
ANO 57 - Nº 10.509

CÁCERES-MT,  SEXTA-FEIRA 14 DE JUNHO DE 2019

57
Anos!

O juiz Carlos Roberto B. de Campos, 
da 2ª Vara Cível Especializada em Direito 
Agrário, julgou procedente ação contra a 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do 
Porto, em Cuiabá, determinando em liminar, a 
desocupação de área particular que a parte 
vencida pretendia usar para a estacionamento. 
Restou provado na ação, que a área pertencia 
ao espólio de Oscar Leite Pereira. 
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Pais de crianças de 6 meses à quase 5 
anos de idade tem até esta sexta feira, para 
procurar as Unidades de Saúde onde foi 
aplicada a primeira dose da vacina contra 
gripe, para tomar a segunda e ficarem imunes 
a doença até esta sexta feira, 14. O 
comunicado é da Secretaria Municipal de 
Saúde e Vigilância em Saúde Epidemiológica 
e Imunizações. 
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Praticamente um mês após o bárbaro crime que vitimou o 
assaltante egresso de Cáceres, Antônio Marcos de Almeida Ferreira, a 
policia prendeu seus algozes, Anderson Reis Pereira, vulgo “Soldado”, e 
Jonatham José Campos, em Várzea Grande. A vitima integrava uma facção 
criminosa, assim como seus executores e havia sido condenado em 
Cáceres pelo crime de roubo. Página 04

Amanhã o chão vai tremer, anahiê, moçada, com quadrilha, 
barracas de bebidas, churrasco, pastéis, cachorro quente, pescaria, doces, 
comida típica, leilão, bingo e um lindo desfile de alunos, no Arraiá da 
Escola Municipal Madre Maria Estevão em Cáceres. Um grande festão, 
sob coordenação da diretora Lyamara Rodrigues e da vice-prefeita e 
secretária de educação Eliene Liberato. Página 03

FESTANÇA JUNINA

Arraiá abre a porteira amanhã
na escola Madre Maria Estevão

Resgatar nas crianças em plena era digital as tradições roceiras das festas juninas com as guloseimas, danças, musicas e apresentações, traduz o objetivo da escola

Evento hard-roça vai agitar a moçada o dia todo na escola   

Foto: Ilustrativa

ANTI-INFLUENZA

Segunda dose da vacina
será aplicada só até hoje

A segunda dose no mesmo local da 
vacinação é primordial para a imunização   

Foto: Sugestiva

Dentre as consequências à saúde, o excesso de gordura 
(obesidade),  pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, portanto 
fique atento; e na coluna Fala, Dr., o médico Fábio Atui, discorre sobre a 
questão dosoluço (refluxo). Página 05

Quem disse obesidade é excesso de gostosura ?

GATO ALONGADO

Juiz manda igreja liberar
área particular invadida

Templo da Assembléia de Deus 
no bairro do Porto em Cuiabá   

Foto: Reprodução

FACÇÃO DA MORTE

Na tranca, bandidos executores
de assaltante egresso de Cáceres

Anderson Reis e Jonathan Campos, mutilaram a vitima antes de matá-la   

Fotos: PM/MT

DESEMPREGADO

Gefron fecha mula com
carga de coca no carango

EM CÁCERES

Fazendeiro é condenado
a indenizar peão escravo

ESCRAVO RURAL

TRT condena fazendeiro
cacerense indenizar peão
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Além da declaração 
judicial de que o réu submeteu o 
empregado a condições análogas 
às de escravo, o trabalhador 
conseguiu, graças à ação do MPT, 
a assinatura da sua CTPS com 
data de admissão de 24/02/2007 e 
o recolhimento do FGTS devido 
correspondente ao período de 
mais de 10 anos de vínculo de 
emprego.

A sentença de primeiro 
grau havia sido exarada pelo juiz 
do Trabalho José Pedro Dias, da 
Vara do Trabalho de Cáceres, no 
dia 12 de março de 2018. Nela, o 
magistrado salientou que as 
c o n d i ç õ e s  d e  t r a b a l h o  
d e g r a d a n t e s  à s  q u a i s  o  
trabalhador fora submetido 
causavam inegável repulsa 
coletiva e intolerância social e 
reclamavam não apenas a 
condenação ao pagamento de 
dano moral coletivo.

m homem foi indenizado 
em R$ 50 mil pelo Uproprietário de uma 

fazenda localizada em Cáceres, 
após trabalhar 10 anos em 
situação análoga a de escravidão. 
O fazendeiro ainda terá que pagar 
ainda R$ 65 mil a título de danos 
morais coletivos a uma entidade 
do município.

A decisão é da Primeira 
Turma de Julgamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª 
Região. A vítima, atualmente 
com 60 anos, por ser analfabeto, 
não conseguia diferenciar notas, 
sendo incapaz de identificar até 
mesmo quanto de dinheiro 
realmente ganhava do seu patrão.

Três visitas técnicas 
foram realizadas por uma equipe 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (Creas) à 

fazenda, localizada no 
Assentamento Vida Nova, no 
período de novembro de 2015 a 
janeiro de 2017.

No local, ficou constatada 
a falta de banheiro e água 
encanada na casa onde o 
trabalhador morava. Além disso, 
ele vivia em local isolado e sem 
meios de locomoção, tendo sua 
própria liberdade de ir e vir 
prejudicada. 

No acórdão, o MPT 
conseguiu manter todas as 
obrigações de fazer e acrescentar 
a de que o proprietário recolha, na 
conta vinculada do FGTS, 8% da 
remuneração paga e devida aos 
futuros empregados, até o dia 7 
do mês subsequente, sob pena de 
multa de R$5 mil, acrescida de 
multa de R$1 mil por trabalhador 
prejudicado.

este dia (15) de junho, 
sábado, com o apoio do NGrupo de Pais Parceiro 

da Escola (PPE) e de toda 
comunidade escolar, a Escola 
Municipal Madre Maria Estevão, 
vai realizar a Festa Junina que 
será aberta a toda população.

