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Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) informam 
que Mato Grosso possui 54 crianças e adolescentes na fila para a 
adoção, sendo 23 do sexo feminino e 31 do sexo masculino. A maior 
parte dos menores está na fase da adolescência – 35 com idade entre 
13 e 17 anos; 12 tem idade entre 8 e 12 anos; e cinco crianças com 
idades entre 4 e 7 anos. Página 05

SEMANA DA ADOÇÃO

Mato Grosso possui 54 crianças
e adolescentes na fila da adoção

MT segue a realidade do cenário nacional, com 773 pretendentes habilitados na lista de espera para adotar e 54 crianças prontas para serem adotadas
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SOS

Família de cacerense precisa de
R$ 3 mi para tratar doença rara

O cacerense David 
tem um ano e sete meses e 
luta contra uma Atrofia 
Muscular Espinhal (AME), 
tipo 1, desde os seis meses 
de vida. A doença é 
incurável e o tratamento 
custa R$ 3 milhões. Mas, 
segundo a família, o que ele 
mais precisa, hoje, é da 
garantia  de melhores 
condições de vida. 

   Página 03

Família pede ajuda 
em prol do David
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GIRO POLICIAL

Forças policiais retiram invasores
da Serra da Borda e 17 são presos

Cerca de 60 pessoas invadiram a Serra da Borda, em 
Pontes e Lacerda, no sábado (20.05) de forma ameaçadora. O 
objetivo seria dar entrada para centenas de pessoas fazerem a 
extração ilegal de ouro. Página 04

Muitos dos garimpeiros fugiram da polícia e 17 
pessoas foram presas em flagrante por crime ambiental
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Café da 
      Manhã
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COMPETIÇÃO

Corumbá volta a promover torneio
de pesca esportiva, em novembro

A Capital do Pantanal, que concentra a maior porção do 
ecossistema, será novamente o centro do maior campeonato de 
pesca esportiva de Mato Grosso do Sul. Página 06

O campeonato de pesca deixou de ser realizado nos últimos anos
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SEM EXPEDIENTE
A Comarca de Araputanga publicou a 
Portaria nº 018/2017/DF, na qual 
estabelece a suspensão de expediente do 
fórum no dia de hoje, 23, em virtude do 
feriado em que se comemora o 
aniversário da cidade. Também estarão 
suspensos, nesta data, os prazos 
processuais que se iniciem ou terminem, 
com isso eles serão prorrogados, 
automaticamente, para o primeiro dia 
útil subsequente.

POLÍCIA/COMUNIDADE
O fortalecimento da relação entre polícia 
e comunidade é essencial para o avanço 
das políticas de prevenção e repressão à 
criminalidade. Nesse sentido, a 
Secretaria de Segurança Pública 
promoveu, no sábado (20.05), o 1º 
Encontro dos Conselhos Comunitários 
de Segurança Pública (Conseg) da 
Região Oeste.  Cinco Consegs da região 
p a r t i c i p a r a m ,  e x p o n d o  s u a s  
experiências e ações. O encontro 
aconteceu na Câmara Municipal de 
Mirassol D'Oeste. 

BOLSA FAMÍLIA
Os beneficiários do Bolsa Família vão 
receber, neste mês de maio, R$ 2,4 
bilhões. Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDSA), o valor já pode ser sacado e a 
data limite para retirada é dia 31 de maio. 
Mais de 13,3 milhões de famílias serão 
beneficiadas em todo o País. O 
ministério informou ainda que, para 
saber o dia certo em que é possível sacar 
o dinheiro, deve-se observar o último 
dígito do Número de Identificação 
Social (NIS) impresso no cartão. O valor 
repassado varia de acordo com o número 
de membros da família, a idade de cada 
um e a renda declarada ao Cadastro 
Único de Programas Sociais do Governo 
Federal.

NASA/AEDES AEGYPTI
As cidades de São José dos Campos 
(SP), Rio de Janeiro (RJ) e Paranaguá 
(PR) serão palco da Campanha de Coleta 
de Dados e Estudos Científicos da Larva 
do Mosquito Aedes aegypti. O projeto 
faz parte do programa Globe, iniciativa 
da agência espacial norte-americana, 
Nasa, para coleta de dados ambientais 
em todo o mundo. As ações começam no 
próximo dia 29 e terão como foco a 
evolução do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de doenças como dengue, 
zika e febre chikungunya. Cerca de 25 
escolas de cada um desses municípios 
participarão do projeto.

Está em evidencia no Brasil as 
discussões sobre as reformas da 
previdência, trabalhista, política e 
reforma tributária, todas necessárias para 
r e t o m a d a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
socioeconômico do país. No entanto 
nenhuma delas surtirá efeitos positivos se 
a Nação não fizer a reforma moral.

O resultado devastador das 
últimas delações premiadas dos irmãos 
da JBS, Joesley e Wesley, enlamearam 
não só a classe política e empresarial 
(corruptos e corruptores), farinha do 
mesmo saco, mas fere profundamente 
toda a sociedade.

Sociedade esta, que perplexa e 
desnorteada, age de forma desonesta tal 
qual os corruptos e corruptores. Sem 
nenhum norte, em um dia pedem “Fora 
Lula”, já no outro defendem a volta do 
personagem considerado pela “Operação 
Lava Jato” como o chefe da quadrilha 
que levou o país ao “caos”.

Essa mesma sociedade que 
falsifica o combustível nos postos de 
abastecimento. Que vende carne 
estragada nos supermercados. Fornece 
remédios vencidos. Que aumenta o preço 
desonestamente no taxímetro. Que 
oferece propina pro guarda quando 
transgridem descaradamente as leis de 
trânsito. Sociedade que vende o que tem 
como um trunfo que é o seu voto. 

Sociedade que em tudo dá o 
“jeitinho brasileiro”, que nada mais, nada 
menos são atos de desonestidade. 
Sociedade que sequer tem moral para 
educar os seus filhos. Que destrói o que 
de mais sagrado temos, que é a família.

