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FALHA HUMANA
Em interrogatório, obstetra confessou que usou procedimento conhecido como “
Manobra de Kristeller”, não recomendável pelo CRM por ser danoso e ineficaz

Médico de Cáceres indiciado
pela morte de recém-nascido
Foto: Reprodução

O médico obstetra Jarbes Balieiro Damasceno responderá pelos
crimes de homicídio culposo pela morte de um recém-nascido e lesão
corporal, por agressões a mãe da criança, durante o parto. O caso ocorrido
no mês de maio, em Cáceres, é investigado em inquérito da PJC, que
encaminhou o procedimento para o MPE com pedido de dilação de prazo e
no retorno anexará o relatório conclusivo, para encaminhar o IP à justiça.
Página 03

DÚVIDAS & DICAS

Palestras focaram programa
Enem/Concursos na EEOM
Foto: Assessoria

Rosa Maria com o marido desolados com morte do filho

DISTRITO 4440

Cáceres recebe visita do
Governador do Rotary
Foto: Ronivon Barros

Encerra-se nesta
quarta feira, 6, em Cáceres,
a visita do mui ínclito
Governador do Distrito
4440 do Rotary
Internacional, Fernando
César Dalmolin, que ontem
foi recepcionado pela
plêiade de companheiros e
damas rotarianas, esposa e
Coordenadora Distrital das
Casas da Amizade, Elci
Dalmolin. Na programação
da festiva, visitas aos
projetos e reunião com os
clubes da família rotária.
Página 04

Palestras e o simulado complementam o trabalho

Cerca de 200 alunos da escola estadual Onze de Março, em
Cáceres, participaram na última segunda-feira (04) das palestras do
Programa de Estudos para Enem e Concurso, realizado pelo deputado
Wancley Carvalho (PV). A iniciativa pretende auxiliar os alunos que estão
se preparando para realizar as provas do Enem e receberam dicas para fazer
uma boa redação, tirar dúvidas e conhecer e aprimorar técnicas de
problemas matemáticos. Página 04

JÚRI POPULAR

Assassino de cabeleireiro
pegou 20 anos na tranca
Foto: Arquivo

Família Rotária recepciona Governador Damolin

SIRI DA VÁRZEA

Mula pesado preso no busão
com quatro quilos de cocaína
Foto: Arquivo PM

O Gefron prendeu na manhã de anteontem, (4) o
serralheiro Sandro Moraes Magalhães, com cerca de 4
quilos de substância análoga a pasta base de cocaína no
interior do ônibus da Transjaó,que faz linha Distrito da
Ponta do Aterro até Porto Esperidião. Figurinha
carimbada na policia de VG. pelo vulgo de “Siri”, o
perigoso mula tem um patuá pesado, conforme apurou
o JCC. Página 06

Mauricio foi morto friamente a tiros no meio da rua

O Tribunal do Júri condenou o universitário Antônio Gabriel de
Paula Pereira, a 20 anos de prisão em regime fechado. Na dosimetria da
pena, 17 anos pelo homicídio e três pelo porte ilegal de arma O homicida
matou em outubro de 2015, o cabeleireiro Maurício Medeiros de Souza,
que residia em Cáceres e havia-se mudado para Rondonópolis naquele
ano. O crime foi por ciúmes da ex-namorada de Antônio, que estava casada
com a vítima. Página 05

Em 2015, Sandro Siri, foi baleado
ao roubar uma camioneta
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Gregos, Portugas e Safados
FERIADÃO
Os órgãos do Poder Executivo, com exceção
dos serviços essenciais como segurança e
saúde, não irão abrir na quinta-feira (07) e na
sexta-feira (08), em virtude do feriado
nacional de 07 de setembro, e do ponto
facultatico decretado. O expediente em
todos os órgãos será retomado normalmente
na próxima segunda-feira (11). O
funcionamento dos órgãos atende ao
calendário de feriados e pontos facultativos
nas repartições públicas do Estado para o
ano de 2017. A Segurança Pública é um
serviço essencial, por isso apenas as
unidades administrativas irão parar durante
o período festivo, e nas cidades do interior,
as delegacias de Polícia já atuam sob regime
de plantão, 24 horas por dia, e deverão
continuar com este atendimento durante o
feriado.
OLHO DO FURACÃO
Vai pegar fogo, fritar o motorista, pesar no
prato do brasileiro, mais este reajuste dos
combustíveis, pela sanha, gana e gula da
Petrobras, que anunciou esta semana, mais
uma elevação nos preços da gasolina em
suas refinarias, que passam a acumular alta
de mais de 10% em poucos dias de setembro.
O aumento acontece após o furacão Harvey
fechar refinarias nos Estados Unidos e levar
a uma disparada nos valores de referência do
combustível na semana passada.
PREÇOS IMPOSTOS
Trocando em miúdos, o bicho pega nos
Gringos e os Macunaíma pagam, sai prá lá!
O cão é que estes reajustes, roubos ao
consumidor, gera um efeito cascata, vejam
que com a alta de 3,3% na gasolina a partir
de ontem, (5), somando-se os 4,2% da
semana passada a companhia, o trem passa
de 7% em menos de 10 dias, com uma
inflação dissimulada do governo em 4,5%
ao ano e a farsa da queda do valor nas cesta
básica, um,a mentira deslavada, pois tudo
depende do combustível. Quando o governo
diz que não vai criar mais impostos, é balela,
pois os reajustes são também impostos, do
verbo impor, ao consumidor!
CUMPRA-SE
A juíza Kenarik Boujikian foi absolvida pelo
Conselho Nacional de Justiça, depois de ser
processada e condenada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo. A condenação ocorreu
porque ela concedeu liberdade a 11 pessoas
que estavam presas provisoriamente, mas já
tinham cumprido a pena fixada em suas
sentenças. A juíza foi acusada de ter tomado
a decisão de forma monocrática, ou seja, ter
decidido sozinha. Nenhum dos detentos
liberados por ela possuía advogado
particular para solicitar o alvará de soltura,
eram pobres e dependiam da Defensoria
Pública. Tai, ainda existem pessoas honestas
no Brasil.
VICE-LÍDER DO VICE
O senador José Medeiros, aquele que não
teve nenhum voto, como vice-líder do
presidente Michel Temer no Senado,
confirmou a existência de uma relação de
troca por apoiar as medidas do presidente
Temer, supostamente de interesses, tem
como objetivo o aumento de investimentos
em rodovias federais em Mato Grosso.
Segundo Medeiros em entrevista à Rádio
Capital FM, sua permanência na base é o
'toma lá, dá cá' para o estado de Mato
Grosso. Para quem não teve nenhum voto
pra chegar lá, o papel de troca por algo que é
de direito de MT, não serve como desculpa,
para manter-se como vice-líder de um
governo extorsivo.

