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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
acordos tensos relacionados
às suas finanças. Se puder,
espere apenas dois dias para as
negociações. Se não puder esperar, procure
estar atento às palavras, pois as ansiedades
afloradas podem levar a mal entendidos.

**********

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
nervosismo e de instabilidade
emocional. Você deve fugir de
DRs e conversas mais densas, pois sua
paciência está limitada. Procure adiar
acordos e negociações envolvendo parcerias
financeiras e pedido de empréstimos.

A Lua se une a Urano em seu
signo e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
nervoso, em que você pode
estar irritadiço e impaciente.
Procure respirar e, se possível, medite; dessa
forma você pode acalmar seus ânimos. Não
é um bom momento para negociações e
acordos. Procure envolver-se em exercícios
físicos.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
impaciência, que pode causar
p r o b l e m a s n o s
relacionamentos, tanto nos pessoais quanto
nos de trabalho. Portanto, respire fundo e
reflita antes de agir e reagir. A tendência à
atitudes impulsivas é muito alta, portanto,
deixe a ansiedade de lado.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de confusão
emocional e dificuldade de
discernimento. O nervosismo
e a ansiedade podem ser causa de alguns mal
entendidos, especialmente com pessoas de
sua intimidade. Procure meditar e cuidar da
saúde emocional.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de nervoso e
dinâmico, especialmente no
trabalho. Sua paciência está
limitada, portanto, procure não se envolver
em trabalhos que precisem de muita
concentração e minúcia. Dia bom para
dedicar-se a atividades físicas.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
movimento na vida social,
mesmo que seja através das
redes. O dia pode ser perigoso para novos
contatos comerciais, pois você está um
pouco impaciente e ansioso. No entanto, ele
é ótimo para ideias inovadoras em projetos
em equipe.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
movimento intenso nas redes
sociais e aproximação de
pessoas interessantes, diferentes e
inteligentes. Um romance meio maluco
pode começar a qualquer momento. O
relacionamento com os filhos pode ficar
tenso. Mantenha a calma.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em seu
signo, deixando você
impaciente e com os nervos à
flor da pele. O excesso de
energia que este dia traz, pode beneficiar a
eficiência no trabalho aumentando a
proatividade. No entanto deve tomar
cuidado com as palavras, que podem escapar
irrefletidamente.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia em que estar
em casa cumprindo o
distanciamento social pode
tornar-se quase insuportável. Você quer
mudanças e não aguenta mais uma rotina
limitada. Procure respirar fundo, evite brigas
domésticas e aumente sua paciência.
Lembre-se que o limite é de todos.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de intensa
atividade, especialmente se
estiver envolvido com
projetos de publicação e internet. Você pode
estar ansioso para viajar e começar a planejar
e programar uma viagem futura. O dia é
ótimo para estudar temas relacionados à
espiritualidade.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
nervosismo e ansiedade nas
alturas. Procure envolver-se
em exercícios de respiração e medite, isso
pode ajudá-lo no controle da ansiedade e da
impulsividade. O dia é ótimo para envolverse com projetos criativos.

02

Festejou 9 aninhos de vida, a gatinha Julia
Campana Michelis Leal, que comemorou
a data com direito a bolo, docinhos e o
tradicional Parabéns. A alegria foi o
ponto alto da comemoração que reuniu a
família no aconchego do lar. Que Papai do
Céu lhe conceda um ano repleto de coisas
boas regados de muita saúde. Beijinhos...

*******************************
Flores, declarações e muito love. Parece que desta vez
o cupido acertou em cheio o coração dos jovens
Rafael Rodrigues e Rafaela Filgueira, que estão
curtindo os belos momentos proporcionados pelo
amor. Felicidades e que esse amor cresça a cada dia.

Paz e saúde ao aniversariante Antônio Mendes que
festeja mais um ano de vida e comemora a data ao lado
da família. Que a alegria acompanhe você por todos os
momentos e que Deus continue guiando todos os seus
passos, que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro.
Salute!

Em tempo parabenizamos Ronivon Barros, que
trocou de idade no fim de semana recebendo os
abraços dos familiares e rol de amigos. Que em todos
os dias de sua vida Deus possa estar iluminando seus
passos e sua luta nesta caminhada. Parabéns!!!
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Caixa de Pandoremia
De repente, agredir a honra alheia, taxar
instituições democraticamente constituídas,
inclusive aquela guardiã da pátria (STF) de lixo,
seus ministros, de vagabundos, passaram por
uma minoria acéfala, de Liberdade de
Expressão. A rede social teve canais infectados e
infestados com ameaças a terceiros, e, quando os
tais ofensores se sentem tolhidos em suas
agressões, os ditos valentões desaforados
virtuais, se arrepiam e tentam com recursos
injustificáveis, manter as libertinagens.
Não fosse a coragem e medidas legais
de mui- ínclitos ministros da mais alta corte de
justiça do país barrar em tempo parte de insultos
postados nas redes, impedindo com fulcro
constitucional as atitudes dos abusados
blogueiros & cia, os tais teriam cometido crimes
bem piores. Nunca é demais lembrar que
respeito é bom e faz bem ao bom senso cidadão.
O oposto, reflete posições de mentes
doentias típicas de agressores insensatos e mal
educados. Trocando em miúdos, aprendizes ou
aliciados pelo fascismo, uma praga mundial
presente em ditaduras do planeta. Aos que assim
procedem, importante lembrar que o fascismo é
uma ideologia política autoritária, caracterizada
pelo poder ditatorial, de repressão aos que
pensam e agem de forma diversa aos seus
conceitos. O fascismo defende o uso da força,
despreza a democracia eleitoral, econômica e
religiosa, defendendo a hierarquia social natural
do domínio das elites e a cidadania militarista.
com certeza, não é isso, que os filhos da pátria
querem para o Brasil, exceto claro, aqueles
lambe-botas dos poderosos, egocêntricos,
ignorantes e que além do próprio nariz, vegetam
arrotando valentias, quando na verdade, são
covardes usando as redes sociais para ofender o
próximo, transgredindo não apenas a lei dos
homens, mas a de Deus, hereticamente, se
dizendo Cristãos.

