
O prefeito de Cáceres, Francis Maris, retornou da Bolívia mo 
último final de semana, depois de integrar uma comitiva de lideranças do 
setor produtivo de Mato Grosso onde trataram de importação e exportação, 
com o objetivo de fortalecer o comercio bilateral entre a Bolívia e o Brasil. 
No pleito, uma fábrica de uréia e um curso de medicina em San Matias.     
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Como anunciado no mês passado pelo prefeito Francis Maris 
Cruz, finalmente o povo teve de volta a Fonte Luminosa da Praça Barão do 
Rio Branco, no estilo interativa a implantada, com jatos de águas, 
equipamento para filtragem além de projetores de luzes e  com 
ornamentação musical. A inauguração aconteceu sábado ultimo, como um 
aperitivo ao 38º FIPe que começa amanhã. Página 05

A organização do FIPE 2019 deu 
início no final de semana,  à entrega dos kits 
de pesca aos participantes das diversas 
modalidades, inicialmente para a categoria 
sênior e a partir de ontem, para as demais. 
Cada kit contém uma camiseta, uma sacola 
(sacochila) e um boné. As entregas estão 
sendo realizadas na sede da Sicmatur e depois 
é só aguardar os torneios. 

Bruno Gonçalves da Silva, morreu após 
fazer uma curva em alta velocidade com sua 
motocicleta Honda e colidir em um Fiat Uno no 
final da tarde de sábado último, (6), próximo a 
Mirassol D'Oeste. Ao fazer a curva, o motociclista 
acabou invadindo a pista contrária, colidindo 
frontalmente com o Fiat Uno e no violento 
impacto, foi arremessado à margem da rodovia. 

Página 04

Daniel Ferreira do Nascimento, foi preso no final de semana em 
Jauru por policiais da PJC,  acusado da morte do ex-vereador, o 
comerciante Adilson Mantesso, assassinado a golpes de canivete no dia 10 
de maio último. O meliante confessou o crime, alegando que fora 
ameaçado dias antes pela vitima, da qual roubou uma folha de cheque após 
o crime, primeira pista para sua prisão.      Página 04

SINCRONIZADA

Inaugurada fonte interativa
em Cáceres na Praça Barão

Conforme o prefeito Francis  recém-chegado da Bolívia, a volta da fonte era uma demanda antiga da população e interativa, atende melhor ainda o lazer do povo

Moderna fonte permite às pessoas tocar e caminhar entre os jatos de água 

 Foto: JCC

CREDENCIADOS

Pescadores do festival
estão recebendo os kits

Para pegar o kit é preciso apresentar 
no ato o comprovante de inscrito  

Foto: Divulgação

ALTA VELOCIDADE

Motoqueiro encontra morte ao
invadir pista e colidir com Uno

Motociclista Bruno (detalhe) bateu forte 
contra o Uno, que teve a frente danificada 

Fotos: Reprodução

ASSASSINO FRIO

Preso confessa que matou
ex-vereador a canivetadas

O latrocida Daniel Ferreira deve passar boa temporada atras das grades   

Foto PJC-MT

VISITA A BOLÍVIA

Prefeito aposta no sucesso
com intercâmbio bilateral

Neste encontro, logística e potencialidades econômicas da Bolívia, foram o foco  

Foto: Assessoria
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e olho no conhecimento 
acumulado pela Universidade Ddo Estado de Mato Grosso 

(Unemat), o secretário de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf), Silvano 
Amaral solicitou à instituição a oferta de 
cursos e consultorias nas áreas de 
Gestão e Governança das Cooperativas 
da Agricultura Familiar. A falta de 
capacidade de gestão e o conhecimento 
limitado sobre a importância do 
cooperativismo se tornaram grandes 
obstáculos ao crescimento da produção 
e no acesso ao mercado consumidor. 

A proposta envolve a oferta de 
orientações técnicas in loco, ligadas à 
a d m i n i s t r a ç ã o  f i n a n c e i r a ,  
gerenciamento, compra e venda, e na 
prestação de assessoria para o 
ordenamento contábil das cooperativas. 
Também será avaliado o envolvimento 

produção e a comercialização 
conjuntas, por meio do cooperativismo. 
“Está comprovada a necessidade de o 
produtor aprender a trabalhar em 
equipe. Na venda isolada, o agricultor 
perde seu poder de negociação. Juntos, 
os produtores conseguem negociar um 
maior volume de produtos, obter os 
melhores preços no mercado e em 
condições de competitividade, as 
possibilidades são imensas”, defendeu 
Silvano.

En t re  a s  van tagens  do  
cooperativismo está a comercialização 
da produção em grande volume, 
garantindo maior poder de negociação; a 
compra de equipamentos, insumos, 
sementes, peças e implementos com 
menor preço; a possibilidade da 
contratação de assistência técnica; a 
obtenção de selos de qualidade do 
produto, e em alguns casos, até mesmo a 
certificação de exclusividade sobre 
determinadas produções, além da 
facilidade de acesso ao crédito, entre 
outras vantagens.

O cooperativismo também 
garante ao produtor condições para a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  l i c i t a ç õ e s  e  
concorrências públicas. A produção de 
alimentos para a merenda escolar é um 
forte exemplo da segurança jurídica 
dada aos cooperados. A merenda se 
tornou um dos principais consumidores 
da agricultura familiar no Brasil.

Fizeram parte das discussões 
para oferta de cursos o pró-reitor de 
Pesquisa e Pós Graduação, Anderson 
Fernandes de Miranda; a pró-reitora de 

de professores e acadêmicos na 
oferta de cursos de curta duração, 
voltados a capacitação financeira. A 
ideia é envolver a participação dos 13 
campus da Unemat, ampliando a 
possibilidade de alcance e atendimento 
aos produtores. 

O fomento ao cooperativismo é 
outra prioridade da parceria. Segundo a 
pró-reitora de Extensão e Cultura da 
Unemat, a professora Leonarda Grillo 
Neves, do curso de Agronomia do 
Campus de Cáceres, a universidade tem 
expertise em matéria de gestão e reúne 
um corpo técnico especializado, com 
amplo material produzido por doutores 
e m  á r e a s  e s p e c í f i c a s  c o m o  
Administração, Ciências Econômicas e 
Ciências Contábeis.