A palavra propina, vem do latim,
propinare, “dar de beber”, um costume
popular entre os gregos ao levantar a taça em
brinde, beber, apenas, uma parte do seu
conteúdo, daí deve ter surgido aquela que a
gente joga pro santo. Ah, que tempos heróicos
aqueles, quando propina era, apenas, uma
sobra de vinho... e como portuga gosta de
vinho, de além-mar veio o costume propinare
no conceito tanto lá como cá, que foi sendo
ampliado, chegando aos absurdos atuais.
Voltando o disco, no dia em que Dom João
desembarcou no Rio de Janeiro, em 1808, ele
recebeu “de presente” de um traficante de
escravos a melhor casa da cidade, no mais belo
terreno.
Ceder a Quinta da Boa Vista à família
real assegurou a Elias Antônio Lopes um
status de “amigo do rei” e foi seu visto de
entrada para os privilégios da Corte. Nos anos
seguintes, como conseqüência, ele ganhou
muito dinheiro rapidamente, além de títulos de
nobreza. E diz o fanfarrão patriota, que se dane
o mundo e os Raimundos, com certeza, porque
ignora que a dita independência patropi custou
aos brasileiros, dois milhões de libras
esterlinas. Um alto preço para época onde o
país vivia no contexto histórico de ser
colonizado e sem dinheiro para quitar sua
independência.
Com certeza, a histórica dívida
externa brasileira teve sua origem, quando o
monarca brasileiro, se viu obrigado a pedir a
Inglaterra para entrar no processo de
negociação da bilionária indenização cobrada
por Portugal ao Brasil. E assim, por alguns
anos, o Brasil se livrou subserviência política
de Portugal, mas ficou preso às ordens
inglesas, tornando-se um país exportador de
matéria prima e importador de todos os
produtos manufaturados preferencialmente
dos ingleses.
Exploração, propinas, coisas de
políticas milenares no planeta, secular no
reino tupiniquim, sem muitas diferenças nos
governos do século XXI, exceto, umas

garibadas inovadoras, tipo, rouba e delata,
afinal, uma tornozeleira não pesa tanto quanto
pacotes de dinheiro no bolso, nas meias, em
malas e os cambaus! E para os céticos, a
consciência desse pessoal mão leve, também é
leve qual pena, qual sentença de 120 anos de
prisão, cumprida alguns meses e o restante na
mansão, na fazenda gastando o remanescente.
E que remanescente!
Pra quem desviou ou recebeu milhões
em negociatas, devolver a metade já é um
lucro danado, então, truco, que o negócio é
antigo e com os acordos das delações, trouxa
quem não entrar no grupo. Quer saber, este
papo de propina tem raiz no Cabral de 1.500,
nas surubas de Jucas, sem assento mesmo, mas
com acentos no trono. Já no reinado, Dom
Pedro enfrentou problemas na Assembléia,
palco de várias escaramuças, entre as quais, a
criação da primeira Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar os ministros da
monarquia nascente.

Caso os ministros fossem
considerados culpados, D. Pedro seria
obrigado a demiti-los e o Imperador
empenhou-se pessoalmente na defesa dos seus
ministros e, teria chegado a pagar pelo voto de
alguns deputados, prática que se arrastaria até
chegar ao nosso estimado presidencialismo.
Nenhuma semelhança com fatos atuais é mera
coincidência, assim como o VLT da época,
lembram do Barão de Mauá?
Pois sim, a proximidade entre D.
Pedro e o Barão de Mauá e no início de 1850,
com o beneplácito do Imperador, o barão em
dois anos agregou aos seus negócios o Banco
do Brasil refundado, um ferrovia, uma
empresa de navegação e ainda recebeu a
concessão de vários serviços públicos. Sua
fortuna era superior ao orçamento do Império.
Amanhã é o dia, dia da gente refletir
muito neste papo de independência, mas Cala
a boca, Batista, e cuidado com o Wesley! Será
que tem algum Safadão gravando?

Feliz aniversário consumidor
No dia 11 de setembro
comemoraremos 27 anos de edição, daquele
que defino como O CÓDIGO DO CIDADÃO.
Comemoramos todos nós, pois diferente de
outras normas jurídicas, a lei 8.078/90 o nosso
Código de Defesa do Consumidor-CDC,
contempla a todos indistintamente, mulheres,
homens, crianças, jovens, idosos e até as
empresas, todos somos consumidores.
Lembremo-nos de uma frase lapidar
do discurso do presidente norte-americano
John F. Kennedy que em 15 de março de 1962
ao encaminhar uma mensagem ao Congresso
assim frisou: “consumidores somos todos
nós”. Esta mensagem, nessa data veio a se
tornar o dia mundial do consumidor.
Este direito de suma importância,
demonstra a relevância do consumidor ao ter
na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º
inciso XXXII a determinação ao Estado de
promover a defesa do consumidor, no sentido
de adotar uma política de consumo e um
modelo jurídico com a tutela protetiva
especial ao consumidor.
Assim é que a lei 8.078/90 goza de
"status” constitucionais, por isso a sua
relevância. Portanto eis um código do cidadão
que protege e regra as relações consumeristas
no Brasil. Vislumbra-se então que a defesa do
consumidor é princípio que deve ser seguido
pelo Estado e pela sociedade para atingir a

finalidade de existência digna e justiça social,
imbricado com o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Ademais, nosso país adota
escrachadamente o modelo de economia
capitalista de produção onde a livre iniciativa é
um princípio basilar da economia de mercado.
No entanto, a CF/88 confere proteção ao
consumidor contra os eventuais abusos
ocorridos no mercado de consumo.
A criação do Código de Defesa do
Consumidor representou um grande avanço
social, trazendo o equilíbrio necessário às
relações de consumo. Por claro que o CDC
visa proteger e garantir direitos ao
consumidor, mas também e principalmente
orientar e informar os atores dessa relação.
Portanto é um código que de forma transversal
protege os fornecedores de produtos e
serviços. De toda boa empresa e bom
comerciante espera-se a boa fé nessa relação e
que estes atuem de forma digna no comercio,
assim possuem estes por meio do CDC as
orientações necessárias daquilo que podem ou
não realizar. Da década de 90 até os presentes
dias, ocorreram inovações nessa relação,
como os serviços de telefonia móvel, internet e
o agora recente, comercio eletrônico.
Novas normas surgiram para
regulamentar estes serviços, o Estado através
de seus órgãos a exemplo da ANATEL, busca