A v i c e -  p r e f e i t a  e  
secretária de Educação, Eliene 
Liberato, disse que a Escola está 
sempre buscando melhorar o 
ambiente escolar. “Admiro a 
garra de todos da Escola, além de 
resgatar a tradição e fazer esse 
trabalho de participação junto aos 
pais que são atuantes em todas as 
decisões. Tenho certeza que será 
um sucesso essa festa familiar”, 
finalizou Eliene.

A diretora, Lyamara 
Rodrigues, fala dos seu objetivo. 
“É com muita alegria que 
convidamos a todos para 
participarem do nosso 3° Arraia. 
Teremos muitas apresentações, 

tradição das verdadeiras 
festas juninas, onde as famílias 
vão todas juntas, para prestigiar a 
apresentação dos filhos, comer 
assados arrematados no leilão, 
sentir a emoção de jogar bingo. E 

barracas de bebidas, 
churrasco, pastéis, cachorro 
quente, pescaria, doces, comida 
típica, leilão, bingo e um lindo 
desfile de nossas crianças.

Vamos resgatar a nossa 

Francis Maris Cruz, 
elogiou a iniciativa, parabenizou 
os pais que são parceiros. “Juntos 
podemos melhorar a educação”, 
salientou Francis.

com a consciência que 
todo dinheiro arrecadado vai ser 
aplicado no conforto do seu filho, 
onde a Escola é a segunda casa”, 
finalizou Lyamara.

O prefeito de Cáceres, 

“Fizemos a campanha 
para os grupos prioritários que 
são as crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, gestantes, 
puérperas, trabalhador de saúde, 
povos indígenas, indivíduos com 
mais de 60 anos, população 
p r i v a d a  d e  l i b e r d a d e ,  
f u n c i o n á r i o s  d o  s i s t e m a  
prisional, pessoas portadoras de 
doenças crônicas ou de outras 
condições clinicas especiais”, 
afirmou Joel.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, contou que 
foi feita campanha para que os 
grupos prioritários tomassem a 
vacina, mas nem todos foram, 
então a Prefeitura seguiu a 
orientação do Ministério e  abriu 
para população em geral, mas 
infelizmente nem todos puderem 
ser contemplados. “A vacinação 
em crianças é responsabilidade 
dos pais, estamos pedindo para 
que levem seus filhos para 
tomarem a segunda dose até hoje, 
temos apenas esse restante de 
vacina para imunizar nossas 

 Prefeitura de Cáceres 
através da Secretaria de ASaúde por meio da 

V i g i l â n c i a  e m  S a ú d e  
Epidemiológica e Imunizações 
faz um chamamento aos pais de 
crianças de 6 meses à quase 5 
anos de idade, para que procurem 
as Unidades de Saúde onde foi 
aplicada a primeira dose da 
vacina contra gripe, para tomar a 
segunda e ficarem imunes a 
doença até esta sexta feira, 14.

O secretário, Tonny 
Mendes ,  exp l i cou  que  o  
município recebe a vacina do 
Ministério da Saúde para ser 
aplicada nos grupos prioritários. 
“Com a vacina contra a influenza, 
espera- se que haja o menor 
número de pessoas infectadas. 
Com isso evitando o desfecho 
mais grave da doença que leva a 
morte”, afirmou o Secretário.

O enfermeiro responsável 
pela rede de frio do Município, 
Joel Garcia Alexandre, contou 
que Cáceres recebeu quase 23 mil 
doses, da vacina contra gripe. 

ANAHIÊ MOÇADA!

Arraiá escolar da Madre Maria
 Estevão abre a porteira amanhã

Conforme a diretora Lyamara Rodrigues, festa visa resgatar tradição das  verdadeiras festas juninas, onde famílias  prestigiam a apresentação dos filhos

Assessoria c/ Redação

Em clima de roça, a festa vai alegrar a garotada o dia inteiro   

TRABALHO ESCRAVO

TRT condena fazendeiro
cacerense indenizar peão
MPT/MT c/ Redação

Neste casebre rústico, vivia em situação promíscua o trabalhador escravo  

Foto: MPT/MT

SEGUNDA DOSE

Pais tem até hoje para levar
filhos aos postos de vacinação
Assessoria

Hoje é ultimo dia para reforço vacinal da 2ª dose anti-gripe   

Foto: Divulgação

Foto: Ilustrativa
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Observar a lista dos maiores 
devedores do governo federal é como 
entrar numa área VIP frequentada pelas 
organizações mais poderosas do país. 
Estão lá, em destaque, colossos como Vale, 
Petrobras, Bradesco, Gerdau, Fibria, 
Eletropaulo, Braskem e Pão de Açúcar. Se 
segmentarmos a dívida, o desfile de nomes 
vistosos continua. Entre as maiores 
devedoras do INSS figuram JBS, Bradesco 
e Volkswagen. Alguém foi executado pelo 
governo nos últimos anos? Nadinha, 
Mané! Se alguns dos sonegadores e ou 
devedores chegou a ser multado, não 
pagou e c'est fini, que não paga mesmo e 
com bons advogados recorre, cai  no refis 
de 20 anos, que neste patropi, só quem 
paga mesmo, se brincar, sob hipoteca é 
pobre. 

Veja o leitor, um levantamento do 
Ibama, aponta que em Mato Grosso, 
somente no ano passado foram aplicados 
mais de R$ 109 milhões em multas por 
desmatamento. No entanto, a maioria 
absoluta das punições não foram pagas e 
no grampo de São Nunca, faz coro com as 
156 empresas que a Receita Federal autuou  
a q u i  t a m b é m  n o  M a t ã o ,  p o r  
irregularidades no Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica e na Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido de 2014 e os R$ 28 
milhões e R$ 220 mil ajuizados contra as 
5.241 empresas , ninguem sabe quando 
serão pagos e se serão.   No INCRA, são 
4.013 devedores com dívidas acima de R$ 
50 milhões, dentre eles, um grupo seleto de 
729 proprietários, declarou possuir 4.057 
imóveis rurais, somando uma dívida de R$ 
200 bilhões, dados de 2016. As terras 
pertencentes a esse grupo abrangem mais 
de 6,5 milhões de hectares, segundo 
informações cadastradas no Sistema 
Nacional de Cadastro Rural. 