Para Silvano Amaral, a grande 
'sacada' do agricultor familiar é a 

Extensão e Cultura, Leonarda 
Grillo Neves, e a doutora em 
Agronomia, Andréa dos Santos 
Oliveira; o secretário adjunto de 

Desenvolvimento Rural da 
Seaf, Carlos Alberto de Arruda; e o 
superintendente de Agricultura Familiar 
da Seaf, George Luiz de Lima.

 Promotoria de Justiça da comarca 
requereu, em caráter de urgência, Areparos na Escola Pedro Neca em 

Porto Esperidião, desde as paredes, 
construção de novos rodapés, substituição 
de telhas podres ou quebradas, substituição 
das calhas antigas, reforma completa no 
banheiro dos alunos, substituição dos pilares 
de madeira danificados e com cupim por 
pilares de concreto; nova pintura e 
substituição do forro danificado em todo o 
ambiente escolar, substituição da fiação 
elétrica antiga e das luminárias.

O MP/MT solicitou também que a 
ação seja julgada procedente e o Estado 
condenado à obrigação de fazer reforma na 
escola, implantação e finalização do Plano 
de Desenvolvimento da Escola  ,  
climatização e construção do laboratório de 
informática.

Ainda nos pedidos, consta que o 
Estado seja instado a incluir os valores 
necessários para o cumprimento da demanda 
nas próximas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs), valendo-se para tanto, se o caso, da 
reserva de contingência, encaminhando-a ao 
Poder Legislativo nos prazos estabelecidos 
em lei, sob pena de pagar multa diária no 
valor de R$ 5 mil”.

Por último, a Promotoria de 
Justiça de Porto Esperidião pleiteou que seja 
assegurado na ação o benefício da 
prioridade de tramitação, nos moldes 
propostos pelo artigo 227 da Constituição 
Federal e artigo 4º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.  A Escola Estadual Pedro 
Neca atende aproximadamente 450 alunos.

Em 2016 a Promotoria instaurou 
inquérito civil em razão da precária 
infraestrutura na unidade, fato que vinha 
gerando prejuízos emocionais e risco à vida 
e saúde dos estudantes e profissionais. 
Como providência preliminar, foi realizada 
uma vistoria in loco, que concluiu que a 
escola deixa de ser agradável e acolhedora.

Em razão dos fatos apurados, foi 
encaminhado ofício à Secretaria de Estado 
de Educação requisitando adoção de 
providências. Por fim, o requerido 
confirmou que a solicitação de recursos 
emergenciais para reparos na instituição não 
foi aprovada e informou que o Estado do 
Mato Grosso decretou estado de calamidade 
financeira. 

Fotografias recentes do local 
deixaram mais evidente a necessidade 
urgente em realizar os reparos na estrutura.

GESTÃO E GOVERNANÇA

Seaf e Unemat discutem oferta de
cursos para agricultores familiares

Proposta envolve a oferta de orientações técnicas in loco, ligadas à administração  financeira, gerenciamento, compra e venda, e prestação de assessoria contábil

Assessoria

O fomento ao cooperativismo é outra prioridade da parceria   

Foto: Çucas Diego

Situação da escola é precária, segundo apurou o Sintep em 2016   

Foto: Arquivo

PEDRO NECA

MP requer urgências em
reformas gerais de escola
MPE-MT c/ Redação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DO ALCOOL E REFINAÇÃO DE 
AÇÚCAR E AFINS DE CÁCERES E REGIÃO-MT através de sua 
Presidente, convoca todos os trabalhadores da empresa MINERVA 
FOODS S/A com sede na cidade na cidade de Mirassol D' Oeste 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 09 de Julho de 2019, às 18 horas, na CÂMARA 
MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE, localizada na Rua 
Juscelino Kubitscheck, 3226 - Centro - CEP: 78280-000, a fim de 
serem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia: a) 
reajuste salarial, b) piso salarial e c) compensação da jornada de 
trabalho. O deliberado obrigará a todos os associados e não 
associados, ainda que ausentes ou discordantes. Cáceres, 08 de 
Julho de 2019. - GLAUCIA MARIA ANDRADE GONZAGA 
Presidente.
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d e  c o r  p r e t a  s e  
deslocava pela rodovia federal. 

Já na entrada de Cáceres 
os policiais se depararam com 
a Hilux e deram ordem de 
parada, mas o condutor 
ignorou e fugiu em alta 
velocidade em direção ao trevo 
da Cidade.

ma equipe do Grupo 
Especial de Fronteira U(Gefron) conseguiu 

recuperar uma caminhonete 
Hilux de cor branca após uma 
perseguição na BR-174 no 
trajeto entre Cuiabá e o 
município de Cáceres. 

A abordagem foi 

realizada na madrugada de 
anteontem, (7), mas o condutor 
do veículo conseguiu fugir.

De acordo com o 
boletim policial, a equipe do 
Gefron foi acionada para 
ve r i f i ca r  uma  poss íve l  
ocorrência de roubo com 
sequestro e que a caminhonete 

Houve perseguição e 
num determinado momento o 
criminoso perdeu o controle e 
bateu a caminhonete na mureta 
de entrada de um hotel, 
o p o r t u n i d a d e  e m  q u e  
empreendeu fuga, tomando 
rumo ignorado, não sendo 
localizado muito embora 
Rondas fossem feitas nas 
imediações. 

Com isso, foi 

apreendida a Hilux com 
placa de Cuiabá, uma TV e dois 
relógios, além de outros 
pertences à vítima dona da 
caminhonete. 

O veículo que com 
certeza seria levado à Bolívia 
para troca com cocaína, foi 
encaminhado para a Delegacia 
de Fronteira (Defron) para 
posterior devolução à vitima 
do roubo.

NA BR 174

Ladrão bate Hilux e vaza
da perseguição do Gefron

Na perseguição, criminoso perdeu  controle e bateu a caminhonete na mureta de um hotel, empreendendo fuga, sem ser localizado, abandonando a Hilux

Da Redação

Quadrada de alto valor foi roubada em Cuia e seguiria para a Bolívia   

Foto: Gefron/MT

 omo anunciado no mês 
passado pelo prefeito CFrancis Maris Cruz, 

finalmente o povo teve de volta 
a Fonte Luminosa da Praça 
Barão do Rio Branco, no estilo 
interativa,  implantada, com 
jatos de águas, equipamento 
para f i l tragem além de 
projetores de luzes e  com 
ornamentação musical.

