais averiguaram em sua
pregressa, registra condenação a oito
anos de reclusão, decretada pela
Comarca de Barra do Garças, pelo
mesmo crime, quando foi presa com seu
companheiro Paulo Henrique Barbosa
Machado, vulgo “Caneta” em maio de
2015 em Aragarças. Nesta segunda
parada, ela foi autuada pelo crime de
tráfico de drogas, tendo seu esposo
Foto: PJC-MT

Cocaína apreendida com a mulinha reincidente pesou 4 quilos

cerco policial. Laila vinha
sendo investigada por participar de
ações criminosas junto a seu esposo e no
fim de semana, após informações que o
casal estaria com certa quantidade de
entorpecentes, os policiais civis foram
até o endereço de ambos, onde ao se
aproximarem do imóvel, ela gritou para
o marido, que a policia suspeita seja o tal
“Caneta”, o qual conseguiu correr e
empreender fuga pelos fundos da casa,
que dá acesso para um terreno baldio.
Durante buscas no local, foi
localizada uma sacola branca com várias
porções grandes e pequenas de maconha
e pasta base de cocaína, uma balança de
precisão, bem como uma arma de
pressão possivelmente adaptada para
calibre 22, entre outros materiais
utilizados para traficância.
Diante do flagrante, Laila foi
conduzida à Delegacia de Pontes e
Lacerda, interrogada e autuada por
tráfico, já está atras das grades a
disposição da justiça. A arma de pressão
apreendida será periciada e sendo
confirmada a adaptação para o calibre
22, a presa responderá também por
posse ilegal de arma de fogo. As
diligências continuam para localizar o
esposo da suspeita, que conseguiu
escapar do cerco policial.

Valbete Alves do Nascimento, morava em Curvelândia

Com lesões gravíssimas, a
vitima foi socorrida ao hospital
local, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu antes mesmo de
ser medicada.

Seu corpo foi liberado pela
Politec ao IML para necrópsia e
posterior entrega aos familiares em
Curvelândia, onde foi sepultado no
sábado.

ROTA DO MATADOURO

Encapuzados metralham
Uno matando passageiro
Da Redação

J

oenisio Noberto da Silva, 42,
morreu e outras duas pessoas
ficaram feridas na madrugada do
último
sábado (25), no bairro
Jurumirim, em Poconé. As vítimas
seguiam para o trabalho em um veículo
Uno, quando foram surpreendidas por
dois homens armados que dispararam
diversas vezes contra o veículo. Os
suspeitos estavam encapuzados e
usando roupas camufladas. Os dois
sobreviventes também foram atingidos,
mas conseguiram fugir do local e
acionar a PM.
De acordo com a Polícia
Militar, a guarnição foi acionada por
uma das vítimas identificada como
Welber Fernando Pereira da Conceição,
que havia sido atingida com um tiro no
braço. O terceiro ocupante do veículo foi
atingido na axila, mas conseguiu fugir
entrando pelo mato. Ao chegar no local a
PM já encontrou o motorista morto
dentro do veículo.
Segundo o boletim de
ocorrências, as vítimas estavam indo
para um matadouro onde iriam
trabalhar, quando avistaram um veículo
Renault Sandero parado no meio da
estrada. Joenisio teria parado o seu

veículo quando dois homens
saíram do meio do mata, dizendo para
eles descerem do carro, disparando
diversas vezes e fugindo em seguida.
Indagados sobre as
características físicas dos suspeitos, um
dos sobreviventes disse que não poderia
afirmar pois havia se escondido atrás do

banco traseiro para escapar dos
tiros. A Perícia Oficial e Identificação
Técnica (Politec) esteve no local para
realizar os trabalhos e encaminhar o
corpo da vítima para o Instituto Médico
Legal (IML), onde deverá passar por
exames de necropsia. A Polícia Civil
investiga o caso.
Foto: Reprodução

Vitima Jeonísio Roberto da Silva, morreu no Uno furado de balas
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DIREITOS E DEVERES