Seria até chato, perguntar se algum 
deles saldou a divida com a união, não é 
mesmo? No rol dos nó-cego, as 
instituições financeiras e as seguradoras 
figuram entre os maiores devedores do 

governo federal ,  conforme 
levantamento feito pelo Sindicato 
Nacional dos Procuradores da Fazenda 
Nacional (Sinprofaz) que  aponta até julho 
do ano passado,  R$ 96,73 bilhões em 
débitos tributários inscritos na Dívida 
Ativa da União contra tais vips picaretas. 

E a coisa vem de longe, rico não 
paga, se empreiteiro ligado aos poderosos 
politiqueiros de mandato, o ganho é de 
ouro no rachid das maracutaias; se marajá 
do agronegócio, haja motoserra, àreas 
demarcadas, jagunçada, subsidios sem 
estorno e babau, que o rombo depois é 
culpa do aposentado. Analise o leitor, que 
há 20 anos, em abril de 1999, o então 
ministro do Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, sugeriu criar, até julho daquele ano, 
o Cadastro dos Devedores Ambientais, 
onde  seriam inscritos todos os que 
desmatam ilegalmente ou depredam a 
natureza.  

Uma espécie de Serviço de 
Proteção do Crédito (SPC), lista de 
consumidores inadimplentes verde, como 

definira na época, o ministro em 
audiência na Comissão da Amazônia da 
Câmara dos Deputado. Cadê a lista? Não 
por acaso, diante de tanta falcatrua, 
desmandos, malversações e ladroagem, só 
no INSS, há mais de R$ 490 bilhões em 
dívida corrente de um milhão de empresas, 
d e v e d o r a s ,  c o n f o r m e  d a d o s  d a  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Isso ocorre porque o mesmo ranking que 
lembra, às vezes, uma lista VIP parece 
também uma página de obituário do 
capitalismo brasileiro. 

Estão lá nomes do passado, em 
falência ou recuperação judicial, como 
Jornal do Brasil, Parmalat Brasil 
(representada por Carital e PPL), 
Transbrasil, Teka Tecelagem, TV 
Manchete, Varig e Vasp. E, só pra encerrar, 
o Seu Zé que ficou 40 dias sem pagar a 
prestação da Minha casa-Minha Dívida, 
foi visitado por um oficial de justiça, 
acionado como exequido em ação de 
reintegração de posse. E se reclamar, 
cuidado com o crime de desacato à 

O Dia Mundial do Doador de 
Sangue é celebrado nesta quinta-feira (14), 
segundo a Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS). De acordo com o órgão, as 
doações voluntárias na América Latina e no 
Caribe ainda estão abaixo da meta 
estabelecida pela OMS. 

O sangue não tem substituto 
industrial, não tem como comprar. Cada 
voluntário pode salvar até três pessoas com 
uma simples doação, são muitas vidas. 
Segundo a OPAS, apenas 45% do sangue 
para transfusões na América Latina e no 
Caribe foi obtido por meio de doação 
voluntária. A OPAS trabalha com seus 
países membros para atingir a meta de 
doação de sangue 100% voluntária até 2019, 
como recomenda a OMS.

Tem uma crença que acham que 
engrossa o sangue, isso não é verdade, a 
doação não interfere. O que acontece é que o 
organismo leva um tempo para recuperar os 

componentes sanguíneos. Não há a 
necessidade do jejum para doar sangue. A 
recomendação para o voluntário é que tenha 
feito uma alimentação mais leve nas últimas 
três horas pelo menos.

Ressalte-se que o voluntário doador 
tem direito a uma única folga por ano 
independentemente do número de doações 
que ele fizer, folga esta,  prevista no artigo 
473 da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) e prevê que o funcionário apresente 
comprovação para a falta. Outro mito, é que 
o período menstrual afeta a doação,mas isso 
é  negativo, a menstruação não impede a 
doação. O que determina a possibilidade ou 
não de doar, é o teste de anemia feito em 
todos os doadores na triagem. 

O que e existem são requisitos para 
ser um doador: er idade mínima de 16 anos e 
máxima de 69 anos; pesar no mínimo 50kg; 
er dormido pelo menos 6 horas nas últimas 
24 horas; não ingerir bebidas alcoólicas nas 
24 horas que antecedem a doação; estar bem 
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DOIS PESOS

RELIGAÇÃO ISENTA

VIOLÊNCIA/MULHER

PRORROGADAS

GASTANÇA ERRADA

GASTANÇA ERRADA II

O ex-deputado federal Victório Galli (PSL) foi 
exonerado do cargo de assessor especial da 
Presidência da República, pelo qual recebia R$ 
16,2 mil/mês. Para não pegar mal, ele disse que 
havia pedido a exoneração porque será 
remanejado para outra função. Acontece, que 
derrotado nas últimas eleições, sem cacife 
político, o tal ainda foi condenado em março 
deste ano a pagar R$ 100 mil a título de danos 
morais coletivos devido às manifestações 
preconceituosas a homossexuais. Seria 
coincidencia a exoneração? 

O deputado estadual Elizeu Nascimento 
apresentou o projeto de Lei n° 605/2019 
durante sessão plenária na Assembleia 
Legislativa de MT que dispõe sobre a proibição 
de cobrança de taxa de religação ou de 
restabelecimento dos serviços públicos de 
saneamento, em caso de corte por falta de 
pagamento.  Por lei, abastecimento de água e 
esgoto é considerado serviço público essencial, 
uma vez que estão envolvidos segurança, saúde 
e condições dignas de vida dos beneficiários. 
Ademais, segundo nossa ótica, cobrar pra 
religar, seria bis-idem, ou seja cobrar duas 
vezes, não é mesmo? 

De janeiro a maio deste ano, 38 mulheres foram 
assassinadas em Mato Grosso, de acordo com 
dados divulgados pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública.  Isso quer dizer que, em 
média, a cada quatro dias, uma mulher foi 
morta. Conforme a Sesp, o número é o mesmo 
registrado no mesmo período do ano passado e 
que não se refere apenas aos casos de 
feminicídio, mas de mortes de mulheres em 
geral. O meio usado para cometer a maioria dos 
assassinatos registrados nesse período foi a 
arma de fogo, 39% dos crimes; 32% com objeto 
cortante ou perfurante; 18% por outros meios, 
8% com arma contundente, e 3% com o uso da 
força muscular.  E a gente repergunta: Cadê a 
segurança? 