A fonte interativa é 
também conhecida como fonte 
seca, pois seus jatos saem do 
piso, proporcionando uma 
ótima oportunidade para as 
pessoas interagirem e se 
divertirem com os jatos d'água.  
Segura, bonita, moderna, não 
estimula o vandalismo, quando 
desligada seu espaço pode ser 
utilizado em eventos ou festas. 
Não esperdiça água, pois esta 
retorna a um reservatório 
subterrâneo onde é tratada e 
enviada de volta para os jatos.

A  i n a u g u r a ç ã o  
aconteceu na noite de sábado 
último, (6), como um aperitivo 
da maior festa que abre as 
cortinas da cidade para o 
mundo amanhã, 10, o Festival 

Internacional de Pesca 
E s p o r t i v a ,  F I P e  2 0 1 9 ,  
cujoquinquídio promete a 
circulação de 200 mil pessoas 
em Cáceres até domingo.

De acordo com o 
prefeito Francis Maris Cruz 
que havia acabado de retornar 
da Bolívia, essa era uma 
demanda antiga da população e 
que pode ser atendida agora. 
"Desde que nós reinauguramos 
as obras da Praça Barão, o 
povo tem me cobrado sobre a 
fonte, que é tradicional da 
família cacerense. Com o 
dinheiro arrecadado do IPTU 
agora conseguimos devolver 
essa fonte para os munícipes. É 
um resgate da história e da 
tradição da cidade", afirma 
Francis.

A nova fonte custou 
cerca de R$ 500 mil dos cofres 
públicos, enfatizando Francis, 
ser um gasto feito com 
responsabilidade pelo poder 
público. 

A fonte luminosa já está 
portanto funcionando com 
efeitos luminosos e musicais, 
cerca de duas horas por dia.

INAUGURADA

Moderna fonte interativa
foi implantada na Barão

Da Redação

Prefeito Francis na entrega da fonte refeita e modernizada na Praça   

Foto: Ronivon Barros
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fato de ter sido ameaçado 
diversas vezes de morte, pelo ex 
vereador, relatando ainda que as 
ameaças aconteceram poucos dias 
antes do assassinato.

Em seu relato, o suspeito 
acrescentou que utilizou seu 
canivete de uso pessoal para matar a 
vítima, descartando logo após o 
celular e a carteira num córrego 
próximo ao local, já que tinha a 
intenção de se livrar de qualquer 

O latrocida (roubou uma 
folha de cheque da vitima após matá-
la) também foi autuado em flagrante, 
por posse irregular de munição de 
uso permitido, por ter sido 
encontradas munições calibre 22 em 
sua casa.

Durante interrogatório 
policial, Daniel confessou a autoria 
do crime, fornecendo a polícia 
detalhes da execução, afirmando que 
havia matado o comerciante pelo 

runo Gonçalves da Silva, 25, 
morreu após fazer uma curva Bem alta velocidade com sua 

motocicleta Honda Fan 150, azul, 
placas JZW 7422 e colidir em um 
Fiat Uno de placas NPC 6497, de 
Pontes e Lacerda, no final da tarde de 
sábado último, (6), próximo a 
Mirassol d'Oeste. O condutor do 
c a r r o ,  E l t o n  F r a n c i s c o  d o  
Nasc imen to ,  45 ,  e  os  t r ê s  
adolescentes passageiros, que não 
tiveram seus nomes revelados, 
sobreviveram, registrando apenas 
ferimentos leves.

Conforme apontado no 
boletim de ocorrência, Elton estava a 
caminho da Usina Cooperb, em 
Mirassol D'Oeste, quando percebeu, 
já muito próximo, a motocicleta 
Honda azul em alta velocidade se 
deslocando no outro sentido.

Ao fazer  a  curva ,  o  
motociclista acabou invadindo a 
p i s t a  c o n t r á r i a ,  c o l i d i n d o  
frontalmente com o Fiat Uno e o 
motociclista Bruno que foi 

residência,  (uma casa 
abandonada, como se apurou 
p o s t e r i o r m e n t e )  o n d e  f o i   
surpreendido pelo algoz que o matou 
a golpes de arma branca.

O assassino réu-confesso 
poderia ficar apenas no crime de 
h o m i c í d i o ,  m a s  a  s i m p l e s  
apropriação da cártula de cheques da 
vitima, pode levá-lo a responder pelo 
crime de latrocínio, cuja pena é 
pesada e sem benefícios legais. 
Daniel já está numa das celas do 
cadeião de Jauru, à disposição da 
justiça.

vestígio. Mas antes de ir 
embora, teria decidido pegar um 
cheque que estava na carteira da 
vítima, o qual posteriormente foi 
descontado pelo suspeito, o qual 
alegou estar com problemas 
financeiros.

Conforme informado à 
época, o ex-vereador Adilson 
Mantesso, era proprietário de um 
supermercado no município, tendo 
também a opção de entregas de 
marmitas nas residências de seus 
clientes e no dia 10 de maio deste 
ano, havia saido para realizar uma 

a n i e l  F e r r e i r a  d o  
Nascimento, foi preso no Dfinal de semana em Jauru 

por policiais da PJC daquela cidade, 
em cumprimento a mandado de 
prisão expedido pela justiça da 
comarca, já que o mesmo figura 
como acusado da morte do ex-
vereador da cidade o comerciante 
Adilson Mantesso, assassinado a 
golpes de canivete no dia 10 de maio 
último.

Quando do roubo seguido de 
morte (latrocínio) da vitima Sandra 
Regina em VG, André Luiz fugiu 
para Cáceres, mas com o apoio do 
Núcleo de Inteligência de Primavera 
do Leste e da Diretoria de 
I n t e l i g ê n c i a ,  a  D e l e g a c i a  
Especializada em Roubos e Furtos 
(Derf) de Várzea Grande identificou 
o bandido, que foi preso e confessou 
tudo, alcaguetando o comparsa 
Maikon Douglas, como quem 
planejou e coordenou o assalto.

Segundo o suspeito, o grupo 
tinha informações de que na casa da 
servidora tinha dinheiro e joias. Ele 
afirmou que a intenção era apenas 
roubar e disse que só atirou porque 
ela buzinou, alertando o marido que 
estava dentro do imóvel. 