FORA DA PAUTA
O projeto de Lei Complementar nº 06, de 06 de
julho de 2020, que deveria ser votado na sessão
ordinária de ontem pelo legislativo, foi retirado
de pauta, por encontra-se ainda sob análise das
Comissões competentes, dentro do prazo
regimental para emissão de pareceres, devendo
entrar em pauta ainda neste mês. O referido
projeto visa alterar a nomenclatura do cargo de
Fiscal de Obras e Postura, atribuindo-lhe
também a função de Fiscal de Defesa do
Consumidor, justificando que há demanda pela
fiscalização e apuração de possíveis atos de
abuso de poder de econômico e infração a
normas de defesa do consumidor, ressaltando
também que há escassez de servidores do
quadro funcional da Administração Municipal
no exercício da função.
DIA DOS PAIS HSL
No domingo, o Hospital São Luiz, aproveitou a
data para prestar homenagens aos
colaboradores que estavam distante da família,
mas atuando no cuidado e assistência de
pacientes. A iniciativa, idealizada pelo Grupo
de Trabalho e Humanização (GTH) e a equipe
de cozinha do São Luiz, promoveu um almoço
lúdico, como um gesto de carinho e
acolhimento aos profissionais e que reforça a
importância de todos no combate à Covid-19.
ELEIÇÃO 2020
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve
decidir, ainda em agosto, sobre o melhor
horário para a votação nas Eleições
Municipais, a fim de garantir que os eleitores
possam ir às urnas para escolher seus
representantes políticos de forma limpa, segura
e transparente. O primeiro turno do pleito está
marcado para o dia 15 de novembro e, o
segundo, para o dia e 29 do mesmo mês. Está
em estudo a ampliação do horário de votação
com intuito de evitar filas, devido a
necessidade de distanciamento social adotado
em razão da pandemia. Uma das propostas é
que a votação ocorro das 8h as 20h. A
consultoria está sendo realizada por técnicos
do TSE em parceria com o Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (Impa), que está
auxiliando nos cálculos, considerando o
número de eleitores e a possível divisão do
horário de votação por faixa etária.
DESEMPREGO
O segundo trimestre de 2020 registrou recorde
na redução de 9,6% no número de pessoas
ocupadas no Brasil. No total, 8,9 milhões de
pessoas perderam seus postos de trabalho de
abril a junho, em relação ao período de janeiro
a março. Com isso, a população ocupada ficou
em 83,3 milhões, o menor nível da série
histórica, iniciada em 2012. Na comparação
com o mesmo período de 2019, a queda foi de
10,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com o primeiro trimestre do
ano, a taxa de desocupação subiu 1,1 ponto
percentual e fechou o segundo trimestre em
13,3%.
FGTS EMERGENCIAL
Os trabalhadores nascidos em julho
começaram a receber ontem (10) o crédito do
saque emergencial do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 1.045.
Apesar de a Medida Provisória 946, que
instituiu o saque emergencial, ter perdido a
validade na semana passada, a Caixa manteve o
calendário de saques, com base no princípio da
segurança jurídica. Ao todo, o governo
pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia,
beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas.
Anunciado como instrumento de ajuda aos
trabalhadores afetados pela pandemia do novo
coronavírus, o saque emergencial permite a
retirada de até R$ 1.045, considerando a soma
dos saldos de todas as contas no FGTS. O valor
abrange tanto as contas ativas quanto as
inativas.

Estes indivíduos, não estão
preocupados com as mazelas da pandemia atual,
muitos se recusam a usar máscaras, ao
isolamento provisório, a queda vertiginosa de
mais de 15% do PIB nacional em 2020, da
ameaça da volta da maldita CPMF, disfarçada de
rotulagens como IVA e CBS. Eles, deveriam sim,
usar as redes sociais para criticar estas possíveis
medidas de arrocho tributário ameaçadoras aos
pequenos e médios empresários com cascata aos
empregados, cobrar medidas que obstruíssem
agiotagens compulsórias, denunciar a
escamoteação inflacionária e os placebos
milagreiros anti-covid 19.

Acima de tudo, cobrar dos 3 poderes, a
aplicação ipsi- letter's da Constituiçáo Federal
vigente, com a equanimidade se direitos e
deveres. Assim, seriam úteis ao país e ao
próximo, atuando como fiscais da Carta Magna
junto aos poderes constituídos. Fora isso,
senhores, é fake, bagunça, baderna, crime e
como tal, os irresponsáveis devem se sujeitar ao
devido processo legal, arcando com as
consequências em abrir a Caixa de Pandoremia.
No que tange a Liberdade de Expressão,
vale lembrar que ela deve viger sim, desde que
não descambe pela agressão a honra alheia. Aí, é
pura libertinagem sem expressão, Bom Dia!

A nova direita
Nasce e começa a ganhar volume no
Brasil a nova direita, uma das estacas que
compõem o bloco bolsonarista. O que vem a ser
essa tendência, que perfis a integram e qual é a
possibilidade de esse grupamento vir a se
transformar em força decisiva no arco partidário
nacional? Para começo de conversa, essa nova
direita não escolheu o país como seu principal
habitat. Designa um partido criado em 1918 em
Israel, expande-se na Europa e finca raízes no
seio da maior democracia ocidental, os Estados
Unidos, e na América Latina, sob uma imensa
teia de fenômenos, como o autoritarismo, o
nacionalismo, o conservadorismo, o populismo e
a xenofobia, principais eixos de sua identidade.
A nova direita, por aqui, é bem diferente
da direita clássica que esteve por trás do golpe
militar de 64, apesar de agregar parcela dos
remanescentes daquele período. Mas não é uma
direita comprometida com golpes, viradas
bruscas de mesa, reimplante de ditadura militar.
Pode até reunir uma ala que ainda pensa nisso,
mas a nova direita elege o conservadorismo
como seu obelisco, a par de traços de populismo
e autoritarismo, que podem ser adotados tanto
por um ex-integrante das Forças Armadas – Jair
Bolsonaro – como por um civil identificado com
essas tendências. Portanto, o importante é o Que,
não o Quem.
Nos Estados Unidos e na Europa,
certamente contribuem para consolidar o
fenômeno a defesa nacionalista, incorporada ao
pensamento dos produtores rurais e de outros
segmentos que se sentiram prejudicados pela
invasão do seu território por “alienígenas”,
outras culturas, outros centros mundiais de
produção barata, como a China, imigrantes que

