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FERVO NO FRIO
Friagem não espanta organizadores e platéia do FIPe para abertura de gala amanhã no Portão de acesso à Sicmatur, às 20h00, com múltiplas atrações

Tudo pronto para a grande
largada do 37º FIPe amanhã
Foto: JCC/Reprodução

O final de semana começou frio em Cáceres, mas mesmo com a
previsão de 18º C amanhã na cidade, a friagem não deve alterar os planos
dos organizadores que prometem o maior festival de pesca dos últimos
anos. Praticamente está tudo pronto para a grande largada que acontece
amanhã, com o show nacional da dupla Edson e Hudson no palco ArenaShow. Página 03

CÁCERES & CIA

Pilantras dançam aplicando
golpes em idosos em bancos
Foto: PJC/MT

Frio só fará aquecer o clima no 37º FIPe, que abre amanhã

FLAGRANTÃO E CANA

Ladrões presos ao arrombar
loja em Cáceres no feriadão

José Raimundo e Valdecir de Sousa, enrolados atrás das grades

Os malandros José Raimundo da Silva Caxias, e Valdecir Alves de
Sousa, 56, foram presos dentro de uma agência bancária, depois de fazer
vítimas nas cidades de Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Cuiabá e no
Piauí e Maranhão. Na Delegacia, José Raimundo, ofereceu R$ 2 mil, aos
policiais, caso liberasse ele e seu comparsa. O flagrante pesou mais ainda e
os dois abraçaram mais esta bronca. Página 04

Foto: Pedro Miguel

Na madrugada da última
quinta feira, feriadão de Corpus
Christi, Rodrigo Alírio, Douglas
Alexandre e Alison da
Conceição, foram presos após
arrombarem a porta de vidros da
loja de confecções L & M
Cloting, no bairro Monte Verde,
onde levaram praticamente todo
o estoque e mostruário. Filmados
pelas câmeras, eles foram
flagrados num Peugeot em frente
ao Hospital Regional.

RONCO DE PÓ

Policia acabou com sonho
de estuprador em Cáceres
Página 05
NOITE FESTIVA

Presidente Marostega é alvo de
homenagens do Rotary/Cáceres

Página 03
Larápios Rodrigo, Douglas e Alison, férias na tranca

DOAÇÃO DE MUDAS

Página 05

Semana do Meio Ambiente
comemorada no grupo Juba

MÚSICA CHIQUITANA

Cáceres recebe hoje recital
da Sinfônica de San Ignácio

Foto: JCC

A Semana do Meio Ambiente cujo dia 5
de Junho é o dia D, é fetejada pelo Grupo Juba na
distribuição de mudas de árvores com a proposta
do projeto Plante uma árvore e colha a vida, em
sua quarta edição. Segundo o Diretor Mirko
Ribeiro, a atividade ecológica visa estimular a
participação coletiva da população através do
plantio de árvores nativas e frutíferas, nos
quintais praças, ruas, chácaras, etc.

Página 05

Página 06

Durante esta semana o Grupo Juba distribui mudas de árvores
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Ambiente ¼ do Meio
Há 48 anos passados, em 1972,
durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, em
Estocolmo, a Organização das Nações
Unidas instituiu o Dia Mundial do Meio
Ambiente, que passou a ser comemorado
todo dia 5 de junho; data escolhida para
coincidir com a realização da conferência,
cujo objetivo principal era chamar a atenção
de todas as esferas da população para os
problemas ambientais e para a importância
da preservação dos recursos naturais, até
então considerados, por muitos,
inesgotáveis. Nessa Conferência, que ficou
conhecida como Conferência de Estocolmo,
iniciou-se uma mudança no modo de ver e
tratar as questões ambientais ao redor do
mundo, além de serem estabelecidos
princípios para orientar a política ambiental
em todo o planeta.
Como quase todos os workshops,
seminários, reuniões, encontros, audiências
públicas e os cambaus nada resolvem além
dos blá-blá-blás, o meio ambiente que já está
chegando aos um quarto, através de seus
defensores, pouco tem a comemorar neste 5
de junho, diante da violência humana contra
o planeta. Só pra ilustrar, relatório da
agência ambiental das Nações Unidas,
(ONU - Meio Ambiente), registra que a
poluição da natureza é responsável
anualmente por 12,6 milhões de todas as
mortes de seres humanos.
Atualmente, a poluição do ar mata
6,5 milhões de pessoas por ano e, em 80%
dos centros urbanos, a qualidade do ar não
atinge os parâmetros de saúde estipulados
para uma vida normal. Os 50 maiores lixões
do planeta trazem riscos à vida para outros
64 milhões de indivíduos e por ano, 600 mil
crianças sofrem danos cerebrais devido à
presença de chumbo em tintas.
E não pára por aí, mais de 80% do
esgoto mundial é despejado no meio