A Polícia Civil também 
apurou que o grupo sabia da rotina da 
f a m í l i a  e  f i c o u  p o r  
a p r o x i m a d a m e n t e  3  h o r a s  
aguardando a oportunidade de 
enquadrar as vítimas, dentro de uma 
casa desocupada, que fica em frente 
a residência da vítima.

Nova Várzea Grande.
Na ocasião, ele estava na 

companhia dos cúmplices Jordão 
Rodrigues Neto e Maikon Douglas 
Alves dos Santos, ambos, foragidos 
e segundo apurou a policia, Maikon 
tem passagens pela polícia por roubo 
e furto. 

Em novembro de 2018, foi 
preso por arrombamento de caixa 
eletrônico em Pedra Preta e Jordão 
registra condenação por tráfico de 
drogas e está em liberdade com uso 
de tornozeleira, que ele desliga, ao 
cometer crimes.

a noite da ultima quarta 
feira, a policia prendeu em NCáceres, o homicida André 

Luiz Gomes, vulgo “Neguinho,” 20, 
suspeito de ter assassinado a 
servidora pública Sandra Regina de 
Siqueira Travaina, 48, na madrugada 
da terça-feira (2), em Várzea 
Grande, região metropolitana de 
Cuiabá. 

André confessou ter atirado 
na servidora após se assustar por ela 
ter buzinado ao ser abordada pelos 
suspeitos no carro que dirigia 
quando chegava em casa, no Bairro 

quatro foram liberados da 
unidade de saúde. 
A Polícia Judiciária Civil de 
Mirassol D'Oeste acionou a Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) para investigar o acidente.

arremessado à margem da 
pista, morreu no local. Elton e os três 
adolescentes, que também estavam 
no carro e sofreram ferimentos leves, 
foram encaminhados para o hospital 
local para atendimento médico. Os 

CANIVETADAS

Assassino confessa que matou
ex-vereador e roubou cheque

Latrocida disse que matou o comerciante pelo fato de ter sido ameaçado várias vezes de morte, pela vitima,inclusive poucos dias antes do assassinato

Da Redação

Assassino Daniel Ferreira do Nascimento, deve responder por latrocínio
   

Foto: PJC

FIM DA LIHA

Preso em Cáceres assassino
de servidora pública de VG
Da Redação

André Luiz Gomes, o Neguinho, tá enjaulado; comparsas Maykom e Jordão, foragidos   

Fotos: PJC-MT

Motociclista invadiu a contramão colidindo com Fiat Uno  

Foto: Reprodução

CHOQUE COM UNO

Alta velocidade em curva mata 
motociclista no fim de semana

O.D c/ Redação
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 prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, Oretornou da Bolívia no 

último final de semana, depois de 
integrar uma comitiva de 
lideranças do setor produtivo de 
Mato Grosso àquele país, onde de 
30 de junho a 5 de julho, trataram 
de importação e exportação, com 
o objetivo de fortalecer o 
comercio bilateral entre a Bolívia 
e o Brasil. Participaram os 
presidentes da Aprosoja, Antonio 
Galvan, da Pró-Logística, Edeon 
Vaz Ferreira, da Oeste Tangará, 
Diogo Rutinelli, a vice-prefeita, 
El iene Liberato  e  outros  
empresários.

O primeiro encontro foi 
realizado em Santa Cruz de La 
Sierra, com os empresários 
bolivianos, evento organizado 
pe lo  expor tador  Eduardo  
Gutierrez. Em seguida, visitaram 
a cidade de Bulo Bulo, para 
conhecer a indústria de uréia 
(fertilizante para a agricultura). 
Ainda em Bulo Bulo, foram 
informados que os bolivianos vão 
construir uma fábrica de sulfato 
de homônio com matéria prima 
local, para exportar.

Francis ressaltou que em 
La paz, a comitiva participou de 

energia poderá chegar á 
Cáceres com um custo menor”, 
garantiu o prefeito. Na cidade de 
Uyuni, a comitiva visitou uma 
fábrica cloreto de potássio, 
produção de lítio e o Salar de 
Uyuni, que fica na província de 
Potossi, frisando Francis que 
Mato Grosso tem um dos maiores 
rebanhos bovinos do País, 
consome muito sal e a Bolívia 
tem muita uréia e cloreto de 
potássio para negociar e a meta é 
aumentar a fábrica de uréia para 
750 toneladas por ano.

Francis explicou que a 

um encontro com o vice-
ministro de Minas e Energia, 
Alberto Echzu e com a diretora 
comercialização de Cloreto de 
Sódio, Patrícia Morales, sobrinha 
do presidente Evo Morales. Neste 
encontro, eles trataram de 
logística e das potencialidades 
econômicas da Bolívia.

O ministro afirmou que 
p r e t e n d e  i n s t a l a r  u m a  
termelétrica em San Matias. 
“Como a Bolívia tem muita 
energia, pedimos a instalação 
desta usina, pois San Matias já 
tem o gasoduto. O excesso de 

energia para oferecer ao 
Brasil .  Francis,  pediu ao 
ministro, a instalação de uma 
fábrica de uréia em San Matias 
pois já existe no local, o 
gasoduto, alegando que o frete 
pode diminuir em torno de 90%.

O prefeito destacou como 
muito positiva a viagem e que o 
grande objetivo é fortalecer o 
comercio bilateral entre os dois 
países, para ampliar a integração 
e movimentar a hidrovia do Rio 
Paraguai, concluindo que a partir 
de janeiro de 2020, a hidrovia 
estará totalmente navegável e 
isso impulsionará ainda mais o 
comercio.

por rodovia, partindo de 
Bulo Bulo até Monteiro e, por 
ferrovia até Corumbá, chegando 
até Cáceres  através da Hidrovia 
do Mercosul. “Daqui a uréia 
poderá ser distribuída para as 
regiões consumidoras. Com o 
aumento da produção de grãos, 
até 2030, deveremos dobrar 
consumo de ureia, sem derrubar 
uma árvore, apenas utilizando 
áreas de pastagens degradadas” 
assinalou.

