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 áceres  vive de 2 a 6 de 
junho, as comemorações Ca l u s i v a s  à  S e m a n a  

Mundial do Meio Ambiente, e a 
4ª CIA de Policia Militar de 
Proteção Ambiental, juntamente 
com o Projeto Lobo Guará, 
Homens Batistas, Grupo dos 
Desbravadores e Aventureiros, 
CRVI DA PM, Cruz Vermelha, 3ª. 
Subsecçaão da OAB/MT, através 
da Comissão do Meio Ambiente, 
Juventude da Rede Batista, JR. 
Produções, Rotary Club de 
Cáceres Distrito 4440,  com 
apoio do Instituto Cometa e 
Espse Engenharia Elétrica e 
Segurança do Trabalho e Jornal 
Correio Cacerense, referido 
evento com o chamamento de que 
Cidadão Consciente faz uma 
cidade melhor.

D u r a n t e  a  s e m a n a  
Mundial do Meio Ambiente 
diversas atividades estarão sendo 
desenvolvidas, com ações de 
conscientização do cuidado com 
o meio em que vivemos como 
segue o cronograma:

No domingo pela manhã, 
aconteceu a  IVª Pedalada 
Ambiental, que reuniu cerca de 
250 participantes. Ontem e hoje, 

diálogo com alunos da 
escola Tancredo Neves, dão 
p r o s s e g u i m e n t o  à s  
comemorações.  

O Pit-Stop do Grupo dos 
D e s b r a v a d o r e s  e  
Aventureiros/Lobo Guará, que 
teve inicio ontem segue até o dia 
7,  no período vespertino na Praça 
Major João Carlos, amanhã (5) às 
15:30 horas limpeza da margem 
do Rio Paraguai e na quinta feira, 
(6) acontece ainda o Vº Lual 

Ambiental com Cristo na 
Sicmatur às 19h30, com o tema: 
O saber cuidar do Planeta, bem 
c o m o  d i á l o g o  s o b r e  a  
espi r i tua l idade e  o  meio  
ambiente, meio ambiente e o 
transito, num trabalho corpo a 
corpo orientando sobre a questão 
ambiental, o cuidado com os 
animais, a prática de uso das 
bicicletas como alternativa e a 
importância do trabalho em 
parceria.

Uma pesquisa do Ibope realizada 
em março, após o primeiro 
decreto do presidente Jair 
Bolsonaro que flexibilizou a 
posse de armas, diz que 73% dos 
entrevistados são contrários à 
flexibilização de porte para 
cidadãos comuns e 26% são 
favoráveis. 1% não souberam ou 
não responderam. O direito ao 
porte é a autorização para 
transportar a arma fora de casa.

Os entrevistados também 
foram questionados sobre a posse 
de armas: 61% são contrários a 
mais facilidade para possuir arma 
em casa; 37% são favoráveis e 
2% não souberam ou não 
responderam. 

A pesquisa Ibope diz 
ainda que 51% da população 
discorda da afirmação de que o 
aumento de pessoas armadas 
torna a sociedade mais segura. 
Além disso, 37% discordam da 
ideia de que ter uma arma em casa 
a torna mais segura; por outro 
lado, 31% afirmaram ter total 
convicção de que a casa fica mais 
segura com arma.

No caso do porte, 47% 
discordaram totalmente que 
carregar uma arma deixa a pessoa 
mais segura, e outros 18% 
discordaram em parte. Em 
janeiro, Bolsonaro assinou um 
decreto que facilitou a posse de 
armas, afirmando que a Polícia 
Federal deveria presumir como 
verdadeira a declaração de 

"efetiva necessidade" 
para o cidadão que quiser ter 
arma em casa.

N a  p r á t i c a ,  e s s a  
declaração estaria comprovada 
para qualquer pessoa que 
cumprisse os demais requisitos. 
O texto manteve como exigências 
a idade acima de 25 anos, além da 
apresentação de atestado de 
a p t i d ã o  t é c n i c a ,  l a u d o  
psicológico e certidão de 
antecedentes criminais.  O 
decreto de 8 de maio revogou o de 
janeiro e, além das regras para 
posse, incluiu novas normas para 
porte de armas.

Sobre porte, o texto diz 
que, para algumas categorias, 
como políticos, advogado, 
caminhoneiro, agente de trânsito 
e residente em área de rural, a PF 
deve entender como cumprida a 
comprovação  de  "efe t iva  
necessidade" para andar com 
arma fora de casa. O texto do 
i n í c i o  d e  m a i o  t a m b é m  
c lass i f icou  como de  uso  
permitido armas que antes eram 
restritas a forças de segurança, 
inclusive fuzis. Em 22 de maio, o 
governo recuou e alterou o 
decreto anterior, vetando o porte 
d e  f u z i s ,  c a r a b i n a s  o u  
espingardas para cidadãos 
comuns. 

Mas manteve a facilitação 
do porte para uma série de 
profissionais, incluindo agora o 
guarda portuário.

osiel Cebalho. 21, morreu 
depois de ser atropelado por Jum ônibus no Distrito de 

Clarinópolis, em Cáceres, no 
último sábado (1º). De acordo 
com a Polícia Militar, o motorista 
do ônibus contou que os 
passageiros haviam fretado o 
veículo e estavam sendo levados 
para o Assentamento Água Boa. 
No trajeto, ele parou o ônibus em 
uma mercearia e, pouco tempo 
depois, seguiu viagem.

Logo depois, porém, 
alegou ter percebido que o 
veículo tinha passado por cima de 

algo e ao parar e verificar 
a situação ele notou que havia 
a t rope lado  o  jovem.  Em 
depoimento, as testemunhas 
contaram que a vítima estava 
aparentemente embriagada e 
pulou na porta do ônibus com o 
intuito de pegar carona, tentando 
se manter seguro pelo retrovisor.

Depois disso, ele teria 
caído no chão, momento em que 
foi atropelado. 

O motorista do ônibus foi 
submetido ao teste do bafômetro, 
que não constatou ingestão de 
bebida alcoólica.