desformam culturas locais com suas novas
formas de pensar e de viver.
Nos EUA, encontraram alguém que
incorporou o ideário, Donald Trump, eleito pelo
voto conservador. Na Europa, alguns países se
retraem ante o fracasso de governantes de
esquerda e dos impactos da globalização, que
definiram novos posicionamentos, como o
Brexit no Reino Unido.
Na Hungria, Victor Orban é um bastião
contra migrantes e refugiados, defendendo,
inclusive, uma cerca de arame farpado para
evitá-los. A islamofobia ganha corpo na esteira
dos conflitos permanentes no Oriente Médio. Na
Alemanha, três partidos de direita se formaram
sob a lembrança da bandeira que lembra o
nazifascismo. A crise econômica que se espraia
pelas Nações aponta para o caminho da direita,
como se este rumo fosse o mais adequado para
levantar o progresso. Ao mesmo tempo,
desenvolve-se o ideário da alternância de poder,
que se apresenta como oxigênio para vitaminar
regimes.
No Brasil, constata-se um estado geral
de insatisfação que nasce no topo da pirâmide
social e se desdobra até as margens. Mas essas
continuam a eleger seus governantes por meio da
equação custo/benefício. No meio, há
contingentes que agem sob o império da
mudança: “não aguentamos mais, não
suportamos essa carga de impostos, serviços
precários, corrupção deslavada, dinheiro para
alguns, escassez para outros”.
Os micros e pequenos produtores
correm para a nova direita; comércio e
prestadores de serviços, também. Oprimidos por
tributos e burocracia, a eles se juntam.

EXPEDIENTE

Representantes da velha direita, saudosos dos
tempos do autoritarismo, represados até então
em sua expressão, encontram no capitão uma
janela para vocalizar anseios. Poucos defendem
um regime militar. Mas a maior fatia desse
núcleo se volta para a defesa da ordem, da
disciplina, do direito de propriedade, contra a
baderna e a devastação.
Por aí se estende o território da nova
direita. No fundo, um posicionamento contra o
“status quo”. Terá sucesso? A depender das
circunstâncias, que colocam na vanguarda das
preocupações a alavancagem da economia, a
melhoria dos serviços públicos – saúde e
educação – e a atenuação da violência na
sociedade. Oportuno dizer que a índole brasileira
tende a se afastar dos extremos e se guiar pela
bússola da conciliação, da harmonia, da paz
social.
Por conseguinte, a vontade de fazer
uma jornada em direção ao meio se apresenta
como a melhor solução. Não somos um país com
tanta beligerância como temos visto
ultimamente. In médium virtus, a virtude está no
meio.
Portanto, o amanhã será aberto com um
sol brilhante ou sob nuvens plúmbeas. A
escuridão abrigará a continuidade da polarização
e dos extremos do arco ideológico. A claridade
revitalizará nossa democracia e trará os ventos
do bom senso. Para fechar, a angústia trazida
pela pandemia precisa ser aliviada. Isso vai ter
efeito nas urnas de 15 de novembro.
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor político e de
comunicação Twitter@gaudtorquato
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ELEIÇÕES 2020

Odenilson afirma que sua pré-candidatura se impulsiona pelo forte sentimento de mudança

Dr. Odenilson reafirma pré-candidatura e diz que fará
gestão participativa e aberta aos anseios da população
Da Redação
Foto: Reprodução

O

médico oftalmologista
Odenilson José da Silva,
reafirma sua pré-candidato à
prefeitura de Cáceres e ressalta que a
decisão de colocar seu nome em
aprovação pelo eleitorado partiu do
incentivo e apoio recebido da classe
médica, profissionais da saúde e
professores da Unemat, bem como o
aval do Deputado Valmir Moretto,
que tem serviços prestados no
município, a exemplo novos leitos
de UTI para o Hospital Regional,
funcionamento do Porto de Cáceres
e retomada das obras da MT 343.
Com formação na rede
pública, o médico e professor
universitário ressalta que sempre
trabalhou no setor público, sendo
conselheiro de saúde por duas vezes
e que pretende conduzir os rumos de
Cáceres com uma gestão
participativa e democrática,
dialogando com a população,
compreendendo os sentimentos e
anseios da sociedade.
Odenilson afirma que sua
pré-candidatura se impulsiona “pelo
forte sentimento de mudança”,
destacando que tem como metas de
sua gestão a Saúde e Educação, além
do desenvolvimento do município a

referência e que atenda às
necessidades da comunidade, e
como professor sonho com a
valorização dos servidores da
educação, uma vez que Educação é o
alicerce de todas as profissões, penso
uma gestão humanizada que
reconheça direitos e deveres de
todos, respeitando o povo, a cultura,
tradição, investindo e priorizando a
saúde e a qualidade de vida,
trabalhando políticas públicas sérias
para o desenvolvimento da cidade,
como um todo”, afirmou Odenilson.
O pré-candidato ainda
destacou que vai caminhar

CONTEMPLAÇÃO

Cáceres entra na rota
do Turismo Equestre
Assessoria

Dr. Odenilson Silva, pré-candidato à prefeitura

curto, médio e longo prazo.
Questionado sobre o
colapso na saúde, ele ressaltou que
esse problema existe há anos, mas
que agora diante da pandemia ficou
mais evidente aos olhos da
população. “Nessa complexidade,
vejo em Cáceres uma falha enorme,

a falta de interligação Prefeitura,
Unemat, Comunidade e Hospital
Regional, como médico da rede
pública e como professor da Unemat
vejo essa interligação de grande
valia para muitos dos problemas
sociais.
Quero uma saúde de

