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FALTA DE CINTO

 Hoje se comemora o Dia Nacional do Cerrado, um dos 
biomas de Mato Grosso e numa promoção da Associação Regional 
das Produtoras Extrativistas do Pantanal em parceria com o 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a data 
foi antecipada para o domingo, 9, com a realização da 4ª edição da 
Feira Agroecológica na Praça Barão em Cáceres, uma celebração à 
natureza. Página 03

NA PRAÇA BARÃO

Feira Agroecológica celebra 
o Dia Nacional do Cerrado

Edição teve participação da agricultura familiar e agroextrativista da região, grupos e movimentos sociais urbanos com apresentações culturais tradicionais

Evento foi bem prestigiado pela comunidade de Cáceres   

Foto: JCC

FOI BARRA

Karajá bate recorde e 
fatura festival de pesca

 Apoiada pelo Sincovac, a 
equipe Karajá, da família Reis, 
ficou em primeiro lugar e, de 
quebra, bateu o recorde do 
Festival de Pesca Esportiva, que 
reuniu cerca de 50 competidores 
no Porto de Baé,  em Barra do 
Garças, na divisa de Mato Grosso 
com Goiás. Além do prêmio, um 
barco de alumínio com motor 18 
HP, a equipe levou uma boa 
impressão do evento realizado na 
cidade. 
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Equipe levou boa impressão do evento realizado na cidade    

Foto: Assessoria

NOVA ROTA

Carga de cocaína da Tabuleta 
roda durante operação goiana 
 Durante uma operação conjunta 
MT/Goiás, Gefron, P/F, PJC, Rotam, foram 
presos Ayhala Arantes da Silva e Fábio 
Pereira Braz, com a apreensão de 100 kg de 
cocaína, segundo o condutor, carregada em 
entreposto do narcotráfico de Glória 
D'Oeste, na fronteira com a Bolívia, 
localidade Tabuleta. Fábio seria o receptor 
em Goiás, para levar a droga até Santa 
Catarina. 
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Traficantes Ayhala e Fábio foram presos na DPF de Jataí (GO)   

Fotos Divulgação

 No último sábado, 8, por volta das 10h50, a PM de Cáceres 
logrou deter dois suspeitos e estourar uma boca de fumo no 
Residencial Jardim Universitário, freqüentada por noiados. O 
manda chuva da boca conseguiu e evadir, mas a amásia dele e um 
ladrãozinho de moto foram grampeados. No local, foram 
apreendidos porções de drogas e dinheiro do tráfico. Página 03

Grana e muamba do tráfico foram apreendidos na boca    

Foto: PM/MT

BOCA DE FUMO

PM grampeia noiados no 
Residencial Universitário

Assembléia vai eleger nova
diretoria do Flor de Acácia

Balanço da PRF/MT registra
29 acidentes e quatro mortes

Acidente na MT 175 lança
motorista pra fora do Gol

SAFRA/QUEDA
Em sua primeira estimativa para o ciclo 
2018/19, a consultoria INTL FCStone aponta 
aumento de área plantada para a soja e para o 
milho (primeira safra) no Brasil. No caso da 
oleaginosa, o avanço deve ser de 2%, 
alcançando 35,86 milhões de hectares, com 
incremento das intenções de plantio 
principalmente nos estados do Centro-Oeste e 
no Rio Grande do Sul. No entanto, a produção 
de Mato Grosso não deverá, pelo menos nesse 
primeiro momento, corresponder ao 
incremento especial. A produção deve encolher 
2,8% em relação ao contabilizado em 2017/18. 

CESTA BÁSICA
Cuiabá é a segunda cidade com o maior 
aumento no valor da cesta básica, nos últimos 
12 meses, segundo dados do DIEESE, 
divulgados na última quarta-feira (5). 
Custando R$ 385,61, a capital de Mato Grosso 
fica atrás apenas de ficando atrás de Campo 
Grande, onde a cesta básica R$ 364,66. Em 
Cuiabá, o valor da cesta básica variou 2,57% 
entre agosto de 2017 e agosto deste ano. De 
acordo com o Dieese, o aumento foi acarretado 
pela elevação dos preços de alguns produtos. 
Entre as capitais do país, Cuiabá é a oitava com 
o preço mais caro.

RANGO/BERERÉ
A pesquisa apresenta ainda uma comparação 
entre os valores da cesta e o salário mínimo, 
expondo quanto um pai de família deveria 
receber para conseguir sustentar a família, 
diante dos preços dos itens que compõe a cesta 
básica. Em agosto de 2018, o salário mínimo 
necessário para a manutenção de uma família 
de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3. 
636,04, ou 3,81 vezes o salário mínimo 
nacional, de R$ 954,00.

OAB/ELEIÇÕES
A Subseção da OAB de Cáceres, ciente do 
histórico elevado de abstenção nas últimas 
eleições em nossa região, estará na próxima 
semana iniciando uma campanha visando 
esclarecer o eleitor quanto à importância da sua 
participação no processo eleitoral através do 
voto. Aproveitando o gancho, a gente gostaria 
de saber, já que a respeitável e honorável 
instituição se interessa tanto por política 
democrática, e isto é vero, como anda o tal 
pedido de impeachment que a central da OAB 
impetrou conbtra o atual presidente junto ao 
congresso nacional no mês de maio do ano 
passado?

AMIGOS DO BEM
Acontece na próxima sexta-feira (14), o desfile 
realizado pela equipe “Amigos do Bem e Cia”, 
o evento acontece no Buffet Casa Mia e o 
convite custa só R$40 e os organizadores 
convidam a todos para uma experiência única: 
Após o desfile todos poderão curtir o melhor 
som dançante, tudo o que a gente gosta um 
único lugar e o mais importante, a renda dos 
convites, como é habitual, mais uma vez, será 
destinada, ao Lar Servas de Maria e APAE. 
Mais informações pelo Whatsapp (65) 99974-
0018 ou pelo (65) 99999-6363.