NO CLARINÓPOLIS

Jovem morre ao tentar
pegar carona em ônibus
G-1/MT c/ Redação

FLEXIBILIZAÇÃO

Pesquisa Ibope aponta que 73% 
são contrários ao porte de armas

Segundo a pesquisa, no caso do porte, 47% discordaram totalmente que carregar uma arma deixa a pessoa mais segura, e outros 18% discordaram em parte

G1 c/ Redação

Projeto reprovado classificava como de uso permitido, inclusive fuzis   

MULTI-ATIVIDADES

Ações marcam em Cáceres
semana do meio ambiente

Da Redação

A 4ª Pedalada Ambiental na manhã de domingo abriu a Semana do Meio Ambiente  

Foto: JCC

 Foto: Ilustrativa
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Cáceres a exemplo de cidades de 
grande e médio porte vive de 2 a 6 de junho, as 
comemorações alusivas à Semana Mundial do 
Meio Ambiente, promovida pela 4ª CIA/PM 
Ambiental e Projeto Lobo Guará dentre outras 
instituições. A Semana com uma série de 
atividades culturais e deconsciência 
ecológica, começou com a 4ª Pedalada 
Ambiental. 

Página 03

Centenas pessoas já procuraram a 
Prefeitura Municipal de Cáceres para receber 
o r i en tações  sobre  o  P rograma  de  
Regularização Fundiária Urbana (Reurb) que 
esta sendo realizado em parceria com a 
Unemat por meio do Centro de Inovação de 
Redes Inteligentes e Soluções Criativas (Risc) 
e Fundação de Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe).  

Página 06

Três meliantes foram presos no final de semana em Cáceres  
depois de uma perseguição policial. Na fuga,  dois dos suspeitos, numa 
moto, foram direto para uma boca, onde a PM logrou prender ambos e um 
sujeito que cuidava de um refino de cocaína.  O trio: João Carlos dos 
Santos Moraes, João Carlos Serapião Sobrinho e Cleverson Maciel dos 
Santos Sonaque, está atras das grades. Página 04

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) não encontrou 
evidências de que pacientes tenham sido submetidos indevidamente a 
cirurgias oncológicas e/ou a tratamento de quimioterapia no Hospital 
Regional de Cáceres, entre 2012 e 2017. Também não identificou 
evidências de que tenha havido pagamentos indevidos à empresa 
contratada para os serviços de oncologia na unidade de saúde. Página 03

O ladrão Hugo Fernandes, vulgo “Cara-Cortada” foi preso pela 
PM de Mirassol D'Oeste, após arrombamento da porta de uma residencia 
no Jd. São Paulo, onde pretendia furtar uma caixa de som. Ao ser flagrado 
com o pé de cabra usado no oficio criminoso, o bandido tentou fugir numa 
moto também furtada e foi reconhecido em outros delitos contra o 
patrimônio. Página 04

DIAGNÓSTICOS

CGE/MT descarta o registro de 
cirurgias oncológicas fantasmas

Para auditoria, a CGE analisou documentos, fez entrevistas e diligências in loco na SES e no Hospital Regional de Cáceres no período de 11 a 13 de março de 2019

Exame anatomopatológico revelou a não ocorrência de câncer  

Foto: Arquivo

REGULARIZAÇÃO

Começou ontem em Cáceres
a 1ª etapa fundiária urbana

Meta é regularizar cerca de 5 mil 
imóveis urbanos em 18 meses    

NATUREZA VIVA

Pedalada abre semana do
meio ambiente em Cáceres

Centenas de ciclistas participaram 
da 4ª Pedalada Ambiental   

Foto: JCC

PANELINHA DO PÓ

Na caça aos suspeitos polícia
estoura laboratório do bocão

Mulas João Carlos I, João Carlos II e Cleverson, estão fora de circulação   

Fotos: PM-MT  

CARA CORTADA

Flagrantão guincha
larápio pro xilindró

Larápio de cachangas Hugo Fernandes, o Cara-Cortada   

 Foto: PM/MT

PELA CULATRA

Ibope acusa: 73% são contra porte de armas
Página 06

Cáceres-MT, terça-feira 04 de junho de 2019

e no seu primeiro toque na 
bola marcou o gol que definiu o 
confronto, em linda cobrança de 
falta no ângulo. No fim do jogo, o 
Cuiabá ainda teve um jogador 
expulso. Por falta dura em Dadá, 
Alê levou o segundo cartão 
amarelo e deixou o jogo mais 
cedo. Na próxima rodada, o 
Cuiabá visita o Londrina, no 
Estádio do Café na próxima 
sexta-feira, às 19h15.

Camilo marcar. Esse foi o 
primeiro gol do jogador com a 
camisa da Macaca.

Perdendo o jogo diante do 
seu torcedor, o Cuiabá foi com 
tudo para cima da Ponte, que se 
defendeu e apostou suas fichas 
nos contra-ataques. Buscando 
velocidade, Jorginho promoveu a 
entrada de Alex Maranhão na 
vaga de Gerson Magrão.

O atacante entrou no jogo 

cortou da esquerda para o 
meio e  encontrou Rafael  
Longuine entre os dois zagueiros 
do Cuiabá. O meio-campista teve 
calma para encobrir o goleiro e 
empatar o jogo. O gol fez bem à 
Ponte que, mesmo sem ser 
brilhante, conseguiu igualar o 
placar e assustar nos contra-
ataques.

O s  c o m a n d a d o s  d o  
técnico Jorginho voltaram mais 
ligados do intervalo. A melhora 
na postura do time deu resultado. 
Logo na primeira chegada, Dadá 
fez boa jogada pela esquerda e 
cruzou para Edson, que chegou 
atrasado e permitiu o corte da 
defesa. Um minuto depois, aos 4', 
a Ponte encontrou o caminho do 
gol pelo lado direito. De costas 
para a marcação, Roger deu belo 
pas se  de  ca l canha r  pa ra  
Marquinhos, que levantou a 

e virada, a Ponte Preta 
bateu o Cuiabá, por 3 a 1, Dna noite de sábado último 

(1), na Arena Pantanal, e venceu a 
primeira partida fora de casa no 
Campeonato Brasileiro da Série 
B. Com o resultado, a Macaca 
chegou aos 11 pontos e entrou no 
G4 da competição, na quarta 
colocação.  O t ime mato-
grossense não perdia em seus 
domínios deste setembro do ano 
passado.

Matheus Pato abriu o 
placar para o Cuiabá e Rafael 
Longuine garantiu o empate no 
primeiro tempo. Na segunda 
etapa, Camilo e Alex Maranhão 
viraram para a Ponte Preta, que 
chegou à terceira vi tória  
seguida.O jogo começou com o 
Cuiabá partindo para cima da 
Ponte. Com uma marcação alta 
do adversário no campo de 

a t a q u e ,  a  M a c a c a  
encontrou dificuldades para 
passar da intermediária nos 
primeiros 15 minutos.