S o c i e d a d e  q u e  c o n v i v e  
mensalmente com um Poder Judiciário, 
salvo as exceções, impregnado de “foras 
da lei”, que nunca decidem ancorados na 
lei, mas sim em jogadas financeiras e de 
interesses políticos. Basta ver a liberdade 
concedida ao José Dirceu, ao Eike 
Batista, aos irmãos Joesley e Wesley 
Batista, proprietários da JBS, que viverão 
com toda pompa no exterior. Livres e 
soltos para voar. Sendo ladrões iguais ao 
Lula, Dilma, Temer, Aécio Neves, Renan 
Calheiros e tantos outros que formam a 
quadrilha que acabou com a ética, a 
moral e a dignidade do nosso povo.

Desonestos que tiraram do povo o 
direito a saúde, a educação, ao trabalho, a 
moradia, a segurança, ao saneamento 
básico, assaltando os cofres públicos e 
comprando votos com dinheiro roubado, 
se reelegendo com a anuência da 
sociedade que cobra as reformas dos 
mesmos bandidos que foram por ela 
eleitos.

Estamos caminhando para 
tornarmos numa “republiqueta”, uma 
Venezuela da vida. Onde a baderna, o 
desrespeito, a bandidagem sobreporão 
sobre um povo acuado, perdido na sua 
própria falta de moral, de caráter e de 
ética, que está envolvido.

Que a sociedade, que somos todos 
nós, mude o comportamento e faça a 
reforma moral tão necessária e que seja 
urgente, antes que a vaca atole 
definitivamente.
 
José Arimatéia – Ex Dep. Estadual
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A teoria do “fruto da árvore 
envenenada” surgiu no direito norte-
americano estabelecendo o entendimento de 
que toda prova produzida em conseqüência 
de uma descoberta obtida por meios ilícitos 
estava contaminada pela ilicitude desta.

Portanto, segundo esta teoria, as 
provas obtidas por meio de uma primeira 
prova que foi descoberta por meios ilícitos, 
deverão ser descartadas do processo na 
persecução penal, uma vez que se 
considerarão ilícitas por derivação.

A nossa Constituição Federal em 
seu artigo 5º, LVI, veda textualmente a 
admissão de provas ilícitas:
II- “são inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas pro meio ilícitos”.
A le i  11 .960/2008 consol idou  o  
entendimento firmado, pelo STF, qual seja: 
“a inadmissibilidade das provas ilícitas por 
derivação”.

Em Mato Grosso iniciamos a 
semana com elementos férteis que 
possibilitam discorrer um pouco sobre o 
tema: “a interceptação ilegal de escutas 
telefônicas”.   

O assunto é conhecido, mas como 
diz Dalton Ribeiro França, “o direito é como 
um rio, cujo regato não se esgota, pois são 
muitas as nascentes que o mantém 
caudaloso”.
Vale, no entanto fazer, de início, a distinção 
entre interceptação, quebra de sigilo de 
dados telefônicos e gravação clandestina.

A interceptação de comunicação, 
propriamente dita, captação de conversa 
alheia, ocorre no momento real e imediato, 
por intermédio de gravação ou escuta. A 
quebra de sigilo de registros de dados 
telefônicos corresponde à obtenção de 
registros existentes na companhia telefônica 
sobre ligações já realizadas. Em ambos os 
casos necessário se torna autorização têm 
que obter autorização judicial, conforme 
preceitua a Lei 9.296/96. Já, a gravação 
clandestina, um dos interlocutores tem 
amplo conhecimento da realização da 
gravação, e é aceita pela justiça como prova. 
No entanto,  quando nenhum dos 
interlocutores tem conhecimento da 
realização da gravação, é considerada prova 
ilícita, e, portanto, não aceita pela justiça 
como prova.

N o  r e c e n t e  e s c â n d a l o  d e  
interceptações telefônicas que assolou a 
República do Mato Grosso, necessário se 
torna analisar os fatos sob a ótica da 
legislação pertinente:
A Lei Federal 9.296/96, reza:
Art. 1º A interceptação de comunicações 
telefônicas, de qualquer natureza, para 
prova em investigação criminal e em 
instrução processual penal, observará o 
disposto nesta Lei e dependerá de ordem do 
juiz competente da ação principal, sob 
segredo de justiça.
Art. 2° Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas quando ocorrer 
qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria 
ou participação em infração penal;
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II - a prova puder ser feita por outros meios 
disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração 
penal punida, no máximo, com pena de        
detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve 
ser descrita com clareza a situação objeto da 
investigação, inclusive com a indicação e 
qualificação dos investigados, salvo 
impossibilidade manifesta, devidamente 
justificada.
Art. 3° A interceptação das comunicações 
telefônicas poderá ser determinada pelo 
juiz, de ofício ou a requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação 
criminal;
II - do representante do Ministério Público, 
na investigação criminal e na instrução 
processual penal.
Art. 5° A decisão será fundamentada, sob 
pena de nulidade, indicando também a 
forma de execução da diligência, que não 
poderá exceder o prazo de quinze dias, 
renovável por igual tempo uma vez 
comprovada a indispensabilidade do meio 
de prova.
Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade 
policial conduzirá os procedimentos de 
interceptação, dando ciência ao Ministério 
Público, que poderá acompanhar a sua 
realização.
§ 1° No caso de a diligência possibilitar a 
gravação da comunicação interceptada, será 
determinada a sua transcrição.
§ 2° Cumprida à diligência, a autoridade 
policial encaminhará o resultado da 
interceptação ao juiz, acompanhado de auto 
circunstanciado, que deverá conter o 
resumo das operações realizadas.
Art.  10.  Consti tui  crime realizar 
interceptação de comunicações telefônicas, 
de informática ou telemática, ou quebrar 
segredo da Justiça, sem autorização judicial 
ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e 
multa.

Não quero me aventurar, em 
hipótese alguma, a emitir, minha opinião 
jurídica, sobre o caso, até porque não tenho 
total conhecimento dos fatos, quero apenas 
expor o assunto sob a ótica da legislação 
para maior reflexão de todos:

As interceptações telefônicas que 
tomamos conhecimento esta semana, 
levadas a efeito pelo Estado, através dos 
seus agentes, seguiu os ditames legais? Foi 
descrita com clareza a situação da 
investigação? Foram qualificados os 
investigados? (interceptados) com nome 
correto, endereço, profissão, etc, ou foram 
falsificadas os nomes? O resultado das 
interceptações foi encaminhado ao Juiz, 
mediante auto circunstanciado, constando o 
resumo das operações realizadas.