Estão prorrogadas até amanhã, (14) as 
inscrições para o credenciamento de psicólogos 
e assistente social na Comarca de Pontes e 
Lacerda. As inscrições são gratuitas e devem 
ser feitas exclusivamente na Central de 
Administração do Fórum, das 12h00 às 19h00. 
Os processos de seleção dos inscritos serão por 
meio de análise de currículo, realizado pela 
comissão de apoio ao processo seletivo da 
Comarca de Pontes e Lacerda. Dentre os 
critérios para participar das seleções é 
necessário que os candidatos sejam maior de 21 
anos, não possuam antecedentes criminais e 
sejam bacharéis em Assistência Social ou 
Psicologia.

Tem uma politica de Mato Grosso que disse 
curto er grosso, que quem escolhe os veículos 
de comunicação com quem quer falar, éela, 
deixando clara também suas preferências ao 
gastar dinheiro público com o setor. Conforme 
o portal afim,  parlamentar gastou a bagatela de 
R$ 10 mil em maio com 3 sites, para os quais se 
dispõe a dar entrevistas como se estivesse em 
casa. É dona tal, (nem compensa dizer o nome) 
sua turna, peca em relegar  ao abandono as 
midias escrtitas interioranas, cujos registros são 
eternos, mas tem nada não, uma hora, a laagoa 
seca.  

Sete ex-senadores de Mato Grosso custam R$ 
1,3 milhão por ano aos cofres de públicos, entre 
aposentadorias e pagamento de pensão para 
dependentes, com gasto de R$ 103 mil por mês. 
Com valores que variam de R$ 8,7 mil a R$ 22,1 
mil, esses salários são pagos pelos contribuintes 
e no Brasil custam R$ 22 milhões por ano, com 
nomes que estão na lista de pagamentos desde a 
ditadura militar. Dos que recebem a 
aposentadoria, o maior valor é de Júlio Campos, 
que se aposentou pelo PFL, hoje DEM, e recebe 
R$ 22,1 mil mensais.

EDITORIA

de saúde, sem gripe, resfriado ou 
febre há, no mínimo, 7 dias; não estar em 
período de gravidez ou amamentação; não 
ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 6 
meses (piercing na boca ou na genitália 
impedem definitivamente a doação); não ter 
feito uso de drogas injetáveis; não ter 
visitado regiões onde há surto de febre 
amarela nas últimas quatro semanas e não 
ter tido relação sexual em que tivesse risco 
de doenças sexualmente transmissíveis nos 
últimos 12 meses

Como orientações após a doação, 
veja bem, após: recomenda-se repouso de 15 
minutos para evitar mal estar; beber bastante 
líquido; evitar esforço físico exagerado por 
12 horas, especialmente com o braço 
utilizado na doação e se tiver febre, diarréia 
ou outro sintoma de doença infecciosa até 
sete dias após a doação, comunicar 
imediatamente o Banco de Sangue. 
(Compilação: Rosane Michelis, jornalista, 
bacharel em geografia e pósem Turismo). 

Papo com Sangue Bom

Hora e vez do Nó-Cego

08SOCIAL
Cáceres-MT, sexta-feira 14 de junho de 2019 www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

Esotérico
O Sol continua em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias em 
que você pode estar mais 
confuso e excessivamente 

otimista. Tome cuidados redobrados com 
passos definitivos, pois pode haver ilusões 
e enganos. Não se envolva em novos 
investimentos.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando dias em que você 

vai preferir a intimidade a qualquer 
atividade social vazia. O momento pode 
estar relacionado a uma forte necessidade 
de cuidar da saúde global. Priorize 
atividades que unam mente e corpo.

O Sol continua em Gêmeos 
e recebe um tenso aspecto 
de Júpiter em Sagitário e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
problemas na comunicação 

e mal entendidos, que podem ser 
evitados. O momento pode ser confuso 
para firmar e assinar contratos e projetos. 
Se puder adie.

O Sol continua em Gêmeos 
e recebe um tenso aspecto 
de Júpiter em Sagitário e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando dias em que você 
d e v e  e s t a r  a t e n t o  à  

organização financeira. O momento 
pode envolver atitudes pouco racionais 
ou mesmo perdas. Portanto, não se 
envolva em novos investimentos. 

O Sol continua em Gêmeos 
e recebe um tenso aspecto 
de Júpiter em Sagitário e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos, novos e antigos. 
O momento é ótimo para divertir-se, mas 
não é um bom momento para contatos 
comerciais importantes.

O Sol continua em Gêmeos 
e recebe um tenso aspecto 
de Júpiter em Sagitário e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando dias em que você 

deve tomar cuidados redobrados com 
decisões definitivas na carreira. Procure 
antes refletir e dar apenas passos seguros. 
O momento envolve confusões e 
conflitos.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 

movimento nos relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento 
pede discernimento e sensatez na 
afirmação de compromissos com uma 
sociedade ou parceria comercial. 

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias um 

pouco confusos, que podem ser 
marcados por mal entendidos. Procure 
estar atento ao que diz e ouve. O 
momento pode envolver uma forte 
insatisfação no trabalho atual.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
romantismo exacerbado, mas 

com chance de enganos e decepções. 
Tome cuidados redobrados com novos 
romances; procure conhecer melhor as 
pessoas que se aproximam de você.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
maior envolvimento com sua 

vida espiritual e busca de uma nova 
filosofia de vida. O momento pode estar 
relacionado com abertura de canais de 
energia e intuição aflorada.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
interiorização e necessidade 

de aprofundar emoções. O momento 
envolve limpeza de sentimentos, que 
devem ser deixados definitivamente para 
trás. Momento de transformações.

O Sol continua em Gêmeos e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 

interiorização, mas de divertimento com 
pessoas íntimas, amigos queridos e 
familiares. Se estiver envolvido com 
compra ou venda de imóveis, procure 
tomar cuidado com novos contratos.

Queridos amigos Luiz Catelan e Sebastiana (Batana), é com todo orgulho que cabe em nossos corações que felicitamos 
vocês pelas bodas de ouro. Durante esses anos souberam alimentar a  chama do amor, sendo exemplo e inspiração para muitos 
casais  e hoje cinquenta anos depois  vocês continuam dando lição do que é companheirismo, amor, respeito, carinho...