ILUMINADO (?)
Em cerimônia religiosa em um templo da
Assembléia de Deus em Brasília na última
quinta-feira (31), o presidente Michel
Temer, recepcionado pelo Bispo Manoel
Ferreira, deu graças a Deus pelo
encerramento da greve dos caminhoneiros
e se disse iluminado após a resolução da
crise. “Deus me disse: vai lá no templo da
Assembléia comemorar a pacificação do
país;” disse Temer. Lascou-se, agora
pastores e bispos da Assembléia de Deus
vão precisar se explicar para os irmãos
porque aceitaram tal blasfêmia, que virou
gozação e deboche nas redes sociais.
DIA QUARENTA ?
O secretário de Fazenda de Mato Grosso,
Rogério Gallo, declarou que a folha salarial
do mês de maio continua programada para
ser quitada no dia 10 de junho e anunciou
que novas medidas serão tomadas pelo
governador para enxugar mais o estado,
que terá queda na receita após os prejuízos
causados pela greve dos caminhoneiros.
Ocorre que o 5º dia útil de junho é dia 7 e a
gente pergunta, caso um cidadão fique em
mora com o governo 10 dias após
vencimento de divida, paga multa, onde
fica o ônus do Estado pela mora salarial?
Faz décadas que acabou o dia 40 no Brasil.
POLÍTICA TIPO VLT
O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes
classificou como mentirosas as
declarações do deputado estadual Wilson
Santos (PSDB) dando conta de que ele irá
apoiar o projeto de reeleição do governador
Pedro Taques. Na última semana, em
conversa com a imprensa, Wilson disse ter
a certeza de que Mauro não só apoiará
Taques, como subirá em sua palanque,
gravará vídeo e pedirá voto ao tucano. “As
previsões políticas do Wilson Santos são
iguais aos cinco anúncios que ele fez de
retomada das obras do VLT: tudo mentira”,
disse Mauro.
BANHO FEIJOADA
O friozinho de fim de semana e começo
desta em Cáceres, a temperatura chegou a
13ºC durante a madrugada, veio do sul e
pegou muita gente desprevenia no feriadão
e após, pra quem está acostumado aos 35,
40 graus, oxalá que São Pedro colabore na
semana do FIPe, com aquele calorão de
gente Ah, Bem Suada. Teve djenti que no
final de semana embarcou no banho
feijoada, (orelha, pé e rabo), tirando o
bodum do sovaco, o cecê das orelhas e o
xulé do meio dos dedos dos pés, porque a
água do chuveiro tava de cortar
hemorragia; Ah, que frio, Xô - Mano!
CONSCIÊNCIA
Antes tarde do que nunca e até que enfim
um vereador resolveu apresentar uma lei
que busca valorizar a cultura e as artes de
Cáceres, conhecida como Lei Semana da
Consciência Cacerense, aprovada por
unanimidade na última sessão do
legislativo. Com certeza, ela será
sancionada sem vetos pelo prefeito Francis
Maris, para a semana do município, de 1 a 6
de outubro. Aqui em Cáceres temos vários
artistas, compositores, músicos, cantores,
pintores, artesãos, poetas, escritores, etc.
infelizmente, relegados ao abandono pela
mídia e autoridades.

ambiente sem tratamento, poluindo os solos
usados na agropecuária e os lagos e rios que
são fonte de água para 300 milhões de
pessoas. Amigos, pode até parecer exagero
deste editor, mas a verdade está aí no dia a
dia às claras pra quem quiser ver, sentir e
sofrer, as toneladas de lixo retirado do Rio
Paraguai anualmente é um exemplo de maus
brasileiros, sujismundos vândalos
predadores do meio ambiente.
Sem duvidas, que o art.225 da
Constituição Federal vigente, reconhece o
direito de todos a ter um meio ambiente
equilibrado e sadio. Caput- in-verbis “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.” Podemos portanto, incluir o meio

ambiente saudável e equilibrado como um
dos direitos fundamentais humanos, pois
viver bem e em lugar saudável é direito de
todos.
Um direito, que nos exige uma série
de deveres, e os abusados predadores do
meio ambiente, que fiquem atentos, a gente
está aqui para denunciar os flagrantes crimes
ambientais e o MPE anda de olho nos
criminosos, com respaldo do § 3º do artigo
supra, que reza: “As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados”.
Fossemos uma sociedade civilizada
in-totum, e o país não precisaria de
prevenções constritivas em defesa do meio
que a natureza nos dá o direito (com deveres,
claro!) de usufruir.

Anahiê, Juno!
Oba gente, chegamos ao mês de
junho, o sexto mês do ano, cujo nº 6
representa a união de opostos, de energias e
forças, a saber: o fogo e a água, o macho e a
fêmea, o coração e a mente. Por todas essas
razões é o mês ideal para se praticar o Ritual
do Equilíbrio com o objetivo de harmonizar
nosso lado Yin e Yang, e gerar uma sintonia
mágica, equilibrada e uníssona com ritmos
da Natureza. Vamos lá, quem quiser
aprender este ritual, vou procurar ensinar da
forma como aprendi: escolha um local
tranqüilo e sente-se. Do seu lado direito
acenda uma vela branca e do esquerdo
acenda uma preta.
Cruze as pernas e coloque suas mãos
espalmadas sobre seu peito, assim, como se
estivesse rezando. Permaneça nesta posição
por alguns minutos e sinta a energia que
emana das velas formando um círculo de luz
em volta do seu corpo. Imagine coisas
opostas fundindo-se em apenas uma, por
exemplo, como me ensinou a mestra Tânia
Gori, um homem e uma mulher, o sol e a lua e
use a sua imaginação. Depois de alguns
minutos você estará sentindo-se renovada, as
forças mágicas e equilibradoras
permanecerão ao seu lado por muito tempo e

você não vai esquecer esta experiência
fascinante. Algumas pessoas procuram
aguardar a chegada de 24 de junho, quando o
Sol atinge o ponto mais ao norte em sua
trajetória pelo céu, o solstício de junho, no
começo do verão no hemisfério norte e do
inverno no hemisfério sul, mas pode fazer
hoje mesmo. Voltando ao nome Junho, ele é
derivado da deusa romana Juno, mulher do
deus Júpiter, que dava o nome ao quarto mês
do antigo calendário romano.
Na mitologia romana, a Deusa era a
protetora da mulher, da maternidade, dos
casamentos e dos nascimentos e a tradição
ficcionista, legou às culturas romana e
derivadas, tornar o mês de junho, o das festas
para os amantes, para adivinhar o futuro e
para acender fogueiras nas quais se deve
queimar o velho e começar uma nova vida.
Daí as festas juninas, comemoradas
praticamente no mundo inteiro, as fogueiras
dos três santos juninos, ainda tradicionais na
roça, com adivinhações e crendices,
simpatias e fantasias, ao som da sanfona
(Mario Zan) e as quadrilhas. Se do império
romano herdamos na ficção belas passagens
e personagens, da idade media e moderna, as
festas juninas se referem à lenda da fogueira
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que Isabel teria feito para avisar Maria do
nascimento de João Batista. Dizem que
Isabel, mãe de João Batista e Maria, mãe de
Jesus, eram primas. No Brasil, o folguedo
junino, remonta ao descobrimento, aos
portugueses que aqui chegaram em 1.500 e
décadas seguintes, trazendo de além mar as
festas juninas de São João no Porto e o Santo
António em Lisboa.
Falar em festa junina (Ave Juno) e
não falar em quadrilha, é pecado, ah, tempos
bons, festança na Cáceres dos anos 70, a
gente com roupa caipira, faces com rouge
forte de maquiagem, cabelo de trança com
fitas, chapéu de palha, anahiê, moçada!
padre, padrinhos, o casamento a moda
antiga, noivo obrigado a casar com a noiva,
sob a pressão do pai dela e do delegado, e o
marcador da quadrilha, narrando os pares na
dança ao som da sanfona riscando a
mazurca. Se fosse hoje, ele diria: “acabou os
combustíveis: é mentira; lá vem a PRF;
caminho da roça,” e finalizando a formação
de um caracol pelas damas e cavalheiros,
Anahiê, até a próxima semana.
***___Rosane Michelis – Jornalista,
pesquisadora, Bacharel em geografia e pós
em turismo.