Os erros do time visitante 
na saída de bola propiciaram aos 
donos da casa boas possibilidades 
de finalização. A melhor delas 
ocorreu aos 3', quanto o volante 
Alê arriscou da entrada da área e a 
bola passou por cima do gol 
defendido por Ygor e de tanto 
pressionar, o Cuiabá chegou ao 
gol aos 18'. Na cobrança de 
escanteio, o zagueiro Edson 
Borges desviou de cabeça e a bola 
sobrou sozinha para o atacante 
Matheus Pato, que na pequena 
área, dominou e bateu com 
categoria para o fundo das redes.

A Ponte reagiu rápido e, 
aos 23, praticamente, na primeira 
investida ao campo de ataque, 
conseguiu o empate. Abner 

 Galo do Norte das terra 
do soja, foi goleado por 4 Oa 0 pelo Galo Carijó 

(Corumbaense) no ultimo final de 
semana, sábado à noite (1), no 
estádio Arthur Marinho, em 
Corumbá, fronteira de Mato 
Grosso do Sul com a Bolívia. A 
derrota tirou o Sinop do G-2, e 

deixou ameaçada a classificação 
para a próxima fase da Série D do 
Campeonato Brasileiro.

A goleada foi construída 
logo aos 3 minutos de jogo, com 
gol marcado por Gustavo 
Henrique. Aos 22, gol contra 
colocou o Carijó da Avenida com 
vantagem ainda maior. O Sinop 

t e v e  a p r e s e n t a ç ã o  
apagada no primeiro tempo e 
pouco ameaçou os donos da casa.
 No segundo tempo,  
Juninho e Gustavo Henrique, 
mais uma vez, decretaram a 
goleada do time sul-mato-
grossense. Antes da partida, 
jogadores do Corumbaense 
foram para o estádio a pé como 
forma de protesto por conta de 
salários atrasados. 

Com a derrota, o Galo do 
Norte permanece com seis pontos 
e cai para terceiro no Grupo A10. 
Para avançar para a próxima fase, 
o Galo do Norte terá de vencer o 
já classificado Iporá-GO na 
última rodada e torcer por um 
tropeço do Corumbaense, que 
enfrenta o Palmas.

 Sinop e Iporá-GO se 
enfrentam no domingo, 9 de 
junho, às 17h00 (de MT), no 
estádio Gigante do Norte. A 
partida será válida pela última 
rodada da primeira fase da Série 
D. (Fonte Leia-Agora).

DE VIRADA

Macaca prova e devora 
banana d'ouro em Cuia

Ponte Campineira  não se assustou com o gol cuiabano e foi pra cima,mostrando  equilíbrio e experiencia, balançando as redes douradas na Arena por três  vezes

Portal CB c/ Redação

Macaca de Campinas derruba o Dourado de Cuia em plena Arena Pantanal  

Corumbaense não deu mole para o Sinop, que caiu de quatro   

Foto: Erik Silva/FA

GOLEADA EM CORUMBÁ

Galo do Norte cai de 4 no
sul depenado pelo Carijó

L.A c/ Redação

Foto: Carlos Batista
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específicas para serem 
realizadas ao longo do mês, 
principalmente, durante a semana 
do Dia Mundial do Doador de 
Sangue comemorado no dia 14.

"Somente aqueles que 
enfrentam uma dificuldade e 
precisam da doação para que 
familiares ou amigos possam 

sobreviver  sabem a 
importância desse ato. Nossa 
ideia de criar o Junho Vermelho 
veio justamente depois de ver 
meu pai precisando de sangue 
devido a uma doença muito 
delicada. É um pequeno gesto, 
individual e gratuito, mas com 
consequências expressivas", 
relata Debi. Segundo pesquisa 
real izada,  em 2017,  pelo 
Movimento, em parceria com o 
Instituto Datafolha, cerca de 92% 
dos brasileiros disseram não ter 
doado sangue entre junho de 
2016 e junho de 2017. Ainda de 
acordo com o levantamento, além 
do recesso e do clima mais frio, 
feriados e dias chuvosos também 
impactam negativamente os 
hemocentros, que costumam 
registrar queda de 30% em seus 
estoques no período.

mostraram que 39% dos 
brasileiros admitem não saber 
qual é seu tipo de sangue. O 
estudo, que ouviu 2.771 pessoas 
em todo o país, mostrou que o 
desconhecimento é maior entre 
os homens (44%) do que entre as 
mulheres (35%). Assim como a 
maioria dos jovens (52%), na 
faixa dos 16 aos 24 anos, também 
desconhecem esse aspecto de seu 
próprio corpo.

O mês de junho foi 
escolh ido  por  te r  ba ixas  
temperaturas,  aumento na 
i n c i d ê n c i a  d e  i n f e c ç õ e s  
respiratórias, temporada de 
provas em universidades e 
escolas e marca o início das férias 
escolares, costuma registrar 
quedas s ignif icat ivas  nos 
estoques dos bancos de sangue, 
públicos e privados.

D i a n t e  d a  b a i x a  
significativa nos estoques "dos bancos de sangue, 

criamos, em 2014, o Junho 
Vermelho,  para  a ler tar  a  
sociedade sobre a importância e 
conscientizar o maior número de 
pessoas a doar frequentemente", 
declara Debi Aronis, fundadora 

do Movimento Eu Dou Sangue.
Com início no último 

sábado, 1º de junho, a campanha 
se  abriu com iluminação 
vermelha  em ins t i tu ições  
públicas e privadas, prédios 
históricos e monumentos em 
diferentes localidades do país. 
Está previsto, também, ações 

m indivíduo de 40 anos 
foi preso pela Polícia UJudiciária Civil na última 

quinta feira, (30) em Cáceres por 
estupro de vulnerável. Ele é 
acusado de estuprar durante sete 
anos a enteada que hoje tem 17. 
Ele teve a ordem judicial de 
prisão preventiva decretada pelos 
crimes de estupro de vulnerável e 
ameaça. A vítima é enteada do 
suspeito e vinha sofrendo os 
abusos sexuais desde os 10 anos. 
A menina possui debilidade 
cognitiva.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
iniciaram no mês de abril, após a 
vítima procurar a Polícia Civil 
para denunciar os fatos. A menor 
revelou que vinha sendo abusada 
pelo padrasto há cerca de 7 anos, 
com quem perdeu a virgindade. A 
adolescente informou que chegou 
a contar para sua mãe e tia sobre 
os abusos. Na ocasião, ambas 

foram tirar satisfação do 
suspeito, que negou as acusações, 
bem como ameaçou que mataria a 
vítima e toda família.