Para nós do JCC é um prazer partilhar desse lindo momento,  e poder estar ao lado de vocês nessa comemoração  de 
Bodas de Ouro.

Certamente foi um longo caminho, dias e dias de alegrias, algumas tristezas, mas sobretudo muito amor. Desejamos de 
coração muitas felicidades para tudo o que juntos  ainda viverão! E nesse brinde especial do JCC o melhor momento do grande 
dia...
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i n d e p e n d e n t e  d o  
resultado deste jogo. 

O próximo jogo do 
Cuiabá está marcado para o dia 
13 de julho, contra o lanterna 
Vitória, no estádio Barradão, 
em Salvador.

momento, não houve 
cogitação sobre mudanças na 
comissão técnica. 

Em entrevista pré-jogo, 
o Diretor de Futebol, Michel 
Alves, garantiu a permanência 
do técnico Itamar Schülle, 

com 14 pontos.
O primeiro ciclo de oito 

jogos do Cuiabá no comando 
do técnico bicampeão mato-
grossense Itamar Schülle na 
Série B terminou com duas 
vitórias, dois empates e quatro 
derrotas, na décima quinta 
colocação com oito pontos, 
média de um ponto por jogo. O 
time marcou sete gols e sofreu 
10, com menos três de saldo.

A diretoria do clube 
deve agir nos bastidores na 
busca de reforços para 
melhorar a si tuação do 
Dourado na segunda divisão 
do futebol brasileiro, mas, até o 

 equipe do Cuiabá 
Esporte Clube não teve Auma noite da última  

terça-feira(11) feliz na Arena 
Pantanal e mesmo diante do 
seu torcedor, o Dourado não 
jogou bem e acabou derrotado 
pelo Atlético Goianiense, o 
famoso Dragão de Goiás, por 1 
a 0, gol assinalado por Jarro 
Pedroso, no segundo tempo,  
pe l a  o i t ava  rodada  do  
Campeonato Brasileiro da 
Série B.

O duelo marcou a 
quarta derrota consecutiva do 
Cuiabá, que terá agora de 
esperar mais de 30 dias para 

tentar uma recuperação 
na competição, já que haverá 
pausa para a realização da 
Copa América no Brasil, que 
começa na sexta-feira(14).

Durante a partida, o 
Cuiabá chegou a ficar com um 
jogador a menos, com a 
expulsão do volante Jean 
Patrick, por reclamação 
acintosa com o árbitro. Com o 
resultado, o Cuiabá caiu três 
posições na tabela e fica em 
15º, com 8 pontos. 

O primeiro time na zona 
de rebaixamento, o São Bento, 
está em 17º, com 7 pontos. Já o 
Atlético Goianiense está em 6º, 

 Confederação Brasileira 
de Futebol divulgou a Atabela básica da Copa 

Verde deste ano. A competição 
contará com 24 times das regiões 

Centro-Oeste, Norte e Sudeste, 
em sistema eliminatório. 

O  campeão  en t r a r á  
diretamente nas oitavas de finais 
da Copa do Brasil, em 2020. Mato 

Grosso será representado neste 
certame, por Cuiabá, Luverdense 
e Sinop, destacando-se que o 
Dourado de Cuia, campeão do 
torneio em 2015, terá como 
adversário nas oitavas de final o 
classificado entre Iporá de Goiás 
e Real Noroeste do Espirito 
Santo. 

O Luverdense, campeão 
da Copa Verde 2017, estreia no 
torneio deste ano, contra o 
vencedor do confronto de Galvez 
do Acre e União ABC do Mato 
Grosso do Sul e o Sinop, por sua 
vez ,  fa rá  sua  es t re ia  na  
competição enfrentando o 
classificado entre Costa Rica de 
Mato Grosso do Sul e Genus de 
Rondônia.

Nos três confrontos, 
nossos representantes jogarão a 
primeira partida fora de casa, e os 
jogos de volta, serão em Mato 
Grosso. Os confrontos de ida 
serão nos dias 7 ou 8 de agosto, 
enquanto a volta deve ocorrer 
entre 14 e 15 do mesmo mês.

DRAGÃO IN-CÔMODO

Cuiabá beira zona da morte
após nova derrota na Arena

O Cuiabá começou a série B com força total, depois vieram os tropeços e com 2  vitórias, 23 empates e 4 derrotas, vacila em 15º lugar, beirando o rodapé da tabela

Da Redação

Garra do Dourado esbarrou e caiu diante da experiencia do Dragão    
MT-TRILEGAL

Divulgada pela CBF tabela
básica da Copa Verde 2019
CBF c/ Redação

Luverdense foi o grande campeão da Copa-Verde em 2017    

Foto: Fernando Torres

Foto: Ascom-Dourado

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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ação proposta em 2009, pela 
autora M.J.L.R., já falecida, ela e sua 
família residiam em dois terrenos de 
lotes próximos, situados à Rua 13 de 
Junho, há mais de 50 anos, uma vez 
que essas áreas foram adquiridas por 
seu pai, Oscar Leite Pereira, também 
falecido. 

O terreno, que ficava entre a 
igreja e a residência, era usado pela 
família como um quintal, onde havia 
o plantio de hortaliças e cana-de-
açúcar. Entretanto, segundos os 
autos, um representante da igreja 
procurou a família alegando que 
havia adquirido o lote em litígio, 
informação que não foi comprovada 
na Justiça. A igreja é acusada de 
querer apropriar-se de forma ilegal 
de um terreno próximo. O objetivo 
era usar o espaço para a construção 
de um estacionamento.

“Restou bem demonstrado 
nos autos que a parte ré não exercia a 
posse no terreno objeto da ação, 
tendo em vista que por anos não 

 juiz Carlos Roberto B. de 
Campos, da 2ª Vara Cível OEspecializada em Direito 

Agrário, julgou procedente uma 
ação de interdito proibitório com 
pedido de liminar contra a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, 
localizada no bairro Porto, em 
Cuiabá.