Estas e outras perguntas podem ser 
respondidas por você, caro leitor, trata-se de 
caso de “fruto da árvore envenenada” ou de 
abominável  cr ime de invasão de 
privacidade.
Tire suas conclusões.
OTACÍLIO PERON: Advogado/MT
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entre 1 salário mínimo e mil reais. A mãe 
teve que parar de trabalhar, para ficar na 
UTI cuidando do David. Então, a 
princípio, esse era o objetivo deles, 
arrumar o quarto. Não conseguiram 
antes do David ir para lá e tiveram que 
fazer dívidas. A partir de então, 
começaram a viver com uma renda de 
até R$ 400, por mês. Porque o valor da 
dívida era descontado diretamente do 
salário dele”, disse Caline.

Segundo ela, no início, a 
campanha era para ajudá-los a quitar 
essa dívida e terminar a casa para que 
Davi pudesse ter uma vida além do 
quarto. David está em casa há um mês e 
meio, mas não pode sair do quarto, 
porque a casa não tem condições de 
recebê-lo. “Hoje, o David não pode sair 
do quarto dele, porque a casa não tem 
condição de recebê-lo, não tem forro na 
sala, não tem uma varanda na frente. Ele 
mora em um lugar sem asfalto e não 
pode ter contato com poeira, por risco de 
infecção”, contou a voluntária.

Caline explicou que em David 
a doença tem evoluído um pouco mais 
devagar, visto que ainda tem alguns 
movimentos. Comparados a outras 
crianças portadoras da AME, o fato é 
visto como grande avanço. “É uma 
criança que dá para conviver com a 
família normal, o cognitivo funciona 
normal e é importante para o 
desenvolvimento dele”, explicou a mãe.
Especialista - Além da reforma da casa, 
a família quer conseguir trazer a Cáceres 
um dos dois especialistas brasileiros na 
Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Um deles se chama Guilherme 

 A M E  é  u m a  d o e n ç a  Adegenerativa que ataca toda 
musculatura  respira tór ia ,  

digestiva e esquelética. “Foi a partir dos 
seis meses que ele foi perdendo a força 
para respirar, foi para UTI [unidade de 
tratamento intensivo], ficou intubado. 
Depois de 30 dias, autorizamos fazer a 
cirurgia da traqueostomia. Depois, com 
mais dois meses, fez a cirurgia da gastro, 
porque ele também não conseguiu mais 
engolir”, contou Valdete Pereira 
Ribeiro, de 35 anos, mãe de David.

Ela disse que a notícia foi um 
grande impacto para a família, e até para 
os médicos, e que não conseguia aceitar 
a doença. “Foi tudo novo para mim. Não 
fazia ideia de que ele tinha essa 
síndrome. O David é gêmeo e eu 
p e r c e b i a  a  d i f e r e n ç a  d o  
desenvolvimento dele com relação ao 
irmãozinho, mas acreditava que fosse 
uma fase. Ele tinha acompanhamento da 
pediatra, levava todos os meses lá. E até 
ela acreditava que ele estava só com um 
atraso no desenvolvimento. Mas, 
chegou aos seis meses e ele não firmou o 
pescocinho, começou a respirar com 
esforço e começou a broncoaspirar, não 
conseguia mais se alimentar”, afirmou.

David ficou na UTI por quase 
um ano. Hoje está em casa há um mês e 

meio. Recebe água e leite por uma sonda 
ligada diretamente na barriga. E respira 
por uma cânula ligada à garganta.

“Porque ele não tem mais esse 
movimento de respirar, não tem mais 
esse movimento de deglutir, não 
consegue engolir a saliva, tem que 
aspirar. Tudo que tem relação com força 
muscular vai perdendo aos poucos”, 
explicou Caline Rodrigues, que ajuda a 
família cuidando das redes sociais do 
bebê.

Desde o início, a família teve 
inúmeras dificuldades, nem mesmo a 
casa era preparada para que ele pudesse 
morar.

A o s  p o u c o s ,  f o r a m  
conseguindo doações através de 
campanhas em Cáceres e iniciaram as 
reformas. A princípio, somente no 
quarto, que é, hoje, o único lugar que 
David pode ficar na casa. “Estamos em 
campanha para conseguir a reforma da 
casa. Iniciamos a construção de uma 
varanda. A ideia é dar condições de vida 
melhor para o David. Porque temos que 
ter todo um cuidado com a higienização, 
para mantê-lo livre de infecções e 
bactérias. E, para isso, a casa tem que 
estar de acordo com o que exige a home 
care”, disse a mãe.“O pai dele 
trabalhava em uma empresa e recebia 

a vítima teria sido roubada 
pelas duas mulheres, ao sair do 
local teria sido abordado pelas 
duas que tomaram a sua moto 
Honda Biz 125, de placas QBY 
7069, que pelo nervosismo não 
notou se as mulheres estavam 
armadas.

A vítima relatou que viu 
a dupla de loiras, antes de ser 
roubado no pagode, as duas 
dançavam animadamente no 
l oca l ,  e  que  consegue  
reconhecer as mesmas se vir 
novamente.

uas mulheres loiras Dsão as suspeitas de 
f u r t a r e m  a  

motocicleta de uma vítima na 
noite de domingo (21), o fato 
teria ocorrido nas imediações 
de um bar no bairro Vitória 
Régia, em Cáceres.

Segundo a vítima de 
iniciais I. J. S. de 53 anos, as 
duas mulheres aparentavam ter 
por volta de 25 anos, ambas 
loiras, sendo que as duas de 
estatura alta.

De acordo com o relato 
feito em boletim de ocorrência, 

melhor. Poder ficar livre do respirador”.
Montante alto e expectativa de vida - 
Para trazer o médico a Cáceres, a família 
estima que precisarão de ao menos R$ 4 
mil. Para pagar a consulta, as passagens 
d e  a v i ã o  e  o  t r a n s f e r  d e  
Cuiabá/Câceres/Cuiabá. Segundo a mãe 
de David, Valdete, há alguns anos a 
expectativa de vida para uma criança 
com a AME tipo 1, que é a que 
desenvolve mais precocemente, era de 
dois anos de idade. Mas com o avanço da 
medicina, já há casos de crianças 
portadoras viveram de 7 a 15 anos.