COVID-19

Ações adotadas apresentam resultado, Cáceres
continua com classificação de risco moderado
Da Redação

C

áceres continua a figurar na
lista dos municípios com
risco moderado de
contaminação pelo coronavírus em
Mato Grosso. A classificação foi
divulgada pela Secretaria Estadual
de Saúde, no fim da tarde desta
segunda-feira 10. A cidade já esteve
na lista de municípios com risco
“muito alto”, quando foram
adotadas medidas mais austeras para
o combate à doença.
Além das medidas de
distanciamento social adotadas, a
prefeitura, através da secretaria de
saúde iniciou o tratamento
profilático com a Ivermectina, que
foi distribuída gratuitamente a

apresentando suas propostas e
construirá de forma participativa um
plano de governo real com zelo e
com sensibilidade.
“O nosso projeto é aberto
para todos que queiram uma cidade
melhor para viver. Tenho coragem e
vontade para mudar, é disso que
nossa cidade precisa: população e
prefeitura, lado a lado, trabalhando
juntos, porque não existe um gestor
perfeito, mas poderá existir um
prefeito que acertará muito mais
ouvindo e trabalhando junto com o
povo”, conclui.

população, o que segundo na
avaliação do prefeito Francis Maris
colaborou para a diminuição das
internações hospitalares.
Embora os números
apresentem uma estabilidade, a
população deve continuar mantendo
todas as medidas preventivas como o
uso de máscaras, higienização das
mãos e o distanciamento social.
O documento também
mostra que o único município do
Estado que configura na
classificação com risco “alto” para o
novo coronavírus é Sorriso. Ainda
de acordo com informações contidas
no boletim, além de Cáceres, 17
municípios estão na classificação de

risco “moderado” para a
disseminação do coronavírus. São
eles: Cuiabá, Lucas do Rio Verde,
Rondonópolis, Várzea Grande,
Primavera do Leste, Barra do
Garças, Sapezal, Campo Novo do
Parecis, Paranatinga, Alta Floreta,
Tangará Serra, Mirassol D'Oeste,
São José dos Quatro Marcos,
Colíder, Arenápolis, São Félix do
Araguaia e Apiacás.
De acordo com o Boletim da
SES, em Mato Grosso, foram
registradas 1.666 novas
confirmações nas últimas 24 horas,
totalizando 65.346 casos no Estado.
De acordo com os dados, 2.204 vidas
perdidas em decorrência do
coronavírus com 57 mortes nas
últimas 24 horas.
Ainda segundo o boletim,
dos 65.346 casos confirmados da
Covid-19 no Estado, 20.013 estão
em monitoramento e 43.129 estão
recuperados.

Foto: Divulgação

O

prefeito de Cáceres, Francis
Maris, recebeu a visita do
Diretor da Agência
“Cavalgadas Brasil”, Paulo
Junqueira Arantes, na fazenda Santa
Lucia, localizada a 120 km da
cidade, para conhecer de perto o
turismo equestre. Turismo esse que
está galopando nos quatro cantos do
mundo e agora começa a dar os
primeiros trotes em Cáceres.
O turismo equestre permite
ver o mundo do alto, de uma forma
única, te leva a lugares que antes era
impossível chegar, como em
pântanos, atravessar lagoas e ver o
pantanal mais afundo, chegar no
coração dos lugares mais distantes e
incríveis.

“É de tirar o fôlego, calmo,
silencioso e de uma beleza rara”,
essa foi a descrição do prefeito ao
realizar o passeio a cavalo pelo
pantanal mato-grossense.
O projeto tem o objetivo de
atrair mais turistas para região, por
ser uma prática muito forte na
Europa, Estados Unidos e Argentina,
e que está em expansão no Brasil.
Paulo Junqueira explica que
para a prática desse turismo, é
necessário paciência, pois o cavalo
anda em passos largos e calmos, para
apreciar toda a beleza da região e
conclui “Cáceres tem pleno
potencial para entrar na rota do
turismo equestre, já que é uma região
muito rica com sua fauna e flora."
Foto: Assessoria

Turismo equestre dá primeiros passos em Cáceres

Cáceres continua com risco moderado
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HOMICÍDIO

Supostamente homicídio foi motivado por ciúmes

Homem é morto ao tentar defender
irmã das agressões do companheiro
Da Redação
Foto: PMMT

M

orílio de Lima, de 40
anos, foi morto a golpe
de faca na tarde de
domingo (09), quando tentou
defender sua irmã Ana Paula das
agressões do companheiro.
A confusão que teria sido
motivada por ciúmes foi
registrada por volta das 16h 30 na
Rua São Paulo, no Bairro Luz do
Sol, próximo a rodoviária nova e
mobilizou equipes de socorristas
e da Polícia Militar.
Conforme foi apurado no
local da ocorrência, a vítima Ana
Paula informou que ela, o marido
de iniciais W.P.S. e familiares,
estavam numa confraternização
de dia dos pais e que em dado
momento estava dançando com
seu irmão Morílio, o que
despertou ciúmes no marido que

sua defesa, mas foi também
atacado, sendo esfaqueado no
pescoço e na barriga, vindo a cair
ao chão. Diante do acontecido, o
suspeito fugiu do local tomando
rumo ignorado.
Ana Paula, ainda relatou
que no momento do fato, os
demais familiares já haviam ido
embora. No local a equipe do

FLAGRANTE

Dupla que tentou roubar fazenda na
MT-175 é detida pela Polícia Militar
Redação c/ Assessoria
Arma usada, estava ao lado do corpo da vítima

decidiu ir embora. Porém algum
tempo depois, retornou a
residência e chamou por ela, que
prontamente o atendeu, quando

repentinamente ele desferiu um
golpe de faca na altura do seu
peito esquerdo. O irmão ao
presenciar a trágica cena saiu em

HORUS/VIGIA

Traficantes são mortos em operação
que apreendeu 170 kg de cocaína
Redação c/ Assessoria

C

inco pessoas morreram após
trocarem tiros com policiais
do Grupo Estadual de
Segurança na Fronteira (Gefron), em
uma ação de apreensão de drogas. O
fato ocorreu por volta das 23h30 de
sábado (08), em uma área rural nas
proximidades da rodovia MT-265, a
aproximadamente 70 km de Porto
Esperidião. Na ocasião, foram
apreendidos 170 kg de substância
análoga a cocaína.
Durante a Operação
Hórus/VIGIA, que visa o combate
aos crimes de fronteira, uma equipe
do Gefron realizava patrulhamento
rural nas proximidades da rodovia
MT-265, sentido Brasil-Bolívia,
quando percebeu movimentação
vinda de um pasto.