Situação legal de um
paciente no hospital
Editoria
Foto: Ilustrativa

Q

uando o consumidor chega
em um hospital para realizar
um atendimento de
emergência, tudo o que ele menos
espera é ter de preencher
formulários e ainda precisar deixar
um cheque-caução para o hospital,
como forma de garantia que todas
as despesas serão pagas. Seja na
rede pública ou privada, nenhum
hospital deve se antepor ao socorro
médico para resolver questões
burocráticas.
De acordo com o Instituto
de defesa do Consumidor, a única
exigência que o estabelecimento
pode fazer em caso de atendimento
de emergência é pedir qualquer
documento de identificação do
paciente ou, caso ele tenha um
plano de saúde, a carteirinha da
operadora. Quanto ao famoso
cheque-caução, um dos principais
problemas enfrentados pelos
pacientes, importante salientar que
a prática é considerada ilegal seja o
consumidor usuário de plano de
saúde ou não.
Se o hospital fizer parte da
rede credenciada de um plano de
saúde, a prática é vedada pela ANS
(Agência Nacional de Saúde), que
proíbe depósitos de qualquer
natureza, nota promissória ou
quaisquer outros títulos de crédito,
no ato ou anteriormente à
prestação de serviço e os hospitais
particulares que não fazem parte
de um plano de saúde contratado
pelo consumidor também não
podem exigir o cheque-caução
para internação de doentes em
hospitais ou clínicas nas hipóteses
de emergência ou urgência. Caso
isso ocorra, os estabelecimentos

Vários são os direitos e deveres de pacientes e seus familiares durante tratamento

deverão devolver aos
consumidores o dobro dos valores
depositados e estarão sujeitos a
multas.
O consumidor que tiver
deixado um cheque-caução para o
atendimento pode pedir o
ressarcimento diretamente para a
operadora ou estabelecimento, por
meio de uma carta, e-mail ou
contato telefônico, sendo
fundamental que ele guarde o
comprovante de envio da carta ou
e-mail enviado e anote o número
do protocolo. Caso encontre
dificuldades durante este processo,
deve procurar o Procon ou fazer
uma denúncia à ANS.
Como o direito é bilateral,
os pacientes tem direitos e deveres
tambem, senão, vejamos: Dirreitos
- a atendimento digno, atencioso e
respeitoso, por parte de todos os

profissionais de saúde,
sem preconceito de raça, credo,
cor, idade, sexo, diagnóstico ou
qualquer outra forma de
preconceito; de ser identificado
pelo nome completo; a receber do
colaborador adequado, presente no
local, auxílio imediato e oportuno
para melhoria do seu conforto e
bem-estar;
a identificar o
profissional por crachá visível, que
deverá ser mantido em local de
fácil visualização; exigir que o
hospital cumpra todas as normas
de prevenção e controle de
infecção hospitalar, conforme o
r e g u l a m e n t o p e l o s ó rg ã o s
competentes, contidas no
Programa de Controle de Infecção
Hospitalar do Ministério da Saúde;
a informações claras, simples e
compreensivas, adaptadas a sua
condição cultural, a respeito das

ações diagnósticas e
terapêuticas, a duração do
tratamento, a localização da sua
patologia, a necessidade de
anestesia, o instrumental a ser
utilizado e quais regiões do corpo
serão afetadas pelos
procedimentos; a consentir ou
recusar procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos a
serem realizados como parte do
tratamento.
Deve consentir de forma
livre, voluntária, esclarecida e com
adequada informação; de
encontrar seu prontuário
preenchido corretamente e legível,
esse prontuário deverá conter o
conjunto de documentos
padronizados do histórico do
paciente, princípio e evolução da
doença, raciocínio clinico,
exames, conduta terapêutica e
demais relatórios e anotações
clinicas; de receber toda
informação sobre os
medicamentos que lhe serão
administrados; de receber as
receitas sem códigos ou
abreviaturas; de ser informado
sobre a procedência do sangue ou
hemoderivados para transfusão,
bem como a comprovação das
sorologias efetuadas e a sua
validade;
à segurança e
integridade física, respeitados os
recursos e procedimentos de
segurança estabelecidos e as
instalações do hospital; de acesso
às contas hospitalares detalhadas,
referentes às despesas do seu
tratamento; de ser resguardado dos
seus segredos, por meio da
manutenção do sigilo profissional
desde que não acarrete riscos a
terceiros ou à saúde pública; a
manter sua privacidade, com
atendimento em lugar adequado e
conduta profissional que
resguarde essa privacidade;
receber visitas de amigos e
parentes em horários pré
estabelecidos que não
comprometam as atividades dor
profissionais que atuam no
serviço, de acordo com as normas
e regulamentos do hospital;
condições adequadas para a
permanência em tempo integral de
acompanhante, nos casos de
internação de idosos (idade igual
ou superior a 60 anos); ter
respeitada a sua crença espiritual e