Segundo ele, os navios 
podem chegar com uréia e 
retornar com a soja, reafirmando 
que o país vizinho tem cloreto de 
potássio, uréia, sulfato de 

identifica presos pelos 
nomes)  e mais três pessoas que 
estavam no local, foram presas.  
Conforme os patrulheiros do 
Gefron, o aparelho aéreo  ultraleve 
possivelmente seria utilizado para 
o transporte de entorpecente da 
Bolívia para Mato Grosso.

Todos os presos, droga, 
trator, ultraleve e demais objetos 
apreendidos no local, foram 
encaminhados à sede da Policia 
Federal em Cáceres, onde as 
demais providencias foram 
tomadas, como apreensão dos itens 
relacionados e a autuação em 
flagrante pelo crime de tráfico de 
entorpecentes aos envolvidos.

m ultraleve foi apreendido 
pela Polícia Federal e por Uu m a  e q u i p e  d o  

Grupamento Especial de Fronteira 
(Gefron) em Cáceres, além de mais 
de 51 quilos de pasta base de 
coca ína ,  sendo  que  c inco  
traficantes (mulas) foram presos 
durante a operação.

As prisões dos suspeitos e 
apreensão da droga e apetrechos, 
inclusive um aparelho ultraleve, se 
d e u  d u r a n t e  a ç ã o  p a r a  
cumprimento de mandado de busca 

e apreensão, expedido pela 
Justiça Federal de Cáceres, em 
duas propriedades rurais.

Nesta, as equipes do 
Gefron e da PF localizaram em um 
dos sítios, próximo ao Rio 
Sepotuba, um veículo modelo 
Kombi carregado com peças de 
trator. Durante a vistoria, foram 
encontrados diversos pacotes com 
droga no interior das peças e sem 
condições de fuga, o proprietário 
do sítio, um manjado individuo de 
45 anos, (o Gefron dificilmente 

de inscritos ou documentos 
que identifiquem a participação. Já 
para as demais categorias os kits 
passaram a ser entregues a partir de 
ontem, (8) que são o caso da pesca 
embarca e a de canoa.

O prefeito Francis Maris 
C ruz ,  t em  acompanhado  o  
andamento da preparação para o 
Festival Internacional de Pesca de 
C á c e r e s .  “ T u d o  e s t á  s e  
encaminhando para a realização de 
um evento que vai ficar na história 
do FIPE. 

Isso é o resultado da 
dedicação e empenho que lutamos 
para conseguir, através de todos os 
envolvidos nesse t rabalho”,  
destacou Francis.

 organização do FIPE 2019 
deu início à entrega dos kits Ade pesca aos participantes 

d a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s .  
Inicialmente, o material está sendo 
feito neste fim de semana para os 
competidores inscritos como 
Infantil, Juvenil e Sênior. Cada kit 
contém uma camiseta, uma sacola 
(sacochila) e um boné.

As entregas estão sendo 
realizadas na sede Secretaria de 
Turismo, no prédio do Centro de 
Eventos (Sematur) e a retirada pode 
ser feita pelos concorrentes sênior e 
por pais ou responsáveis por 
crianças e jovens que efetivaram 
suas inscrições, devendo apresentar 
no ato da entrega os comprovantes 

MERCADO BILATERAL

Francis aposta em avanços
no comércio com a Bolívia

Prefeito avaliou como positiva a viagem , que deverá resultar em mais desenvolvimento para Cáceres e MT, com a Bolívia integrada ao Mercosul

Assessoria c/ Redação

Francis e Eliene destacaram avanços em vários eixos comerciais na relação entre os países    

VOANDO BAIXO

Cinco mulas rodam com
ultraleve e 51 kg de coca
Gefron/MT c/ Redação

Droga estava camuflada em peças de trator numa kombi   

Foto: Gefron/MT

Cada kit contém uma camiseta, uma sacola (sacochila) e um boné   

Foto: Assessoria

FIPE 2019

Comissão entrega kits de
pesca para participantes 

Assessoria

Foto: Assessoria

Cáceres-MT, terça-feira 09 de julho de 2019
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Olá, a gente poderia começar o 
papo reto desta terça-feira, 9 de julho ao 
som de We Are The World, aquela 
canção idealizada e composta por 
Michael Jackson e Lionel Richie, 
gravada em 28 de janeiro de 1985 por 45 
dos maiores nomes do cancioneiro 
mundial, mas diante do ocorrido na 
sexta-feira última, melhor iniciar a 
conversa ao pé do ouvido, com  a frase, 
We are worldwide, ou seja, Nós somos 
Mundiais, porque somos do Pantanal de 
Mato Grosso. 

Só pra justificar a sexta feira 5 de 
julho, no penúltimo dia da semana finda, 
Paraty e Ilha Grande, no litoral da Costa 
Verde,  Rio  de  Janeiro ,  foram 
reconhecidas  como Patr imônio 
Mundial. 

A decisão foi anunciada pelo 
Comitê do Patrimônio Mundial da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 
durante reunião em Baku, no Azerbaijão 
e a gente volta no tempo, para lembrar 
que pela mesma rigorosa entidade 
planetária, somos bi. 

No último ano do século XX, em 
2.000 portanto, o Pantanal foi 
reconhecido como Patrimônio Mundial 
Natural pela Unesco, além de três Sítios 
Ramsars: o Parque Nacional do Pantanal 
Mato-Grossense, a Reserva Particular 
do Patrimônio Natural, Fazenda Rio 
Negro e a Sesc Pantanal. Bi, porque em 
feve re i ro  de  2017 ,  o  Comi tê  
Internacional de Aconselhamento das 
Reservas da Biosfera da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) ratificou, 
em Paris, o título de Reserva da Biosfera 
ao Pantanal, defendido em 2.000, 
considerando  a maior área úmida 
continental do planeta. 

O título de Reserva da Biosfera 
coloca o Pantanal em um rol de 669 áreas 
em 120 países que têm por finalidade a 
Pesquisa Cooperativa, a Conservação do 
Patrimônio Natural e Cultural e a 
Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável. No Brasil, são 7 Reservas 
da Biosfera: Mata Atlântica, Cinturão 
Verde de São Paulo, Cerrado, Caatinga, 
Amazônia Central, Serra do Espinhaço, 
e, claro, o nosso Pantanal. 