regular essas relações que não estavam
previstas quando da criação do CDC. Porem
os princípios ali inseridos e os direitos básicos
permanecem com sua máxima aplicação a
todas as novas formas de relação de consumo
que surgiram e que ainda irão surgir.
O Estado possui obrigações nas
implementações dessas políticas protetivas,
por força do Decreto Federal 2.181/97, que
definiu entre outras, as ferramentas de atuação
dos Órgãos fiscalizatórios, cabendo a cada
ente federativo e seus municípios a criação, a
estruturação e principalmente a capacitação
dos servidores públicos que aturarão a frente
destes importantes órgãos chamados de
PROCON.
Desejamos que essa legislação de
suma importância à sociedade produza um
consumidor consciente, um fornecedor
responsável e uma boa relação entre todos.
Desejamos nessa data que os poderes
constituídos em todas as suas esferas,
continuem a atuar e a aplicar as politicas
publicas necessárias para a proteção e defesa
de seus Cidadãos Consumidores.
CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE
CARVALHO é advogado e professor, foi
Secretário Adj. de Proteção e Defesa do
Consumidor de Cuiabá-MT, foi Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor da
Ordem dos Advogados de Mato Grosso.

EXPEDIENTE
Administração, Redação e Oficina

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, quarta-feira 06 de setembro de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

JUNTADA AO MPE

Mãe da criança passou por uma ultrassonografia que constatou a perda de líquido e que ela teria que fazer uma cesárea, porém, o médico optou pelo parto normal

Policia Civil indicia medico
por morte de recém-nascido
O

PJC c/ Redação

Foto: Reprodução

médico obstetra Jarbes Balieiro
Damasceno responderá pelos crimes
de homicídio culposo pela morte de
um recém-nascido e lesão corporal, por
agressões a mãe da criança, durante o parto.
O caso de violência obstétrica, ocorrido no
mês de maio, em Cáceres, é investigado em
inquérito da Polícia Judiciária Civil,
presidido pelo delegado Alex Souza
Cuiabano, titular da Delegacia da Mulher de
Cáceres.
Nas investigações foram ouvidas
várias pessoas entre médicos, incluindo o
pediatra que recebeu a criança, funcionários
enfermeiros e parentes da mãe da criança,
que estiveram presentes no dia e que
confirmaram a conduta arbitrária do médico.
Em interrogatório, o obstetra confessou que
usou na paciente o procedimento conhecido
como “Manobra de Kristeller”, método não
recomendável pelo Conselho Regional de
Medicina por ser reconhecidamente danoso à
saúde e, ao mesmo tempo, ineficaz, tanto a
parturiente quanto ao recém-nascido.
Além dos depoimentos foram

Rosa Maria Martins Pires teria que fazer uma cesárea

INDEPENDÊNCIA

Festa cívica abre Semana
da Pátria na Praça Barão

Assessoria

C

entenas de crianças das
escolas municipais, estaduais
e particulares, autoridades
militares, sociedade civil,

professores, funcionários públicos
de diversos setores, comerciantes e
vereadores estiveram presentes na
manhã de anteontem, 4, para
Foto: Ronivon Barros

Festa na Praça oficializou a abertura da Semana da Pátria

prestigiar a abertura da Semana da
Pátria em Cáceres.
O encontro do público com
autoridades foi na Praça Barão do
Rio Branco e contou com a
apresentação da Banda do 2º
BFRON, que, além de várias
músicas populares, executou em
formalidade os hinos, Nacional e da
Independência. Fizeram parte das
apresentações culturais, os alunos
das escolas União e Força e Santos
Dumont, além da Fanfarra do
Colégio Adventista. Com a presença
do prefeito, houve o hasteamento de
bandeiras e o acendimento da Pira
que representa o Fogo Simbólico da
Pátria, por um militar do Exército e
por um aluno do Colégio Adventista.
O Tenente Coronel Ricardo
Kleber Lopes Coelho, representando
o 2º BFron, falou em nome do
Exército Brasileiro, momento em
que leu a Ordem do Dia, solenidade
militar para a data. “Estamos aqui
para prestar culto a essa data e é
necessário que os alunos entendam
que, independente do momento que
estamos vivendo de crise política,
nós temos muito a comemorar, foi
um processo árduo para
conseguirmos a nossa independência
e sermos um país soberano e, não
existe um país independente sem que
se tenha instituições civis e militares.
E nós temos capacidade de unir
esforços e vencer todas as
dificuldades”, discursou o
comandante.

juntados aos autos os prontuários médicos da
mãe e da criança. Devido à quantidade de
documentos, o delegado Alex Souza
Cuiabano, encaminhou o procedimento para
o Ministério Público com pedido de dilação
de prazo e agora aguarda o retorno do
inquérito para anexar o relatório conclusivo,
para então encaminhar o inquérito ao Poder
Judiciário.
A conduta violenta do médico já
era investigada em outro inquérito policial,
em que o bebê nasceu com braço quebrado e
a mães sofreu ferimentos na região vaginal.
Neste procedimento, o obstetra será
indiciado por lesão corporal grave.
As investigações contra o obstetra
iniciaram após o pai da criança registrar
boletim de ocorrência sobre a conduta do
médico. Segundo o comunicante, sua esposa
na de casa Rosa Maria Martins Pires, deu

entrada no hospital, em trabalho de parto, às
9 horas, do dia 29 de maio deste ano. Ela
passou por uma ultrassonografia que
constatou a perda de líquido e que ela teria
que fazer uma cesárea, porém, o médico
optou pelo parto normal.
Por volta das 21 horas, a vítima foi
encaminhada para o centro cirúrgico e foi
tratada como muita grosseria. Ele mandava
que as enfermeiras apertassem a barriga da
gestante e era agressivo todas as vezes que a
paciente reclamava de dor.
O bebê nasceu quase sem sinais
vitais e foi encaminhado para UTI neonatal.
A criança morreu dias depois em decorrência
do parto agressivo.
A mãe teve hemorragia interna e
até hoje não se restabeleceu completamente,
dependendo de medicamentos e retornando
constantemente ao hospital.