Conforme apurado, a mãe 
d a  m e n o r  e n c o n t r a - s e  
hospitalizada em Cuiabá tratando 
de um câncer. A vítima tem outras 
duas irmãs, sendo a mais velha 
hoje com 21 anos e a outra de 14 
anos, contra as quais também há 
indícios de serem vítimas de 
estupro praticado pelo padrasto.
Diante das invest igações 
realizadas no inquérito policial, 
a Delegacia Especializada de 
Defesa da Mulher de Cáceres, 
representou pelo pedido de 
prisão preventiva do acusado, 
deferido pela Justiça. 

Com o mandado de 
prisão expedido, os policiais 
civis efetuaram a prisão de 
A.P.F.N., que ficará detido à 
disposição da Justiça.

JUNHO VERMELHO

Movimento destaca a importância
de doar sangue e estoque em baixa

Campanha visa ampliar as doações, ressaltando que a demanda de sangue  permanece inalterada, apesar da redução da oferta nos estoques dos hemocentros

Assessoria

Menos de 10% dos brasileiros participam de campanhas doação de sangue  

Foto: Reprodução

TARADO CONTUMAZ

Padrasto é preso acusado de
estuprar enteada desde 2012
Da Redação

No corró da delegacia o estuprador sabe o que o espera atras das grades  

Foto: Sugestiva
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suspei to  foi  f lagrado 
“preparando cocaína numa panela”. 
A substância seria vendida, de 
acordo com os policiais. Os agentes 
também encontraram maconha 
dentro de uma vasilha.

Além da droga, a PM 
também apreendeu um relógio 
dourado, um molho de chaves de 
moto - e duas outras chaves avulsas -
, um vidro de éter, um cartão de 
crédito, dois celulares, duas 
tesouras, uma colher, além de 
sacolas para embalar as drogas.

O bando foi algemado, 
colocado no chiqueirinho do 

informações da PM, dois 
indivíduos numa moto faziam 
“manobras perigosas” na Av. São 
Luiz, quando se depararam com 
uma viatura da polícia e tentaram 
fugir. Os agentes de segurança 
pública iniciaram uma perseguição 
aos suspeitos.

Na tentativa de fuga, a dupla 
na moto seguiu para uma região que 
segundo a PM é conhecido por ser 
um ponto de tráfico de drogas. Em 
seguida, os suspeitos entraram numa 
residência e foram seguidos pelos 
policiais. 

Dentro da casa, conforme a 

 Polícia Militar prendeu três 
homens no município de ACáceres, na noite da última 

sexta-feira (31). 
As prisões ocorreram após 

uma perseguição policial a uma 
dupla numa moto, que acabou numa 
residência que funcionava como um 
“laboratório” de cocaína.

Foram presos João Carlos 
dos Santos Moraes, 32, por direção 
perigosa, João Carlos Serapião 
Sobrinho, 19, por direção perigosa e 
uso de entorpecente e Cleverson 
Maciel dos Santos Sonaque, 25, por 
tráfico de drogas. De acordo com 

alarme, ligou para a PM que chegou a 
tempo de flagrar o gatuno no interior da 
casa. No sofá, uma caixa de som pronta 
para ser furtada e que com certeza, seria 
trocada posteriormente por drogas em 
alguma boca de fumo. Com o larápio, 
que foi algemado e não teve como negar 
a tentativa de furto qualificado, a policia 
apreendeu um pé-de-cabra usado no 
arrombamento. Levado a Del Pol de 
Mirassol D'Oeste,  os policiais 
constataram outra bronca do Hugo Cara-
Cortada, datada de 27 último, quando 
havia furtado um ventilador, uma faca, 
um litro de óleo e uma motocicleta Titan 
de cor preta,de placas QBF-5317.

Este crime anterior havia sido 
filmado por uma câmera de segurança e 
serviu para segurar ainda mais o ladrão 
no xilindró. Conforme os PMs, a motoca 
era de uma terceira vitima e foi 
localizada abandonada pelo ladrão num 
terreno baldio. 

Agora, Hugo Fernandes, o tal 
Cara Cortada vai passar boa temporada 
atrás das grades.

Fevereiro, Jardim São Paulo, residencia 
de um cidadão de prenome Braz, vitima 
do arrombamento da porta da casa 
invadida pelo ladrão, Braz chegava em  
casa e ao ouvir o barulho, não deu 

 policia militar de Mirassol 
D'Oeste prendeu na tarde da Aúltima quarta feira, 29, o larápio 

Hugo Fernandes, vulgo Cara-Cortada, 
por volta das 15h30  na Rua 27 de 

Todos foram autuados em 
flagrante e encaminhados ao 
cadeião do Nova Era, a disposição 
da justiça.

camburão e encaminhado 
até o CISC, assim como a droga, 
veículos e demais materiais 
apreendidos na boca. sofreram ferimentos generalizados, 

ele, socorrido ao Hospital Samuel 
Greve de Mirassol D'Oeste e ela, ao 
Regional de Cáceres, felizmente, 
ambos fora de perigo. 

Danos de grande monta, só 
no Voyage, que foi guinchado pela 
policia.

na noite da quinta feira, 30, 
dirigindo o tal Voyage pela MT 175 e 
ao cruzar com a BR 174 ms 
localidade do Cacho, foi abalroado 
por um caminhão que seguia pela 
BR sentido Rondônia.
No choque, o Voyage capotou, 
sendo que Osmair e esposa Maria 

izem que desgraça pouca é 
miséria e o drama pelo qual Dpassou o Pastor Osmair 

Aparecido Marangueli da Silva, 39 
no última semana foi um desafio 
para a sua fé, e uma bênção de Deus 
estar vivo. Além de no dia 25 passar 
pelo falso sequestro da esposa Maria 
Valério Inácio de Oliveira, 36,  
posteriormente apurado que tudo 
não passara de uma farsa, o 
evangél ico da Presbi ter iana 
Renovada do Caramujo (Cáceres) 
foi vitima de um acidente cinco dias 
após.

Como noticiado no sábado 
25, ele chegou a registrar ocorrência 
sobre o sequestro da esposa, que 
havia sumido de sua casa com o filho 
de 1 ano e 4 meses, inclusive levando 
o Voyage 2019 de cor branca do 
casal, a priori, alvo de um crime, que 
depois ficou provado pela própria 
mulher ao ser abordada em Tangará 
da Serra, próximo a rodoviária, que 
ela havia simplesmente, fugido de 
casa.