Corpo de Bombeiros, constatou a
morte do senhor Morílio e
encaminhou a vítima Ana Paula
ao Hospital Regional para
cuidados médicos.
Diante do fato foi
acionado a Polícia Civil e a
Politec, para os trabalhos de
praxe e o caso foi encaminhado a
divisão de homicídios.

Os policiais iluminaram a
direção dos ruídos e visualizaram
vários indivíduos armados,
caminhando rápido pelo pasto,
portando nos ombros sacos plásticos
com um certo volume. A equipe deu
ordem de parada, mas os suspeitos
responderam com disparos de arma
de fogo em direção aos policiais, e
estes revidaram.
Posteriormente, após uma
varredura no local, foram
localizados um indivíduo ferido e
um fuzil calibre .30. Enquanto a
equipe prestava socorro ao ferido,
houve mais disparos contra os
integrantes do Gefron, por parte do
restante do grupo que havia evadido
da abordagem. Novamente, a equipe
respondeu aos disparos com tiros na

direção dos suspeitos. Após a
chegada do apoio de outra equipe do
grupamento, foi feita uma nova
varredura, que resultou na
constatação de mais quatro pessoas
feridas.
Ao lado de um deles
também foram encontrados um
revólver calibre 38 com quatro
munições deflagradas e quatro
munições intactas e um aparelho
telefônico Global Star de marca
Iridium Satellite llc, modelo 9555.
Os cincos suspeitos, quatro de
nacionalidade boliviana e um
brasileiro, foram socorridos de
imediato e levados para o Pronto
Atendimento de Porto Esperidião,
onde foram atendidos pelo médico
de plantão. Porém, eles não
resistiram aos ferimentos.
Os policiais localizaram,
ainda, vários sacos de substância
aparentando ser cocaína que, após a
contagem, somaram 166 invólucros
com aproximadamente 170 kg de
substância análoga a cocaína.
Também no local foram encontradas
oito mochilas contendo gêneros
alimentícios, garrafas de água e
roupas pessoais.
O Boletim de Ocorrência foi
registrado na Delegacia Especial de
Fronteira (Defron), em Cáceres, para
providências que o caso requer. O
prejuízo estimado ao crime com a
ação foi de R$ 3.095.550,00, entre
drogas, armas e munições
apreendidas. Só com relação ao
entorpecente, foram pouco mais de
R$ 3 milhões.

Foto: Gefron

Na operação foi apreendido 166 invólucros de cocaína

Cáceres-MT, 11 e 12 de agosto de 2020

D

ois suspeitos de tentarem
invadir uma fazenda na
região da MT-175, zona
rural da cidade de Araputanga, foram
presos pela Polícia Militar, na
madrugada de ontem (10).
Os suspeitos chagaram a
atirar contra os policiais para fugir,
mas foram pegos em flagrante.
Na ação militar, foi preso
um homem de 32 anos e apreendido
um adolescente de 17 anos, além de
duas armas de fogo e munições.
A PM foi acionada via 190
por volta de 1h, o comunicante
informou que dois suspeitos haviam
invadido uma propriedade rural
localizada na Estrada da Mineração.
Ao iniciar a diligência, os militares
se depararam com os dois suspeitos
em uma motocicleta CB300. O

condutor e passageiro do veículo
desobedeceram a ordem de parada
da polícia e tentaram fugir da
abordagem policial, momento em
que na garupa da moto, um deles
tentou atirar contra a equipe de
policiais, mas a arma de fogo falhou.
Os dois homens caíram da
moto e foram capturados e
conduzidos a delegacia. Com eles os
policiais apreenderam duas armas de
fogo, sendo um revólver cal .38, uma
garrucha cal .32 e cinco munições.
A vítima relatou que estava
dormindo com as luzes apagadas
quando ouviu quebrarem a porta da
residência e se deparou com os dois
homens. A vítima, para assustar,
gritou “pega a arma, atira neles”, o
que fez com que os suspeitos
fugissem.
Foto: PMMT

Armas usada pela dupla na tentativa
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PREVENÇÃO

A entrega segue cronograma estipulado pela secretaria de saúde do município

Secretaria de Saúde realiza entrega de
Ivermectina na Zona Rural de Cáceres
Redação c/ Assessoria

Foto: Assessoria

moradores de Clarinópois
receberam a medicação.
Hoje (11) a entrega está
marcada para as 8h na
Corixinha, amanhã (12) no
Limão, dia 13 em Sapiquá, dia

14 na comunidade Paiol.
Na semana que vem
está agendado na comunidade
do Limoeiro na segunda-feira
(17) e na terça dia 18 é a vez
dos moradores de Laranjeira.