Rosane Michels - Editora
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ARROMBAMENTO

Aproveitando feriado santo, os meliantes detonaram a porta de vidro da loja fazendo uma limpeza registrada por câmeras e ganharam férias no cadeião

Trio de larápios é preso após
furto em loja no Monte Verde
Da Redação

Foto: Pedro Miguel

N

a madrugada da última
quinta feira, feriadão de
Corpus Christi, por volta
das 2h00, quando gente honesta
está dormindo, larápios safados
arrombaram a porta de vidros da
loja de confecções L & M
Cloting, localizada na Rua Olavo
Bilac, no Bairro Monte Verde e
fizeram um limpa, levando
praticamente todo o estoque e
mostruário do estabelecimento
comercial.
Como o proprietário da
loja tem sistema de circuito
fechado em seu estabelecimento,
ao constatar a ação dos meliantes
poucos minutos após o estrago,
levou até a delegacia as imagens
do circuito da loja, registrando o
furto qualificado, inclusive o
veículo Peugeot preto, que o trio
ladravaz usou para transportar as
mercadorias.
Devido a reação da vitima
ser rápida, os policiais tiveram a
chance de localizar o tal Peugeot
preto, com as placas registradas
pelas câmeras e em seu interior os
bandidos, em numero de três,
passando pela Avenida Getúlio
Vargas, em frente ao Hospital
Regional.
Como de praxe e
segurança, os policiais deram

mediante arrombamento, ficando
a disposição da justiça.

MEDIDAS SOCIAIS

Cáceres sedia curso que abordará
socioeducação e garantias de direito
Secom c/ redação

A

Ladrões Rodrigo Alírio, Douglas Alexandre e Alison da Conceição

ordem de parada ao veículo
suspeito, mas o condutor não
obedeceu e acelerou em fuga que
durou pouco.
Fechados pela viatura
policial, eles não esboçaram
reação e na abordagem ao veículo
os marginais foram enquadrados
e dominados, sendo identificados
como: Rodrigo Alírio, 31,
Douglas Alexandre, 30 e Alison
da Conceição, 35.
Numa revista pessoal

nada de ilícito foi encontrado
com os ladrões, mas na veicular,
foram encontradas e apreendidas
as mercadorias da loja, cerca de
R$ 15 mil em roupas, shorts,
calças, camisetas, camisas, etc.
Casa no chão, os três seguraram o
pau da bandeira, assumindo o
crime e juntamente com o veículo
e as mercadorias foram
encaminhados até a Del Pol, onde
foram autuados em flagrante pelo
crime de furto qualificado,

FIPE-FIPE-HURRA!

Friagem não deve atingir
clima festivo do 37º FIPe

Da Redação

O

final de semana
começou frio em
Cáceres, mantendo uma
sensível queda da temperatura
ainda no domingo e manhã de
ontem, e segundo informações do
Centro de Previsões de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC), o
clima, as temperaturas baixas se
estendem por toda a semana.
Nesta terça-feira (5),
mínima de 17ºC e máxima de
32ºC; amanhã, (6), abertura do
37º Festival Internacional de
Pesca (FIPe) a mínima deve ser
de 18ºC, com máxima de 32ºC; na
quinta-feira (7), mínima de 19ºC

(Colaborou Ripa nos Malandros).

e máxima de 32ºC, e na sextafeira (8), a mínima deve chegar
aos 19ºC e a máxima, mantendo
os dias anteriores, 32ºC.
A previsão com pequenas
variações é a mesma da estação
meteorológica convencional do
Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) composta
de vários sensores isolados que
registram continuamente os
parâmetros meteorológicos
(pressão atmosférica,
temperatura e umidade relativa
do ar, precipitação, radiação
solar, direção e velocidade do
vento, etc.). Idêntica previsão,

aponta o Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE).
Esta friagem entretanto,
não espanta os organizadores e
platéia do FIPe, concentrados
para a abertura de gala amanhã no
Portão de acesso à Sicmatur, sito
à Rua General Osório, a partir das
20h00, com múltiplas atrações.
No palco do FIPe às
21h00 começa o show artístico
cultural e às 23h00, no palco
Arena-Show, apresentação
nacional com Edson e Hudson.

Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos
(Sejudh) promove de hoje
até quinta feira em Cáceres, um
curso voltado a operadores do
Sistema Nacional de Atendimento
Socio-educativo. A formação terá
como foco a sócio-educação e
sistema de garantias de direitos e
será realizada no auditório do
Fórum de Cáceres.
Com parceria do Sistema
Sócio-educativo e secretaria
adjunta de Direitos Humanos da
Sejudh, a formação vai abordar
temas como legislações
protetivas, Sistema Nacional de
Informações Sócio-educativas,
aspectos metodológicos da
medida sócio-educativa;
intersetorialidade e execução da
medida sócio-educativa; conselho
sócio-educador; políticas de
saúde; violência institucional e
políticas de saúde na medida
sócio-educativa; vulnerabilidade
social, violência e criminalização
da juventude; socio-formação,
segurança e direitos humanos e
mediação de conflitos.
"A formação será
estendida também aos
profissionais que atuam no
Sistema de Garantia de Direitos
do município de Cáceres e região,
uma vez que a política sócio-

educativa não pode ser tratada de
forma fragmentada e requer uma
ação articulada em rede", afirma o
gerente de Sócio-educação do
Sistema Sócio-educativo,
Vinícius Franco.
Serão palestrantes
servidores da Sejudh que atuam
no Sistema Sócio-educativo e na
área de Direitos Humanos,
servidores do Poder Judiciário,
Creas e Faculdade Pantanal.
A programação abordará
Legislação protetivas e SINASE;
Aspectos Pedagógicos da Medida
Sócio-educativa; Incompletude
institucional, intersetorialidade e
execução da medida; sócioeducativa; Políticas de saúde e
medida sócio-educativa;
Violência Institucional e Políticas
de saúde na medida sócioeducativa - (Procedimentos em
casos de suspeita de violência
física e/ou psicológica contra o
adolescente por um servidor;
Procedimentos em caso de
suspeita de abuso sexual e outras
violências contra o adolescente
praticadas por outro adolescente;
Procedimento em caso de
homicídio e ou suicídio na
unidade); Vulnerabilidade social,
violência e criminalização da
juventude; Sócio-educação,
segurança e Direitos Humanos.
Foto: JCC