Resolvidas as celeumas, 
com a esposa e filho de volta, Osmair 
saiu com ela para um compromisso 

BOCA-QUENTE

Dupla foge e leva a polícia
ao laboratório de cocaína

Traficantes tentaram despistar a policia e se esconder no mocó, mas a casa caiu todinha e na boca de fumo, também foi preso o refinador de drogas do bando

Da Redação

João Carlos I, João Carlos II e Cleverson, já estão na Cheirosa do Nova Era  

Fotos: PM-MT

DIAS DIFÍCEIS

Pastor do falso sequestro sofre
acidente com esposa no Cacho
Da Redação

Voyage ficou com as quatro roda pro ar no cruzamento das rodovias  

 Foto: PRF/MT

AMIGO DO ALHEIO

Ladrão Cara-Cortada
dança no flagra da PM
Da Redação

Larápio Hugo Fernandes, o Cara-Cortada, chaveado no pote    

Foto: PJC-MT
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Nos dias 7 e 8 será realizada a 
ação "A Natureza em Foco – Fauna e 
Flora Pantaneira" na praça de eventos da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo (Sicmatur) e na Praça Barão 
do Rio Branco, com o intuito de 
possibilitar a estudantes e comunidade 
em geral o conhecimento de organismos 
e interações biológicas. Para isso, 
haverá demonstração prática das 
características dos organismos e suas 
adaptações ao meio ambiente.

Outra atividade aberta ao 
público a ser realizada na praça é a 
observação de aves, também conhecida 
como "birdwatching", utilizando 
binóculos e lunetas do Projeto Bichos do 
Pantanal e com o auxílio dos monitores 
d e  e d u c a ç ã o  a m b i e n t a l ,  q u e  
identificarão as espécies observadas. 

O trabalho será feito em 
parceria com alunos e professores da 
Faculdade do Pantanal (Fapan) e da 
Unemat. Nestes dias também haverá 
serviços gratuitos voltados à população 
em geral, como aferição de pressão e 
tipagem sanguínea.

 Projeto Bichos do Pantanal,  
voltou a nossa região com tudo, Ocomo sempre,  com o patrocínio 

da Petrobras, preparando uma super 
programação especial em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia 
D-amanhã, 5 de junho. Com o tema 
"Semeando e conectando com a 
natureza para construir nosso futuro", a 
Semana do Meio Ambiente começou 
ontem (3) e termina no próximo sábado 
(8), com ações que vão desde atividades 
de Educação Ambiental a serviços 
gerais para a população. A programação 
ainda contempla a celebração do Dia 
Nacional da Educação Ambiental, 
comemorado neste 3 de junho.

No primeiro dia, houve plantio 
de mudas de espécies nativas do Cerrado 
e uma palestra sobre a conservação 
ambiental para estudantes das séries 
iniciais das escolas de Porto Estrela. "A 
ideia, fomentar, por meio do plantio de 
mudas, o cuidado, a proximidade e a 
empatia com a natureza", explica Mahal 

Massavi, coordenador do 
Programa de Educação Ambiental do 
projeto.

Hoje, amanhã e na quinta feria, 
6, as atividades são desenvolvidas em 
escolas municipais de Cáceres, com a 
Mostra Científica Itinerante – Coleções 
Zoológicas, em parceria com a 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat). O objetivo, segundo 
Massavi, é estimular o conhecimento da 
biodiversidade regional por meio da 
observação das coleções zoológicas de 
vertebrados do bioma pantaneiro. A 
coleção ficará exposta por cerca de duas 
horas em cada escola.

Na quarta feira, 5, a equipe do 
Projeto Bichos do Pantanal ainda  
ministrará a palestra O Ciclo das Águas 
no  Pan t ana l  pa r a  e s tudan t e s ,  
responsáveis, professores e funcionários 
da empresa Cometa Moto Center, onde 
será o evento. Os temas que serão 
abordados são: ecossistemas, secas, 
inundações, poluição da água e 

quantitativos de ciclos de 
quimioterapia registrados nos controles 
de administração de medicamentos 
quimioterápicos, nos exercícios de 2013 
a 2017, e os quantitativos das notas 
fiscais referentes a tais serviços emitidas 
pela M.M.S Serviços Médicos Ltda. 
EPP, não se verifica inconsistência que 
aponte superfaturamento decorrente de 
inexecução contratual”, argumenta a 
CGE.

c i r u rg i a  r e v e l a r  a  n ã o  
ocorrência de câncer (sinais de 
malignidade), os códigos cadastrados 
nas fichas dos pacientes não foram 
devidamente  a l te rados  para  a  
classificação cirúrgica correspondente.

O contrato para prestação dos 
serviços autorizava os médicos a 
fazerem cirurgias gerais. Em relação aos 
custos, não previa distinção em caso de o 
procedimento ser oncológico ou não. 
“Por meio do cotejamento entre os 

beneficiados no Reurb-S não 
haverá qualquer ônus para requerer a 
titulação do imóvel, já no Reurb-E todos 
os  p roced imen tos  r e l a t ivos  a  
regularização fundiária serão custeados 
por seus requerentes por meio de 
c o n t r a t a ç ã o  d e  p r o f i s s i o n a i s  
devidamente habilitados. 

O Reurb contemplará todos as 
regiões de Cáceres, mas será realizado 
por ciclos de atendimento. Neste 
primeiro ciclo estão contemplados as 
pessoas que possuem imóveis nos 
seguintes bairros: Centro, Distrito 
Industrial, Garcês, Jardim das Oliveiras, 
Jardim Imperial, Jardim Paraíso, Jardim 
São Luiz da Ponte, Rodeio, Santa Cruz, 
São Miguel e Vila Mariana. Estes 11 
bairros compreendem as zonas 3 e 6 de 
Cáceres. Ao todo serão cinco ciclos de 
atendimento a fim de abranger toda a 
cidade.

O atendimento ao público está 
sendo realizado na Prefeitura Municipal 
de Cáceres no horário comercial. 
Procure a Prefeitura, prepare sua 
documentação e realize o sonho de ser o 

entenas pessoas já procuraram a 
Prefeitura Municipal de Cáceres Cpara receber orientações sobre o 

Programa de Regularização Fundiária 
Urbana (Reurb) que esta sendo realizado 
em parceria com a Universidade do 
Estado de Mato Grosso por meio do 
Centro de Inovação de Redes 
Inteligentes e Soluções Criativas (Risc) 
e Fundação de Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe).

Nessa primeira semana de 
atendimento ao público estão sendo 
prestadas orientações sobre o programa 
e documentação necessária para iniciar 
o processo de regularização fundiária. 
Desde ontem, (3) a população já pode 
entregar os documentos para instruir o 
processo, cuja meta é regularizar cerca 
de 5 mil imóveis urbanos em 18 meses.