“O que os médicos me falaram 
no hospital é que não é possível chegar à 
vida adulta, mas que se vive mais tempo 
nos dias de hoje. Vai depender dos 
cuidados que a gente tiver com ele em 
casa. Porque é uma criança que tem a 
imunidade muito baixa, é sensível. Por 
isso os cuidados com contaminação, 
infecção e bactérias, porque se ele pegar 
uma bactéria muito forte, não morre pela 
doença em si, pela síndrome, mas por 
não ter essa defesa suficiente”, explicou 
Valdete. “Hoje a vida do meu filho vale 
R$ 3 milhões. Enquanto ele tiver vida, 
vamos lutar por ele. Ele está vivo, é uma 
criança que tem muita força de vontade. 
Está superando a expectativa do 
t r a t a m e n t o ,  o s  m é d i c o s  v ã o  
acompanhando e a cada dia ele vai 
respondendo bem ao tratamento em 
casa”, disse.

Quem quiser ajudar, tanto com 
dinheiro, quanto com a reforma da casa, 
pode entrar em contato pelo Instagram 
Amedavi.mt vaquinha , ou doar pela 
online.

de Abreu Silveira, responsável pelo 
diagnóstico e a aplicação da Spinraza – o 
tratamento mais eficaz para a AME – no 
menino Joaquim, após uma campanha 
que envolveu dezenas de famosos.

Mas trazer o médico a Cáceres 
tem um custo alto, que a família ainda 
não pode pagar. “Teria que pagar a 
diária, teria que pagar passagem de 
avião. A nossa ideia é trazê-lo aqui, para 
que ele examine o David, veja o laudo do 
exame que comprovou a AME, e, se ele 
entender que é o caso, também ter essa 
prescrição de spinraza”, disse Caline.

A Spinraza foi criada pelo 
laboratório americano Biogen. No 
Brasil esta medicação ainda não é 
autorizada pela Anvisa, o que dificulta o 
tratamento de bebês brasileiros. O custo 
do tratamento está em R$ 3 milhões. 
Somente uma criança brasileira 
conseguiu judicialmente o tratamento, 
mas tinha plano de saúde. A Justiça 
condenou o plano a arcar com as custas 
do tratamento.

Segundo Caline, em Cáceres, 
o s  m é d i c o s  n ã o  c o n h e c e m  o  
medicamento e por isso a necessidade de 
trazer um especialista para a cidade. 
Com a receita em mãos, a família poderá 
entrar na Justiça para tentar brigar por 
esse direito ou tentar conseguir juntar o 
valor através de campanhas.  A mãe de 
David explicou que a medicação pode 
mudar a vida do filho.

“Com a Spinraza, o David pode 
voltar a respirar sozinho, pode caminhar 
e voltar a engolir. Essa medicação não dá 
a cura, mas é um tratamento que vai 
ajudá-lo a ter uma condição de vida 

AGINDO NA NOITE

Duas loiras são suspeitas de levarem moto de
homem que curtia a noite no bar em Cáceres

A vítima relatou que viu a dupla de loiras, antes de ser roubado no pagode, as duas dançavam 
animadamente no local, e que consegue reconhecer as mesmas se vir novamente

Joner Campos  
Foto: Ilustrativa

Segundo a vítima as loiras estavam no pagode

SOS

Família de cacerense precisa de
R$ 3 mi para tratar doença rara
Karina Cabral/MidiaNews

David está em casa há um mês e meio, mas não pode sair do quarto, porque a casa não tem condições de recebê-lo

Foto: Reprodução
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segunda-feira (22.05) uma equipe da 
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros 
para busca no local”. O comandante 
regional da Polícia Militar, tenente-
coronel PM Antônio Chaves, disse 
que vem mantendo pol ic ia is 
militares na região para evitar que 
um maior número de pessoas volte a 
ocupar a Serra da Borda. “Se não 
agíssemos rápido, entrariam mais 
100, 200 pessoas. Quando o pessoal 
passou a noite na entrada principal 
da serra, fazendo barreiras, muitos 
desistiram de subir”. O comandante 
destacou ainda que o foco da 
Segurança Pública na ação de 
desocupação do garimpo não é 
entrar no mérito judicial, e sim 
prevenir e reprimir os crimes 
ambientais e demais crimes que 
possivelmente ocorrem no local. No 
dia 3 de maio foi realizada uma 
desocupação do local. Os serviços de 
inteligência apontaram que havia 
prostituição, uso de droga, pessoas 
com porte ilegal de arma, além de 
degradação do meio ambiente. 
Outros colocavam a própria vida em 
risco, entrando em pequenas valas 
para extrair outro, ignorando risco de 
desmoronamento. (Fonte e Foto: 
Débora Siqueira/Sesp/MT)

caminhão onde de condutor estava a 
pessoa de  J .R.C.L,  onde foi 
realizado a checagem do condutor e 
caminhão e posteriormente foi 
realizado a busca no caminhão, onde 
foi localizado um fundo falso na 
carroceria contendo centenas de 

tabletes de maconha, 
q u e s t i o n a d o  o 
motorista para onde 
levaria o entorpecente 
o mesmo disse que 
estaria levando para 
Goiânia-GO. 
Diante dos fatos o 
m e s m o  f o i 
encaminhado para a 

delegacia de policia federal de 
Dourados-MS para as providência 
cabíveis que o caso requer. (Fonte e 
Foto: Assessoria)