ALTERAÇÕES VIÁRIAS

Ruas paralelas à São Luiz
podem ficar em mão única
Assessoria c/ Redação
Secretário Municipal de Obras,
Junior Trindade, juntamente com o
Vereador Zé Eduardo Torres,
visando a melhoria nas condições do trânsito
da região próxima ao Trevo da cidade,
pretendem realizar importante alteração no
fluxo da Avenida São Luiz. A referida
alteração pretende transformar em mão única
as ruas paralelas da Avenida São Luiz, de
modo que a rua que passa em frente ao
Atacado Pantanal e à Fapan seja sentido
ponte–trevo, sendo a outra paralela em
sentido inverso, qual seja, trevo-ponte.
Todavia, antes que a mencionada
alteração seja concluída, faz-se necessária a
observância da Lei Municipal n° 2.588,
encabeçada pelo vereador – e sancionada
recentemente pelo prefeito – que institui a
obrigatoriedade de que o Município
promova pesquisas e discussões
aprofundadas antes de realizar qualquer
alteração significativa na trafegabilidade do
município. Dentre as exigências dispostas na
referida Lei Municipal constam as
necessidades de realização de audiência
pública, formalização dos objetivos e metas pretendidos com a mudança - e a realização
de pesquisa de opinião com o mínimo de
51% das unidades habitacionais ou
empresarias na via objeto da mudança de
trafegabilidade.
Atentos à necessária observância à

O

Legislação Municipal, o vereador
e o
Secretário Municipal de Obras convocaram
uma audiência pública, a ser realizada no
plenário da Câmara Municipal de Cáceres,
no dia 15 de setembro de 2017, às 19 horas.
De acordo com Zé Eduardo Torres
“a presença maciça da população é de suma
importância para que a alteração possa ser
realizada em atendimento ao interesse
público. A Lei da Trafegabilidade foi criada
justamente para possibilitar uma maior
participação social e instituir a
obrigatoriedade de prévios estudos antes de
qualquer alteração na trafegabilidade do
município, aumentando muito as chances de
êxito nas alterações a serem realizadas”. A
próxima discussão deve ser em torno da
pretendida alteração na Avenida 7 de
setembro, com uma readequação nos
retornos e vias preferenciais. São os
primeiros e promissores reflexos da recémcriada Lei da Trafegabilidade.
A Avenida 7 de Setembro hoje é
um dos grandes gargalos da cidade, este
projeto além de tentar melhorar o fluxo de
veículos amplia a segurança dos ciclistas,
motociclistas e pedestres nas “rotatóriasinvisíveis” da avenida. O projeto ainda é
discutido entre a secretaria e o vereador
porem já esta em fase final para passar pelo
mesmo procedimento de aprovação pública
antes da possível alteração.
Foto: Assessoria

Discussão pode alterar fluxo na Avenida São Luiz

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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GUIA DO ESTUDANTE

Para reitor professor Willian Paula, fazer parte do guia é uma forma de reconhecimento do trabalho desses campi e de pontuar uma ação para os demais campi

Cursos do IFMT recebem
selo de qualidade estrelado
Assessoria

Foto: Juliana Michaela

Cúpula de notáveis do IFMT comemora notas dos cursos

D

ez cursos de sete campi e
um centro de referência
do Instituto Federal de
Mato Grosso foram estrelados na
avaliação de cursos superiores
realizada pelo Guia do Estudante
(GE) no ano de 2017. Eles estarão
constarão, juntamente com os
demais cursos ofertados pela
instituição, na publicação Guia
do Estudante - Profissões

Vestibular 2018 (Revista Abril),
que passa a circular nas bancas a
partir do dia 16 de outubro.
O curso de Engenharia
Florestal (Bacharelado) do
Campus Cáceres – Prof. Olegário
Baldo foi estrelado e recebeu nota
3 ( b o m ) . O d i r e t o r- g e r a l ,
professor Salmo Cesar da Silva,
falou que o resultado é motivo de
muito orgulho e isso dá

credibilidade no trabalho que
vem sendo feito pelo corpo
docente, por toda instituição e
pelos alunos.
O diretor-geral do
Campus São Vicente, Livio
Wogel, falou sobre o curso de
Agronomia (Bacharelado) do
Centro Avançado de Campo
Verde que foi estrelado e recebeu
nota 3 (bom). “O resultado é o
reconhecimento de um trabalho
feito, de uma equipe de
professores e técnicos muito
competentes, salientando que
esse curso foi reconhecido a dois
anos como o melhor do CentroOeste e o melhor de Mato Grosso.
Para o reitor do IFMT,
professor Willian Silva de Paula,
fazer parte desse guia é uma
forma de reconhecimento do
trabalho desses campi e de
pontuar uma ação para os demais
campi.
O reitor frisou que é uma
satisfação muito grande figurar
no GE, pois mostra o trabalho do
IFMT no ensino, na pesquisa e na
extensão. “São momentos como
esse. Quando alguém fala e
demonstra o trabalho do Instituto

Federal, como uma instituição,
sim de valor, com qualidade e
com profissionais
comprometidos na área da
formação profissional”, destacou
o reitor.
O Campus Pontes e
Lacerda – Fronteira Oeste, teve o
curso de Física (Licenciatura)
estrelado com nota 4 (muito