retirado do seu corpo sem a
sua previa autorização ou do seu
responsável legal, nos casos de
comprovada incapacidade de
manifestação de vontade do
paciente; ser informado sobre
todos os direitos citados
anteriormente, sobre as normas e
regulamentos do hospital e sobre
como se comunicar com as
autoridades e lideranças do
hospital para obter informações,
esclarecimentos de dúvidas,
apresentação e reclamações.
Sobre os deveres, o
paciente e/ou o seu responsável
legal tem o dever de dar
informações precisas, completas e
apuradas sobre o histórico de
saúde, doenças prévias,
procedimentos médicos anteriores
e outros problemas relacionados à
sua saúde; informar as mudanças
inesperadas do seu estado de saúde
atual aos profissionais
responsáveis pelo seu tratamento;
seguir as instruções recomendadas
pela equipe multiprofissional que
o assiste, sendo responsável pelas
conseqüências da sua recusa;
indicar o responsável financeiro
pelo seu tratamento hospitalar,
informando ao hospital quaisquer
mudanças nessa indicação;
conhecer e respeitar as normas e os
regulamentos do hospital;
respeitar os direitos dos demais
pacientes, acompanhantes,
colaboradores e prestadores de
serviço da instituição; participar
do seu plano de tratamento e alta
hospitalar ou indicar quem possa
fazê-lo; indicar o responsável
financeiro por seu atendimento
médico-hospitalar, e no caso de
estar recebendo cobertura da fonte
pagadora; dar conhecimento ao
hospital e ao seu médico da
extensão da cobertura financeira
do seu Plano de Saúde, Seguradora
ou Empresa, assim como as
possíveis restrições,
comprometendo a negociar
diretamente com os mesmos e
isentando o Hospital de qualquer
responsabilidade e respeitar os
direitos dos demais pacientes,
funcionários e prestadores de
serviço da Instituição, tratando-se
com cavidade e cortesia,
contribuindo no controle de
ruídos, número e comportamentos
de seus visitantes.
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Conforme documentação juntada ao processo pelo próprio município, os gastos previstos com as comemorações, encerradas, seriam cerca de R$ 300 mil

Justiça manda prefeitura cortar
verbas para festa de aniversário
Assessoria c/ Redação
Foto: Márcia Gomes

Professores e alunos desfilaram em comemoração ao aniversário da cidade

A

Justiça acolheu pedido
liminar efetuado pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso e
determinou, no final de semana,
(sexta-24), que o poder público de
Araputanga que se abstenha de
destinar verba do erário para custear
a realização de eventos em
comemoração ao 56º aniversário da
cidade e que caso algum pagamento
já tenha sido autorizado, a
determinação judicial é de que não
seja realizado transferência,
empenho ou repasse de recursos para
este fim, sob pena do município ter
as contas bloqueadas.

Na última terça-feira (21),
após ação civil pública proposta pelo
MPMT, o juiz estabeleceu o prazo de
24 horas para que o município
apresentasse a planilha de gastos
com a festividade e esclarecesse se
houve a aplicação de recursos
destinados às áreas prioritárias como
educação e saúde. Até então, a
administração não havia atendido a
requisição do Ministério Público em
relação aos procedimentos
licitatórios e contratações realizadas
para este fim.
De acordo com a
documentação juntada ao processo
pelo próprio município, os gastos

previstos com as
comemorações,
encerradas no
sábado, seriam cerca de R$ 300 mil,
não esclarecendo sobre os
pagamentos previstos e já
realizados.
A lista de despesas inclui
shows artísticos, organização dos
eventos, publicidade, sonorização,
filmagem, alvorada de fogos, além
da 3ª etapa do Campeonato Matogrossense de Motocross. Apenas
com a contratação de três
apresentações artísticas foram
gastos R$ 54,5 mil.
A promotora de Justiça
Mariana Batizoco Silva explica que
tão logo recebeu denúncias de que as
festividades seriam patrocinadas
com recursos públicos do município,
requisitou informações do Poder
Executivo, mas não obteve resposta.
Na ação, Batizoco ressalta a
falta de compromisso e cooperação
do gestor municipal em prestar as
informações, afirmando ainda que
os dados requisitados sequer foram
disponibilizados no Portal
Transparência. Concluindo, alertou
que o município enfrenta sérios
problemas nas áreas da saúde e
educação.
Escolas e creches carecem
de materiais didáticos e pedagógicos
suficientes e dependem
urgentemente de reparos e reformas