NO XILINDRÓ

Delegacia da Mulher prende suspeito de
abuso sexual contra menor em Cáceres
Assessoria

U

Equipe da Saúde trabalhando na entrega

A

Secretaria Municipal
de Saúde através da
E q u i p e
d e
Atendimento Móvel da Zona
Rural continua com a entrega
da medicação Ivermectina nas
comunidades rurais.
Na ação, a Secretaria
além de sua equipe, conta com
o apoio dos parceiros da Cruz
Vermelha, IEC e Agência
Fluvial de Cáceres, para
atender toda a demanda

necessária.
A Ivermectina foi
adotada pelo município como
medida de profilaxia, por ser
uma ação de extrema
importância e acessível, onde
toda a população pode ser
atendida.
Para ter acesso ao
medicamento, o paciente deve
estar portando o cartão do
SUS, passar pela triagem que
fornecerá a dosagem correta,

que é estipulada a partir do seu
peso.
Gestantes e crianças
menores de 5 anos com menos
de 20 kg não podem fazer uso
da medicação.
Caso seja necessário, a
equipe fará a atualização do
cartão SUS para liberar a
medicação para o paciente.
A entrega vem seguindo
um cronograma estipulado
pela secretaria, ontem

m homem investigado
por estupro de
vulnerável em
Cáceres foi preso pela Polícia
Civil no sábado (08). A ação foi
realizada pela Delegacia
Especializada de Defesa da
Mulher (DDM) para
cumprimento de mandado
judicial.
O suspeito de 21 anos
teve a ordem de prisão
decretada pela Comarca local
por estupro de vulnerável, após
investigação e representação
da Polícia Civil.
As
diligências iniciaram no mês
de maio, quando a mãe da
vítima, de apenas 12 anos,
procurou a Delegacia
Especializada de Defesa da
Mulher (DDM) da cidade para
denunciar os abusos sofridos
pela filha, que tem debilidade
neurológica e mentalidade de
uma criança de oito anos.
A mãe informou que
começou a trabalhar no
estabelecimento comercial do
seu sogro. Como não tinha com
quem deixar os filhos, passou a
levar as crianças para o
trabalho. No dia 15 de maio,
ela percebeu que a garota havia
sumido e passou a procurar
pela menina, quando avistou
alguém tentando segurar o
braço da filha dentro do
estabelecimento. Na
sequência, a menor saiu da
câmara fria do local muito
assustada e com os olhos

cheios de lágrimas.
A vítima aparentando
estar muito medo contou para a
mãe que um dos funcionários
havia lhe puxado e beijado à
força na boca. E que em outra
ocasião, a menina estava
sentada sozinha na cozinha
pintando e o suspeito passou as
mãos em sua genitália.
Diante dos relatos, a
equipe da Delegacia
Especializada passou a
investigar os fatos. Durante os
depoimentos colhidos, o irmão
da vítima afirmou que não
presenciou os abusos, porém,
ele revelou que a suspeito a
todo tempo fazia de tudo para
ficar só com a menor,
mandando que o irmão pegasse
água ou então ficasse cuidando
do cachorro do vizinho.
Com base nos indícios e
provas da prática criminosa, a
delegada Judá Maali Pinheiro
Marcondes representou pelo
mandado de prisão do
suspeito, deferido
imediatamente pela Justiça.
Após a expedição do mandado,
os policiais civis localizaram o
investigado no bairro Jardim
Paraíso.
O suspeito foi
conduzido à unidade policial e
interrogado pela delegada Judá
Maali. Posteriormente, ele foi
encaminhado para a unidade
prisional em Cáceres, ficando à
disposição do Poder
Judiciário.
Foto: Reprodução

Delegada Juda Maali
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FORA DE CIRCULAÇÃO

A droga foi encontrada no interior de um caminhão que estava apreendido em uma empresa de leilões

PC apreende 204 tabletes de maconha
em caminhão apreendido para leilão
Assessoria

Foto: PJC

relacionadas ao tráfico de drogas,
os investigadores da DRE
receberam informações de que
um caminhão chegaria à Cuiabá
transportando um grande
carregamento de entorpecentes.
C o m b a s e n a s
informações, os policiais
iniciaram pesquisas para
identificar o veículo, descobrindo
que o caminhão estava
apreendido por força de mandado
de busca e apreensão, no pátio de
uma empresa de leilões, em razão
de dívidas com uma instituição
financeira.

A equipe da DRE foi até a
empresa em que o caminhão
estava e durante fiscalização
minuciosa no veículo encontrou
dois compartimentos ocultos e
um estepe, onde a droga estava
escondida, sendo realizada a
apreensão de 204 tabletes de
maconha.
Segundo o delegado da
DRE, Vitor Hugo Bruzulato
Teixeira, as investigações estão
em andamento para identificar os
responsáveis pela carga do
entorpecente.

PREMIADOS

Prêmio de R$ 10 mil do sorteio Nota MT saiu para
consumidores de Cuiabá, Sinop e Barra do Garças
Assessoria

A

Droga estava escondida em compartimentos ocultos

A

Polícia Civil, em ação da
Delegacia Especializada
de Repressão a
Entorpecentes (DRE), apreendeu

204 tabletes de maconha, na encontrada no interior de um
manhã desta segunda-feira (10), caminhão que estava apreendido
na região do Distrito Industrial, em uma empresa de leilões.
em Cuiabá. A droga foi
Durante investigações

EM PAUTA

Queimada será tema em reunião remota
hoje entre AL e Corpo de Bombeiros
Assessoria

A

Comissão de Segurança
Pública e Comunitária da
Assembleia Legislativa
de Mato Grosso (ALMT) vai
realizar reunião remota com a
participação do comandantegeral do Corpo de Bombeiros
Militar de Mato Grosso (CBMMT), coronel Alessandro Borges,
nesta terça-feira (11), às 11h, na
Casa de Leis. O encontro será
presidido pelo deputado estadual
Delegado Claudinei (PSL).
Uma das pautas na

reunião será sobre os incêndios
florestais que ocorrem em Mato
Grosso.
“Temos ciência de que,
durante o período proibitivo de
queimadas, colocar fogo em áreas
rurais é crime sob pena de prisão e
pagamento de multa. Neste
período de seca, infelizmente, o
fogo se prolifera, e podem chegar
a ficar fora do controle os
incêndios provocados pela ação
antrópica. Sem contar as
interferências climáticas.
Foto: Fablicio Rodrigues