A decisão foi publicada no 
Diário Oficial de Justiça da última 
terça-feira (11). De acordo com a 

(CMN). Para alcançá-la, o 
Banco Central eleva ou reduz a taxa 
básica de juros da economia (Selic). 
Na semana passada, o IBGE 
informou que o IPCA ficou em 
0,13% em maio, o que representa 
uma desaceleração ante a taxa de 
0,57% de abril. Foi o menor 
resultado para um mês de maio 
desde 2006 (0,10%). 

Para 2020, o mercado 
financeiro manteve em 4% a 
estimativa de inflação – em linha 
com a meta central de 4% para o 
próximo ano. No ano que vem, a 
meta terá sido oficialmente 
cumprida se a inflação oscilar entre 
2,5% e 5,5%.

s  e c o n o m i s t a s  d a s  
instituições financeiras Oreduziram a estimativa de 

alta do Produto Interno Bruto (PIB) 
deste ano de 1,13% para 1%. Foi a 
15ª queda consecutiva do indicador. 
A previsão consta no boletim de 
mercado também conhecido como 
relatório "Focus", divulgado nesta 
segunda-feira (10), pelo Banco 
Central (BC). O relatório é resultado 
de levantamento feito na semana 
pas sada  com ma i s  de  100  
instituições financeiras.

As revisões para baixo na 
expectativa de crescimento do 
mercado financeiro para o PIB deste 
ano  começaram,  com mais  
intensidade, após a divulgação do 
resultado do ano passado – quando a 
economia  avançou 1 ,1%,  e  
continuaram após a divulgação de 
uma contração no primeiro trimestre 
de 2019 (tombo de 0,2%).

No fim de março, o Banco 
Central estimou expansão de 2% 
para a economia brasileira neste ano 
(número pode ser revisto no fim de 
junho) e, na mais recentemente, o 
Ministério da Economia baixou a 
previsão de crescimento de 2,2% 
para 1,6% em 2019.

O mercado financeiro 
também começou a revisar a 
projeção de crescimento para 2020, 
que começou a recuar. Na semana 
passada, baixou a estimativa de alta 
do PIB do ano que vem de 2,50% 
para 2,23%. Os economistas dos 

bancos não alteraram a 
previsão de expansão da economia 
para 2021 e para 2022 – que 
continuou em 2,5% para os dois 
anos.

Os analistas dos bancos 
também reduziram sua previsão de 
crescimento da produção industrial 
para este ano - que caiu de 1,49% 
para 0,47%. Para 2020, a estimativa 
de alta continuou em 3%. Para 2019, 
os economistas do mercado 
financeiro reduziram a expectativa 
de inflação de 4,03% para 3,89%. A 
meta central deste ano é de 4,25%, e 
o intervalo de tolerância do sistema 
de metas varia de 2,75% a 5,75%.

A meta de inflação é fixada 

demonstrou a posse na área. 
Cumpre salientar que até o 
nivelamento da área é o mesmo da 
residência da parte autora e que sua 
família sempre exerceu a posse sem 
que a parte ré interferisse”, disse o 
juiz.

“Dessa forma, a partir dos 
depoimentos colhidos e da perícia 
técnica realizada foi possível 
observar que o referido lote nos 
últimos anos se manteve sem a 
devida manutenção, e que quando a 
manutenção era realizada, esta se 

autora, mas não pela parte 
ré. 

Por conseguinte, infere-se 
dos autos que a parte autora 
demonstrou ter a melhor posse, 
assim preenchidos, os requisitos 
necessários para concessão da tutela 
possessória, a procedência do 
pedido inicial é a medida que se 
impõe”, completou.

Por fim, o magistrado 
condenou a igreja ao pagamento de 
custas e despesas processuais, bem 
como os honorários advocatícios, de 

ESTACIONAMENTO

Justiça impede que igreja se
aproprie de área particular

A igreja é acusada de querer apropriar-se de forma ilegal de um terreno próximo.  O objetivo era usar o espaço para a construção de um estacionamento

TJMT c/ Redação

Majestoso prédio da Igreja Assembléia de Deus no Porto em Cuiabá   

Foto: Reprodução

PIB/INFLAÇÃO

Na 15ª queda seguida, mercado 
reduz previsão de alta em 2019 

Assessoria c/ Redação

Previsão consta no boletim de mercado divulgado pelo Banco Central    

Foto: Arquivo
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facção criminosa e estava 
fora da prisão há 4 meses, com 
monitoramento  de tornozeleira 
eletrônica. 

À época do crime, a equipe 
da DHPP, durante a liberação do 
corpo no hospital Santa Rita de 
Cássia, em Várzea Grande, foi 
informada que o ladrão Antonio 
Marcos, estava com dois braços 
quebrados e havia dado entrada com 
duas perfurações de disparos de 
arma de fogo, e morrendo horas 
após. As investigação apontam que 
durante o “salve” a vítima reagiu 
com agressividade, devido ao uso de 
entorpecentes, e por conta disso os 

mediante uso de arma de 
fogo havia assaltado Mauricio 
Benevides e Douglas Alexandre de 
Campos Castrillon Jr. roubando 
bonés e telefones celulares d as 
vitimas, sendo condenado pela 
justiça no ano seguinte, (art. 157- § 
2º I e II) roubo. 

Além desta passagem por 
Cáceres, o bandidão registrava 
broncas em Cuiabá e Água Boa e 
ultimamente estava em liberdade, 
sendo que no dia 11 de maio último, 
foi espancado e baleado por 
Anderson e Jonatham,  no bairro 
Jardim Glória 2, em Várzea Grande. 
A vitima segundo a policia, assim 

 raticamente um mês após o 
bárbaro crime que vitimou o Passaltante  Antônio Marcos 

de Almeida Ferreira, 36, membro de 
facção criminosa, fora da prisão há 4 
meses, com monitoramento  de 
tornozeleira eletrônica, a policia 
botou as mãos e algemas nos seus 
assassinos, identificados como: 
Anderson Reis  Pereira ,  33,  
conhecido por Soldado, e Jonatham 
José Campos, 32 , ambos presos em 
Várzea Grande, por mandados de 
prisão temporária (30 dias).