SICREDI/SOLIDEZ
O Sicredi aparece mais uma vez em 
importantes posições de rankings nacionais 
elaborados por instituições de renome e 
divulgados recentemente. Essas publicações 
evidenciam as empresas que se destacam em 
2018, com base em balanços do ano anterior, e 
as classificam em um universo formado por 
centenas de companhias. Entre as publicações 
em que a instituição financeira cooperativa 
aparece, estão o anuário Exame Melhores & 
Maiores 2018 e o Valor 1000, que consolidam a 
atuação do Sicredi, e comprova a solidez do 
sistema e tornando-o referência quando o 
assunto é cooperativismo de crédito.
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 Voltemos no tempo, 51 aqui não 
parece ser uma boa idéia no que tange ao 
lapso temporal de 1967, há 51 anos passados, 
quando perdia a vida num acidente aéreo em 
18 de julho daquele ano, o ex-presidente da 
ditadura militar Humberto Castelo Branco, 
após a colisão de dois aviões, deixando no ar 
até hoje, um rastro de mistério. 
 Se foi acidente ou atentado, as 
investigações e conclusões duvidosas que 
atravessaram meio século, optaram pela 
primeira hipótese. De 67 para 76, em 22 de 
agosto do mencionado ano, morria também 
alvo de um acidente, agora, de carro, um 
Opala, (carro do ano) o ex-presidente 
Juscelino Kubitschek, que viajava de São 
Paulo para o Rio de Janeiro no banco de trás, 
quando sofreu um acidente fatal. 
 Segundo a perícia, o automóvel 
seguia pela rodovia Presidente Dutra, na 
altura do quilômetro 165, quando foi atingido 
por um ônibus, que cruzou o canteiro em alta 
velocidade e se chocou contra uma carreta na 
contramão, antes de ser arrastado por 30 
metros. 
 O motorista particular de JK que 
morreu também no acidente, tinha 30 anos de 
volante. Mesmo cassado, JK tinha intenção 
de concorrer à futura eleição presidencial, em 
caso de restituição do regime democrático. E 
a democracia realmente foi restabelecida, e 
com ela, após os anos de chumbo da ditadura, 
a primeira eleição civil, embora indireta, 
vencida por Tancredo Neves em 1985 e que 
um dia antes de tomar posse do cargo em 14 
de março daquele ano, saiu de uma missa para 
a morte no mês seguinte, num 21 de abril. 
 A causa mortis foi divulgada como 
infecção generalizada, mas a falta de 
informações e coincidência dos fatos, 
abririam as especulações sobre uma possível 
conspiração, alguns acreditando que ele 
morreu com um tiro, outros, que foi 
envenenado, teorias sem comprovação. 
 E se passaram 29 anos, quase três 
décadas, 13 de agosto de 2014, quando vitima 
da queda de um jato particular em um bairro 
residencial em Santos, no litoral paulista, 

morria Eduardo Campos, o candidato a 
presidente do PSB. No dia 22 de junho de 
2016, Paulo César Morato, dono de avião 
acidentado na morte de Eduardo, foi 
encontrado sem vida em um motel de Olinda, 
Pe rnambuco ,  apon tando  o  l audo ,  
envenenamento com pesticida conhecido 
como chumbinho. 
 As investigações não concluíram elo 
entre os fatos e...a gente chega ao mês de 
setembro, lembram-se do dia 11 deste mês de 
2001? Do World Trade Center, alvo fatal de 
uma série de ataques suicidas contra os 
Estados Unidos  coordenados pela  
organização fundamentalista islâmica al-
Qaeda? Quase três mil pessoas morreram 
durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 
19 seqüestradores a bordo dos aviões.
 Naquele dia estávamos almoçando 
em Sampa quando a TV explodiu a tragédia e 
ficamos a filosofar, o porquê de inocentes 
pagar com a vida o ódio dos poderosos. Para 

comprovar que vivemos em dependência e 
morte, assunto de nosso editorial de fim de 
semana, o atentado contra o presidenciável 
Jair Bolsonaro, não deixa dúvidas sobre o 
perigo que ameaça em forma de violência, 
gerada pelo ódio gratuito vertido pelos 
inconseqüentes, aquela paz que deveria 
reinar entre as pessoas. 
 Infelizmente, não se pode excluir 
parte da mídia e das redes sociais, mais para 
anti-sociais, que incitam esta pratica nociva 
com fakes-news tendenciosas, alimentando 
mentes doentias, psicopatas, capazes de 
chegarem ao extremo. São tiros na caravana 
de um, facada no abdômen de outro, 
difamações, injurias, calunias, como se a 
política fosse uma guerra e adversários 
vistos, como inimigos, enquanto a fila anda 
cuspindo ódio pelas ventas. Esse ódio que 
destrói e mata, passou dos limites, 
precisamos nos unir para acabar com esta 
desgraça, amigos!

 Estava modorrando a sombra de uma 
mangueira, fazendo a sesta após um almoço 
de sábado na casa de uma amiga que mora 
num sitio e de repente, me vi sozinha numa 
outra dimensão, como personagem única de 
uma viagem interplanetária, aqueles sons 
galácticos, luzes azuis, verdes e vermelhas no 
firmamento, algo de rara beleza, só visto em 
filmes do Spielberg. Instintivamente me 
perguntei sem resposta, como teria chegado 
àquele lugar e ao mesmo tempo me senti 
privilegiada, haja vista que há séculos 
cientistas perseguem o desejo de conhecer de 
perto outros planetas, estrelas, e até galáxias, 
mas sem muito sucesso até agora e eu estava 
num deles. 
 Com certeza eu deveria ter viajado 
em anos luz e meu raciocínio, se é que ele 
funcionasse naquelas condições, mentalizaria 
que o pensamento é o mais poderoso dos 
combustíveis, deixando pra traz o foguetes 
bipropulsores,  como Pegasus ou a 
SpaceShipOne; Sei lá, a viagem era tão 
saudável e gostosa que mesmo se fosse o 
plutônio das ficções cientificas nos movies, a 
situação em que me encontrava era mais de 
uma Mulher Maravilha. Olhando pra baixo, 