PERSONA GRATA

Governador do Distrito 4440
do Rotary Club visita Cáceres
Assessoria

PALESTRAS

Assessoria c/ Redação

C

Foto: Ronivon Barros

Rotarianos em confraternização com Gov. Dalmolin

Alunos da EEOM participaram
de programa Enem/Concursos
erca de 200 alunos da
escola estadual Onze de
Março, em Cáceres,
participaram na última segundafeira (04) das palestras do
Programa de Estudos para Enem
e Concurso (PEEC), realizado
pelo deputado Wancley Carvalho
(PV). A iniciativa pretende
auxiliar os alunos que estão se
preparando para realizar as
provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
A partir das 19h30, os
estudantes do ensino médio da
unidade escolar receberam dicas
para fazer uma boa redação, tirar
dúvidas sobre o edital do exame
nacional e conhecer e aprimorar
técnicas para resolver problemas
matemáticos.
De agosto a outubro,
outras 22 cidades estarão
recebendo palestras semelhantes.
Antes da prova do Enem, os
alunos vão testar seu
conhecimentos durante o
simulado PEEC 2017, que será
aplicado, simultaneamente, em
cidades da região oeste e baixada
cuiabana.
As inscrições foram
realizadas nas secretarias das
escolas participantes. Os
primeiros colocados no simulado

bom). O diretor-geral do campus,
professor Stefano Teixeira Silva,
falou que essa notícia deixou a
comunidade acadêmica muito
feliz.
O diretor-geral ressaltou
que esse resultado é fruto das
atividades de todos os servidores
do campus nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

geral serão premiados com bolsas
de estudos parciais (50%),
oferecidas pela Faculdade
Católica Rainha da Paz (Fcarp),
de Araputanga. O sétimo
colocado ganhará um notebook.
Na região oeste, o
simulado está sendo aplicado em
escolas das cidades de
Araputanga, Cáceres,
Curvelândia, Conquista D'Oeste,
Comodoro, Campos de Júlio,
Figueirópolis D'Oeste, Glória
D'Oeste, Indiavaí, Jauru,
Lambari D'Oeste, Nova Lacerda,

Mirassol D'Oeste, Porto
Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio
Branco, Sapezal, Salto do Céu,
São José dos Quatro Marcos, Vila
Bela da Santíssima Trindade e
Vale de São Domingos.
As palestras e o simulado
complementam o trabalho que as
escolas têm feito”, afirmou o
deputado. Ontem, (5), os alunos
das cidades de Porto Esperidião
(05) e Figueirópolis D'Oeste
também participaram das
palestras em preparação ao
Enem.
Foto: Divulgação

Programa de Wancley é levado à várias escolas do estado
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D

urante esta terça e quarta
feira, 5 e 6 de setembro,
Cáceres recebe a ilustre
visita do Governador do Distrito
4440 do Rotary Internacional,
Fernando César Dalmolin,
cumprindo o decreto número
456/2017 que recepciona
oficialmente os visitantes à
cidade.
Acompanhado da esposa
e Coordenadora Distrital das
Casas da Amizade, Elci
Dalmolin, o governador tem
agenda com os 4 clubes da cidade
de Cáceres, motivo pelo qual
ficará 2 dias em visita. Para o
prefeito Francis, os clubes de
Rotary têm sido grande parceiro
nos projetos sociais do
município, tanto trazendo
soluções como participando
ativamente na organização e
execução de várias atividades.
Um dos projetos que mais
ganhou destaque nacional e
internacional foi o das Academias
da Terceira Idade, adquiridas pelo
Rotary e instaladas em áreas
destinadas pela prefeitura. Via de
regra, a preparação da base para a
instalação das academias sempre
foi feita pela comunidade de
entorno.
Outro projeto que está
sendo desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Ação Social é
o da festa de 15 anos. Idealizado
pela presidente da Casa da
Amizade, Benice Oliveira, o
projeto visa a realização de uma

festa para meninas em situação de
vulnerabilidade social que
estejam completando 15 anos.
Com isso, Benice busca resgatar a
auto-estima dessas meninas e
mudar o seu futuro, já que no
p r o c e s s o
h á
u m
acompanhamento e preparação.
Para o Governador Eleito
2018-2019 do Distrito 4440,
Washington Calado, o município
de Cáceres é motivo de orgulho
para todo o país, destacando que
na convenção de Atibaia a cidade
de Cáceres ganhou destaque
internacional.
“Enquanto no mundo
todos os distritos têm lutado para
manter seus clubes em
funcionamento, o nosso distrito
aumentou em número de clubes e
de rotarianos. Dentre 38 distritos,
o 4440 se destacou, em primeiro
lugar, com um crescimento de 12
clubes. O segundo e terceiro lugar
tiveram crescimento de 3 clubes
cada.
Outro destaque, é para o
fato de que a regional 5, que
engloba os municípios da região
oeste, cresceu 7 clubes. “Ou seja,
só a nossa regional cresceu mais
do que a soma dos 2 distritos
inteiros que ficaram na
sequência”, afirmou Washington
Calado.
Na programação do
Governador e da Coordenadora
Distrital ainda estão visitas aos
projetos e reunião com os clubes
da família rotária.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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GUELO ABAIXO

Wyldo tomou posse em 1º de janeiro de 2009, no cargo de vereador para mandato de 4 anos, mas foi nomeado em março do mesmo ano na Regional do INDEA

Justiça confirma condenação
de ex-vereador de P. Lacerda

TJ-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

comissão da Unidade Regional do
INDEA.
MOCÓ DE
Para o desembargador é
certo que a acumulação indevida de
cargos, constitui-se em ato de
improbidade administrativa, porque
ofende os princípios da
administração: Constitui ato de
improbidade administrativa que Redação c/ PM/MT
atenta contra os princípios da
período da tarde de domingo
administração pública qualquer ação
último, 3, não foi muito bom
ou omissão que viole os deveres de
para o indivíduo que
honestidade, imparcialidade, comercializava drogas e recebia objetos
legalidade, e lealdade às instituições. furtados na cidade de Araputanga,
“Essas, as razões por que graças à ação da Polícia Militar que
voto no sentido de dar provimento ao fechou mais um ponto de venda de
recurso para julgar procedente, em drogas. Os trabalhos começaram por
parte, a ação civil pública pela volta do meio-dia, quando um larápio se
aproveitou da aglomeração de muitas
prática de ato ímprobo tipificado na pessoas, numa Ação Social, que estava
cabeça do artigo 11 da Lei nº 8.429, sendo realizada na escola municipal
de 2 de junho de 1992, e aplicar ao Rodolfo Trechad Curvo, no bairro São
apelado as seguintes sanções: i) Sebastião. Após a vítima (uma senhora),
ressarcimento integral do dano, solicitar a presença da polícia e relatar os
consistente no valor que percebeu do fatos, a guarnição saiu em diligências
Município de Pontes e Lacerda de pelas ruas da cidade com o objetivo de
remuneração, no período que localizar um indivíduo com as
exerceu o cargo comissionado, entre características repassadas. Durante o
11 de março de 2009 a 5 de abril de patrulhamento o suspeito identificado
como L.R, 18, foi abordado e relatou ter
2010, devidamente atualizado pelo trocado o celular da vítima na “Boca de
Índice Nacional de Preços ao Fumo do Jacaré", localizada no bairro
Consumidor – INPC; e ii) multa Lago Azul. Os policiais deslocaram até o
civil, no montante de duas vezes o local indicado onde foram recebidos
valor da remuneração que percebeu pelo suspeito V.G.S. de 28 anos vulgo
do Município de Pontes e Lacerda, "Jacaré", dono da maior boca de fumo da
q u a n d o e x e r c e u o c a r g o região do Lago Azul.
O mesmo foi comunicado do
comissionado, em 11 de março de
2009 a 5 de abril de 2010, fato e solicitado que fosse realizada a
devidamente atualizada pelo Índice vistoria em sua residência, sendo
prontamente autorizado e acompanhou
Nacional de Preços ao Consumidor – os policiais nos trabalhos. Durante as
INPC, a ser revertida ao Município”
concluiu em seu voto.