O Programa de Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb) está dividido 
em duas modalidades, o Reurb - S que 
beneficiará os cidadãos que se 
enquadram nos critérios sociais e o 
Reurb-E. 

No caso, dos que forem 

 Controladoria Geral do Estado 
(CGE-MT) não encontrou Aevidências de que pacientes 

tenham sido submetidos indevidamente 
a cirurgias oncológicas e/ou a 
tratamento de quimioterapia no Hospital 
Regional de Cáceres, entre os anos de 
2012 e 2017. Também não identificou 
evidências de que tenha havido 
pagamentos indevidos à empresa 
contratada para executar os serviços de 
oncologia na unidade de saúde.

A conclusão é da auditoria 
realizada pela CGE-MT nos serviços 
prestados pela M.M.S Serviços Médicos 
Ltda,  empresa contratada pela 
Associação Congregação Santa 
Catarina (ACSC), organização social 
gestora do Hospital Regional de Cáceres 
à época.

O objetivo do trabalho foi 
aprofundar as análises preliminares 
feitas pela Auditoria Geral do Sistema 
Único de Saúde do Estado (Agsus) e que 
resultaram no Relatório de Auditoria nº 
0 0 1 / 2 0 1 8 / A G S U S / S E S .  N o  
levantamento da Agsus, não foram 
localizados os prontuários ou foi 
encontrada documentação incompleta 
dos pacientes, o que prejudicou a análise 
acerca da execução individualizada do 
serviço.

Desta vez, na auditoria 
realizada pela Controladoria, apesar de 

no Hospital Regional de 
Cáceres no período de 11 a 13 de março 
de 2019.

Na análise de 205 prontuários, 
a CGE constatou que as cirurgias foram 
cadastradas pelos médicos como 
oncológicas no Laudo de Solicitação de 
Autorização de Internação Hospitalar, já 
que havia suspeita inicial do diagnóstico 
de câncer nos pacientes. 

Entretanto, após o exame 

ainda terem sido encontradas 
falhas na organização, localização e 
preenchimento dos prontuários dos 
pacientes, os auditores tiveram acesso à 
documentação física e às bases 
informatizadas de dados, o que 
possibilitou o cruzamento e a análise das 
informações.  

Para a realização da auditoria, a 
CGE analisou documentos, fez 
entrevistas e diligências in loco na SES e 

SETOR DE ONCOLOGIA

Descartadas cirurgias frias no 
Hospital Regional de Cáceres

Segundo se apurou, falha foi que cirurgias cadastradas como oncológicas, após o resultado sem sinais de malignidade, não tiveram código cirúrgico  corrigido

CGE/MT

Falha de cadastro teria provocado toda a polemica, solucionada  

Foto: Mayke Toscano

SEMEANDO E CONECTANDO

Bichos abrem a Semana do
Meio Ambiente em Cáceres
Assessoria

Mahal Massavi, coordenador do Programa de Educação Ambiental do projeto   

Foto: JCC

PRIMEIRA ETAPA

Moradores de Cáceres procuram
regularização fundiária Urbana

Assessoria

Desde ontem, o programa recebe documentos para instruir o processo   

Foto: Lygia Lima
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S.O.S, a barca tá virando, finanças pro 
beleléu, o PIB anda caindo mais que o Neymar, 
nossa economia tem sido alvo de chacotas na 
Europa, Ásia e States, seria contraditório não 
fosseirônico dizer que a calmaria reina em águas 
turvas do reino tupiniquim e entre falácias, os 
economeses de plantão em sua maioria só sabem 
dizer uma coisa: reforma da previdência, aleluia, 
ela vai salvar a pátria, acabar com o desemprego, 
gerar rendas pros pobres desvalidos, melhorar 
asaúde pública, a educação, a segurança, ulalá, 
Milagre, Senhores! 

Na esteira desta tal reforma, como 
forma de tirar o aleijado PIB da Berlinda, o 
governo estuda liberar os saques de contas 
inativas, quiçá ativas, do FGTS, para estimular a 
economia, mas, e sempre tem um mas, somente 
após a aprovação da tal reforma da Previdência, 
uma obstinação inexplicável do tal Posto 
Ipiranga. Conforme ele, vai liberar geral, 
i n c l u s i v e  o s  s a q u e s  d o  P I S / P a s e p ,  
independentemente da idade do beneficiário. 
"Vamos liberar PIS/Pasep, FGTS. Muito em 
breve, assim que saírem as reformas" afirmou o 
ministro. 

O argumento demagógico, o mesmo do 
Presidente sem votos Temeroso em dezembro de 
2016: uma tentativa do governo de, com os 
milhões circulando, reaquecer a economia, que 
provado ficou, pouco ou quase nada resolveu, ou 
o país não estaria no buraco como está. E, o 
trabalhador e que sacou, gastou, pagou contas, 
deixou 35% de retorno ao governo via impostos, 
está diante de um futuro no Fundo sem Garantia, 
aliás, na época esta falsa política foi motivo de 
análise pela editoria de politica econômica aqui 
do  Correio Cacerense.  

Voltando a tal reforma daprevidência, 
necessário se faz registrar que ela foi remendada 
no governo Collor em 1991 com mudanças que 

a u m e n t a v a m  o  v a l o r  d a s  
aposentadorias; em 1998 com a Emenda 20 de 
FHC, que não considerava o tempo de serviço, 
mas o de contribuição com o INSS, 30 anos para 
mulheres e 35 para homens; a do Lula em 2003, 
focando o funcionalismo público, com  teto para 
os federais e de Temer, que nem chegou a fazer 
parte dos remendos. 

Aliás, nem a pretensa reforma nem a 
liberação do FGTS inativo pelo Temerário 
governo anterior, funcionaram, a primeira, letra 
morta e a segunda deixando o trabalhador no 
Fundo sem Garantia. Como defunto ruim não 
merece vela, o atual governo deveria deixar a tal 
previdência como está, pra ver como fica; no 
vermelho, ela não está e a CPI do congresso 

provou o superavit do INSS, contrário 
ao tal rombo pregado pelos governistas de ontem 
e hoje, como se a matemática não fosse uma 
ciência exata. 

De 2005 a 2015, R$ 658 bilhões de 
superávit na Previdência, dados da ANFIP- 
Associação Nacional dos Fiscais da Receita 
Federal, que a gente não está aqui pra inventar 
lorotas e ou papagaiadas. Se querem um trilhão 
de reais para tirar o país do Fundo sem Garantia, 
que executem os devedores milionários, alguns 
deles com jatinhos particulares, lojas, fazendas, 
mansões, mas não do bolso do trabalhador, 
aposentado e ou pensionista, que não ajudaram a 
cavar este buraco e nele não podem e nem devem 
ser enterrados.