(ou seria pra cima) dava pra ver os garranchos 
das montanhas do Himalaia, a órbita dos 
satélites, da Lua, longe, longe no nosso 
sistema solar, isso porque havia adquirido 
ultra-visão, pois me encontrava num sistema 
interplanetário. 
 Curiosamente, eu não estava com a 
famosa roupa EMU, a tal Unidade Móvel 
Extraveicular, usada pelos astronauta, quando 
precisam sair da nave a fim de explorar uma 
superfície ou realizar consertos externos em 
sondas espaciais ou na própria nave. Eu estava 
com aquele vestidinho usado, de fundo azul 
marinho estampado com folhas e floes verdes, 
azuladas claras e vermelhas, mais pra roupa 
de boneca e caminhava leve do solo, como 
dançando sobre nuvens de algodão coloridos 
e nada de chegar num horizonte. 
 A principio, pensei que estava na 
estrela Trappist-1, de um dos três planetas 
recém descobertos pouco maior que Júpiter, a 
cerca de 40 anos luz do nosso planeta e com 
temperatura similar à nossa. Ou estaria eu na 
nebulosa Trífida? Acho que não, esta fica a 
5.500 anos luz na constelação de Sagitário, 
(nem gosto desse signo) além de ser muito 
caliente diante de grandes quantidades de 

hidrogênio central, aquecida por estrelas 
jovens. Geralmente, quando pensamos em 
velocidade da luz, logo nos vêm à mente uma 
viagem ultra rápida, onde podemos ir de um 
ponto a outro instantaneamente, uma vez que 
a luz toma o posto de maior velocidade do 
Universo e nada pode ultrapassá-la ou 
alcançá-la.  Porém, não é bem assim, vejam 
que a luz do Sol demora, por exemplo, cerca 
de 8 minutos para chegar até a Terra e em 
minutos de sesta, eu havia chegado além de 
estrelas, de Segundo Sol, porque, O Tempo 
não Pára e Sem Orgulho e Paixão, naquela 
Malhação intergaláctica, despertei com 
minhas colegas chamando, que era hora do 
Programa Estrelas da Angélica, na Globo. 
 Puxa vida, eu nem tinha encontrado o 
Capitão Marvel! Ainda bem que mesmo num 
rápido sonho que pareceu uma eternidade, as 
aulas de geografia na faculdade, me ajudaram 
muito, tanto assim, que no fim, pude escrever 
um pouco sobre este devaneio onírico, aqui no 
Nosso Lado do Paraíso, um sonho real, como 
diz a musica do Lorde Dannyelvis. 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós em 
turismo.
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empresarial e artesanato; shows 
regionais e nacional; eleição da 
Garota e Garoto Pesca. A 
Secretaria de Pesca e Agricultura 
de Barra do Garças e as empresas 
apoiadoras montaram uma 
estrutura para dar condições aos 
expositores e competidores 
participarem do festival.
 Segundo o secretário da 
pasta, Paulo Henrique Borges, 
todo o trabalho foi planejado para 
que o festival, que não realizado 
há 14 anos, voltasse a ser 
realizado na cidade. “Isso é fruto 
des se  e s fo rço .  Todos  s e  
empenharam e o resultado não 
poderia ter sido melhor. Agora, 
em 2019, vamos trabalhar para 
d o b r a r  o  n ú m e r o  d e  
competidores”, concluiu.

anhada pelos rios Garças Be Araguaia, a cidade de 
Barra do Garças, divisa 

de Mato Grosso com Goiás, 
realizou entre os dias 30 de agosto 
e 2 de setembro o Festival de 
Pesca Esportiva, que reuniu cerca 
de 50 competidores dos dois 
estados e Distrito Federal. 
Apoiada pelo Sindicato do 
Comércio Varejista de Cáceres 
(Sincovac), a equipe Karajá, da 
família Reis, ficou em primeiro 
lugar e, de quebra, bateu o 
recorde da competição.
 Além do prêmio, um 
barco de alumínio com motor 18 
HP com capacidade para oito 
pessoas, a equipe levou uma boa 

impressão do evento realizado na 
cidade. Para o presidente do 
Sindicato, Sebastião Giraldelli, 
eventos como este devem ser 
mais explorados, fomentando o 
turismo e o comercio local. 
“Incentivar esse tipo de evento é 
primordial, pois contribui em 
muito na economia local, fazendo 
o  comérc io  g i ra r.  Quero  
agradecer também o emprenho da 
equipe Karajá em desenvolver 
muito bem o seu trabalho dentro 
da competição e até fora dela, 
fomentando o turismo através da 
pesca esportiva.”, explicou.
 O evento, realizado no 
Porto do Baé, trouxe uma série de 
atrações, como feira náutica, 

p r o t e ç ã o  d o  C e r r a d o  e  
reconhecimento de seus povos 
para a manutenção da cultura 
alimentar regional. A reportagem 
do Correio Cacerense pode 
constatar na feira, produtos 
típicos da cultura regional como o 
bolo e arroz, a paçoca de pilão, o 
pequi, cumbaru, aluá, entre 
outros.
 O qu i lombola  Lu iz  

culturais da tradição mato-
grossense como o Sir i r i ,  
rasqueado e dança afro, além do 
Cine Cerrado com exibição de 
filmes e documentários.
 S e g u n d o  o u t r a  
coordenadora,  Érica  Sato 
Catelan, tesoureira da Artep, 
atividades como esta, têm como 
objetivo sensibilizar a população 
sobre a importância da defesa e 

ntecipando-se ao dia 11 Ade setembro, esta radiosa 
terça feira, quando se 

celebra o Dia Nacional do 
Cerrado, e aproveitando da 
canícula do final de semana,  a 
Assoc iação  Regional  das  
Produtoras Extrativistas do 
Pantanal (ARPEP) em parceria 
com o Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional 
(FASE), realizou na noite de 
domingo último na Praça Barão 
do Rio Branco, a 4ª edição da 
Feira Agroecológica do Cerrado 
na cidade de Cáceres.
 O evento que reuniu 13 
expositores e teve a a presença de 
centenas de pessoas das 18h00 às 
22h00, teve como lema segundo a 
engenheira agrônoma Francieli 
Paula de Castro, uma das 
coordenadoras da feira, o resgate 
da Cultura Alimentar da nossa 
gente, em alusão a data que reitera 
a defesa e a proteção do bioma.
 Esta 4ª edição teve 
participação da agricultura 
familiar e agroextrativista da 
região, grupos e movimentos 
sociais urbanos, apresentações 

grupos de produção da Arpep, 
p o s s u e m  u n i d a d e s  d e  
b e n e f i c i a m e n t o  e m  s u a s  
comunidades e assentamentos, 
r e a l i z a n d o  a  c o l e t a  e  
beneficiamento dos produtos de 
forma segura e dentro das normas 
ex ig idas  pe la  v ig i lânc ia ,  
garantindo a qualidade de seus 
produtos. Portanto, quem compra 
e consome estes produtos, pode 
ficar tranqüilo. (com assessoria). 