ÓRFÃOS DA TERRA

Caçando grilo em Reserva
polícia descobre escravidão
PM/MT c/ Redação

U

m idoso de 61 anos, o filho de
17 e outro homem, de 49
anos, foram resgatados na
última semana (22). Em Reserva do
Cabaçal, na região de Cáceres, onde
viviam em condições análogas à
escravidão. As vítimas estavam
trabalhando sem água, sem
alimentação adequada, não tinham
lugar para se abrigar para dormir e só
deixariam o local, no mínimo, depois
de 15 dias.
Eles foram encontrados em
uma fazenda quando a polícia foi
averiguar uma denúncia de que
pessoas armadas estariam no local
para realizar a demarcação de uma
propriedade supostamente recém
comprada, porém, o que foi
encontrado, na verdade, foram
trabalhadores em condições
precárias de sobrevivência.
Conforme o boletim de
ocorrência, um fazendeiro procurou a
Polícia Militar na terça-feira (21),
afirmando que sua fazenda havia sido
invadida e que os invasores estavam
armados. O fazendeiro alegava que
um homem chamado Itamar
procurou o gerente de sua
propriedade e disse que havia
comprado a fazenda vizinha,
informando que daria início à
demarcação territorial do local.
Assim que avisado sobre
isso, o fazendeiro entrou em contato
com o suposto comprador por um
número que ele deixou e foi
ameaçado pelo homem, que disse que
era melhor o fazendeiro e seus
funcionários ficarem longe da
fazenda, “pois já havia colocado
pessoas sob posse de armas de fogo
dentro da propriedade do
comunicante para que o serviço de
demarcação fosse realizado sem
interrupções e interferências”, consta
no boletim de ocorrência.

Sem saber se a fala do
suposto novo vizinho era verdadeira
e se realmente ele e seus funcionários
corriam riscos, o fazendeiro procurou
a polícia e pediu que uma equipe o
acompanhasse até sua propriedade
para verificar se haviam pessoas
armadas no local. Na quarta-feira
(22), por volta das 15 horas, uma
equipe militar e o fazendeiro foram
até o local e, a princípio, nada foi
encontrado. Porém, ao olhar um
pouco mais longe, os policiais viram
um barraco em uma propriedade
vizinha com três trabalhadores,
sendo que um deles era menor de
idade.
No boletim de ocorrência, os
militares narraram que os três
trabalhadores estavam “em situações
precárias e degradantes, sem acesso a
água para consumo, onde teriam que
deslocar por cerca de 3 km até chegar
até o rio, sem banheiros, sem
alimentação adequada, sem energia
elétrica/gerador e sem local para
descanso. Questionados, os três
disseram ter sido contratados pelo
mesmo homem que falou com o
fazendeiro – que todos somente
conhecem como Itamar – para
demarcar com “marcos” e abrir
“picadas”.
Diante do relato, os policiais
resgataram as três vítimas e os
levaram, com seus pertences, até a 2ª
Companhia da Polícia Militar, onde
foi registrado um boletim de
ocorrência de “redução a condição
análoga à de escravidão”.
Assim como o fazendeiro
que havia feito a primeira denúncia,
as vítimas não souberam informar
detalhes sobre o suspeito,
acrescentando apenas que ele tinha
informado ser proprietário de uma
auto peças e de um restaurante na
cidade de Mirassol D'Oeste.
Foto: Sugestiva

Trabalho escravo ainda é uma chaga social nos grotões de MT
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Cuiabá jogou muito, mas sem uma atuação inspirada de sua estreia, o meia Escudero, que não jogava desde 2017, acabou por sucumbir no Couto Pereira

Artilheiro do Coxa derruba
invicto Dourado em Curitiba
Globo Esporte c/ Redação
Foto: Hedeson Alves

E

stádio cheio, estreias
esperadas, jogo movimentado
e artilheiro inspirado. Os
ingredientes para um bom jogo
estiveram todos na vitória de 2 a 1 do
Coritiba sobre o Cuiabá, na manhã de
sábado último, 25, pela quinta rodada
da Série B. Rodrigão fez o papel do
artilheiro inspirado, com um gol
recebendo assistência do estreante
Rafinha e outro de cabeça.
O jogo começou em
velocidade, com o Cuiabá não
levando nada em conta. Nem estádio
cheio, nem Rafinha e nem nada. A
intenção era marcar um gol, que ficou
perto com Junior Todinho. Em poucos
minutos, ele apareceu duas vezes com
perigo dentro de gol. Ao invés de se