Na noite do sábado, 20/05, 
por volta das 21 h 30, 
através de ação em conjunto 

GEFRON, Policia Rodoviária de 
Cáceres e Policia Federal de 
Cáceres, receberam uma denúncia 
que um caminhão Mercedes Benz de 
cor amarelo de 
p l a c a  K B Q -
2 7 4 6  d e 
GOIÂNIA-GO 
teria seguido até 
a  c i d a d e  d e 
P e d r o  J u a n 
Caballero no 
P a r a g u a y  e 
estaria vindo 
p a r a  o  B r a s i l  c a r r e g a d o  d e 
entorpecente, sendo assim no 
retorno, a Policia Rodoviária 
Federal de Dourados abordou o 

prisão de Hemerson, porém como o 
suspeito não estava em situação de 
flagrante, o juiz relaxou a prisão. 
Durante o inquérito policial, foi 
identificado Maxuel como comparsa 
de Hemerson na ação criminosa. Em 
fevereiro deste ano, Maxuel foi 
preso em flagrante por tráfico de 
drogas e com sua detenção, os 
policiais descobriram que Hemerson 
fugiu para a cidade de Cerejeiras, 
Rondônia. 
 Na conclusão do inquérito 
policial, foi representado pela prisão 
preventiva dos dois investigados, 
decretada pela Justiça. Com as 
o r d e n s  j u d i c i a i s  e x p e d i d a s , 
Hemerson teve o mandado de prisão 
cumprido pela Polícia Civil de 
Cerejeiras (RO), enquanto Maxuel  
teve a prisão cumprida no Centro de 
Detenção Provisória (CDP) de 
Cáceres, pelos policiais civis da 
Delegacia Regional de Cáceres. 
(Fonte: PJC - Foto: Ilustrativa)

ois homens apontados Dcomo autores de um roubo 
ocorr ido  em Pontes  e 

Lacerda (448 km a Oeste) tiveram 
mandados de prisão cumpridos pela 
Polícia Judiciária Civil, nesta 
segunda-feira (22.05). Os acusados, 
Hemerson Lopes Machado e Maxuel 
Aguiares Rodrigues tiveram as 
ordens de prisão decretas com base 
em investigações da Delegacia de 
Pontes e Lacerda. Nas investigações, 
os suspeitos foram identificados 
como autores do roubo de uma 
motocicleta, ocorrido no mês de 
setembro de 2016. Na ocasião, os 
criminosos em poder de uma arma 
de fogo, abordaram a vítima no 
bairro Santa Cruz e exigiram que ela 
entregasse a sua motocicleta Honda 
Biz, assim como seus pertences 
pessoais. Na época, a equipe de 
investigadores da Delegacia de 
Pontes  e  Lacerda real izaram 
diligências e conseguiram efetuar a 

 a r a  e v i t a r  u m a  n o v a Pocupação ilegal, as forças 
policiais da Polícia Militar, 

Polícia Civil e da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública como 
Rotam, Força Tática, Grupo de 
Operações Especiais (GOE), Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
G a r r a ,  C e n t r o  I n t e g r a d o  d e 
Operações Aéreas (Ciopaer), além 
do Corpo de Bombeiros, iniciaram 
cerco da área na noite de sábado e 
fizeram varredura do local no 

domingo pela madrugada. Muitos 
dos garimpeiros fugiram da polícia e 
17 pessoas  foram presas  em 
flagrante por crime ambiental. De 
acordo com o delegado regional de 
Pontes e Lacerda, Rafael Scatolon, 
não foi necessário uso da força 
policial e a tomada da Serra da Borda 
foi realizada de forma pacífica. “Não 
houve troca de tiros. Há informes de 
pessoas desaparecidas e estamos 
c h e c a n d o  a  v e r a c i d a d e  d a 
informação e será enviada nesta 

Forças policiais retiram invasores
da Serra da Borda e 17 são presos

Autores de roubo em Pontes e Lacerda
têm prisão cumprida pela Polícia Civil

Gefron, PRF e PF prendem motorista
com caminhão recheado de maconha
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 baixo número de crianças Oprontas para serem adotadas 
é bem distante da realidade 

das instituições de acolhimento. 
Atualmente são 582 menores que 
moram nas 79 inst i tuições,  
distribuídas em 64 comarcas do 
Estado.

A Comissão Estadual  
Judiciária de Adoção (Ceja) informa 
que a maioria dessas crianças vive 
provisoriamente nas instituições de 
acolhimento. "A criança só fica 
pronta para a adoção quando a 
família perde o Poder Pátrio sobre 
ela. Além disso, a criança passa por 

um tratamento psicológico até ficar 
preparada para conviver com outra 
família", explicou a diretora da Ceja, 
Elaine Zorgetti.

O CNA informa que em 
2016, foram adotadas 1.226 crianças 
e adolescentes em todo o país. Os 
estados com maior número de 
adoções foram Paraná, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco e 
Minas Gerais. Em Mato Grosso 
foram 18 adoções.  Hoje, de acordo 
com o CNA, há 7.158 crianças aptas 
à adoção e 38 mil interessadas em 
adotar em todo o país.

Mato Grosso segue a 

realidade do cenário nacional, com 
773 pretendentes habilitados na lista 
de espera para adotar e 54 crianças 
prontas para serem adotadas. No 
entanto, os destinos não se 
encontram. O principal motivo 
apontado para essa conta não fechar 
é que o perfil de criança exigido 
pelos pretendentes não é compatível 
com aquele  d i sponíve l  nas  
instituições de acolhimento.

Infelizmente os menores 
esbarram no preconceito. O 
secretário de Trabalho e Assistência 
Social, Max Russi, aponta que é 
necessário realizar ações para 
aumentar a sensibilização da 
população em geral e também dos 
pais que estão na fila de adoção, para 
que sejam mais flexíveis na hora de 
adotar. 

Só podem ser adotadas 
crianças e adolescentes com até 18 
anos, cujos pais forem falecidos, 
desconhecidos ou tiverem sido 
destituídos do poder familiar. De 
acordo com o Novo Código Civil, 
maiores de 18 anos também pode ser 
adotados. Neste caso, a adoção 
depende da assistência do Poder 
Público e de sentença constitutiva. O 
adotado deve ser, pelo menos, 16 
anos mais novo que o adotante.
Como adotar - Segundo o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, podem 
adotar homens e mulheres, não  Universidade do Estado de AMato Grosso realiza no 

período de 28 a 30 de julho, 
em Barra do Bugres, dois eventos 
vol tados  a  pesquisadores  e  
interessados na temática indígena.  
O I Congresso de Línguas Indígenas 
de Mato Grosso e a II Jornada dos 
Povos do Brasil: Educação Território 
e Identidades estão com inscrições 
abertas e os interessados em 
inscrever trabalhos poderão fazê-lo 
até o dia 30 de junho deste ano.