Maciel disse ser a primeira vez 
que visitava uma feira do gênero e 
que realmente tinha tudo a ver 
com a cultura de sua gente. Entre 
os expositores, grupos como: 
A m i g a s  d o  c e r r a d o ;  
Comunidades tradicionais Fruto 
da Terra; Amigas da Fronteira; 
Morraria, São José (Facão); 
Corixinha; Margaridas de 
Mirassol D'Oeste, dentre outros. 
 Conforme Érica Sato, os 

realizaram uma revista domiciliar, 
encontrando dentro de um guarda 
roupas uma quantia considerável, 
cerca de meio quilo de uma 
substância, que perguntado a fulana 
confirmou ser maconha. 
 Ainda dentro do quarto do 
casal foi encontrada uma balança de 
precisão e a quantia de R$ 1.850,00, 
parte, conforme registros, já 
identificada para pagamento dos 
possíveis fornecedores da droga, 
inclusive com os apelidos escritos no 
papel.
 No momento em que os 
policiais estavam realizando a 
revista no interior da residência, um 
indivíduo de iniciais S.F.C, 21, 
vulgo Chico Preto, furtou a moto de 
M.A.S. que estava em frente à 
residência, mas minutos após, foi 
grampeado nas redondezas e 
juntamente com a amásia do 
traficante fujão, encaminhado até a 
delegacia de policia para as devidas 
providências. 

o último sábado, 8, por volta Ndas 10h50, a Policia Militar 
de Cáceres  realizava 

rondas pelo Residencial Jardim 
Universitário, quando vislumbrou 
um suspeito conduzindo uma moto 
Titan, de cor cinza, placas NJP 7289, 
e que ao ser enquadrado, em frente a 
sua casa, jogou algo dentro do 
quintal, tendo a sua amásia fechado o 
portão, ao notar a presença da PM.
 Enquanto um policial  
mantinha o suspeito imobilizado, o 
outro subiu no muro e notou que o 
motociclista havia atirado no 
quintal, um papelote, aparentando 
s e r  m a c o n h a .  O s  f a r d a d o s  
encontraram dificuldades por parte 
da amásia do individuo F.M.R.S, 25, 
para adentrar na residência e 
enquanto dialogavam com ela, o tal, 
M.A.S, 26, aproveitou pra vazar.
 Com a evasão do suspeito, 
os policiais mesmo a contragosto da 
moradora, que alegava ali nunca ter 
sido ponto de revenda de drogas, 

FRUTOS DA TERRA

Sucesso na Praça Barão a 4ª edição
da feira Agroecológica em Cáceres 

Evento incentivando o trabalho de grupos de mulheres extrativistas, gerando renda e autonomia para elas, cumpre meta de valorizar a preservação do cerrado

Da Reportagem Local

O povo compareceu prestigiando a feira agroecológica   

Foto: JCC

FESTIVAL DE PESCA

Equipe de Cáceres fatura 1º lugar
e bate recorde em Barra do Garças
J.O c/ Redação

Família Reis, ficou em 1º lugar e bateu o recorde da competição   

Foto: Assessoria

MOCÓ DE NOIADOS

Policia estoura boca de fumo 
no Residencial Universitário

Redação c/ R.M

Dinheiro e droga foram apreendidos na boca do Universitário   

Foto: PM/MT

Igualmente ao novo flagrante, a 
droga era procedente da fronteira 
Mato Grosso/Bolívia.

Patrimônio, em Uberlândia, onde 
cumpriu pena no Presídio 
Professor  Jacy de  Assis .  
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droga seria o continente Europeu. 
 Fábio foi preso em 
Palmeira e com seu comparsa 
Ayhala e a droga, encaminhados à 
delegacia da Polícia Federal de 
Jataí em Goiás, ambos autuados 
em flagrante por tráfico de 
drogas. Destaque-se que o mulão 
condutor da cocaína, Ayhala 
Arantes da Silva, já fora preso em 
4 de dezembro de 2012 com 7 kg 
de pasta base de cocaína no bairro 

que havia carregado a cocaína na 
localidade conhecida como Vila 
tabuleta em Glória D'Oeste, 
região de Cáceres, Mato Grosso e 
que ela seria entregue à Fábio 
Braz, em Palmeira de Goiás e que 
ambos deveriam seguir para Itajaí 
em Santa  Catar ina,  onde 
receberia R$ 50 mil pelo 
transporte. 
 A  p o l í c i a  e s t á  
investigando se o destino final da 

urante uma operação Dconjunta Grupo Especial 
de Fronteira (Gefron), 

Polícia Federal de Cáceres, 
policiais civis de Primavera do 
Leste e militares do Rotam de 
Goiás na véspera do feriado de 
Sete de Setembro, foi possível a 
apreensão de aproximadamente 
100 quilos de cloridrato de 
coca ína ,  na  GO-452  nas  
proximidades da cidade de Rio 
Verde. Na ocasião foi preso o 
transportador da droga, Ayhala 
Arantes da Silva, 40 e quem 
receberia a cocaína, Fábio Pereira 
Braz, 28.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
assessoria do Gefron, droga foi 
localizada no interior das 
forrações da cabine de um 
caminhão Volvo FH-12, com 
placas Uberlândia(MG), que era 
dirigido por Ayhala, e outra parte 
estava no assoalho da carreta. 
 A d r o g a  q u e  s e r i a  
encaminhada posteriormente à 
Itajaí (SC), está avaliada em R$ 5 
milhões, segundo os agentes, que 
também informaram que Fábio 
está envolvido em vários crimes 
de morte em Goiás.
 Ayhala segundo o relato 
da operação, disse aos policiais 

 O acidente ocorreu no 
entroncamento com a MT 339 e o 
motorista do Gol sentido IV 
Marcos para Araputanga, e na 
Curva da Casemat, onde existe 
entroncamento, mas deveria 
existir um trevo, quando o Pálio 
c ruzou a  p is ta ,  fazendo a 
conversão a esquerda para 
acessar a outra rodovia, o Gol 
surgiu na curva, em velocidade 
maior que o outro veículo e não 
t e v e  c o m o  o s  c o n d u t o r e s 
evitarem o acidente.
 Segundo a Polícia apurou 
até o momento o motorista do Gol 
e s t a r i a  s e m  c i n t o  e  f o i 

ais um acidente foi Mregistrado na MT 175, 
curva da Casemat, 

desta feita, na tarde do sábado 
último, 8, por volta das 16h30, 
r e su l t ando  em fe r imen tos 
generalizados no condutor do 
Volks-Gol branco de placas JYZ 
5363, Gean Carlos Crisóstomo 
Silva, 20, após abalroamento com 
um Fiat Pálio. Em razão da 
batida, ele, que segundo se 
apurou não usava o cinto de 
segurança, chegou a ser lançado 
para fora do veículo, precisando 
ser medicado no hospital de São 
José dos Quatro Marcos.