Reunião acontece por videoconferência

A presença do
comandante Borges nos dará um
norte de como está a atuação da
instituição no combate a essa
problemática ambiental e social”,
posiciona Claudinei, que é
presidente da Comissão de
Segurança Pública.
Na oportunidade, também
serão debatidas outras frentes de
t r a b a l h o d o C B M - M T,
apresentação de trabalhos e
projetos desenvolvidos pela
instituição, como também as
principais dificuldades
enfrentadas pela corporação e
outros assuntos relacionados.
Conforme o contexto
apresentado, os integrantes da
comissão vão avaliar as possíveis
contribuições por parte da Casa
de Leis junto à Secretaria de
Estado de Segurança Pública de
Mato Grosso (Sesp-MT).
Em relação às normas
estabelecidas pela Casa de Leis
devido à Covid-19, a reunião será
na sala Deputada Sarita Baracat,
com debate por meio de
videoconferência. A transmissão
ocorrerá pela TV Assembleia, via
satélite, pelos canais 30.1 e 30.2
(aberto HD Digital), 330.2 (Sky
HD), 10 (Net TV) e 16 (a cabo),
com abrangência para atender
todo o estado de Mato Grosso.

Secretaria de Fazenda
(Sefaz) realizou na
manhã desta segundafeira (10), mais um sorteio do
P r o g r a m a N o t a M T,
contemplando 1.001
consumidores com prêmios de
R$ 500 e R$ 10 mil. Dos
premiados com R$ 10 mil, três
são moradores de Cuiabá, um
reside em Sinop e o outro em
Barra do Garças. Confira o
resultado do sorteio por
ganhadore por município.
Vão receber o prêmio de
R$ 10 mil: Anderson Spinelli
Pimenta, Paulo Roberto
Figueiredo Moraes e Tulio
Eduardo de Oliveira Lima, de
Cuiabá; Juliano André Marini
Bessa (Sinop) e Valtemar Pereira
Dias (Barra do Garças). Essa é a
primeira vez em que os
ganhadores do valor máximo
mensal são todos homens.
Os demais 996
consumidores foram
contemplados com prêmios de
R$ 500. Quatro pessoas vão
receber R$ 1.000, pois tiveram
dois bilhetes eletrônicos
sorteados. Além dos cidadãos
mato-grossenses, dois moradores
de Goiás, um de São Paulo e um
de Mato Grosso do Sul pediram o
CPF na nota em compras
realizadas no Estado e foram
sorteados.
O Nota MT possui
usuários cadastrados e
ganhadores em todos os 141
municípios do Estado. A
amplitude do Programa foi um
dos pontos destacados pela
secretária Adjunta de
Atendimento ao Contribuinte,

Maria Celia de Oliveira Pereira.
“Entre os sorteados verificamos
uma pulverização em todo o
estado e que o interior está
solicitando o CPF na nota. Isso
demonstra a credibilidade que a
sociedade tem no Nota MT, que é
um Programa sério e que
realmente premia os sorteados”,
afirma a secretária adjunta.
Além de premiar o
consumidor, o Programa Nota
MT é uma ação de cidadania e
educação fiscal que tem o
objetivo de conscientizar a
população sobre a importância de
exigir a nota fiscal ao realizar
uma compra. Isso porque ao pedir
o documento, o consumidor
auxilia no combate à sonegação
de impostos e contribui para o
aumento da arrecadação estadual.
“O cidadão é o maior
guardião da legalidade no que se
refere ao recolhimento dos
impostos. É ele que vai lá que
adquire o produto e quando ele
pede a nota fiscal ele garante que
aquele tributo imbuído no preço
que ele pagou chegue aos cofres
do estado e seja revertido em
políticas públicas. E quando ele
também exige o CPF na nota
ainda concorre aos prêmios do
Nota MT”, explica Maria Celia.
Os números dos bilhetes
sorteados nesta segunda-feira
(10) tiveram como base o
resultado da Loterial Federal de
sábado (08).
Ao todo, estavam
concorrendo aos prêmios
1.364.688 bilhetes eletrônicos,
gerados a partir de notas fiscais
emitidas com CPF o consumidor
entre 1º e 31 de julho.

EDITAL DE LICENÇA
O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ n° 02.916.265/0016-46,
localizado no Município de Araputanga – MT, torna público que
requereu junto a SEMA-MT a Licença Prévia e Licença de
Instalação para a construção do túnel de retenção variável (TRV).
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BRASILEIRO

A partida está marcada para hoje às 20h30 (horário de Mato Grosso) no estádio, Independência.

Cuiabá enfrenta hoje em Belo Horizonte
o América na segunda rodada da Série B
Marco Stamm
Foto: Assessoria

O

Segundo jogo do Cuiabá no Brasileiro Série B

CAMPEONATO

Luverdense poderá abrir mão de
disputar Brasileiro da Série D

Cuiabá já está em Belo
Horizonte para enfrentar
o América (MG) pela
segunda rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. A partida
está marcada para hoje às 20h30
(horário de Mato Grosso) no
estádio, Independência. É a
chance do Dourado se redimir do
tropeço em casa na estreia,
quando empatou em 1 a 1 contra o
Brasil de Pelotas num jogo em
que foi superior dentro de campo.
Pela frente, o Cuiabá terá um
adversário confiante e que
estreou com vitória de 1 a 0 diante
da Ponte Preta, em São Paulo.
O Cuiabá treinou no
sábado em Cuiabá, mas sem
tempo de fazer um trabalho
específico para enfrentar o
Coelho. A preparação final será
feita a partir de hoje na capital
mineira sob a coordenação do
treinador Marcelo Chamusca. O
treinador não perdeu nenhum
atleta contundido nem suspenso e
ainda ganhou o reforço do lateraldireito Lucas Ramon,

regularizado na CBF e pronto
para jogar.
Chamusca tem o setor
defensivo bem definido com João
Carlos, Hayner, Anderson
Conceição, Everton Sena e
Romário, mas a chegada de Lucas
Ramon cria concorrência,
principalmente com Hayner. No
meio-campo defensivo o
treinador tem mantido Auremir e
Rafael Gava como donos das
posições.
Do meio ofensivo para a
frente começam as dúvidas de
Chamusca, que também tem mais
opções nas posições. Contra o
Brasil, o treinador começou com
Elvis no meio, mas trocou o
jogador por Willian Santana. No
ataque ele substituiu todos os
j o g a d o r e s . Tr o c o u F e l i p e
Marques pelo artilheiro Maxwell,
Yago por Felipe Ferreira e
Jenison por Fabrício Daniel.
No treinamento,
Chamusca deve priorizar o
posicionamento e definir quem
começa a partida.