BAGULHOS

Polícia estoura boca do
jacaré cheia de muamba

O

Político polêmico Wyldo Pereira, o popular Guelo

A

Justiça mato-grossense
manteve a condenação, por
improbidade administrativa
do ex-vereador do município de
Pontes e Lacerda, Wyldo Pereira da
Silva, popular Guelo, por ocupar
cargo em comissão no Estado, ao
mesmo tempo em que exercia
mandato eletivo.
O Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, determinou que o exparlamentar devolva os valores
recebidos indevidamente,
acrescidos de correção inflacionária
e que o montante seja revertido em
obras e investimentos públicos para
o município. Segundo entendimento
do desembargador e relator do caso,
Luiz Carlos da Costa, não é possível
que haja acumulação de mandato

eletivo de vereador e de cargo em
comissão em autarquia estadual.
“Ante a prova bastante da
prática de atos de improbidade
administrativa, tipificados no artigo
11, caput, da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, a imposição de
sanções é a decorrência natural.
Recurso provido”, disse o
magistrado em seu voto.
O recurso foi proposto pelo
Ministério Público do Estado e
argumentava que Wyldo Pereira
tomou posse em 1º de janeiro de
2009, no cargo de vereador do
Município de Pontes e Lacerda, para
mandato de quatro anos.
Ocorre que, foi nomeado
pelo Ato nº 10.253, de 17 de março
de 2009 para o exercício de cargo em

buscas somente um celular de cor preta,
com procedência duvidosa foi
localizado e o suspeito foi conduzido
com aparelho para o Quartel da 3ª Cia
PM, onde se iniciaram outras
providências.
Durante conversa com o
larápio L, R., este revelou aos policiais
que na boca de fumo do jacaré haviam
vários produtos de origem duvidosa,
entorpecentes, balança de precisão e o
celular Dodge pertencente a vítima,
indicando ainda possíveis locais onde
estariam escondido os produtos ilícitos.
Diante dessas novas
informações os policiais juntamente
com jacaré retornaram até o local, onde
foram realizadas novas buscas e
localizado alguns produtos de origem
duvidosa e apreendidos um aparelho de
som, dois ventiladores, dois televisores,
botijão, bomba de veneno, relógio e
ainda o celular da vítima, que foi de
imediato reconhecido.
Ainda foram localizadas
porções de pasta base de cocaína e de
maconha, que foram apreendidas,
conformando a informação prestada
pelo larápio. Diante dos fatos Jacaré
recebeu voz de prisão e foi conduzido
juntamente com os demais produtos
para a Delegacia de Polícia Civil, onde
deverá ficar enjaulado por algum tempo.
Foto: PM/MT

MORTE DE CABELEIREIRO

Justiça condena assassino
de ex-cacerense até 2035

TJ-MT c/ Redação

O

Tribunal do Júri condenou o
universitário Antônio
Gabriel de Paula Pereira, de
33 anos, réu confesso da morte do
cabeleireiro Maurício Medeiros de
Souza, que residia em Cáceres e
havia-se mudado para Rondonópolis
em 2015, morto em outubro daquele
ano, foi condenado a 20 anos de
prisão em regime fechado. O crime
foi cometido por ciúmes da exnamorada de Antônio, que estava
casada com a vítima.
O julgamento foi conduzido
pelo juiz Wladymir Perri, que
sentenciou Antônio a 17 anos de
prisão pelo homicídio e a três anos de
prisão pelo porte ilegal de arma. Na
época do crime, a Polícia Civil
afirmou que Antônio havia cometido
o crime por ciúmes da ex-namorada.
Em depoimento, a exnamorada afirmou que ela e o
universitário tiveram um
relacionamento conturbado por um
ano e que o rapaz era possessivo e
não superava o fim do namoro. Após
o término, ela conheceu Maurício,
com quem se casou. De acordo com
a polícia, Antônio já havia cumprido
pena de um ano e seis meses por
tráfico de drogas em Mato Grosso do

Sul e registrava passagens por
violência doméstica e ameaça, em
Mato Grosso.
Na sentença, do homicídio,
o magistrado afirmou que Antônio
apresenta personalidade voltada
para a criminalidade, agressiva e
desequilibrada e que cometeu o
crime por motivo torpe. O juiz
salientou, ainda, as circunstâncias
em que o crime foi cometido, em

local público e cercado de
testemunhas.
“O delito foi perpetrado em
plena via pública, nas imediações de
uma grande faculdade desta
comarca, a saber, faculdade
anhanguera, em horário da saída dos
universitários, gerando com conduta
delituosa risco aos acadêmicos,
transeuntes e condutores que por ali
transitavam”, diz trecho da sentença.