arremessado para fora de seu 
carro, sofrendo ferimentos  pelo 
corpo. O mesmo foi socorrido por 
uma ambulância para o Hospital 
munic ipa l  onde  f icou  sob 
observação médica. 
 Uma ligação via 190 
acionou os Policiais militares da 
3ª Cia PM de São José acionando 
também uma ambulância do 
serviço Municipal de Saúde, para 
que socorresse possíveis vítimas 
do acidente.
 Ao chegarem ao local os 
militares se depararam com o 
condutor Gean Carlos fora da 
pista, ferido, sendo rapidamente 
socorrido para o hospital mais 
próximo. Os mili tares não 
conseguiram ouvir a versão do 
jovem, morador no bairro Jardim 
das Flores em Mirassol D'Oeste.
 O condutor do Fiat Pálio 
Luquese dos Santos, 60, morador 
de Glória D'Oeste,  que relatou os 
militares que seguia com seu 
veículo Fiat Pálio, de cor cinza,  
placas KAU 6329, sentido Quatro 
Marcos para Glória e que ao 
chegar ao entroncamento com a 
rodovia MT-339,  o mesmo fez a 
conversão à esquerda para 
acessar na referida Rodovia e 
seguir para sua casa, quando 
houve o acidente. 

acordado ao ouvir o barulho da 
sirene, que realizava rondas pelo 
residencial Dare Riva, onde reside e 
ao olhar pela janela, constatara o 
furto  das duas motocicletas, que não 
estavam no na área da sua casa, onde 
haviam sido guardadas.
 Após a recuperação da 
Honda Biz, da esposa do cidadão, os 
policiais deram continuidade as 
buscas pela cidade, na tentativa de 
localizar a outra motocicleta, 
recebendo a informação de que uma 
motoc ic le ta  com as  mesmas 
características havia saído de uma 
residência, com o indivíduo que 
tomou rumo ignorado  e não foi 
possível  sua identificação. No início 
da tarde do domingo, os policiais 
receberam mais uma informação de 
que uma motocicleta, aparentemente 
ser a furtada, estava escondida em 
um quintal,  no final da rua Celestino 
Pereira e ali recuperaram a moto do 
rapaz, culminando com sucesso a 
operação.

 or volta das 3 horas da Pmadrugada de domingo 
último, 9, Policiais Militares 

de Salto do Céu, realizavam 
Patrulhamento pela cidade quando 
avistaram uma moto Honda Biz, na 
rodovia MT-170, saída da cidade 
para Rio Branco. Os militares 
constataram que se tratava de uma 
Honda Biz de cor verde, com placas 
JZQ-1283 e que aparentemente 
estava abandonada às margens da 
rodovia. 
 Durante a checagem via 
sistema, para averiguarem se o 
veículo era  produto de roubo ou 
furto,  chegou também ao local um 
cidadão morador em Salto do Céu, 
relatando que a motocicleta era de 
sua esposa e foi furtada juntamente 
com outra moto Honda Fan 160 de 
c o r  v e r m e l h a  q u e  e s t a v a m  
guardados na área de sua casa, 
minutos antes 
 A vítima informou ainda, 
que naquela madrugada, havia 

MADE IN BOLIVIA

Tracante dançou em Goiás com
100 kg de coca de Glória D'Oeste

Transportador de droga era acostumado na lide criminal e não aprendeu com primeiro tombo em 2012, voltando a operar no entreposto da coca na fronteira

Redação c/ Uipi/Go

Ayhala e Fábio foram autuados em Goiás por tráfico de drogas   

Foto: Divulgação

ACIDENTE NA MT 175

Motorista sem cinto é lançado
de veículo abalroado na curva

Da Redação

Acidente aconteceu na curva da Casemat onde não tem trevo   

Foto: PM/MT

Policia recupera motocas 
furtadas em Salto do Céu

ABANDONADAS

Ass-PM c/ Redação

Uma das motos furtadas, estava abandonada na saída da cidade   

Foto: Com 17º BPM
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 Ministério Público do Estado Ode Mato Grosso, por meio da  
P r o m o t o r i a  d e  J u s t i ç a ,  

juntamente com a Casa Lar Abrigo Flor 
de Acácia de Araputanga, através da 
Portaria 01/2018, convoca a população 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

de Araputanga, Figueirópolis D'Oeste, 
Indiavaí e Reserva do Cabaçal, para 
Assembléia Geral - Eleição para 

composição da nova diretoria do Lar 
Abrigo Flor de Acácia de Araputanga.
 A Assembléia Geral será 
realizada no dia 1º de outubro de 2018, 
às 18h30, na Promotoria de Justiça, 
situada na Rua Marquês de Pombal,  
Ba i r ro  Ja rd im Pr imavera ,  em 
Araputanga.
 Os cargos a serem preenchidos 
serão os de Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro Vice -Tesoureiro, Secretário 
e Vice-Secretário, bem como dos 04 
(quatro] membros componentes do 
Conselho Fiscal, de modo que todas as 
pessoas interessadas poderão se 
inscrever, caso queiram se candidatar. 
 As inscrições estão sendo 
acolhidas até o dia 13 de setembro e a 
f i cha  jun tamente  com demais  
documentos pessoais, devem ser 

encaminhados à Promotoria de Justiça 
de Araputanga, de segunda à sexta-feira, 
entre 12h00 e 18h00. O MPE e a 
Diretoria da Instituição em questão, 
farão as devidas análises, deferindo ou 
não os pedidos.
 A Casa Lar Abrigo Flor de 
Acácia de Araputanga, foi inaugurada 
no dia 2 de abril de 2012 como abrigo 
para Crianças e Adolescentes em 
situação de risco, objetivando propiciar 
para a criança e adolescente em tais 
condições, um lar descente, onde ela 
pode se sentir feliz e amada. 
 Ali, elas recebem apoio 
psicopedagógico, psicossocial, a 
visitação do Juiz e do Promotor da 
Infância e da Juventude, parentes podem 
visitar e, a meta é mesmo resgatar esse 
vinculo.