Aliás, na musica dos 240 anos de 
Cáceres, a Princesinha do Rio Paraguai, 
artéria vital do Pantanal, o jornalista 
editor deste periódico, menciona o titulo 
mundial de reserva da biosfera, 
reconhecido ao nosso paraíso. Sem 
nenhuma sombra de duvida, amigos, 
para saber o que é viver na essência 
divina, é preciso conhecer o Pantanal, 
morar nele, não tem adjetivos e que os 
cariocas, nos escusem, mas graças à 

Deus e à Mãe Natureza, além de 
bi, Para mi, Para Ty e para Ilha Grande, a 
gente está na dianteira. 

Claro, que é muito bom ter 
parceiros co-irmãos neste contexto, isso 
mostra que excetuando-se as mazelas 
politicas do reino tupiniquim,o mundo 
se curva às nossas belezas naturais, um 
patrimônio que os corruptos não 
conseguem destruir apesar das 
tentativas. Se no patropi, a corrupção é 
patrimônio nacional, em beleza natural, 
fauna e flora, somos patrimônios 
mundiais. 

Pela Santíssima Trindade, quer 
um exemplo maior que o nosso FIPe? 
Sem dúvida, uma das maiores provas e 
exemplos de amor à natureza viva 
pulsante na mente e atos de nossa gente 
consciente. Pano de fundo: We Are The 
World; pano de frente, We are the 
Paradise!

A chegada de Getúlio Vargas ao 
poder sinalizou uma importante 
possibilidade de transformação do 
cenário político e econômico nacional. No 
entanto, a proposta transformadora da 
revolução não tinha condições de superar 
instantaneamente a hegemonia da elite 
agroexportadora que controlava o país. 
Dessa maneira, Vargas teria dificuldades 
em limitar os poderes dos cafeicultores 
paulistas, que representavam grande parte 
do interesse político oligárquico.

Enquanto o novo presidente 
reafirmava suas alianças colocando os 
tenentes à frente dos governos estaduais, a 
insatisfação política dos paulistas 
ganhava maior força. Nesse aspecto, 
membros da oligarquia buscavam apoio 
político para pressionar o novo presidente 
a convocar uma nova constituinte. A 
realização de novas eleições seria uma 
maneira de rearticular a presença das 
oligarquias no poder e garantir os 
interesses desse mesmo grupo.

Para tanto, foi realizada a junção 
entre o Partido Democrático (PD) e o 

Partido Republicano Paulista 
(PRP) que iriam compor a chamada 
Frente Única Paulista. O movimento 
passou a ganhar apoio popular na medida 
em que o regime varguista, teoricamente 
provisório, não dava sinais claros que uma 
nova eleição seria realizada.

E m  m a i o  d e  1 9 3 2 ,  u m a  
manifestação paulista acabou gerando 
graves consequências com a morte de 
quatro jovens manifestantes: Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo. O 
incidente foi o estopim para que uma luta 
armada entre os paulistas e o governo 
provisório se concretizasse. Em São 
Paulo, o M.M.D.C. foi responsável pela 
organização da luta armada e carregava 
em sua sigla as iniciais dos jovens mortos 
na manifestação ocorrida em maio. 

A revolução, conhecida como 
Revolução Constitucionalista, teve início 
em julho daquele mesmo ano, quando foi 
oficializada a ruptura política entre os 
paulistas e o governo provisório de 
Getúlio Vargas.

A formação do chamado Exército 
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CACETE NELES!

EDUCAÇÃO PRÁ NÓS!

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
nomeou Ruth Yamamoto Medeiros como 
assessora do gabinete da presidência da Casa. 
Ela vem a ser mulher do deputado José 
Medeiros, ardoroso defensor do governo e 
independente de quem quer que seja, tal 
expediente não deixa de ser imoral, daí, que 
sempre defendemos concurso para cargos 
públicos em geral, inclusive para ministros do 
STF.

Por falar em Medeiros, ele que teve o mandato 
de senador cassado e se elegeu  deputado 
federal, voltou a detonar a exigência do exame 
da OAB para exercício da profissão de 
advogado, comparando o diploma de Direito a 
um cheque sem fundo, fato, que, claro, 
discordamos. Apenas defendemos que o MEC 
qualificasse em um exame  nacional, os 
bacharéis para a função liberal, tornando 
facultativa a anuidade do aprovado para o 
exercício da profissão. Pelo estatuto da OAB, 
mesmo formado em Direito, aprovado no 
exame da ordem, se não pagar, não pode 
advogar, um absurdo.

Pelo menos atualmente, esta obrigação se 
esbarra da Lei 13.467, de 13/7/2017, 
denominada de reforma trabalhista, que alterou 
o artigo 579 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, dando-lhe a seguinte redação: Art. 
579. O desconto da contribuição sindical está 
condicionado à autorização prévia e expressa 
dos que participem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de 
uma profissão liberal, em favor do sindicato 
representativo da mesma categoria. De uma 
forma análoga, a OAB, não deixa de ser uma 
espécie de sindicato.

O diretor da Penitenciária Central do Estado, 
Revétrio Francisco da Costa, preso acusado de 
facilitar a entrada de 86 celulares dentro de um 
freezer na unidade prisional, responde a 
processos por lesão corporal grave, tortura e 
outros crimes. Ele foi denunciado na última 
quarta-feira (3), pelo Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Organizado. Em 
março do ano passado, detentos da PCE 
fizeram uma greve pela retirada de Revétrio da 
direção do presídio. Eles alegaram ser vítimas 
de tortura, abuso de poder, xingamentos e até 
mortes por espancamento.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho, ameaçou publicar 
uma lista com os nomes dos deputados que 
deixarem o plenário para impedir o andamento 
das sessões legislativas, principalmente a 
Ordem do Dia, quando é necessária a presença 
de 13 dos 24 deputados para votação das 
matérias em tramitação. Corretíssima a decisão 
de Botelho, afinal, quem tem salário, deve 
cumprir horário, ainda mais quando o patrão é 
o povo. Além da lista, o Presidente deveria 
descontar o dia e os fins de semana, como 
acontece quando alguém falta no trabalho.

Vice-prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, 
que também é secretária municipal de 
educação, otimista na volta da viagem com o 
prefeito Francis semana passada à Bolívia, 
destacando o pedido de instalação de uma 
Faculdade de Medicina em San Matias, feito 
pelo gestor cacerense às autoridades 
bolivianas. Mesmo, porque segundo ela, 
atualmente, mais de vinte mil brasileiros 
estudam em Santa Cruz de La Sierra, 
Cochabamba e outras cidades bolivianas. 
Eliene torce para que seja viabilizado este 
pleito o mais rápido possível.