Boca de fumo mocava objetos trocados por droga

Fotos: Arquivo

Mauricio (esq) foi executado friamente por Antônio (dir.)
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MULA NO BUSÃO

Patuá do bandido vulgo Siri consta várias broncas, como roubo, receptação,
ameaças, porte de arma dentre outras e agora abraçou um tráfico internacional

Serralheiro grampeado pelo
Gefron com 4 kg de cocaína
Da Redação

Foto: Arquivo

Sandro Magalhães, o “Siri”, baleado num roubo em VG

O

G r u p a m e n t o
Especializado de
Fronteira (Gefron)
prendeu na manhã de anteontem,
(4) o serralheiro Sandro Moraes
Magalhães, 26, o suspeito estava
com cerca de 4 quilos de
substância análoga a pasta base
de cocaína.
Segundo informações dos
policiais que realizavam serviço
de patrulhamento na MT 265,
fora feito a abordagem ao ônibus
que faz linha do Distrito da Ponta
do Aterro a cidade de Porto
Esperidião da empresa Transjaó,
onde os passageiros foram
revistados, sendo que na mochila

do suspeito foi encontrado o
entorpecente.
Segundo as informações
contidas no boletim de ocorrência
o suspeito informou que estaria
vindo da cidade de Assencion na
Bolívia e estaria indo para cidade
de Várzea Grande (MT), onde
encontraria com uma pessoa na
rodoviária, e não sabendo dizer o
nome de quem era para entregar o
entorpecente.
Porém receberia a quantia
R$1000.00 reais por invólucro, o
mesmo declarou ainda que teria
saído da Bolívia por uma estrada
“cabriteira”, conhecida como
porteira preta, que pegou uma

carona da localidade até o distrito
de Vila Picada, onde teria tomado
o referido ônibus em sentido a
cidade de Porto Esperidião.
O suspeito e o
entorpecente foram
encaminhados a Delegacia de
Fronteira (Defron).
Conforme a reportagem
do Correio Cacerense apurou, o
meliante conta com várias
broncas na policia, sobretudo em
Várzea Grande, por roubo de uma
motocicleta Honda XLR 125,
respondendo ainda por
receptação e porte ilegal de arma
de fogo.
Em outra bronca do
bandido, ele foi baleado na
cabeça ao tentar roubar uma
caminhonete, em uma região de
chácaras, em Várzea Grande.
O proprietário reagiu à
ação entrando em luta corporal
com o bandido e conseguiu tomar
a arma dele e atirou contra o
criminoso que conseguiu fugir,
mas horas depois procurou
atendimento médico no ProntoSocorro Municipal, sendo
reconhecido e detido.
No patuá do perigoso
individuo Siri, autuações pelos
artigos 147 (ameaça), 180
(receptação) e 157 (roubo) dentre
outras.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2017 PROC.ADMINISTR/PROTOCOLO N° 23/2017
PROMOTORA:
A Autarquia ÁGUAS DO PANTANAL–Serviços de Saneamento Ambiental
de Cáceres-MT, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS n.°
04/2017, com abertura prevista para o dia 06 de SETEMBRO DE 2017, às
09:00h, FICA ADIADA PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS
09:00h, horário do Estado de Mato Grosso, motivado por alteração
editalícia.
OBJETO:
Tomada de Preços para contratação de empresa de engenharia especializada
objetivando a realização de REFORMA EM E.T.A. METÁLICA
EXISTENTE, visando aprimorar a qualidade da água processada no município
de Cáceres-MT, contendo as especificações detalhadas no Projeto Básico n.º
03/2017, parte integrante do Edital (Anexo I).
LOCAL:
SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
“ÁGUAS DO PANTANAL” DE CÁCERES-MT.
DATA:
21 de SETEMBRO DE 2017, às 09:00, horário do Estado de Mato Grosso.
OBSERVAÇÃO:
A pasta contendo o Edital norteador e seus Anexos poderão ser obtidos na
Autarquia Municipal ÁGUAS DO PANTANAL – Serviços de Saneamento
Ambiental de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em sua sede, localizada na Rua
Antônio João, esq.c/Rua Voluntários da Pátria, nº 100 - Centro - CEP 78200-000
– Fones (65) 3223-6900 – 3223-6500, na cidade de CÁCERES-MT, ou baixada
no site www.aguasdopantanal.eco.br.
LOCAL E DATA:
Cáceres, 01 de setembro de 2017.
PAULO DONIZETE DA COSTA – Diretor Executivo
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TREINOS PUXADOS

A equipe de Júnior Rocha que pega o Tigre sábado, tem um aproveitamento de 77,78% dos pontos disputados nas três primeiras partidas do returno da Série B

Luverdense reforça plantel
para jogo contra Criciúma
Assessoria c/ Redação
Foto: LEC-EC

O

Luverdense voltou aos
treinos nesta segundafeira, após uma folga de
dois dias para todo o elenco, no
último fim de semana. Com um
intervalo de 14 dias entre a vitória
contra o Londrina e a partida
contra o Criciúma, no próximo
sábado, a comissão técnica focou
o trabalho na preparação física da
equipe.
Para os preparadores
físicos do Luverdense, Marcos
Tavares e Rafael Fabiano, o
período de treinos da última
semana foi importante para
aprimorar a parte de força e
resistência dos jogadores.
A comissão técnica
utilizou também atividades que

além da parte física, melhoram a
capacidade de velocidade na
tomada de decisões pelos
jogadores.
“Nenhum momento do
jogo é igual ao outro. Existem
variações na partida que obrigam
o jogador a diferentes atitudes,
decisões e exigência de uma ou
outra capacidade física ou um
conjunto delas ao mesmo tempo.
São diferentes gramados,
22 atletas interagindo
simultaneamente e tomando
decisões interdependentes,
contrárias ou favoráveis, além
das disputas por espaço. Tudo
isso tem que ser trabalhado nos
treinos”, explica Marcos Tavares.
Durante a última semana,

o s j o g a d o r e s d o Ve r d ã o
alternaram atividades em campo
com exercícios na academia.
A comissão técnica
aproveitou para corrigir erros de
ordem tática, além de focar nos
detalhes de capacidades físicas
que a rotina intensa de viagens
acaba por dificultar, e também
avaliar e melhorar a condição de
cada atleta, dando uma maior
atenção a exercícios que servirão
de base para a retomada da
sequência numa melhor
sequência possível.
“O futebol de alto
rendimento necessita
treinamento de alto rendimento.
No Luverdense tentamos atentar
a cada detalhe que possa melhorar