Fórum de Cáceres será palco do curso de SINASE

Foto: JCC

Queda na temperatura não deve esfriar o caliente FIPe
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CAIXA ELETRÔNICO

Eles enganavam idosos oferecendo ajuda para sacar no caixa eletrônico. Um fazia o saque enquanto o outro dizia que o dinheiro dos terminais tinha acabado

Vigaristas enganaram vitimas
em Cáceres e Mirassol D'Oeste

Redação c/ PJC/MT

Foto: PJC/MT

O

s suspeitos, José
Raimundo da Silva
Caxias, 59, e Valdecir
Alves de Sousa, 56, estelionatários
que aplicavam golpes em idosos,
na cidade de Mirassol D'Oeste
foram presos dentro de uma
agência bancária, depois de fazer
vítimas nas cidades de Cáceres,
São José dos Quatro Marcos,
Cuiabá e nos Estados do Piauí e
Maranhão.
Após a prisão, já na
Delegacia, José Raimundo,
ofereceu vantagem indevida no
valor de R$ 2 mil, aos policiais,
afirmando que não voltaria nunca
mais na cidade, caso os policiais
liberasse ele e seu companheiro
Valdecir. A tentativa de suborno
terminou na prisão deles também
por corrupção ativam além de
estelionato.
Os golpistas enganavam
idosos oferecendo ajuda para sacar
dinheiro no caixa eletrônico. De
posse do cartão e senha do idoso,
um dos estelionatários fazia o
saque enquanto o segundo se
aproximava do idoso e dizia que o
dinheiro dos terminais tinha
acabado. No momento da
distração, o primeiro pegava as
cédulas que eram liberadas. Em
seguida, o cartão era devolvido ao

investigador de polícia, que deu
voz de prisão. Pelas filmagens,
foram verificados que ambos os

golpistas já tinha estado na agência
no mês anterior e possivelmente
feito mais vítimas.

PREMIADOS NA FITA

Bandido “Sombra” é preso
mocozado no forro de casa

A.F-M c/ Redação

A

Vigaristas José Raimundo Caxias e Valdecir Alves de Sousa

idoso, que acreditava que o saque
não havia se consumado.
Uma senhora de 54 anos,
na cidade de Cáceres, que teve R$ 2
mil tirando de sua conta, no dia 8 de
maio de 2018, contou que viu um
homem ajudando outras pessoas e
não desconfiou de nada. Um
segundo homem se aproximou e
falou para ir até onde esse homem
ajudava os clientes.
Quando se aproximou do
caixa, o suspeito disse que iria
ajudá-la, pegando seu cartão e
colocando no caixa, momento que
o outro suspeito falou que “não

tinha dinheiro e que eles estavam
repondo”. Em seguida devolveu
seu cartão.
No dia seguinte voltou ao
banco e solicitou a atendente da
agência o extrato da conta,
constatando o saque. Com o
mesmo modo de agir, os dois
golpistas quase conseguiram
enganar uma moradora de Mirassol
D'Oeste, de 66 anos. Na terça-feira,
ela estava na agência do Bradesco,
quando os golpistas se
aproximaram, mas logo foram
abordados pelos seguranças que
estavam acompanhados de um

prisão do suspeito Diego
Aparecido, 31, aconteceu
na semana passada, dia 29
por volta das 14h00 na Rua 27 de
fevereiro, também conhecida
como rua Hum, no bairro Jardim
São Paulo em Mirassol D'Oeste.
Durante os trabalhos
investigativos os policiais
receberam a informação de que
Diego, vulgo "Sombra", estaria
escondido em uma boca de fumo,
na Rua Hum e se deslocaram para o
local. O local foi vistoriado sendo
que nem no quintal nem nos
cômodos o suspeito foi
encontrado, mas durante as buscas
dentro do forro os policiais
conseguiram encontrar o suspeito
que estava escondido, tentando
escapar de ser preso. Nenhum
material ilícito (entorpecente), foi
encontrado no local.
O individuo suspeito
recebeu voz de prisão e foi

conduzido para a delegacia de
polícia civil dando cumprimento
ao mandado de prisão e está
enjaulado à disposição da Justiça.
Além desta prisão, outras foram
feitas pela policia na ultima
semana. Em Mirassol D'Oeste foi
preso também um elemento (só o
prenome) Ademar, 38, tinha um
mandado de prisão em aberto pelo
crime de furto e foi encanado.
Durante as diligências o
mesmo foi localizado, em seguida
foi conduzido para a Delegacia de
Polícia Civil, onde se encontra a
disposição da Justiça. Já em
Araputanga, um oficial de Justiça
com apoio de policiais da 2ª Cia
PM, cumpriram mandado de prisão
por roubo, e tentativa de
homicídio, para em desfavor de
Jonas N.S, 44, no pátio de lenha da
empresa Coopnoroeste. Foi mais
um, guardado no hotel do governo,
para umas boas férias.
Foto: PM/MT

ALVOS ERRADOS

Mortes de pivete e prima teriam
sido encomenda de empresários
G.D c/ Redação

O

s presos Ronecleyton
Maximo, 26, Fabien
Douglas, 21 e Eduardo
Santos, 22 envolvidos e autores
confessos na morte de Luzia
Marisangela da Silva, 28, e Gilvan
Gilberto Silva, 15, em Poconé na
tarde da última terça-feira (29),
disseram a policia que o alvo do
crime era o irmão de Gilvan, J.E.S.,
vulgo Barbinha, de 17 anos.
Também confessaram que
estavam a serviço do empresário
Wanderlei Lima, 43, com anuência
de outros empresários, pois
“Barbinha” seria autor de furtos em

seus comércios.
Conforme os indivíduos
que foram presos nas diligencias
das policias civil e militar de
Poconé, Gilvan e J.E.S, o Barbinha
haviam participado de uma
audiência no Fórum daquela
cidade, porém J.E.S. ficou detido e
quando Gilvan saiu com a prima
foi confundido com o irmão e ao
matá-lo por engano, também
acertaram Marisângela, tia dos
menores, que morreu no local.
J.E.S, foi a óbito depois em
unidade hospitalar em Várzea
Grande, em decorrência dos
Foto: PM/MT