assustar, o Coritiba se empolgou, e a
partida ganhou em velocidade.
Nesse ritmo, Rafinha
apareceu pela primeira vez em uma
jogada individual, fazendo o corte na
marcação e batendo para o gol. Mas
ele estava impedido. Na sequência, na
tabela de Rafinha e Rodrigão, o
artilheiro do Coritiba marcou
chutando quase sem ângulo aos 10
minutos de jogo.
Depois do gol, os dois times
acuaram. O Cuiabá pareceu ter ficado
com medo de dar tanto espaço, e o
Coritiba se fechou feliz com o
resultado, mas cauteloso. Chance
mesmo só de bola parada, no fim,
quando Junior Todinho quase marcou
de cabeça após cobrança de falta.

A primeira derrota do Cuiabá
foi vendida bem cara. O time mostrou
muita força ofensiva no segundo
tempo, marcando com Junior
Todinho, mas sem contar com uma
atuação tão inspirada de sua estreia, o
meia Escudero, que não jogava desde
2017.
A partida foi quente até o
último minuto, quando o Cuiabá ainda
teve grande chance aos 49 minutos,
que fez os mais de 39 mil torcedores
do Couto respirarem fundo até o fim.
O Cuiabá veio para o segundo
tempo com a intenção de mudar a
situação. Itamar Schulle fez duas
substituições. A saída do volante
Marino par aa entrada do atacante
Caio Dantas foi providencial. O time

BRIGA NO GIGANTE

Galo cisca mas não sai do
empate diante do Palmas
S.N c/ Redação

J

ogando na noite de sábado
último em seus domínios no
Gigante do Norte na terra do
soja, em Sinop, o alo do Norte cedeu
um empate ao Palmas de Tocantins,
pelo placar de 1 a 1, em partida válida
pela 4º rodada da Série D do
Brasileiro. O Sinop começou a partida
se impondo, já no primeiro minuto
criou uma oportunidade, na cobrança
de escanteio, mas a zaga fez seu papel
e afastou o perigo. O Palmas só
conseguiu chegar aos 19, no contraataque, desceu em velocidade,
Caihame ariscou, mas o goleiro do
Sinop se adiantou e deu um chutão na
bola. Aos 24, o Galo do Norte teve
outra boa chance, em jogada pela
direita, mas o Ávila pegou mal na bola,

teve desvio, na cobrança do escanteio,
bate e rebate na área, e a jogada acabou
não sendo aproveitada e continuou
i n s i s t i n d o , Tu q u i n h a r e c e b e u
lançamento, tentou cruzar, pegou no
jogador do Palmas e acabou saindo.
Na cobrança, a zaga tirou, no novo
lançamento Boré cabeceou para o gol,
mas o goleiro espalmou.
No final do primeiro tempo o
Sinop teve mais uma oportunidade,
em uma cobrança de lateral, mas foi
muito mal cobrado sem perigo para o
time de Tocantins, que em uma
cobrança de falta, foi feito lançamento
para área, Sinop desviou, e no
escanteio a zaga do Galo conseguiu
cortar. No segundo tempo, o Palmas
voltou se impondo, aos 2 minutos
Foto: Arquivo

Mesmo sem vencer, Galo do Norte se mantêm na liderança do grupo

chegou com muito perigo
após uma cobrança de falta, Alan
lançou na área, a bola passou por todo
mundo e a sobra ficou com Marcel,
que tentou o chute, mas a zaga afastou.
Aos 14 minutos, a bola sobrou para
Alan, que chutou forte de longe da
área, pegou o goleiro adiantado e por
cobertura fez Palmas 1 a 0. Após o gol
a equipe de Tocantins ganhou mais
confiança e passou a criar mais
oportunidades, só que pecava nas
conclusões.
Aos 25, veio a resposta do
Sinop, Edson cometeu falta em
Marquinhos, dentro da grande área e a
arbitragem marcou pênalti. Ávila
cobrou no canto esquerdo, o goleiro
caiu para o lado errado e ficou tudo
igual, 1 a 1. Aos 31, Marquinhos do
Sinop faz falta na área do Palmas, que
foi cobrada para o meio de campo, o
centroavante recebeu, chutou forte,
mas o goleiro Guilherme estava atento
e fez a defesa. Aos 43, goleiro do Sinop
cobrou tiro de meta, bola sobrou para o
Ávila, que fez o lançamento para área
e Paulista cabeceou, mas a bola não
entrou, a sobra ficou com lagoa, que
tornou para Paulista, e no chute acabou
mandando para fora.
Já nos acréscimo, o jogador
do Sinop é derrubado por Edson, que
tomou o segundo amarelo e foi
expulso. O Sinop volta a campo no
próximo sábado (1) contra o
Corumbaense, às 17h00 (horário MT)
no estádio Arthur Marinho, em
Corumbá, Mato Grosso do Sul.
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Jogo foi bem pegado, mas prevaleceu a experiência do Coritiba