Conforme a editoria do 
Correio Cacerense apurou em 20 de 
abril de 2009, Antonio Marcos, 

caso.  A motocicleta da 
vítima também foi levada no 
momento do sequestro. Nem o 
veículo nem a vítima foram 

depoimento, a irmã da 
vítima disse que os homens 
cobravam a localização de objetos 
furtados de um dos familiares 

 rês elementos suspeitos 
foram presos em Mirassol TD'Oest, na última terça-feira 

(11), suspeitos de participação no 
sequestro de um morador daquela 
cidade, dentre os detidos, está um 
adolescente de 17 anos. Segundo a 
Polícia Militar, eles teriam levado a 
vítima, identificada como Roni Silva 
Alvarenga, 25, no porta-malas de um 
carro na segunda-feira (10). 

O cr ime a  pr incípio ,  
sequestro, foi registrado no Bairro 
Jardim Paulista e presenciado pela 
irmã de vítima. À polícia, ela contou 
que estava com o irmão na varanda 
de uma residência quando quatro 
homens desceram de um carro e 
levaram Roni. Desde então, ele não 
foi mais visto.

De acordo com a PM, ela 
reconheceu um dos presos como 
sendo um dos homens que 
ocupavam o veículo. Ainda em 

integrante da facção e teria 
reclamado a organização, que 
ordenou que fosse dado uma surra 
em Antônio Marcos. 

Ele simplesmente reagiu e 
foi assassinado, pela dupla que teria 
sido municada por um terceiro 
elemento, em cuja casa foram  
encontrados dois revólveres calibre 
38, munições e drogas.

executores acabaram por 
atirar nela.

Sobre os motivos, a esposa 
do morto, alegou que  estranhos 
tinham invadido sua casa e durante a 
tentativa de roubo, Antonio reagiu e 
os bandidos atiraram em seu marido.

Um caô que não enganou os 
policiais  que descobriram que a 
vítima fazia uso de drogas e ficava 

Space Fox com as mesmas 
característ icas descri tas por 
terceiros, quando o mesmo saia do 
posto de molas rumo ao centro de 
Pontes e Lacerda.  

Q u a n d o  r e a l i z a d a  a  
abordagem do veículo conduzido 
por Marcos Oliveira Mendes, 33, foi 
ordenado que o mesmo saísse do 
interior do carro e no banco do 
passageiro foi encontrado uma mala 
e em seu interior, estavam 10 tabletes 
de substancia análoga a pasta base de 
cocaína.

O suspeito relatou que não 
era traficante, e que aquela era a 
primeira vez que realizava um 
transporte ilegal de entorpecentes. 
Ainda de acordo com Marcos, só 
decidiu se arriscar a fazer tal 
transporte por estar desempregado e 
necessitava do dinheiro. 

Sem muita conversa, o 
mulão foi levado a Del Pol, autuado 
em flagrante por tráfico de 
entorpecentes e recolhido ao cadeião 
local, à disposição da justiça. 

Os policiais receberam a 
denúncia sobre referido veículo e 
que seu condutor, aguardava um 
carregamento de drogas. 

Diante dos fatos, as equipes 
policiais foram acionadas e 
rapidamente se deslocaram até o 
local indicado onde visualizaram o 

ção  conjunta da Policia 
Militar com os policias do AGEFRON na manhã de 

anteontem,  prendeu um Space Fox  
carregado de drogas, que estava 
estacionado no pátio de um posto de 
molas em Pontes e Lacerda, na 
região de Cáceres.

SALVE DA FACÇÃO

Presa dupla que executou  
ladrão egresso de Cáceres 

Vitima fatal, integrava uma facção criminosa, assim como sua esposa e assassinos,  contratados para um corretivo e no calor da fúria, acerto terminou em morte

Da Redação

Anderson Reis Pereira e Jonatham José Campos, acusados de matar Antonio  

Fotos: PM/MT

DESESPERO DE MULA

Desempregado foi preso
com 10 quilos de cocaína
Redação c/ P.N

Esta seria a primeira vez que o mulão se arriscava a transportar droga   

MISTÉRIOS

Em cana suspeitos de sequestrar
 jovem desaparecido há dois dias 
Da Redação

Foto: Gefron/MT

Bandidos  presos poderão responder até por homicídio se vitima não aparecer  

 Foto: Sugestiva

a hora do soluço, muita 
gente costuma beber água. 
Mas às vezes só a água não N

resolve e as pessoas começam a 
apelar para todo tipo de simpatia, 
como amarrar uma meia velha no 
pescoço, colocar uma linha na testa 
ou tomar um susto, por exemplo. O 
cirurgião do aparelho digestivo Fábio 
Atui explica que cada um tem seu 
jeito de parar o soluço, mas existem 
algumas medidas que podem ser 
mais eficientes, como segurar a 
respiração e soltar aos poucos ou 
dobrar o corpo para a frente e tomar um gole de água de uma 
garrafinha. De acordo com o especialista, os soluços são produzidos 
por uma contração involuntária do diafragma, músculo que separa o 
tórax do abdômen.

Existem situações que podem favorecer o soluço, como 
estresse, comer demais, fumar ou comer goma de mascar, condições 
que fazem entrar ar no organismo. O soluço pode ser ainda um 
problema crônico, que indica que existe alguma alteração nos 
nervos do diafragma. Um dos problemas que pode levar ao soluço é 
o refluxo. 

O refluxo é um problema digestivo que causa queimação na 
boca do estômago, mas pode ainda provocar dor no peito, gosto 
ruim na boca, dificuldade para engolir e até sintomas menos 
comuns, como alteração da voz, tosse, pigarro, dor de garganta e até 
piora da asma. 

Uma a cada cinco pessoas terá refluxo uma vez por semana e 
entre as causas, estão a obesidade, gravidez, café, chocolate, 
cigarro, comidas gordurosas, estresse e também a hérnia de hiato – 
nesse último caso, vale lembrar que não são todas as hérnias que 
levam ao refluxo. Se você tem algum problema de refluxo (soluços 
consequentes), evite fazer força e carregar peso; deite com a cabeça 
mais alta que o corpo; não durma nem faça exercicios com o 
estomago cheio; faça caminhada leve após as refeições e coma 
várias vezes por dia em pequenas quantidades. Se persistir, procure 
um medico, não se auto-medique.
Médico Fábio Atui, cirurgião do aparelho digestivo
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sua vida adulta, mesmo que a 
obesidade seja revertida nesse 
período. Doenças como diabetes, 
hipertensão e colesterol alto são 
a l g u m a s  c o n s e q u ê n c i a s  d a  
obesidade infantil não tratada. A 
condição também pode levar a baixa 
autoestima e depressão nas crianças. 