Mandante Wanderley e autores Fabien, Ronecleyton e Eduardo

ferimentos, ambos, atingidos por
disparos de arma de fogo
(provavelmente pistola .380).
As vítimas foram
surpreendidas quando acabavam
de sair do Fórum do município.
Gilvan e J.E.S prestavam
depoimento e em razão de
menoridade, a prima acompanhava
os dois. As investigações da Polícia
Civil apontam que o objetivo dos
criminosos era matar “Barbinha”,
mas o adolescente conseguiu
escapar porque foi apreendido no
final da audiência e Gilvan, seguiu
com Luzia em uma moto e pela
semelhança física teria sido
confundido com Barbinha, e por
isso assassinado.
Em diligência na casa de
Wanderlei, a policia apreendeu três
armas de fogo, sendo uma pistola
380 e um revólver 38 e um revólver
22. Agora, a policia apura as
circunstâncias das mortes, bem
como a total motivação do crime.
Num levantamento
preliminar sugere se tratar de
associação criminosa que teria sido
organizada e contratada por
Wanderley Lima, que segundo
pistas levantadas, esteve no Fórum
pouco antes do crime
provavelmente para se certificar
que “Barbinha” seria ouvido.
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DO APÊ PRO POTE

Depois de estuprar a vitima chapou o coco e foi morgar na cachanga sem esperar que a barca estava na sua captura e agora vai curtir longas férias no cadeião

Estuprador puxava o ronco
dopado e acordou em cana
Redação c/ PM

Foto: PM/MT

D

ois indivíduos, ambos
irmãos, foram preso na
tarde de sábado último (2)
por tentativa de estupro e
resistência, no Residencial Grande
Paraíso, em Cáceres, o primeiro,
acusado de estuprar a jovem de
iniciais E.R.C, de 20 anos de idade
num motel e o segundo, de tentar
impedir a policia que efetuasse a
abordagem ao mano.
Com a chegada da viatura
ao local, a vitima que estava na
casa de uma amiga, entregou aos
PMS, onde o seu algoz,
identificado como sendo Rogério
Cesar Santos Lourenço, 42,
morava e onde ele foi preso, após
ser dominado juntamente com seu

irmão Alexandre Junior Santos
Lourenço, que tentou impedir a
ação dos fardados. Tanto Rodrigo
como Alexandre aparentavam
estar sobre efeito de drogas ou
psicoativos.
Conforme os policiais,
Alexandre disse que seu irmão
estava dormindo e que não poderia
atender ninguém, inclusive foi
preciso usar de força para dominar
os dois irmãos, (Rogério tentou se
evadir para um terreno baldio) que
depois de imobilizados, foram
abordados e revistados, antes de
serem presos. Durante busca, foi
localizado no bolso de Rogério um
cupom comprovando do motel
Cequesabe. Todos foram levados

para a delegacia do Cisc, onde a
vítima informou que estava
confraternizando no bar conhecido
como Minibox juntamente com a
testemunha (amiga) e um grupo de
conhecidos e enquanto bebiam, se
aproximou o suspeito Rogério que
acabou se enturmando.
No começo da madrugada
o grupo resolveu ir ao bar de nome
Barbaridade e Rogério ofereceulhe uma carona, s Mitsubishi
verde, seguindo ambos para o bar
Barbaridade, mas no caminho, o
sujeito tomou outra direção,
seguindo sentido a outro local,
tendo ela pedido para que parasse o
veículo e diante da negativa,
E.R.C. ainda tentou abrir a porta

NOITE FESTIVA

Rotary de Cáceres homenageia
gestão do presidente Marostega
Da Redação

U

ma noite memorável, a
vivida pelos companheiros
rotarianos no dia 30 do mês
passado, quando da realização da 39ª
reunião ordinária do Rotary Club de
Cáceres, planejada por Washington
Calado Barbosa e demais
associados, cujo alvo foi uma
homenagem surpresa ao presidente
Gilmar Batista Marostega, que em
30 de junho conclui sua gestão.
Após a abertura da reunião o
show começou, com a parceria
inédita de empresários locais do
ramo da estética (Kátia Ribeiro
Estética), cervejas artesanais
(Cervejaria Ventura) e barbearia
(DEVIP) que admiram e apóiam o
trabalho do Rotary, emprestando
suas marcas abrilhantando ainda
mais a noite.
O primeiro a degustar um
bom Chope, a ser barbeado e receber
uma boa massagem foi o presidente

Gilmar. As empresas também
usaram a tribuna para falarem dos
empreendimentos e do por que
investiram e acreditam em Cáceres.
Outras homenagens e
participações especiais deram
continuidade a festiva: sob o
comando do maestro/instrutor
Moisés os alunos do Projeto “Som da
Vi d a ” t o c a r a m m ú s i c a s a o
homenageado; Marizete Carneiro
Guimarães fez a leitura de um texto a
respeito da vida & obra do
presidente, entregando-lhe ao final
um post ilustrado com o texto e
fotos.
Na sequência, Melquíades
de Andrade, aluna do Projeto
“Alfabetização de Adultos” cantou
em sua homenagem; uma dupla do
Grupo de Dança e Cultura Igarapé,
comandado por Pedro, dançou ao
som de uma milonga já que Gilmar é
dos pagos sulinos; Lúcio deu-lhe
Foto: Rotary