Os dois eventos acontecem 
simultaneamente e são promovidos 
pela Faculdade Intercultural 
Indígena da Unemat e visam 
promover a discussão temática com 
estudantes indígenas, professores da 
educação  esco la r  ind ígena ,  
pesquisadores, alunos de pós-
graduação.

As inscrições são limitadas, 
sendo 300 vagas para o Congresso de 
Línguas Indígenas e 600 para a 
Jornada dos Povos do Brasil. 
Acadêmicos indígenas e professores 

indígenas terão direito a alojamento.
Na programação conjunta 

está prevista a conferência de 
abertura: “A pesquisa linguística e as 
línguas indígenas brasileiras” que 
será ministrada pela professora 
M a r í l i a  F a c ó  S o a r e s ,  d a  
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e do Museu Nacional.

Os participantes dos eventos 
poderão escolher os minicursos que 
serão ministrados durante o evento, 
ainda participar de mesas redondas 
específicas.
As inscrições podem ser feitas em: 
http://siec.unemat.br/  e para 
conhecer os regulamentos de 
publicações de trabalho e também a 
programação de cada evento acesse 
os sites dos eventos.
Pioneirismo: A Unemat é pioneira 
na América Latina na oferta de 
cursos específicos e diferenciados 
para indígenas, sendo exemplo para 
a criação de diversos cursos em que 
as características dos povos 
indígenas são respeitados.

importando o estado civil, que sejam 
maiores de 18 anos. Não podem 
adotar os irmãos ou avós dos 
adotados.

Quem decide adotar deve 
procurar o Fórum de sua cidade, com 
os documentos pessoais e fazer o 
cadastro de pretendente. Depois da 
a n á l i s e  e  a p r o v a ç ã o  d a  
documentação,  psicólogos e 
assistentes sociais fazem entrevistas 
e visitas na casa do requerente.

A parte final de todo o 
processo é o curso preparatório para 
adoção. Finalizado o curso e com a 
aprovação em todos o quesitos a 
pessoa está habilitada para adotar. A 
partir das informações no cadastro e 
laudo final da psicóloga, o juiz dará 
seu parecer. Com a  ficha aprovada, 
o pretendente para adoção  ganhará o 
Certificado de Habilitação para 
Adotar, válido por dois anos em 
território nacional. Seu nome estará 
então inserido no Cadastro Nacional 
de Adoção. Com o certificado, a 
pessoa entrará automaticamente na 

fila de adoção nacional e vai 
aguardar até aparecer uma criança 
com o perfil desejado.
Semana da adoção - Foi realizada 
no domingo (21.05), às 17h, no 
Parque das Águas, a Caminhada da 
Adoção. A caminhada faz parte da 
programação da Semana da Adoção 
2017.

A abertura oficial aconteceu 
na Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Cuiabá, ontem (22.05), 
à s  9 h .  N a  o c a s i ã o  f o r a m  
homenageadas  pessoas  com 
trabalhos relevantes nas questões 
referentes à adoção. A Semana é em 
alusão ao Dia Nacional da Adoção, 
comemorado em 25 de maio.

A ação é uma parceria do 
Conselho da Criança e Adolescente 
(Cedca), Associação Matogrossense 
de Pesquisa e Apoio à Adoção 
(Ampara) e Comissão da Infância e 
Juventude da OAB-MT. O Cedca é 
vinculado à Secretaria de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (Setas-
MT).

Mato Grosso possui 54 crianças
e adolescentes na fila da adoção

SEMANA DA ADOÇÃO

Caminhada da Adoção acontece domingo no Parque das águas e busca chamar atenção para a causa

Katiana Pereira/Setas-MT 

INTERCULTURAL

Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura a adoção a homens e 
mulheres, não importando o estado civil, mas que sejam maiores de 18 anos

Unemat vai realiza eventos direcionados
a pesquisadores da temática indígena

Lygia Lima – Assessoria Unemat

As inscrições são limitadas, sendo 300 vagas para o Congresso 
de Línguas Indígenas e 600 para a Jornada dos Povos do Brasil

Foto: Assessoria
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 p r e f e i t u r a  l o c a l  Aanunciou um grande 
evento para 2 a 5 de 

novembro – feriado de Finados 
-, que não apenas retoma a 
pesca no Rio Paraguai, com a 
inclusão da modalidade fly, 
como também real izará ,  
simultaneamente, o Festival 
Pantanal das Águas, com roda 
de samba e atividades culturais.

O campeonato de pesca 
deixou de ser realizado nos 
últimos anos, depois do sucesso 
alcançado em 19 edições e atrair 
pescadores do Estado, de Mato 
Grosso e interior de São Paulo. 

O  r e t o r n o  d a  
competição, realizada em frente 
ao porto geral da cidade 
histórica, agregará debates e 
oficinas sobre a prática da pesca 
esportiva nos rios pantaneiros, 
por amadores e profissionais, e 
divulgará e incentivará a pesca 
com fly e uso de iscas artificiais
Pesque-solte - A Fundação de 
Turismo do Pantanal, que 
coordenará o evento, estima a 
participação de um número 
s u p e r i o r  a  3 0 0  b a r c o s  
disputando a captura do maior 
peixe e maior quantidade de 
p e s c a d o ,  o s  q u a i s  s ã o  
devolvidos à natureza. 
 No dia 3 de novembro 
será realizada a primeira etapa, 
com isca artificial, e no dia 4, 
com iscas vivas. 
 O encerramento do 
campeonato será no dia 5 
(domingo) com a participação 
apenas das crianças, na beira do 

Rio Paraguai. 
“O torneio de pesca 

volta dentro de uma visão mais 
sustentável, onde estará em 
debate, durante oficinas e 
palestras, a importância de 
reduzirmos a pesca tradicional e 
o p t a r m o s  p o r  o u t r a s  
modalidades, como o fly, e o 
uso de iscas artificiais”, 
explicou a diretora-presidente 
da fundação, Marjú Azambuja 
Venturini. 

O objetivo, segundo ela, 
é criar uma consciência entre 
pescadores e na população local 
quanto à preservação da 
ictiofauana pantaneira.
Maior controle - O impacto da 
pesca esportiva – Corumbá é 
um dos principais destinos do 
País – tem sido muito debatido 
nos últimos anos na região e o 
município chegou a proibir 
temporariamente a captura do 
dourado, um das espécies 
nobres dos rios pantaneiros.
 Agora, já se discute o 
fechamento do transporte de 
pescado e de iscas vivas, estas 
ameaçadas devido ao comércio 
clandestino, por falta de 
fiscalização e controle, para 
outras regiões do Estado.