Mudou muito o Brasil, e com isso os 
fantasmas do sótão não se conformam. 
Lembro-me das meninas assustadas, com 
sua pobre chita de domingo, chegando à 
rodoviária trazidas da miséria da roça para 
os quartos de empregada, onde dividiam 
espaço com os trastes da família, comiam o 
que sobrava das refeições dos amos e eram 
sempre vigiadas por madames ciumentas. A 
faxineira semanal aqui de casa completa este 
ano o segundo grau e a formação como 
auxiliar de enfermagem na escola pública.

A pequena empresária que a 
contrata, e também faz faxina para nós de 
v e z  e m  q u a n d o ,  g r a d u o u - s e  e m  
administração com especialização em 
gestão de pessoas. Dei-lhe, porque quis ler, 
livros meus, sobre jornalismo. Orgulho-me 
de ter participado dessa mudança de 
parâmetros e me desespera vê-la ameaçada.

A conquista da excelência nacional 
em educação demora, em geral, muito 
tempo, e o Brasil começou tarde. Porque não 
havia culturas sofisticadas e estados 
nacionais a destruir, como os impérios Inca, 
Maia e Asteca, os europeus não fundaram, 
aqui, universidades. Por dois séculos e meio, 
o ensino conduzido pelos jesuítas criou uma 
língua geral, o tupi-guarani, e ensaiou 
modelo civilizatório próprio, cuja vitrina 
foram as missões dos Sete Povos. 

E x p u l s o s  o s  p a d r e s  p e l a s  
decadentes coroas ibéricas, em meados do 
Século XVIII, restou vazio lentamente 
preenchido, no Vice-reinado e no Império 
pelas primeiras iniciativas de ensino público 
e escolas pioneiras de Engenharia, Direito e 

Medicina. A Velha República, ao 
fortalecer as oligarquias e promover o 
racismo, consagrou o princípio de que a 
educação popular é presente “do governo ao 
povo”, como está, ou esteve, gravado na 
fachada do prédio de uma escola de ensino 
básico, no Largo do Machado, Rio de 
Janeiro,inaugurada nos anos 1920 — 
dádiva, não conquista. As primeiras 
universidades no Brasil foram fundadas 
com motivação episódica: a Universidade 
do Brasil, atual UFRJ, em 1920, para 
outorgar título de doutor honoris causa a 
monarca visitante, porque “caía bem”; a 
Universidade de São Paulo, USP, com o 
propósi to  de  combater  as  ideias  
“subversivas” do desenvolvimentismo e do 
trabalhismo que orientavam o governo de 
Getúlio Vargas. Ambas se consolidaram nos 
anos 30 e 40, com o aporte de sábios 
estrangeiros.  

Uma boa política de educação deve 
ser universal,  abranger e tentar integrar as 
áreas de conhecimento  e desenvolver-se 
simultaneamente em todos os níveis, aberta 
a gente de todas classes sociais. Trata-se de 
investimento gigantesco, no prazo curto de 
que dispusemos e dispomos,, cujos efeitos 
são a abertura dos horizontes individuais e a 
imposição da racionalidade sobre valores 
atávicos. Isso é bom do ponto de vistas das 
pessoas, mas contribui, principalmente, 
para viabilizar formas democráticas e 
eficientes de gestão nos planos político e 
econômico.

Após  exper iência  no  meio  
acadêmico que começou na década de 1950, 
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TROCANDO AS BOLAS

É ISSO AÍ, BICHOS!

PAPEL HIGIÊNICO

HOSANA NAS ALTURAS

RENOVAI & CERCO

RANGO CARO

Lembra aquele papo furado de patrão, de que 
quando a empresa der lucro, aumenta-se o 
salário do empregado? Pois é, no governo de 
MT o conversê é o mesmo, ficando claro na 
reunião da última sexta-feira no palácio 
Paiaguás com os representantes do Sintep, que 
o  governo só vai aplicar a Lei 510/2013 da 
RGA em Mato Grosso com a recuperação 
financeira do Estado. Não dá pra entender que 
se recomendem à suspensão da RGA até que o 
Estado tenha limite financeiro para que sejam 
cumpridas as legislações. SMJ, quem não 
cumpre a legislação é que deveria ser punido, e 
não os trabalhadores.

Bem Vindos à equipe do projeto Bichos do 
Pantanal,  em sua segunda edição com o 
patrocínio da Petrobras por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental, aportando nossa 
Cáceres. Gerido pelo Instituto Sustentar de 
Responsabilidade Socioambiental, o projeto 
conquistou prêmios e diversos resultados 
positivos entre 2013 e 2015, especialmente 
com ações de educação ambiental, que 
envolveram 44 mil crianças e jovens do Alto 
Pantanal. Ao todo, 350 mil pessoas foram 
mobilizadas com as atividades. Tamos aqui no 
QAP, a disposição de vocês.

Um veículo carregado de papel higiênico 
pegou na noite da última sexta-feira (31), no 
km 358 da BR-364, na Serra de São Vicente, 
deixando o trânsito lento no local até as 
primeiras horas da manhã do sábado (1). Pior 
se fosse de milho, porque na falta do principal, 
dizem, o sabugo quebra o galho. Piadas a parte,  
segundo a concessionária Rota do Oeste, que 
administra a via, a pista ficou totalmente 
bloqueada e no susto, sorte do motorista que 
não precisou usar nenhum rolo do papel 
higiênico, que virou cinzas.

Final de semana e começo de junho festivo para 
a família católica de Cáceres com a XXIV 
Assembleia Regional da Pastoral Familiar,  no 
Recanto Santa Rosa Pantanal. Foi sábado e 
d o m i n g o ,  d o i s  d i a s  d e  r e f l e x ã o ,  
confraternização e muita fé, no tema: 'Em 
família defendemos a vida,' abordando o lema 
é: 'A família, como vai?' Conforme os 
cordeadores  da Regional Oeste-2, casal Jair 
Cestari/ Neuliane, as assembleias na Igreja 
acontecem para avaliar a caminhada planejada 
no ano anterior e partir dessa avaliação rever as 
ações para o ano seguinte.