passou a mandar no jogo, ser
muito mais rápido e perigoso. Aos 14,
o Coritiba não resistiu a pressão e
sofreu o empate. Júnior Todinho, de
cabeça, mandou para o fundo das
redes.
A reação do Coritiba foi
também fazer duas trocas tirando o
meia Giovanni para a entrada de Juan
Alano, além de uma troca de volantes:
Vitor Carvalho saiu e Matheus Sales
entrou.

surtiram o efeito como do
Cuiabá, mas o gol veio. Depois de
cobrança de falta, Rodrigão encostou
a cabeça na bola, que foi suficiente
para ela morrer nas redes.
O Cuiabá ainda reclamou
muito de uma mão na bola de Igor
Jesus dentro da área e teve uma grande
chance aos 49 minutos, mas tudo ficou
como antes. No próximo sábado, dia
1º de junho, o Cuiabá recebe a Ponte
Preta, na Arena Pantanal, às 19 horas.
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Milhões de felicidades a Beatriz Tavares que ontem
colheu mais uma rosa no placar da vida. Que esse
novo ciclo seja repleto de saúde, paz, amor e
conquistas. Feliz Aniversário!

*************************
By Rosane Michels

Destaque especial hoje ao bombeiro militar Daniel Ribeiro Leite,
lotado na 2ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, que
receberá logo mais da Câmara Municipal de Cáceres moção de
aplausos em homenagem pelos relevantes trabalhos prestados na
corporação, com destaque para o salvamento de uma criança por
engasgamento. Nossos aplausos pela justa homenagem.

Trocando de idade a querida amiga Cecília Delgado
a quem enviamos os votos de um Feliz Aniversário.
Que esta data seja o marco de vitórias e muita saúde.
Grande abraço!

Esotérico

A simpática e prestativa Jacqueline, integra o
grupo de colaboradoras da Vivo em Cáceres,
ilustrando hoje nossa coluna, com seu charme
especial.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro
e Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e maior
contato com suas emoções, que passam
por um momento de equilíbrio e paz. O
dia promete maior envolvimento com as
pessoas que ama.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro
e Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento positivo
na vida social e aproximação de pessoas
sérias e comprometidas. Novas e
duradouras amizades podem ser feitas
nesta fase.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de realização de sonhos e
projetos que envolvem sua vida
profissional e carreira. O momento pode
envolver a chegada de um novo e
promissor projeto.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro
e Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento com planos e
projetos futuros. Você passa por um
ótimo momento de estabilidade mental e
emocional. Sua fé e otimismo são
renovados.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro
e Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e necessidade de
aprofundamento emocional. O momento
pode também estar relacionado à
concretização de uma sociedade ou
parceria financeira.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro
e Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento traz novidades
na vida social e aproximação de amigos.
Dia ótimo para sair e divertir-se.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento, especialmente no
trabalho. O momento pode estar
relacionado a um novo projeto, que trará
imensa realização e estará totalmente
envolvido.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento ao seu coração. Um
romance começa a ficar mais sério e
promete estabilidade à sua vida
emocional. Dia ótimo para estar mais
perto dos filhos.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de
interiorização e maior envolvimento
com sua vida doméstica e familiar. O
momento pode estar relacionado com a
compra ou venda de um imóvel de
família.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de
movimento na vida social e aproximação
de amigos. O dia é ótimo para uma
viagem rápida, mas também para
dedicar-se a leituras e estudos. Bom para
assinatura de documentos importantes.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento nas finanças. O dia é bom
para assinatura de projetos e contratos
que envolvam o aumento de sua renda e
lucros. Mas preste atenção a cada
cláusula.

A Lua em seu signo se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Vênus em Touro e
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de maior
envolvimento com suas emoções e
abertura do coração. Um romance pode
começar a ganhar forma e ficar mais
sério. Se estiver só, uma pessoa especial
pode mexer com seu coração.