EDITORIA

Constitucionalista foi apoiado por 
outras figuras políticas que romperam 
com o governo e contou com a expressiva 
participação de jovens de classe média 
favoráveis à redemocratização do país. 
Apesar do visível apoio da população, que 
chegou ao ponto de doar jóias e dinheiro 
às tropas paulistas, a mobilização não teve 
força suficiente para superar a vantagem 
numérica e bélica do governo. 

Em setembro de 1932, as forças 
constitucionalistas já não conseguiam 
deter o avanço das tropas fiéis a Getúlio 
Vargas. Além disso, o bloqueio imposto 
pela Marinha no Porto de Santos impediu 
que os revoltosos recebessem tropas e 
suprimentos de outros estados solidários 
ao movimento constitucionalista. Pouco 
tempo se passou até que os paulistas 
reconhecessem a derrota. No ano 
seguinte, Vargas anunciou a convocação 
da constituinte e ofereceu subsídios aos 
agricultores. 
***___ Rainer Gonçalves Sousa é 
escritor, pesquisador e historiador 
paulista.

A Revolução de 9 de Julho

We are the Paradise
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apenas um turno, com cinco 
equipes participantes, das quais, 
quatro se classificam para a 
semifinal e uma será eliminada.

O Cacerense jogou e perdeu 
com: Naldo; Passarinho, Erickson, 
Odail Junior e Gabriel; Gera Gato, 
Lolô, Ramon e Igor Vieira(José); 
Eltinho e Kaique. Técnico Odil 
Soares. E o Poconé foi escalado 
com: Max; Pedro Bala, Matheus, 
Natan e Matheus Aragão; Jean, 
Brunno e Peixinho; Michel, 
Deivisson Pikachu e João Pedro. 
Técnico Hugo Alcântara.

O Cacerense ferido em seus 
brios, diante da fiel torcida Bicho do 
Mato,  tentou reagir, principalmente 
com investidas de Lolô e aos 27 
minutos, a Fera da Fronteira quase 
chegou ao empate, em cobrança de 
falta do meia Igor Vieira cruzada na 
área, neutralizada pela defesa 
adversária.

O  j o g o  p r o s s e g u i u  
equilibrado até o fim e o Poconé 
começou na frente na briga pelo 
acesso para a Série A do Mato-
g r o s s e n s e ,  j á  q u e  a  f a s e  
classificatória será disputada em 

O Cacerense, com o atacante 
Lolô, enquanto o Poconé criou a 
melhor oportunidade com meia 
Pikachu.

No segundo tempo, o 
visitante Poconé gostou do jogo e 
aos 20 minutos, o meia-atacante 
Pikachu, do Poconé, fez grande 
jogada, ligou o meio-campo Brunno, 
que sofreu pênalti. O volante Natan 
cobrou e abriu o placar da 
Segundona do Mato-grossense.

acerense e Poconé abriram a 
S e g u n d a  D i v i s ã o  d o  CC a m p e o n a t o  M a t o -

grossense 2019 com jogo isolado na 
noite de domingo último, (7), no 
Estádio Geraldão, em Cáceres e a 
Fera não foi bem na estréia, ao perder 
a partida para o visitante.

Apesar de apenas um gol, 
assinalado na cobrança de uma 
penalidade máxima pelo volante 
Natan, o Cavalo Pantaneiro 

comandado pelo técnico 
Hugo Alcântara, conquistou os três 
pontos no certame, importantes para 
a tabela adiante enquanto que o 
alviceleste da fronteira comandado 
por  Odil Soares, vai ter que buscar 
fora o prejuízo.

Sobre a partida, uma noite 
fria inclusive de jogadas, haja vista 
que nos primeiros 45 minutos, 
apenas duas vezes os times tiveram 
chances de gols. 

 Luverdense recebeu em 
casa no Estádio Passo das OEmas em Lucas do Rio 

Verde, diante de sua torcida na noite 
de sábado último, o São José de 
Porto Alegre (RS), não saindo de um 
empate com placar zerado e devido a 
mais este tropeço, continua 
amargando a zona da degola na parte 
baixa da tabela do grupo na série C 
do Brasileirão.

No jogo contra os gaúchos, o 
Luverdense não deu muita abertura, 
aos 3, Maradona fez falta em Rafael 
Tavares, que foi para cobrança e fez 
o goleiro do Edson do Luverdense se 
esticar todo para buscar a bola. Aos 
8, Juninho Tardelli tentou jogada 
individual pela lateral e acabou 
sendo neutralizado pela defesa do 
São José.   

Aos 12, equipe do São José 
trabalhou mantendo apenas troca de 
passes e fechou jogo para o 

Luverdense, que fez pressão 
para buscar resultado em casa. Aos 
11, Gabriel enfrentou o setor 
defensivo do Luverdense, tentou 
jogada individual  e  acabou 
adiantando de mais. 

Aos 16, os  jogadores do São 
José manteve marcação forte 
neutralizando tentativas de ataque 
do Alviverde e aos 20, o jogo ficou 
mais calmo e sem muitas jogadas de 
perigo para ambas as equipes. Aos 
23, Jeferson soltou uma bomba de 
fora da área e o goleiro do São José 
fez uma linda defesa. Por muito 
pouco o time de Lucas do Rio Verde 
não abriu o placar.

Aos 41, bola passou com 
per igo  p róx imo do  go l  do  
Luverdense após cobrança de bola 
parada por Rafael Tavares. Fim do 
primeiro tempo. Luverdense 0 x 0 
São José. No segundo tempo, ambas 
as equipes voltaram sem alterações. 

Aos 2, Tozin apareceu no 
jogo, recebeu na pequena área e 
tentou finalizar, mas chutou muito 
mal para fora. Aos 3, Jefferson 
tentou jogada individual, mas sem 
sucesso. Aos 5, Mateuzinho por 
muito pouco não surpreendeu a 
defesa do Luverdense com jogada 
pelo meio.