 Operação Independência nas Arodovias federais de Mato 
Grosso foi encerrada às 23h59, 

de domingo (10), pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). De acordo 
com o balanço divulgado, a boa notícia é 
que houve uma redução de quase 30% 
no número de acidente nas estradas que 
cortam o Estado.
 A ação foi iniciada a zero hora 
da última quinta-feira (6) e contou com 

reforço policial. Dentre as ações mais 
observadas pelos agentes estão: excesso 
de  ve loc idade ,  u l t r apassagens  
indevidas, passageiros sem o cinto de 
segurança e à alcoolemia ao volante.
 Os radares móveis capturaram 
1.426 imagens de veículos trafegando 
com velocidade superior a máxima 
permitida na via. 71 motoristas fizeram 
ultrapassagens indevidas e foram 
autuados, 20 condutores transportavam 

passageiros sem o cinto de segurança e 
outros 8 foram multados por não terem 
utilizado a cadeirinha no transporte de 
crianças.
 Nos 4 dias de operação, os 
PRFs realizaram 800 testes do 
etilômetro, que resultaram em 17 
autuação e 5 condutores foram detidos 
após apresentarem concentração de 
álcool superior a 0.34 mg/l, o que é 
considerado crime pelo CTB. Outras 6 
pessoas foram detidas por crimes 
diversos, entre eles tráfico e mandado de 
prisão em aberto e uso de documento 
falso. As ações de educação para o 
trânsito atingiram mais de 600 pessoas.
 No balanço, 29 acidentes 
foram registrados nas rodovias do 
Estado, 34 pessoas ficaram feridas e 4 
pessoas morreram.  Na noite de sexta 
(7), uma pessoa morreu após colisão 
frontal entre caminhão e veículo de 
passeio na BR-163, em Guarantã do 
Norte. No sábado (8), uma colisão 
frontal entre duas motocicletas deixou 
dois mortos na BR-070, em Campo 
Verde e na noite deste domingo (9), o 
motorista de um caminhão morreu após 
sair de pista e tombar na BR-070, em 
Poconé. No ano passado, de 5 a 9 de 
setembro, foram 47 acidentes que 
resultaram em 40 feridos e 6 mortes. 
(Com informações da assessoria de 
imprensa).

EM ARAPUTANGA

Lar Abrigo Flor de Acácia
vai eleger a nova diretoria
Assessoria c/ Redação

As inscrições estão sendo acolhidas até o dia 13 de setembro e a ficha juntamente com demais documentos pessoais, devem ser encaminhados à Promotoria de Justiça de Araputanga, de segunda à sexta-feira, entre 12h00 e 18h00

A melhor segurança se faz acolhendo crianças em situação de risco   

Foto: Ilustrativa 

BALANÇO PRF

Feriadão registrou 29 acidentes 
com quatro mortes nas rodovias
S.N/GD e Redação

Novidade foi a redução de quase 30% em acidente nas estradas   

 Foto: Arquivo

Cáceres-MT, terça-feira 11 de setembro de 2018

escan te io ,  E lder  San tana  
cabeceou e obrigou o goleiro 
Victor Souza a cair com uma mão 
só no canto esquerdo para fazer 
linda defesa e evitar o gol de 
empate.
 Pimentinha, no contra-
ataque em velocidade, chutou na 
área, Tchô meteu uma bomba, 
mas a bola bateu em Ednei. 
Escanteio para o time de Ribeirão 
Preto. Daniel levantou na área de 
perna esquerda, Caio foi de 
cabeça, a bola caiu na pequena 
área, Élder tentou meter uma 
bomba, atento o goleiro Victor 
saiu para agarrar e livrar o perigo.
 Hiltinho do Cuiabá, aos 
30 minutos, tentou pegar a bola de 
Salino, chegou muito forte e 
levou o primeiro cartão amarelo 
do jogo. Hiltinho pela esquerda 
cruzou para Danilo que limpou a 
marcação, não perdoou e estufou 
as redes do Pantera: 2 a 0 Cuiabá. 
Os torcedores do Botafogo 
vaiaram a equipe no fim do 
primeiro tempo.
 As duas equipes voltaram 
s e m  a l t e r a ç ã o  n a  e t a p a  
complementar. Hiltinho na 
triangulação pela direita tentou 

chutar cruzado, mas o goleiro 
João Lucas pegou com facilidade. 
Eduardo Ramos puxou Salino 
pela camisa e levou o segundo 
amarelo para o Cuiabá. Pardal 
levantou na área pela direita 
Jenison subiu foi de cabeça, mas 
mandou para fora. Aos 15 
minutos saiu Élder Santana para 
entrada de Gilsinho.
 Em cruzamento pela 
esquerda, a bola sobrou para 
Pimentinha, que dominou, mas 
não acertou a pontaria e só foi 
linha de fundo. Danilo tabelou 
com Alê, Jenison recebeu livre 
invadiu a área, mas o goleiro João 
Lucas saiu para livrar o terceiro 
gol. Pimentinha dominou na área 
passou por dois, acionou Yuri, 
que perdeu a chance de frente 
com o goleiro Victor. Hiltinho 
visivelmente cansado saiu para 
entrada de Doda.
 Aos 29 minutos, Doda 
pelo canto esquerdo rolou para 
Jenison, que brilhou novamente, 
e chutou forte no canto esquerdo 
do goleiro João Lucas: 3 a 0 
Cuiabá. A torcida começou a 
deixar o estádio de Ribeirão 
Preto. Fim de jogo.

os  se te  par t ic ipantes  Dconfirmados para a Copa 
F M F,  o  M i x t o  é  o  

retardatário. Com estréia marcada 
para o próximo dia 22 diante do 
Poconé Esporte Clube, o Alvinegro 
da Vargas ainda não tem uma data 
d e f i n i d a  p a r a  i n i c i a r  o s  
treinamentos. Faltando menos de 

duas semanas para a abertura do 
torneio seletivo à Copa do Brasil do 
próximo ano, até a participação do 
clube está em dúvida. 
 O presidente Valter Hudson 
vai aproveitar o fim de semana para 
decidir se entra ou se licencia da 
competição que dará ao campeão a 
terceira vaga do futebol estadual à 

Copa do Brasil. O dirigente 
reaf i rmou a  di f iculdade do 
A l v i n e g r o  c o n s e g u i r  u m  
patrocinador master à Copinha. 
 Segundo ele, para tentar 
brigar pelo título de campeão, o 
custo ficará em torno de R$ 200 mil. 
“É muito difícil fazer futebol sem 
dinheiro, sem suporte financeiro. O 
M i x t o  n ã o  t e m  a i n d a  u m  
patrocinador que possa cobrir as 
despesas na Copa FMF. Estamos 
estudando meios para viabilizar a 
nossa participação. Se não tiver 
mecanismos viáveis, o caminho é 
não disputar”, ressaltou Valter. 
Quanto ao elenco de jogadores e 
comissão técnica, o dirigente 
mixtense afirmou que já está tudo 
acertado com o técnico Toninho 
Pêsso. O treinador ainda se encontra 
em Minas Gerais, aguardando um 
aval para se apresentar e iniciar os 
treinamentos. 
 “O Toninho já tem os 
jogadores contatados. Ele está no 
aguardo de uma posição da diretoria, 
mas a gente já está definindo tudo,” 
finalizou o mandatário alvinegro.