Por falar em fé e Cristandade, foi aberta no 
sábado e este mês, o 31º Renovai e 20º Cerco de 
Jericó, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
em Cáceres, integrando a Novena de 
Pentecostes, em preparação para a vinda do 
Espirito Santo. No sábado e domingo, 
houveram novenas, orações e adorações, 
celebrações do coordenador da Paróquia, padre 
Osvaldo Shaffer Pereira. No domingo, foi dada 
a largada do 20º Cerco de Jericó, com cura e 
libertação. O tema deste ano é 'Eles eram 
perseverantes em ouvir o ensinamento dos 
apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do 
pão e nas orações.'

O almoço do fim de semana em Anápolis, (GO)  
no Posto Presidente com o Presidente e quatro 
convidados,  custou aos bolsos dos 
trabalhadores a bagatela de R$ R$ 1.694,00. 
Segundo  o porta-voz da Presidência Otávio 
Rêgo de Barros, tudo pago pela Secretaria de 
Administração do Presidência da República. 
Traduzindo, dinheiro nosso, imposto do povo, 
cerca de 338,80 ou 10 dias de salário mínimo 
por pessoa/rango.

EDITORIA

quando in ic ie i  meu curso ,  
inacabado, de Medicina, e não se 
interrompeu desde então, em áreas diversas, 
tenho clara noção de como é sofrida a 
criação de quadros docentes de alto nível e a 
maturação dos núcleos de pesquisa; mas 
também como isso desborda para o ensino 
básico e como se reflete virtuosamente. em 
penosos embates, no ambiente cultural do 
país.

No Brasil, a expansão da rede 
pública de excelência, que se acelerou 
ultimamente, vem sendo espremida por 
universal onda retrógrada que soma 
ganância dos ricos e remediados, frustração 
dos incompetentes e desespero dos 
fundamentalistas de pensamento mágico.

O móvel dessa maré, para quem 
atenta ao avanço das tecnologias e seus 
efeitos, é o temor de um futuro de sociedades 
solidárias, povoadas por gente esclarecida e 
liberta da escravidão, servidão ou 
proletaridade, formas históricas de 
expressão brutal da luta de classes.

Quem atiçou as feras estúpidas que 
cercam as escolas acredita, mesmo, que 
nelas se equaciona a fórmula de 
comunidades distensas, sustentadas pelo 
trabalho de máquinas inteligentes que não 
rendem mais valia. 

Caberá aos humanos, então, poupar 
matérias primas e esforços hoje esbanjados; 
otimizar as condições de sobrevivência da 
espécie e o refinamento das culturas. 
Combatem, por antecipação, a utopia, para 
eles, assustadora. 

***___Nilson Laghe, é jornalista.

A perigosa utopia
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By Rosane Michels

Esotérico
Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que você 
sente que não deve dar 
passos muito largos em 

questões que envolvem suas finanças e 
investimentos. E você está certo: este é 
um período de contenção de despesas.

Marte em seu signo começa 
a receber um tenso aspecto 
de  Sa turno  e  P lu tão ,  
marcando um período de 
queda da energia vital e 

necessidade de refletir sobre decisões que 
envolvem sua vida pessoal e profissional. 
O momento envolve sensatez e "puxada 
de freio". Se puder, tire uns dias para 
descansar.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de reflexões e 
reavaliações de questões que 
envolvem sua vida familiar e 

doméstica, no entanto, você se sente um 
pouco amarrado. O momento é ótimo para 
repensar a possibilidade de compra ou 
venda de um imóvel de família. 

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que você vai 
pensar dez vezes antes de 
agir ou reagir. Sua energia 

vital pode estar mais baixa e você, mais 
sensato e responsável em decisões que 
envolvem um novo projeto ou contrato. 

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de queda brusca 
d a  e n e r g i a  v i t a l  e  

necessidade de distanciar-se da vida 
social e refletir. Aquietar-se também é 
uma maneira de agir. Não é um bom 
momento para atitudes impensadas.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de reflexão e 
interiorização e de busca de 

respostas e ajuda de algumas pessoas 
amigas. O momento pede sensatez e 
responsabilidade e mesmo que queira, 
não vai conseguir agir impulsivamente.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de interiorização e 

necessidade de aprofundar sentimentos e 
emoções. O período pode estar 
relacionado com uma mudança de foco e 
revisão sobre o que deve ser deixado para 
trás.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de reflexão e 

distanciamento da vida social. Os 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais, serão amplamente 
questionados. O momento é ótimo para 
colocar na balança o que deve ser 
mantido ou esquecido.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando um 
p e r í o d o  d e  r e f l e x ã o ,  
especialmente sobre seu 

trabalho, pois você passa por um momento 
de extrema exigência e aumento de 
responsabilidade. Sua energia vital pode 
estar mais baixa, obrigando-o a cuidar 
com mais carinho da saúde.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de busca de 
respostas relacionadas à sua 

carreira. Algumas escolhas feitas no 
passado começam a perder o sentido. É 
hora de refletir e ponderar a possibilidade 
de começar a construir um novo 
caminho.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que a reflexão e 
a interiorização podem levá-lo 

a um profundo contato com o Sagrado 
dentro e fora de você. O momento pode 
estar relacionado com a busca e encontro 
com um novo caminho espiritual.

Marte em Câncer começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de queda da 

energia vital  e necessidade de 
distanciamento emocional. Um romance 
pode começar a ser reavaliado e 
questionado. Você pode sentir-se um 
pouco frio e distante neste período.

Em tempo parabenizamos Marizete Guimarães pela passagem de 
mais um natalício.  Que a vida continue agraciando você com muito 
amor, saúde, sucesso e paz. Que o novo ano lhe traga muita alegria e 
surpresas boas. Felicidades!!!

Abrimos a High Society de hoje 
parabenizando nossa leitora 
assídua Alzira Lindote (Dona 
Giroca), que colheu mais uma rosa 
no jardim da vida no fim de semana. 
Parabéns e muitas felicidades! Que 
complete muitos anos e que continue 
mantendo esse espírito de quem 
conhece e valoriza as prioridades 
certas. Seja feliz!

Feliz aniversário a Antônio Muniz com votos que 
celebre essa data por muitos anos, e que nunca falte 
paz no coração, amor na vida, sorrisos no rosto e 
companhias maravilhosas. E que cada novo dia seja 
o renovar de uma esperança e um entusiasmo 
infinitos. Parabéns!

Um aniversário cheio de paz a linda Ana Paula 
Morette, que neste dia troca da idade. Que você 
possa guardar deste aniversário as melhores 
lembranças e que a vida continue sorrindo e 
presenteando você com muito amor,  saúde, 
amizade e felicidades. Abraços e Feliz Aniversário!
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