A obesidade pode ser 
classificada de diversas formas, por 
exemplo, quanto ao tipo, sendo: 
Homogênea, aquela em que a 
gordura está depositada de forma 
homogênea, tanto em membros 
superiores e inferiores quanto na 
região abdominal; Andróide, em 
formato de maçã, mais característica 
do sexo masculino ou e mulheres 
após a menopausa e nesse caso há 
um acúmulo de gordura na região 
abdominal e torácica, aumentando 
os riscos cardiovasculares e a

Ginecóide, em formato de 
pera, mais característica do sexo 
feminino e nesse caso há um 
acúmulo de gordura na região 
inferior do corpo, se concentrando 
nas nádegas, quadril e coxas. Está 
associada a maior prevalência de 
artrose e varizes.

Os motivos que podem 
causar a obesidade em geral são 
multifatoriais e envolvem fatores 
genéticos, ambientais, estilo de vida 
e fatores emocionais.  Pode às vezes 
ser atribuída a uma causa médica, 
como a síndrome de Prader-Willi, a 
síndrome de Cushing e outras 
doenças.  No entanto,  esses  
distúrbios são raros e, em geral, as 
principais causas da obesidade são: 
Inatividade; Dieta não saudável e 
hábitos alimentares;Genética; 
Idade; Gravidez; Parar de fumar; 
Problemas para dormir e mesmo  
substâncias químicas.como os 
desreguladores endócrinos (DE) ou 

 obesidade é o acúmulo de 
gordura no corpo causado Aquase sempre por um 

consumo excessivo de calorias na 
alimentação, superior ao valor usada 
p e l o  o r g a n i s m o  p a r a  s u a  
manutenção e realização das 
atividades do dia a dia. Ou seja: a 
obesidade acontece quando a 
ingestão alimentar é maior que o 
gasto energético correspondente. O 
excesso de gordura pode levar ao 
desenvolvimento de diabetes tipo 2, 
doenças do coração, pressão alta, 
artrite, apnéia e derrame. 

P o r  c a u s a  d o  r i s c o  
envolvido, é bom que você perca 
peso mesmo que não esteja se 
sentindo mal agora. É difícil mudar 
seus hábitos alimentares e fazer 
exercícios. Mas, se você planejar, 
pode conseguir.

Quando você ingere mais 
calorias do que gasta, você ganha 
peso. O que você come e as 
atividades que você faz ao longo do 
dia influenciam nisso. Se seus 

familiares são obesos, você 
tem mais chances de também ser. 
Além disso, a família também ajuda 
n a  f o r m a ç ã o  d o s  h á b i t o s  
alimentares. A vida corrida também 
torna mais difícil planejar refeições e 
fazer alimentações saudáveis. Para 
muitos, é mais fácil comprar 
comidas prontas e comer fora. Não 
há soluções de curto prazo para a 
obesidade. O segredo para perder 
peso é ingerir menos calorias do que 
você gasta. 
Obesidade infantil - A obesidade 
infantil acontece quando uma 
criança está com peso maior que o 
recomendado para sua idade e altura. 
De acordo com o IBGE, atualmente 
uma em cada três crianças no Brasil 
está pesando mais do que o 
recomendado. As faixas de Índice de 
M a s s a  C o r p o r a l  ( I M C )  
determinadas para crianças são 
diferentes dos adultos e variam de 
acordo com gênero e idade. Os 
q u i l o s  e x t r a s  p o d e m  t e r  
consequências para as crianças até a 

disruptores endócrinos, 
substâncias químicas capazes de 
exercer efeito semelhante ao de 
hormônios presentes em nosso 
organismo. De acordo com pesquisa 
e x i s t e  u m a  r e l a ç ã o  d e s t a s  
substâncias com o ganho de peso e a 
obesidade

Importante salientar que a 
obesidade não causa sinais e 
sintomas e sim manifestações 
decorrentes da doença instalada que 
s ã o  c a n s a ç o ,  l i m i t a ç ã o  d e  
movimentos, suor excessivo, dores 
nas colunas e pernas. Se você acha 
que pode ser obeso e, especialmente, 
se  es t iver  preocupado com 
problemas de saúde relacionados ao 
peso, consulte seu médico. 

Desta forma, poderá ser 
avaliado seus riscos à saúde e 
discutir suas opções de perda de 
peso. O acompanhamento médico 
também é importante para, por 
exemplo, identificar alterações que 
possam contribuir para o ganho de 
peso. Lembrando que o tratamento 
d a  o b e s i d a d e  d e v e  s e r  
multiprofissional, já que é complexo 
e envolve várias especialidades da 
saúde. 

tratamento farmacológico 
em longo prazo que não envolva 
mudança de estilo de vida, por 
exemplo, a alimentação, com frutas, 
legumes, vegetais, com menor 
ingestão de calorias, evitando  
biscoitos, bolachas e refeições 
prontas, ricas em açúcar, sódio e 
gorduras, e, aumento das atividades 
físicas, leia-se caminhadas. A 
maioria das pessoas que conseguem 
manter a perda de peso por mais de 
um ano faz exercício físico regular. 

À medida que você perder 
peso e melhorar sua saúde, converse 
com seu médico sobre quais 
atividades adicionais você pode 
fazer e, se apropriado, como 
estimular sua atividade e exercitar-
se. Você deve sempre ficar atento ao 
seu peso. 

Manter uma dieta saudável e 
atividades físicas são as melhores 
maneiras de manter o peso que você 
p e r d e u  a  l o n g o  p r a z o .  
Medicamentos? Quem sabe um 
c l o r i d r a t o  d e  s i b u t r a m i n a  
monoidratado? Pode ser, mas, só 
com receita medica após uma 
consulta, que pode diagnosticar se é 
caso de uma bariátrica.  

Glup, chatice de Soluço! 

Obesidade nunca foi excesso de gostosura
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