FINAL SÉRIE C

Cuiabá fatura o Botafogo 
e vai pra disputa do titulo

Dourado de Mato Grosso não refugou diante do Pantera e meteu três golaços no adversário, passando para a fase final do titulo da série C do Brasileiro 2018

S.N c/ Redação

 Cuiabá Esporte Clube Oderrotou por 3 a 0, o 
Bo ta fogo  (SP) ,  no  

estádio Santa Cruz na tarde de 
sábado último, caminhando agora 
para a disputa do titulo da série C 
do Brasileiro, que acontece no 
próximo final de semana. Apesar 
da derrota em casa, o Fogão assim 
como o Cuia já está na série B em 
2019 e a etapa semifinal foi 
apenas seletiva para a disputa do 
titulo. 
 J o g a n d o  b e m ,  o  
representante de Mato Grosso 
teve uma boa atuação, passando 
com facilidade pelo Pantera que 
teve a melhor campanha no 
Grupo B e terminou a primeira 
fase na liderança.
 O pr ime i ro  go l  do  
Dourado saiu logo nos primeiros 
minutos. No contra-ataque 
Danilo levou em velocidade pela 
ponta esquerda, a marcação 
falhou, ele cruzou rasteira na área 
e Jenison só teve o trabalho de 

empurrar para o gol: 1 a 0 Cuiabá 
aos 4 minutos. A partir do gol, o 
B o t a f o g o  c o m e ç o u  a  s e  
movimentar mais e a chegar com 
mais perigo no campo do 
Dourado.

 Alê dominou e partiu no 
con t ra -a taque  pe la  pon ta  
esquerda, tocou para Marcos 
Martins, mas no cruzamento para 
Jenison, a defesa chegou junto e 
afastou o perigo. Em cobrança de 

Cuia apagou o Fogão, dentro da casa do Pantera em Sampa   

Foto: reprodução

BAGUNCINHA

Mixto ainda não iniciou
treinos para Copa FMF

G.D c/ Redação

Diretoria do Mixto admite nem disputar a Copinha da FMF   

Foto: Vanessa Fogaça
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

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

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 juiz da Sétima Vara OCriminal de Cuiabá, 
Marcos Faleiros da Silva, 

negou os pedidos de absolvição 
sumária dos réus de uma ação 
penal derivada da operação 
“Convescote”, deflagrada pelo 
Gaeco em junho de 2017 e que 
apura prejuízos aos cofres 
públicos de Mato Grosso da 
ordem de R$ 3 milhões. O 
processo aponta que 22 pessoas 
faziam parte do esquema.
 Faleiros justificou a 
existência de “fortes indícios” de 
crimes para negar a absolvição 
dos réus. “Ao contrário do que 
estabelecem as teses defensivas, 
v e j o  q u e  n ã o  h o u v e  a  
comprovação de manifesta 
excludente de ilicitude do fato, 
excludente de culpabilidade, 
extinção de punibilidade ou que o 
fato narrado na denúncia não 
constitua crime, pois há fortes 
i n d í c i o s  d e  a u t o r i a  e  
materialidade delitiva, conforme 
evidenciados  na  exordia l  
acusatória”, diz trecho da 
decisão. A decisão não é a 
sentença do processo tendo em 
vista que o juiz apenas analisou os 
pedidos de absolvição sumária, 
relativos à defesa preliminar dos 
réus. O processo continuará 
tramitando até seu desfecho - que 
não possui data para ocorrer. A 
“Convescote” foi uma operação 
deflagrada pelo Gaeco em junho 

de 2017 e que apura a atuação de 
uma organização criminosa que 
teria desviado pelo menos R$ 3 
milhões dos cofres públicos de 
Mato Grosso envolvendo o 
Tribunal de Contas do Estado e a 
Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso.
 As fraudes consistiam na 
emissão de  notas  f i sca is  
superfaturadas por serviços que 
não eram realizados, por meio da 
Fundação de Apoio ao Ensino 
Superior Público Estadual 
(Faespe), ligada a Unemat. 
 As investigações relativas 
ao TCE-MT apontam que o 
técnico de controle público 
externo do órgão, Marcos José da 
Silva, detinha o controle sobre 
quais empresas prestariam os 
serviços dos convênios da Faespe 
com o Tribunal. 
 A s  o r g a n i z a ç õ e s  
escolhidas por ele só existiam no 
papel e emitiam notas fiscais 
superfaturadas de serviços que 
não eram realizados. Na época 
das fraudes, ele ocupava o cargo 
de Secretário Executivo da 
Administração do TCE-MT, 
responsável pelo gerenciamento 
de todos os convênios e contratos 
da Instituição.
 A denúncia sugere que 
Marcos tinha como braço direito 
no esquema sua própria esposa, 
Jocilene Rodrigues de Assunção, 
que era responsável por “aliciar” 

as empresas fantasmas que 
emi t iam as  notas  f i sca is  
s u p e r f a t u r a d a s .  U m  d o s  
“empresários” que faziam parte 
do esquema afirmou que 75% dos 
pagamen tos  f e i t o s  a  e l e  
retornavam ao servidor do TCE-
MT.
 O Gaeco assinala ainda 
que a AL-MT também estava 
envolvida na fraude. De acordo 
com o depoimento de um dos 
“empresários laranja” que 
emitiram notas frias, Sued Luz, 
assessores do ex-presidente da 
AL-MT, Guilherme Maluf, o 
superintendente de Planejamento 
Estratégico da Casa de Leis, 
coronel Adriano Denardi, e o 
prestador de serviços da Faespe, 
Márcio José da Silva, eram os 
responsáveis por atestar os 
serviços não realizados pelas 
empresas de “fachada”.
 A fraude contava ainda 
com uma funcionária do Sistema 
de Cooperativas de Crédito do 
Brasil, considerada pelo Gaeco 
como “o braço da organização 
criminosa” dentro da instituição 
financeira. Elizabeth Aparecida 
Ugolini, conhecida como “Bete”, 
permitia que os membros da 
suposta quadrilha gerenciassem 
contas bancárias de terceiros sem 
autorização. Ela teria recebido 
pelo menos R$ 5.395,00 de 
Jocilene Assunção por sua ajuda 
no esquema.