A Gazeta

U

ma das principais forças
do futebol matogrossense, o Luverdense

está ensaiando uma possível
desistência do Campeonato
Brasileiro da Série D. Três vezes
Foto: Assessoria

Jogadores aguardam definição
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campeão estadual e dono de um
título inédito da Copa Verde na
temporada de 2017, o Verdão do
Norte vive sua pior crise
financeira, desde sua fundação no
início do ano 2000.
Há dois meses, o expresidente do clube Helmute
Lawisch chegou a cogitar a
possibilidade de fechar as portas
do time que representa a cidade
de Lucas. Desde 2017, quando
amargou o descenso da Série B
para a Série C, a equipe vem
colecionando quedas.
Ano passado, caiu para a
Quarta Divisão e perdeu receitas.
Caso se confirme mesmo a
desistência da Série D, o
Luverdense pode sofrer sanções
da CBF.
O time integra a Chave A
2 com Altos (PI), Juventude
(MA), Moto Clube (MA), River
(PI), Santos (AM), São
Raimundo (AP).
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By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
acordos tensos relacionados
às suas finanças. Se puder,
espere apenas dois dias para as
negociações. Se não puder esperar, procure
estar atento às palavras, pois as ansiedades
afloradas podem levar a mal entendidos.

**********

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
nervosismo e de instabilidade
emocional. Você deve fugir de
DRs e conversas mais densas, pois sua
paciência está limitada. Procure adiar
acordos e negociações envolvendo parcerias
financeiras e pedido de empréstimos.

A Lua se une a Urano em seu
signo e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
nervoso, em que você pode
estar irritadiço e impaciente.
Procure respirar e, se possível, medite; dessa
forma você pode acalmar seus ânimos. Não
é um bom momento para negociações e
acordos. Procure envolver-se em exercícios
físicos.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
impaciência, que pode causar
p r o b l e m a s n o s
relacionamentos, tanto nos pessoais quanto
nos de trabalho. Portanto, respire fundo e
reflita antes de agir e reagir. A tendência à
atitudes impulsivas é muito alta, portanto,
deixe a ansiedade de lado.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de confusão
emocional e dificuldade de
discernimento. O nervosismo
e a ansiedade podem ser causa de alguns mal
entendidos, especialmente com pessoas de
sua intimidade. Procure meditar e cuidar da
saúde emocional.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de nervoso e
dinâmico, especialmente no
trabalho. Sua paciência está
limitada, portanto, procure não se envolver
em trabalhos que precisem de muita
concentração e minúcia. Dia bom para
dedicar-se a atividades físicas.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de
movimento na vida social,
mesmo que seja através das
redes. O dia pode ser perigoso para novos
contatos comerciais, pois você está um
pouco impaciente e ansioso. No entanto, ele
é ótimo para ideias inovadoras em projetos
em equipe.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
movimento intenso nas redes
sociais e aproximação de
pessoas interessantes, diferentes e
inteligentes. Um romance meio maluco
pode começar a qualquer momento. O
relacionamento com os filhos pode ficar
tenso. Mantenha a calma.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em seu
signo, deixando você
impaciente e com os nervos à
flor da pele. O excesso de
energia que este dia traz, pode beneficiar a
eficiência no trabalho aumentando a
proatividade. No entanto deve tomar
cuidado com as palavras, que podem escapar
irrefletidamente.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia em que estar
em casa cumprindo o
distanciamento social pode
tornar-se quase insuportável. Você quer
mudanças e não aguenta mais uma rotina
limitada. Procure respirar fundo, evite brigas
domésticas e aumente sua paciência.
Lembre-se que o limite é de todos.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em Leão,
indicando um dia de intensa
atividade, especialmente se
estiver envolvido com
projetos de publicação e internet. Você pode
estar ansioso para viajar e começar a planejar
e programar uma viagem futura. O dia é
ótimo para estudar temas relacionados à
espiritualidade.

A Lua se une a Urano em
Touro e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Leão, indicando um dia de
nervosismo e ansiedade nas
alturas. Procure envolver-se
em exercícios de respiração e medite, isso
pode ajudá-lo no controle da ansiedade e da
impulsividade. O dia é ótimo para envolverse com projetos criativos.

Festejou 9 aninhos de vida, a gatinha Julia
Campana Michelis Leal, que comemorou
a data com direito a bolo, docinhos e o
tradicional Parabéns. A alegria foi o
ponto alto da comemoração que reuniu a
família no aconchego do lar. Que Papai do
Céu lhe conceda um ano repleto de coisas
boas regados de muita saúde. Beijinhos...

*******************************
Flores, declarações e muito love. Parece que desta vez
o cupido acertou em cheio o coração dos jovens
Rafael Rodrigues e Rafaela Filgueira, que estão
curtindo os belos momentos proporcionados pelo
amor. Felicidades e que esse amor cresça a cada dia.

Paz e saúde ao aniversariante Antônio Mendes que
festeja mais um ano de vida e comemora a data ao lado
da família. Que a alegria acompanhe você por todos os
momentos e que Deus continue guiando todos os seus
passos, que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro.
Salute!

Em tempo parabenizamos Ronivon Barros, que
trocou de idade no fim de semana recebendo os
abraços dos familiares e rol de amigos. Que em todos
os dias de sua vida Deus possa estar iluminando seus
passos e sua luta nesta caminhada. Parabéns!!!