Companheiros reunidos na festiva ao Presidente

uma faixa azul de Judô em
retribuição ao apoio a esta luta
marcial; Jaime lhe entregou uma
faixa verde e amarela com a
inscrição “Brasil”; Jorginho,
próximo presidente do RCC usou a
tribuna, falando do Projeto Vozinha,
coordenado por ele e sua esposa
Zilda, da Casa da Amizade.
Parte das homenagens,
companheiros dedicados à causa
rotária foram agraciados com
medalhas: Sidney (Bacana) e Maira
com duas safiras; Lino (recebida por
Severino), com três safiras; Gilmar
com quatro e Renato com cinco
safiras.
Através de chamada de
vídeo foi realizado contato direto
com Lino, que se encontra em
recuperação de saúde na capital, o
qual se emocionou pela homenagem
contagiando todos os companheiros
presentes.
Ao fazer uso da palavra em
suas considerações finais, o
presidente, visivelmente
emocionado, agradeceu a todos
pelas homenagens e creditou a todos
companheiros o sucesso da gestão,
pedindo apoio ao próximo
presidente e sua equipe de trabalho e
deu por encerrada a reunião.
O evento foi encerrado com
um churrasco, com carnes doadas
por Gelson do Frigorífico 3M e
assadas por Neraldo, com
guarnições preparadas pela mestrecuca Suze, regado com chopp
Ve n t u r a e
boas doses de
companheirismo. (Colaborou
Rosane Michelis).
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Rogério Cesar Santos Lourenço, preso pela PM por estupro

do veículo.
Conforme ela, foi quando
Rogério apresentou uma arma de
fogo, tipo revólver, e disse para a
vítima "Você tem amor na sua vida,
não é?" e seguiu sentido Motel
Cequesabe, (conferindo com o
boleto apreendido no bolso do
preso). No deslocamento,
enquanto dirigia consumia um pó
esbranquiçado análogo à cocaína.
No Motel, primeiramente obrigou
a vitima a cheirar substancia.

E.R.C. também foi obrigada a
aceitar ser acariciada em todo seu
corpo, até ser violentada
sexualmente.
O suspeito manteve a
vítima no motel até o amanhecer, e
permaneceu usando entorpecente
por todo momento. Concluindo,
Rogério foi autuado em flagrante
por estupro e seu irmão Alexandre,
por resistência e desacato, ambos
fazendo companhia atrás das
grades.

SINFONIA HERMANA

Orquestra de San Ignácio se
apresenta hoje em Cáceres
Assessoria

C

áceres, através de convite
feito pelo Prefeito Francis
Maris Cruz, quando em
visita oficial à Bolívia, recebe nesta
terça feira, 5, para uma única
apresentação, a Orquestra Sinfônica
de San Ignácio de Velasco, uma das
mais conceituadas da Bolívia.
Os componentes da
orquestra são crianças e
adolescentes Chiqiuitanos, região
boliviana, que segundo seus
dirigentes, tem a música no sangue.
O evento cultural acontece
às 19h30, em frente a Catedral de
São Luiz.
O prefeito Francis Maris,
enfatiza a grandeza do evento e a
possibilidade da cidade de Cáceres
receber os irmãos bolivianos, que
trazem um grande espetáculo
cultural. “É uma oportunidade
ímpar.
Fiquei impressionado e
encantado com essa orquestra
quando estive na Bolívia, fiz o

convite a eles e hoje recebemos a
integração Brasil/Bolívia, através da
música de jovens talentos”, destacou
Francis.
O prefeito informa que o
evento é livre e sem custos para a
população. “Compareçam,
prestigiem”, convidou ele.
A Orquestra Municipal de
San Ignácio de Velasco, que nasceu
como um grupo vocal por iniciativa
do professor Arturo Añez, já realizou
diferentes concertos na Chiquitania,
em Santa Cruz de La Sierra; La Paz;
Cochabamba, Sucre entre outras
cidades bolivianas e no exterior, se
apresentou no Brasil, na Espanha,
França, na Itália e no Vaticano, onde
se apresentou para o Papa Francisco.
Entre suas realizações,
destaca a encenação da Ópera de San
Ignácio de Loyola, que faz parte do
Arquivo Musical de Chiquitos,
apresentado na Catedral de San
Ignácio de Velasco e Santa Cruz de la
Sierra.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Diretor Financeiro do Grupo Juba, Marcelo Ribeiro, explica que serão que serão distribuídas mais de 4000 mudas de árvores desenvolvidas pela própria empresa

Grupo Juba distribui mudas
na Semana do Meio Ambiente

Assessoria

Foto: JCC

Estão sendo distribuídos, Cacau e Jatobá, entre outras variedades

O

Grupo Juba é composto por
empresas cidadãs, com
responsabilidade social.
Diversas ações voltadas ao Meio
Ambiente são desenvolvidas por
suas empresas e lojas,
principalmente nos municípios onde
se instalam. Dia 05 de junho é
comemorado mundialmente o Dia
do Meio Ambiente. Durante toda
esta semana, o Grupo Juba propõe o
desenvolvimento do projeto Plante
uma árvore e colha a vida, já na sua
quarta edição, que através da
distribuição de mudas de árvores,
incentiva seus clientes a

participarem efetivamente desta
ação.
Segundo o Diretor Mirko
Ribeiro, a atividade ecológica visa
estimular a participação coletiva da
população de Cáceres, Pontes e
Lacerda, Rio Branco, Mirassol
D'Oeste e Araputanga, com a
natureza e a conscientização através
do plantio de árvores nativas e
frutíferas, nos quintais de suas
residências, praças, ruas, chácaras,
sítios, fazendas e outros espaços
rurais. O projeto “Plante uma árvore
e colha vida!”, distribui neste dia 02
de junho mudas de Ipê, Tamarana,

Jatobá, Cacau, Aroeira, Jenipapo,
Jacarandá e Cumbaru, nas lojas Juba
Supermercados e Atacado Pantanal.
Os clientes que efetuarem
suas compras, independente do
valor, receberão seu mimo,
constituindo assim um instrumento
educador, espalhando e
multiplicando o respeito da vida ao
planeta, contribuindo para o
equilíbrio da natureza.
O Diretor Financeiro do
Grupo Juba, Marcelo Ribeiro,
explica que serão distribuídas mais
de 4000 mudas de árvores e que
todas foram desenvolvidas pela
própria empresa.
Ele ainda informa que a
distribuição das mudas, serve para,
além do paisagismo, a oportunidade
de se colher os frutos, tanto das
árvores, como do projeto, em
algumas casas, ruas e praças,
melhorando a qualidade de vida dos
moradores desses locais que serão
atendidos. “Este ano estamos
distribuindo Cacau e Jatobá, entre
outras variedades de árvores.
Vá até nossas lojas e pegue
sua muda”, incentiva Marcelo. Para
o patriarca da família, Manuel Jorge
Ribeiro, a conscientização das
pessoas é fundamental para o
equilíbrio ambiental. Precisamos
agir com responsabilidade para
causar o menor impacto possível à
natureza. Mais uma vez sentimos a

necessidade de participar da semana
do meio ambiente, produzindo e
entregando as mudas de árvores.