A diretora-presidente da 
Fundação de Turismo ressaltou 
que a pesca esportiva tem um 
peso muito forte na economia 
de Corumbá, além de empregar 
milhares de pessoas durante os 
meses de março a outubro nos 
barcos-hotéis, pousadas e 
pesqueiros. “É mais uma razão 

p a r a  b u s c a r m o s  n o v a s  
alternativas e a sustentabilidade 
da atividade, sendo a pesca com 
fly uma modalidade que 
contempla esse novo olhar, 
além de ser uma novidade na 
região”, disse ela.
Atração nacional - Além do 
campeonato de pesca e o 
Festival Pantanal das Águas, 
com shows reunindo uma 
atração nacional e grupos 
regionais, o megaevento de 2 a 
5 de novembro incluirá, ainda, a 
travessia a nado do Rio 
Paraguai e corrida da canoa de 
um pau só, meio de transporte 
s e c u l a r  u t i l i z a d o  p e l a s  
comunidades  nat ivas  do 
Pantanal e também pelos 
pescadores profissionais. 
 A programação final e a 
data de inscrição para a pesca 
ainda estão sendo finalizadas.
Pantanal Extremo - Também 
em novembro - dias 24 a 26 -, 
Corumbá sediará a quinta 
edição dos Jogos de Aventura – 
Pantanal Extremo. 
 A confirmação foi feita 
pela Fundação de Esportes, que 
anunciou as seis prováveis 
m o d a l i d a d e s :  m a r a t o n a  
aquática, mountain bike, 
corrida de trilha, stand up 
paddle, canoagem e canoa 
havaiana. 
 As provas aquáticas 
serão realizadas no Rio 
Paraguai. As edições anteriores 
do Pantanal Extremo reuniram 
atletas de ponta de várias 
regiões do País.

COMPETIÇÃO

Corumbá volta a promover torneio 
de pesca esportiva, em novembro

Sílvio Andrade

A programação final e a data de inscrição para a pesca ainda estão sendo finalizadas

Foto: Ilustração
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Antes, o mesmo Rômulo 
perdeu uma boa chance aos 4 
minutos. O Cuiabá tocava a bola 
no meio de campo, mas não 
conseguia chegar com perigo ao 
gol de Henrique. Os donos da 
casa intensificaram a pressão e 
em bola na área do Confiança, 
Henrique saiu, não achou nada, 
mas o atacante Crist iano 
desperdiçou a oportunidade do 
empate.

Enquanto isso, Álvaro 
continuava fazendo a festa na 
defesa do Cuiabá e por pouco não 
fez o segundo gol azulino. Depois 

o Dourado começou a ficar 
perdido em campo e não acertava 
os passes. Mesmo assim, aos 34, 
Cristiano caiu na área e o árbitro 
marcou penalti para o Cuiabá. 
Bruno Veiga foi lá e empatou a 
partida. E então chegou a hora de 
falar um pouco mais do gol do 
Rômulo. O centroavante que 
substituiu Tito teve, a chance de 
ouro em um pênalti, aos 46 do 
segundo tempo. Ele não sentiu a 
pressão e mandou na rede! Não 
dava mais tempo para nada, 
vitória proletária na Arena 
Pantanal: 2 a 1.

a tarde e noite do último Nd o m i n g o  a  A r e n a  
Pantanal recebeu um 

grande duelo entre Cuiabá e 
Confiança pelo Brasileiro da 
Série C. O time sergipano saiu na 
frente com um velho conhecido 
da cidade, o conterrâneo Tito, 
artilheiro do Dragão. Ele marcou 
o  déc imo sé t imo gol  na  
temporada,  o  terceiro na 
competição e inaugurou o 
marcador já no final do primeiro 
tempo. Na etapa final, mais dois 
gols, ambos de pênalti. Primeiro 
para o Cuiabá, com Bruno Veiga. 
Depois para o Confiança, com 
Rômulo, que entrou no lugar de 
Tito logo no início do segundo 
tempo. Este último garantiu a 
vitória do Dragão do Bairro 
Industrial fora de casa.

Dragão agora tem duas 
vitórias em dois jogos e ocupa a 
vice-liderança do Brasileiro no 
Grupo A. Já o Dourado continua 
sem vencer. Tem um empate e 
uma derrota e cai três posições na 
tabela. O Cuiabá agora é o oitavo. 
Na próxima rodada, o Confiança 

joga primeiro. No sábado, os 
azulinos vão ao Maranhão 
enfrentar o Moto Club, às 16 
horas. No domingo, o alviverde 
cuiabano enfrenta o Remo, às 19 
horas, no Pará.
Demorou, mas teve "Lei do ex" 
- Nos primeiros minutos do jogo, 
era o Cuiabá quem pressionava. 
Tito, cuiabano formado nas 
categorias de base do Dourado, 
agora do lado azul tentava 
balançar a rede, mas estava bem 
marcado, pelo menos até os 15 
minutos. Antes de o artilheiro 
aparecer na partida, Henal se 
atrapalhou com a bola, e quase 
Álvaro abriu o placar para o 
Confiança.

Depois dos 15 minutos, o 
Dragão começou a crescer no 
jogo e o próprio Tito por pouco 
não fez o primeiro. Por volta dos 
23 minutos a partida já estava 
equilibrada e as equipes se 
revezavam no ataque. A bola 
insistia em procurar o artilheiro 
que literalmente jogava em casa, 
mas nada dava certo. Quando a 
bola enfim parecia que ia 

balançar a rede, Álvaro estava 
impedido. 

Aos 42, um cochilo do 
goleiro proletário. Henrique 
soltou a bola nos pés de Cristiano, 
e o atacante do Cuiabá perdeu 
uma chance incr ível .  Na 
sequência, Dakson cobrou falta 
na área e Douglas Mendes 
cabeceou com perigo no gol 
azulino. Mas um primeiro tempo 
tão eletrizante como esse não 
poderia terminar sem gol. 