ESPORTES COLETIVOS

Unemat desenvolve projeto
de Jogando para Aprender
Assessoria

O

Laboratório de Estudos
Aplicados em Pedagogia
do Esporte (Leape) da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) realiza o
projeto de extensão Jogando para
Aprender.
Destinado a crianças com idades
entre 7 e 12 anos, no Projeto
Jogando para Aprender os alunos
terão a oportunidade de conhecer
diferentes manifestações de
esportes coletivos.
“No projeto trabalhamos
com a proposta pedagógica da
família dos jogos coletivos.
Reconhecida como uma
tendência inovadora no ensino
dos esportes, esta metodologia
permite ao aluno conhecer
diferentes modalidades
esportivas, uma vez que passa a
compreender o jogo e reconhecer
suas semelhanças e diferenças”,
explica o diretor do Leape,
professor Riller Reverdito.
“Partimos do princípio de que o
aluno deverá 'jogar para aprender
e aprender jogando'. Portanto, ao
término da aula, o aluno terá
vivenciado diferentes situações

de jogo”, afirma Riller.
As atividades serão
desenvolvidas por alunos do
curso de Educação Física que, no
Leape, estão estudando
metodologias para o ensino dos
esportes para crianças e
adolescentes. As atividades
também terão a supervisão de um

professor orientador.
As inscrições são
gratuitas e as vagas, limitadas. As
inscrições estão abertas até sextafeira (8), no curso de Educação
Física, na Cidade Universitária,
em Cáceres. As aulas serão às
terças e quintas-feiras, das 14 às
16:30.

Preparadores físicos do Luverdense não dão trégua

o desempenho de cada atleta e da
equipe como um todo.
Este condicionamento de
qualidade acaba sendo base para
intensidade e qualidade das
capacidades técnicas, táticas e até
no aspecto psicológico que a
competição exige, fazendo a
equipe encarar os próximos
desafios com intensidade e
confiança”, completou Tavares.
Após um início

conturbado na Série B do
Campeonato Brasileiro, o
Luverdense respira dias melhores
nas primeiras rodadas do returno
do campeonato.
O Verdão do Norte é o
terceiro colocado na tabela do
segundo turno, após três rodadas,
e está atrás apenas de Paraná e
Internacional.
O Verdão tem sete pontos
ganhos, em nove disputados.

Foto: projetofutgol

Atividades tem supervisão de um professor orientador
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Parabéns pra você...
Hoje peço licença aos leitores da High Society, para falar de uma
pessoa muito especial e que neste dia completa mais um ano de vida, minha
irmã Triana Campana Michelis Leal. Prá nós você é um presente de Deus, luz
que encoraja e faz viver. É uma rosa perfumada, pura e cristalina, é rocha que
não se abala, é como uma brisa leve e descontraída. Você tem o dom de amar,
tem a simplicidade, a paciência e o carisma que te faz essa mulher, mãe, tia e
irmã maravilhosa. Nós te admiramos por tudo que é, por tudo que representa,
pelo simples fato de existir. Que esta data em que festejamos seu dia, seja
como o Sol que brilha com toda intensidade, com toda sua plenitude e magia.
Nós lhes desejamos toda a felicidade do mundo! Que hoje seja um grande dia,
que o amor que nos uniu pelos laços familiares, possa nos unir sempre. Você é
uma grande irmã. Feliz aniversário!

By Rosane Michels

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

Áries

Leão

Marte deixa o signo de Leão e começa a
caminhar através de Virgem marcando
o início de um período de maior
envolvimento com sua vida social e
aproximação de amigos. Você estará
mais aberto às paixões e
apaixonamentos, portanto, prepare-se.
Se estiver só, um novo romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.

Marte deixa o signo de Leão e começa a
caminhar através de Virgem marcando
o início de um período de rotina
intensa, especialmente no trabalho.
Prepare-se, pois você começa um
período de muito trabalho. Um novo
projeto ou mesmo um novo emprego
pode ser o carro-chefe de uma fase de
maior exigência e esforço.

Marte deixa o signo de Leão e começa
a caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
maior envolvimento com sua vida
material e financeira. Não é um bom
momento para gastos excessivos,
portanto, procure equilibrar ganhos e
gastos. Não se envolva em novos

investimentos.

Virgem

Marte deixa o signo de Leão e começa a
caminhar através de seu signo
marcando o início de um período de
maior movimento e energia vital
elevada. Procure respirar e refletir antes
de qualquer atitude; evite a
impulsividade. Tome cuidados
redobrados com o excesso de energias,
que pode levar a acidentes e aumento da agressividade.

deixa o signo de Leão e começa
Capricórnio
Sagitário aMarte
caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
maior envolvimento e ritmo
acelerado na vida profissional e os
projetos de carreira. O momento pode
envolver a chegada de um novo
projeto, que você, provavelmente
encabeçará.

Marte deixa o signo de Leão e começa a
caminhar através de Virgem marcando
o início de um período de maior
envolvimento com projetos, pessoais e
profissionais, que envolvam
publicações, pessoas ou empresas
estrangeiras. O momento é ótimo para
começar uma nova filosofia de vida
e/ou caminho espiritual.

Gêmeos

Libra

Marte deixa o signo de Leão e começa
a caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
maior envolvimento com sua casa, a
vida doméstica e os relacionamentos
em família. O momento é ótimo para
começar uma reforma ou mesmo a
negociação de compra ou venda de
um imóvel de família.

Marte deixa o signo de Leão e começa a
caminhar através de Virgem marcando
o início de um período de queda da
energia vital e possíveis problemas de
saúde. Procure evitar exercícios
intensos ou excesso de trabalho, pois
sua saúde pode ressentir. O momento é
ótimo para a prática da meditação e

Câncer

Marte deixa o signo de Leão e começa a
Escorpião caminhar
através de Virgem marcando
o início de um período de movimento
intenso, relacionado a um projeto em
equipe. É possível que você seja
convidado para gerenciar uma nova
equipe de trabalho, que deve ser
formada ou passar por algumas
mudanças.

yoga.
deixa o signo de Leão e começa
Aquário aMarte
caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
maior envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um período
de transformação e limpeza. O
momento é ótimo para negociar
empréstimos, sociedades ou parcerias
financeiras.

Marte deixa o signo de Leão e começa
a caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
movimento intenso, que pode levá-lo
à ansiedade. De nada adianta querer
antecipar o tempo; faça uma coisa de
cada vez para não desorganizar-se
emocional e mentalmente.

Peixes

agressividade.

Marte deixa o signo de Leão e começa
a caminhar através de Virgem
marcando o início de um período de
maior atividade social e aproximação
dos amigos. O momento é bom para
fazer novas amizades, negociar
sociedades e parcerias comerciais.
Tome cuidado com o excesso de