“As árvores trazem retornos
significativos à vida do planeta”,
finalizou.

FUJÃO DE RONDÔNIA

Com mais de ½ século de prisão
preso com nome falso em Cuiabá
Da Redação

B

andidão perigosíssimo,
homicida, traficante,
assaltante, com mais de meio
século de prisão a cumprir pelos
inúmeros crimes praticados, sempre
com requintes de violência, o meliante
Esaul dos Santos Oliveira, 31, foi preso
no ultimo final de semana pela Policia
Militar de Cuiabá. Fugitivo de prisões
de Rondônia e Amazonas, o facínora,
um dos criminosos mais procurados do
estado de Rondônia já foi condenado a
38 anos de prisão e segundo a Polícia
Civil, Esaul ao ser preso na capital de
Mato Grosso, usava identidade falsa
em nome de Juliano Rodrigues da
Silva,
A reportagem do Correio
Cacerense apurou que Esaul foi preso
no dia 15 de junho de 2014, numa
Operação em conjunto entre a Polícia
Militar e a Polícia Civil, através de
Policiais Militares do Serviço
Reservado de Jaru e Machadinho e
Policiais Civis de Jaru e Ji-Paraná. Em
seu poder foi encontrado um revólver
calibre 38, municiado, drogas e certa
quantia em dinheiro.
O mega bandido estava
cumprindo pena por Homicídio,
tráfico de drogas e roubo, quando fugiu
do Presídio de Apuí, no estado do

Amazonas, em maio daquele ano. De
acordo com a Polícia, Esaul agiu em
várias cidades de Rondônia e usava
documentos falsos em nome de
Alaércio Costa das Chagas.
Em março de 2015, Esaul dos
Santos Oliveira, fugitivo do Presídio
de Buritis, com documentos falsos em
nome de Wederson Ferreira Barboza,
foi preso próximo ao conjunto
“Alphaville”, em frente a Unijpa em JiParaná (Rondônia) logo após assaltar
uma jovem, obrigando-a a entregar
uma motocicleta Honda Biz, de cor
vermelha.
Ele estava sendo procurado
com mandado de prisão definitiva por
crime de homicídio contra um policial
e novamente foragido, veio para o
Mato Grosso, onde no final da semana
passada, foi abordado durante uma
blitz e apresentou o documento
dizendo ser Juliano Rodrigues da
Silva.Durante checagem, sem
surpresas pela sua pregressa, foi
constatado ser falso e Esaul voltou a
usar algemas e foi parar na central de
flagrantes. Ao ser detido, ele ofereceu
aos policiais o valor de R$ 30 mil para
não ficar preso, acumulando mais um
crime em seu patuá, com condenações
prá lá do ano 2050.
Foto: Comando 190

Esaul dos Santos Oliveira, bandido dos mil nomes

PIVETE DE CARONA

Gefron detém na fronteira
menor que matou pescador
Redação c/ Gefron

P

oliciais do Gefron apreenderam
no final de semana na fronteira
um adolescente de 16 anos, que
confessou ter cometido o assassinato de
Jovino Benedito da Cunha Rondon, 53
em Várzea Grande, depois de roubar os
peixes da vítima, crime este, registrado
no dia 24 do mês passado, um domingo.
O menor estava sendo procurado pela
policia, que não acredita ter ele
cometido o homicídio sozinho.
Conforme o Gefron, a equipe recebeu
denúncias de que o suspeito de ter
matado o pescador, estaria passando
pela região em direção à comunidade de
Salvação na Bolívia.
Ele estava em uma
caminhonete e tentava seguir para a

Bolívia de carona, quando o veículo foi
abordado pela polícia e caiu a casa, o
assassino foi grampeado e confessou o
crime, que como suspeitava a policia,
haviam mais elementos na pratica do
homicídio e o menor admitiu que estava
com dois comparsas quando matou
Jovino.
O suspeito alegou que o crime
foi motivado porque eles tinham furtado
peixe da vítima, que estava comentando
sobre o furto com os moradores na
comunidade Sadia 3, em Várzea Grande
e irritados com a conversa da vitima,
culminaram por matá-lo. O adolescente
foi encaminhado para a delegacia de
Pontes e Lacerda e agora a pólicia está
atrás dos demais autores do assassinato.
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LIDERANÇA SÉRIE C

Time mineiro tem início arrasador, vê Cuiabá gostar da partida, mas segurou adversário até o fim e vence por 3 a 2. Jogo foi marcado por confusão por fair play

Em jogo de 5 gols Tombense
derrota Cuiabá no Almeidão

Globo-Esporte c/ Redação

Foto: O Tempo

Cuiabá perdeu em MG, o 2º jogo seguido e caiu para 3º lugar

O

jogo entre Tombense e
Cuiabá teve de tudo:
gols relâmpagos,
confusão, expulsões, cinco gols

e emoção até o fim. Roteiro
interessante para uma partida
pela parte de cima da tabela da
Série C do Brasileiro. Mas

jogando em casa, o time mineiro
levou a melhor e venceu o
Cuiabá por 3 a 2, na tarde do
último sábado, no Almeidão, em

SOBE E DESCE

Luverdense derrota Joinvile
e joga o Cuiabá nos quintos

Tombos. O resultado tirou o
time do Mato Grosso da
liderança e deixou o a equipe
mineira no G-4 do Grupo B.
Com início de primeiro
tempo arrasador, o Tombense já
vencia por 2 a 0 com menos de
10 minutos. Marcando pressão,
o time mineiro aproveitou as
falhas da defesa do Cuiabá e fez
dois gols em três minutos. O
primeiro foi marcado aos 6
minutos, após Anderson Rouba
roubar a bola da defesa, avançar
e tocar na saída de Victor Souza.
O segundo veio no lance
seguinte. Daniel Amorim foi
lançado e derrubado na área. O
atacante mesmo bateu e fez 2 a
0. Levando o jogo em banhomaria, o Tombense chamou o
Cuiabá e foi punido por isso.
Aos 20 minutos, João
Carlos foi derrubado na área.
Pênalti batido e convertido por
Eduardo Ramos: 2 a 1. O
primeiro tempo ficou aberto
depois dos gols, mas o time da
casa ainda perdeu, pelo menos,
duas chances claras para marcar.