E, aos 46, Álvaro achou 
Tito na área, que dessa vez não 
perdoou e estufou a rede do 
Dourado. Gol do Dragão! O 
terceiro do artilheiro na Série C. 
Na sequência, as equipes foram 
para o intervalo.
Substituto de Tito, Rômulo 
decide - Ainda no intervalo, Tito 
sentiu dores e nem voltou para a 
segunda etapa. Leandro Sena 
chamou outro centroavante: 
Rômulo. E parece que ele pegou 
c a r o n a  n a  b o a  f a s e  d o  
companheiro de equipe porque 
foi dele o gol que decidiu a 
partida. 

Globo Esporte

omercial-MS venceu o CSinop por 2 a 0, na tarde 
do último domingo, no 

Morenão, em partida válida pela 
1ª rodada da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Com o 
resultado, o colorado foi a três 
pontos e lidera o Grupo A10. Isso 
porque o Ceilândia, que venceu o 
Anápolis e também foi a três 
pontos na mesma chave, tem um 
gol marcado a menos que o time 
de Campo Grande. O Sinop está 
na lanterna.

Bruno Nunes abriu o 
placar aos 9 minutos do 2º tempo. 
Luiz Ricardo fechou a conta para 
o Comercial-MS aos 43 minutos 
da etapa complementar.

No sábado que vem, o 
colorado enfrenta o Anápolis às 
16h (horário de Brasília) no Jonas 

Duarte. 
O  S i n o p  r e c e b e  o  

Ceilândia no estádio Municipal 
no próximo domingo, às 19h.

BRASILEIRÃO SÉRIE C

Teve "lei do ex". Tito, ex-Cuiabá, abre o placar para os visitantes. Bruno Veiga empata de pênalti. 
E, nos acréscimos, Rômulo, que entrou no lugar de Tito, faz o gol da vitória proletária

Centroavantes azulinos resolvem e Dragão 
vence o Dourado na Arena Pantanal

Confiança vence o Cuiabá na Arena Pantanal e continua invicto  

Foto: Pedro Lima / Cuiabá EC

Globo Esporte

BRASILEIRÃO SÉRIE D

Comercial-MS vence 
Sinop e lidera Grupo A10 

  Foto: Mariana Cintra/TV Morena

Lance de Comercial-MS x Sinop no estádio Morenão, em Campo Grande
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***********************************By Rosane Michels

A Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia difícil que pode 
e n v o l v e r  m u d a n ç a s  
imprevistas. A energia é 
passageira, não merece 

preocupação excessiva. Portanto, procure 
manter o controle diante de situações 
inusitadas. Rapidamente serão solucionadas, 
se mantiver a racionalidade.

Esotérico

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
P lu tão  de ixando  você  
interiorizado, mas irritadiço. 
U m  a p r o f u n d a m e n t o  
emocional pode ocorrer 

causando certo desequilíbrio emocional ou 
de sua saúde. Procure entender seus motivos 
e tudo passará rapidamente, pois essa 
energia é passageira.

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  
enfrentamento de problemas 
e dificuldades com uma 

equipe de trabalho. O momento pode 
envolver a necessidade de remanejar 
pessoas e/ou criar uma nova equipe. Um 
projeto pode apresentar problemas. 

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
e n f r e n t a m e n t o  d e  
dificuldades em um projeto 
de peso, que pode trazer 

mudanças importantes em sua carreira. O 
momento exige calma e discernimento, pois 
uma situação imprevista pode tentar 
arrancar seu equilíbrio. Mantenha a calma. 

Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de imprevistos, 
relacionados a um projeto de 
médio prazo, que pode 

envolver uma viagem de intercâmbio, 
mudança de país ou mesmo um projeto de 
importação e exportação. O momento pede 
calma e otimismo.

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
nervosismo e impaciência, 
além de comunicação diícil e 
tensa. Portanto, procure adiar 

qualquer reunião que envolva acordos e 
negociação de um novo projeto. Procure 
também, deixar para depois a assinatura de 
documentos importantes.

Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de dificuldades e 
problemas inesperados com 

suas finanças. O momento pode envolver 
o atraso de um pagamento, de um projeto 
ou mesmo da assinatura de um contrato. 
Procure manter a calma, pois essa energia 
é passageira.

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
problemas imprevistos nos 
relacionamentos, pessoais e 
profissionais. Procure manter 

a calma, pois você pode estar impulsivo e até 
mesmo agressivo, colocando a perder 
projetos importantes. Seja tolerante, pois 
essa energia é passageira.

Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
u m  d i a  d i f í c i l ,  
especialmente no trabalho, 
que pode trazer situações 

imprevistas. Um projeto pode ser adiado 
ou deletado de seus planos. Procure 
manter a calma e cuidar de sua saúde, que 
pode sentir este momento de stress.

Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão deixando 
você mais fechando e 
introspectivo, voltado para 

emoções mais profundas e consciente de 
suas necessidades emocionais e sensuais. 
O momento pode também envolver 
problemas com uma sociedade ou parceria 
financeira.

Lua, Vênus e Urano em 
Áries recebem um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de dificuldades 
domésticas, que podem ser 

em sua casa, como um problema nos 
encanamentos ou vazamentos, ou mesmo 
em uma relação familiar. Procure manter a 
calma e o discernimento e não se envolva 
em discussões desnecessárias.

Lua, Vênus e Urano em Áries 
recebem um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
nervosismo e dificuldades 
emocionais, que podem 

envolver um romance ou o relacionamento 
com um filho. Algumas situações 
imprevistas podem tentar arrancar seu 
equilíbrio. No entanto, mantenha a calma, 
pois essa energia é passageira.

Uma terça-feira repleta de boas energias a 
bióloga da Prefeitura Municipal de Cáceres 
Liandra Pinheiro.

Comemorou mais um ano de vida, a 
encantadora Franciane Vieira. A quem 
desejamos votos de muitas felicidades e desejo 
de que esta data se repita por longos anos.

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

************************
Uma ótima semana é o que desejamos ao competente 
medico oncológico Dr. Eduardo  e a sua elegante esposa 
Elaine Stelatto Marques.

Sucessos mil ao simpático empresário Pedro Correia. Ele que 
esta sempre a frente trazendo shows de qualidade nos eventos 
de nossa city, assim como os do 36º FIPe.

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

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