OPERAÇÃO CONVESCOTE

Justiça nega absolver acusados
por desvios milionários em MT

Decisão ainda não é a sentença do processo tendo em vista que o juiz apenas analisou os pedidos de absolvição sumária, relativos à defesa preliminar dos réus

F.A c/ Redação

Operação foi desencadeada pelo Gaeco em junho de 2017   

Foto: Arquivo

 edro Henrique Costa do PNascimento, 28, morreu 
a p ó s  t e r  o  c r â n i o  

esmagado a pauladas por 
popu la re s  depo i s  de  s e r  
apontando como o suspeito de 
matar o taxista Marcelo da Costa 
Pinto, 38 anos, na tarde de 
domingo último (09), em 
Rondonópolis. 
 As informações são de 
que a mulher dele, identificada 
como Kauane Gomes Barbosa, 
18 anos, estava junto com o 
marido no momento do crime. 
 De acordo com boletim de 
ocorrência, Pedro Henrique teria 
chamado o táxi para que o casal 
fosse levado até a casa da mãe 
dela. Após alguns minutos dentro 
do carro, Pedro anunciou o 

assalto e enforcou o taxista. 
 O corpo de Marcelo foi 
encontrado com as  mãos 
amarradas para trás, dentro do 
próprio carro com diversos 
golpes de facas.
 A P o l i c i a  M i l i t a r  
i n f o r m o u  q u e  r e c e b e u  
informações de que populares 
teriam localizado o suspeito 
Pedro, na região do bairro Grande 
Conquista. Relatos apontam que 
muitas pessoas invadiram o local 
e desferiram pauladas contra o 
suspeito. 
 A PM encont rou  o  
s u s p e i t o  c o m  d i v e r s o s  
ferimentos. Foi acionada uma 
equipe do SAMU, que constatou 
o óbito. A mulher do suspeito foi 
levada para delegacia.

CRÂNIO ESMAGADO

Assaltante que matou taxista 
foi linchado em Rondonópolis
Da Redação

Mulher de assaltante linchado foi presa por homicídio   

Foto: PM/MT
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By Rosane Michels

Trocou de idade ontem o nosso editor 
Daniel  Macedo,  que na oportunidade 
recebeu os  calorosos abraços  dos 
amigos e colegas. Que Deus lhe 
presenteie nesse novo ano com vitórias, 
saúde e felicidades. Receba hoje o nosso 
abraço especial e o destaque desta 
coluna.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente sua vida 
sexual e emocional. Uma 

intensa paixão pode tirar seu chão. 
Procure ser o mais racional possível e 
respire fundo antes de agir ou reagir. O 
astral pede paciência e tolerância.

Esotérico

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em seu signo e Marte em 
Aquário movimentando 
i n t e n s a m e n t e  s e u s  
relacionamentos, pessoais e 

profissionais e deixando você intolerante 
e impaciente. Procure respirar muitas 
vezes antes de responder a uma irritação, 
seja com quem for.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente sua rotina, que 
se torna mais tensa e agitada. 

Procure cuidar de sua energia vital, pois 
estará bastante alta, indicando certo 
desequilíbrio. Cuide de si mesmo com 
massagens e meditação.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente seu coração. 

Uma paixão avassaladoramente sensual 
pode invadir seu coração. Procure manter 
a racionalidade e não entrar em fantasias. 
Mantenha um contato bem firme com a 
realidade.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente sua vida 
doméstica e familiar. Sua 

casa pode ser palco de uma grande festa ou 
de um imenso movimento de pessoas. A 
compra ou venda de um imóvel não está 
descartada.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em seu 
s i g n o  m o v i m e n t a n d o  
intensamente seus projetos 
profissionais e planos de 

negócios. O momento pode ser de 
libertação de um trabalho ou carreira, que 
só traziam prejuízos em sua vida. Virada 
de 180 graus.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em Aquário 
movimentando intensamente 
sua vida material e financeira, 
abrindo portas e trazendo 

novas oportunidades de ganhos. No entanto, 
você precisa organizar seus gastos, pois este 
é um tempo em que o autocontrole deve ser 
priorizado.

Vênus em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente suas emoções. 
Você estará ainda mais 

afetivo, mas deve tomar cuidado com o 
excesso de paixões que pode levar à 
agressividade. O momento pode envolver 
o início de um novo relacionamento.

Vênus em Escorpião 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro e Marte 
e m  A q u á r i o  
m o v i m e n t a n d o  

intensamente sua vida social e as 
atividades em grupo. Um projeto que 
envolve trabalhos esotéricos, sociais ou 
políticos, pode surgir. A assinatura de 
um contrato pode ser adiada.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente seus projetos 
pessoais e profissionais, 

especialmente os que envolvem viagens e 
estudos. O período pode envolver o 
contato mais intenso com pessoas e 
empresas estrangeiras. Dias de libertação.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente sua vida social 
e aproximando amigos, 

novos e antigos, pessoas diferentes em sua 
vida. O momento pode envolver um 
rompimento com algo que o aprisionava, 
um profundo sentido de liberdade.

Vênus em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro e Marte em 
Aquário movimentando 
intensamente suas emoções, 

que passam por um momento de excessos 
e desequilíbrio. O momento pode 
envolver a necessidade de deixar para trás, 
pessoas e situações que não fazem mais 
sentido.

Parabenizamos a querida Naná Coelho 
pela passagem de mais uma primavera. 
Desejamos a você muita saúde, paz, amor 
e realizações. 

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

Em contagem regressiva para o nascimento de Matheus a 
mamãe Luciane Castrillon, recebeu o carinho das amigas e 
familiares no chá de fralda. Que essa criança venha com 
saúde trazendo ainda mais felicidades pra você. Grande 
abraço. 

Decolaram rumo ao mar, sol e muita praia as belas divas 
Gisela Rondon, Milene Garcia, Regina Chami, Rosangela 
Castrillon, Clara Luzia, Joacy Silva, Rosineia Faria. 
Desejamos uma ótima viagem e que esses dias sejam regados 
pela amizade. 

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

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