Aos 8, Luiz Eduardo do 
Luverdense ficou ferido em uma 
jogada muito forte e precisou ser 
levado ao hospital com suspeita de 
lesão no tornozelo esquerdo. Rafael 
entrou no lugar dele. Aos 31, Juninho 
Tardelli abriu pela lateral, dominou 
bem e acabou neutralizado pela 
defesa do São José. 

Aos 35, Maradona recebeu 
bem na pequena área e tentou 
finalizar, mas sem sucesso. O goleiro 
d o  L u v e r d e n s e  t i r o u  c o m  
tranquilidade. Aos 37, Jefferson 
tentou cruzamento, mas pegou mal e 
a bola subiu muito.

Aos 42, a bola veio perfeita 
na cabeça de Maradona, que perdeu 
de marcar para o São José. Edson 
salvou o Luverdense. Aos 46, Tozin 
apareceu no jogo, recebeu boa bola e 
bateu rasteiro, mas sem perigo para o 
São José. Aos 49, Lorran saiu jogado 
errado, deu carrinho no jogador do 
São José e acabou expulso. Ele já 
tinha cartão o amarelo e deixou o 
Luverdense com um jogador a 
menos no jogo.

Aos 56, o time do São José 
ap rove i tou  o  des fa lque  do  
Luverdense e começou a aproveitar 
mais o jogo impondo o ritmo, mas 
sem jogadas de perigo. O próximo 
compromisso do Luverdense será 
contra o Remo, no sábado (13), às 
16h, no estádio Mangueirão, em 
Belém (PA).

FOI POCO-NÉ?

Fera da fronteira leva galope
do Cavalo Pantaneiro em casa

Na domingueira fria o alviceleste de Cáceres abriu mal sua estréia na segundona, levando um coice de penalidade máxima do visitante em pleno Geraldão

Da Redação

Estréia domingo no Geraldão foi com derrota do Cacerense   

Foto: Wilson Kishi

TRUMPASSO DAS EMAS

Empate em casa com gaúchos
mantém Luverdense na degola
S.N c/ Redação

Empate mantém Luverdense na rabeira com 10 pontos em 11 jogos  

Foto:  Instagram
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Mercúrio, seu regente, começa 
o movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro marca o início de um 
período de problemas na 

c o m u n i c a ç ã o  e  m a l  e n t e n d i d o s ,  
especialmente se estiver envolvido com a 
concretização de um projeto ou contrato 
Adie assinatura de documentos importantes.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano 
em Touro marca o início de 

um período de problemas e dificuldades 
com as finanças, que podem ser resultado 
de mal entendidos ou de atrasos em 
pagamentos. Não assine nada que 
envolva dinheiro neste período.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano 
em Touro marca o início de 
u m  p e r í o d o  d e  

enfrentamento de pequenos problemas 
no relacionamento com os filhos ou em 
um romance. Tome cuidado com o 
excesso de agressividade.

Mercúr io  começa  s eu  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro marca o início de um 
período de enfrentamento de 

problemas em sua casa ou na relação com 
um familiar. O período pode estar 
relacionado com discussões envolvendo 
mal entendidos.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
seu signo e unido a Marte e 
em tenso aspecto com 
Urano em Touro marca o 

início de um período intenso, que pode 
envolver brigas, discussões e até mesmo 
rompimentos. O período pode estar 
relacionado com a determinação de 
alcançar metas mais difíceis.

Mercúrio, seu regente, 
começa o movimento 
retrógrado em Leão e unido 
a Marte e em tenso aspecto 
com Urano em Touro marca 

o início de um período de interiorização e 
confusão emocional. O momento pode 
estar relacionado com pequenos 
problemas de saúde, especialmente no 
sistema respiratório.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 

Touro marca o início de um período de 
movimento em projetos de médio prazo, 
especialmente os que envolvem viagens 
e publicações. O momento pode ser 
marcado pela realização de uma viagem 
internacional.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 

Touro marca o início de um período 
intenso, que pode envolver adiamentos e 
atrasos em acordos e negociações 
relacionados a grandes negócios. Não se 
envolva em investimentos de risco.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro marca o início de um 

período de confusões e mal entendidos 
nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. É importante que, neste 
período, você não dê ouvidos a 
discussões.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro marca o início de um 

período de movimento intenso na vida 
social, aproximação de pessoas 
diferentes e novas amizades. O período 
pede cuidado com brigas e discussões 
que podem levar a rompimentos.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro marca o início de um 

período de movimento intenso no 
trabalho, em seus projetos profissionais. 
O período pode envolver o aumento da 
determinação em alcançar suas metas na 
carreira.

M e r c ú r i o  c o m e ç a  s e u  
movimento retrógrado em 
Leão e unido a Marte e em 
tenso aspecto com Urano em 

Touro marca o início de um período de 
intensidade no dia a dia, especialmente 
no trabalho. O período pode estar 
relacionado com a chegada de um novo 
projeto ou início de um novo emprego. 
Deixe o nervosismo de lado.

By Rosane Michels

Hoje as felicitações são em dose dupla as 
gêmeas Barbara e Byanca Fogianrini Bastos 
Aniceto, que trocaram de idade no domingo. 
Vocês têm no olhar da outra o espelho da 
própria expressão, mas cada uma é diferente, 
única à sua maneira. Ambas são especiais e, 
mais importante que tudo, é fácil de ver 
quanto se amam. Desejo que a felicidade de 
ambas venha em dobro, tal como vocês 
trazem felicidade em dobro para todos que 
compartilham a vida com vocês. Curtam esse 
novo ano cercado de amor e alegria, e que 
assim seja pela vida toda. Parabéns e muitas 
felicidades!

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

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

Aniversariando ontem a brunette Lilian 
Filomena da Silva, recebendo os carinhosos 
cumprimentos e abraços dos familiares e 
amigos, aos quais estendemos os nossos com 
felicitações pelo natalício.

Nosso brinde ao querido amigo e leitor Marcos Eduardo 
Ribeiro que festejou data nova ontem. Que sua vida seja 
repleta de emoções, alegrias e conquistas e que Deus 
derrame grandes bênçãos em sua vida e continue te 
iluminando sempre.

No rol dos aniversariantes Leandro Martins que  comemorou mais 
um ano de vida ao lado da família e amigos. Saúde, paz, amor e 
realizações é o que lhes desejamos nesse novo ano. Na foto com a 
esposa Carolina Sampaio.
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