O segundo tempo
começou lá e cá, mas com
muitas faltas e poucas chances
de gol.
Aos 24 minutos, uma
confusão em campo após os
jogadores do Cuiabá não
jogarem a bola para fora para
atendimento do atacante Daniel
Amorim, do Tombense. Por
conta do fair play não realizado,
muita discussão, jogo parado
por cinco minutos e dois
expulsos: Bruninho, do
Tombense, e Marino, do Cuiabá.
A partida ficou morna,
mas aberta. Aos 38 minutos,
Cássio Ortega foi à linha de
fundo, cruzou e Weverton
mandou contra o próprio
patrimônio: 3 a 1. O jogo
ganhou emoção nos minutos
finais, com pênalti para o
Cuiabá, após bola na mão de
Guilherme.
Weverton pegou a bola,
bateu e se redimiu do gol contra:
3 a 2. O time mineiro segurou a
pressão da forma como pode e
garantiu os três pontos em casa.

S.N c/ Redação

O

Luverdense derrotou no
último domingo, o
Joinville de Santa Catarina
por 2 a 0, em jogo válido pela 8ª
rodada do grupo B do Campeonato
Brasileiro da Série C, partida esta,
que foi disputada no estádio Passo
das Emas, em Lucas do Rio Verde e

com o resultado, o Verdão do Norte
entrou na zona de classificação,
ocupando o 4º lugar, com 13 pontos.
Com a vitória sobre o time
sulista, o Luverdense derrubou por
tabela o Cuiabá, que no início da
rodada era líder da chave e acabou
caindo para 5º lugar, com os
Foto: Pedrinho Araujo

LEC jogou com tabela nas mãos e aqueceu a tabela
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mesmos 13 pontos e perdendo
apenas no critério de desempate. Já
o Joinville está em 10º, com 4
pontos e permanece na zona de
rebaixamento.
Depois de uma primeira
etapa fria como o domingo em
Lucas, os dois times foram para o
intervalo sem conseguir alterar o
marcador. O primeiro do gol do
Luverdense saiu aos 21, da etapa
final. Lucas Braga recebeu a bola na
intermediária, ajeitou para o pé
direito e mandou no ângulo do
goleiro Emerson.
Em lance semelhante,
Rubinho ampliou o marcador, aos
31 do segundo tempo, após receber
um passe açucarado na meia e
arriscar o chute, também acertando
o ângulo do catarinense.
O próximo compromisso
do Luverdense será no domingo
(10), contra o Operário, longe de
casa, no estado do Paraná. Já o
Joinville encara, um dia depois, o
Volta Redonda do Rio de Janeiro. O
jogo será na Arena Joinville.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Vênus em Câncer recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
dias de mudanças
positivas em projetos em equipe. Um
contato comercial, pode resultar em
negociações relacionadas a um novo
contrato com uma grande empresa.

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
movimento e mudanças
relacionadas a contatos
comerciais e possibilidade de novos
contratos. O momento pode envolver uma
viagem rápida, mas que será um marco em
sua vida.

Vênus em Câncer recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
dias de mudanças em
planos e projetos de médio
prazo. Uma viagem pode ser realizada e
ser o catalisador de algumas mudanças
importantes, especialmente ao seu
caminho espiritual.

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
mudanças positivas,
relacionadas às suas
finanças. O dinheiro chega com mais
facilidade, seja por meio de um novo
projeto, emprego ou contrato ou pela
venda de um bem.

Vênus em Câncer recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
d i a s d e m a i o r
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um processo
de transformação. O momento pode
envolver uma negociação relacionada a
um bem de herança ou divórcio.

Vênus em seu signo recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
dias de movimento e
mudanças pessoais, especialmente em
emoções e sentimentos mais profundos,
que podem passar por um processo de
limpeza. Procure ser amoroso consigo
mesmo.

Vênus em seu signo recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
dias de movimento e
mudanças pessoais, especialmente em
emoções e sentimentos mais profundos,
que podem passar por um processo de
limpeza. Procure ser amoroso consigo
mesmo.

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social. Você estará mais fechado e
reflexivo, mais voltado para o seu passado
emocional. Procure cuidar de sua energia
vital.

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
movimento e mudanças no
trabalho. Se estiver
passando por um processo de seleção para
um novo emprego, chegam boas notícias.
Um novo projeto pode surgir a qualquer
momento.

Vênus em Câncer recebe
um tenso aspecto de Plutão
e um ótimo aspecto de
Júpiter e Netuno indicando
dias de mudanças
positivas em projetos em equipe. Um
contato comercial, pode resultar em
negociações relacionadas a um novo
contrato com uma grande empresa.

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
mudanças positivas para o
seu coração. O momento
pode indicar um romance, que dá um
passo à frente. Um namoro pode começar
a qualquer momento. Fase de maior
comprometimento.
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Parabéns pra você Jéssica Castro, pessoa
super especial que encanta e vibra alegria.
Muitas felicidades para hoje e para sempre.
Que nunca lhe falte Amor, Saúde, Paz e que
sua essência tão única, nunca deixe de
brilhar. Feliz Niver!!!

By Rosane Michels

Vênus em Câncer recebe um
tenso aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Júpiter e
Netuno indicando dias de
movimento intenso e
mudanças na vida doméstica.
As energias são positivas e
transformadoras. Uma negociação de
compra ou venda, envolvendo um imóvel
de família não está descartada.

SOCIAL

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

Abraço ao aniversariante Michell Tavares que celebra a
data envolto ao carinho dos familiares e amigos. Feliz
aniversário! Você merece o melhor, assim como muitos
anos de vida. Parabéns!

Endereçamos os parabéns a querida Luciany
Muniz Drager que colhe mais uma rosa no
jardim da vida comemorando com
agradecimentos pelos anos vividos. Que
Deus lhe conceda muitos anos e que a
felicidade seja uma constante em sua vida.
Tim tim!!!

Feliz Aniversário a Nelio Dauzacker Maciel Campos com
votos que seja um dia inesquecível e o início de um novo
ano na sua vida pleno de felicidade e muitas realizações.
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