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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

By Isabel Mueller

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai te dar
força e coragem

para se aprofundar emalguma situ-
ação. Existe expansãomental e cer-
ta profundidade para analisar a vida
e as situações. Tenhamais confian-
ça no seu futuro. Bomdia para pes-
quisaseparafazeraorganizaçãodas
finanças.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai promo-
ver novas amiza-

des ou parcerias. O amor pode apa-
recerdeforma inesperadaparaquem
está à procura. Você pode finalizar
alguma sociedade também, bem
como novos contratos podemestar
à vista. Convites para eventos tam-
bém não estão descartados. É im-
portantemanter o foco e amotiva-
ção. Você pode liderar ou incentivar
outras pessoas.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai trazer
mudanças e ím-

peto criativo. Você pode ser omen-
sageiro de boas novas para as pes-
soas. Pode ser um bom momento
para começar um tratamentomédi-
co ou umanova dieta que exijamais
disciplina e coragem.Vale a pena re-
pensar sua qualidade de vida.

A Lua Crescente
em Escorpião vai
trazerautoconhe-
cimento e uma

grande intensidade. Tome cuidado
com radicalismos. É indicado que
você foque na sua harmonia interna
e evite instabilidades emocionais.
Tome cuidado comgravidez, se não
estiver planejando. Omomento é de
muita intensidade de emoções, por-
tanto fiqueatentocomatendênciaa
guardarmágoas.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai promo-
ver paz e uma in-

tensa gratidão pela vida. Bommo-
mentopara receberpessoasemcasa
ou colocarmais foco na família. Po-
dem acontecer mudanças de/em
casa. É umbommomento para ana-
lisar e refletir a respeito dos seus
próximos passos. Evite atitudes ra-
dicais e impensadas.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
piãovai tedar ca-
pacidade de se

comunicar com amorosidade e pro-
fundidade, mas existe uma tendên-
cia de termedode seaprofundar em
algo, bem como ansiedade excessi-
va.Tomecuidadocompreocupações
ou falta de foco. O dia pode ser agi-
tado. Aproveite este dia para fazer
terapias ou se divertir mais.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai te trazer
lucros e bons ne-

gócios, mas também pode fazer
você gastar demais. É um dia de
muita criatividade, energia e moti-
vação para fazer coisas que te
deem prazer e bem-estar. Apenas
tome cuidado com excessos: man-
tenha o equilíbrio. O dia também
favorece uma mudança de visual e
o autocuidado.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai te dar
energia e ânimo

para realizar mudanças na sua vida
comoum todo. Você pode termuitos
insights ou sentir a necessidade de
desapegar de algo. Existe uma com-
preensão maior sobre a vida, o que
permitirá que você resolva questões
difíceis commais facilidade.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai trazer
proteção. É im-

portante saber defender seu espaço.
Mantenha os bons limites, mas sem
ser agressivo. Além disso, tome cui-
dado com pensamentos limitantes,
que podemminar sua autoconfian-
ça. É ummomento no qual é impor-
tante cortar atitudes e hábitos que
fazemmal. A saúde pode estar aba-
lada, então se cuide.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai trazer
energia para reali-

zar um projeto ou uma ideia. Existe
caos e agito neste dia, então saiba
colocar em foco o que é prioritário.
Você está se sentindo criativo e ins-
pirado. Se tiver fluidez e desapego,
as coisas acabam se resolvendo por
si,mas é importante abandonar a ne-
cessidade de estar no controle.

Essa Lua Cres-
cente em Escor-
pião vai mexer
com a sua carrei-

ra. Pode ser importante se reinven-
tar ou colocar emação novas ideias,
mas para isso será necessário ter
autoconfiança.Mantenha-se inspira-
doebusquenovaspaisagens: sair um
poucoda rotinaé indicado.Vocêpode
querer mudar tudo ou realmente re-
pensar a sua profissão. Existemobs-
táculos, então seja flexível.

EssaLuaCrescen-
teemEscorpiãovai
trazer magnetis-
mo,seduçãoeuma

capacidadecriativa,masépreciso ter
atitude e nãomanter apenas a passi-
vidade.Tomecuidadocomaçõesdes-
conexasoucontraditórias.Vocêpode
ter um grande insight ou buscar agir
de forma diferente, sem tantas res-
trições e aprisionamentos.

Quem completa mais um ano de vida hoje é a jovem Danielle Ro-
cha. Filha de Diva Rocha, Danele recebe os cumprimentos dos fami-
liares e amigos, os quais aproveitam a oportunidade para desejar-lhe
muitos anos de vida, recheados de grandes conquistas. Felicidades!
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Duas pessoas morreram na noite desse do-
mingo (7), em uma fazenda localizada no mu-
nicípio de Marajá do Sena, interior do Mara-
nhão.

As vítimas, um idoso, identificado como José
Vieira de Sousa, de 68 anos, e Eulando da Sil-
va Nojosa, de 24 anos, foram atingidos duran-
te um almoço familiar, em uma fazenda de pro-
priedade do ex-vereador, conhecido como
Dadá.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas
participavam de uma reunião familiar no do-
mingo, momento em que os criminosos chega-
ram ao local em uma motocicleta e efetuaram

Corpo encontrado no rio
Até o final da tarde de ontem a polícia ainda não havia identificado o corpo encontrado domingo no rio

Tocantins, próximo à �Praia do Goiás�. Não está havendo temporada de veraneio oficial em Imperatriz e
cinco afogamentos já foram registrados este ano, sendo duas mortes no mês de julho. Sem segurança, as
praias estão recebendo um grande número de banhistas nos finais de semana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reali-
zou duas apreensões de madeira sendo trans-
portada ilegalmente, durante fiscalização no
município de Dom Eliseu (PA), em menos de
uma hora.

A primeira apreensão ocorreu no km 43 da
BR-222, por volta das 19h30. Ao ser questio-
nado, o condutor do caminhão que realizava o
transporte apresentou à equipe, documentos
que possuíam divergências em relação ao pro-
duto transportado, tal como a origem do pro-
duto. O veículo transportava cerca de 29 m³
de madeira serrada.

A segunda apreensão ocorreu no km 32

Duas pessoas são executadas durante almoço familiar
Outras três pessoas também foram atingidas pelos suspeitos

Divulgação

vários disparos.
José Vieira e Eulando Nojosa foram balea-

dos e morreram no local. Euclides Barbosa
Nojosa, João Nojosa de Sousa e José de Sou-
sa Nojosa, também foram atingidos pelos sus-
peitos, eles foram encaminhados para o hospi-
tal, na  cidade de Bacabal.

Os suspeitos chegaram atirar no transforma-
dor de energia, deixando o local sem internet.
Os policiais militares foram acionados e reali-
zaram as buscas pela região, porém, até o mo-
mento, não conseguiram prender os suspeitos.

O caso está sendo investigado pela equipe
da Delegacia Regional de Bacabal.

PRF apreende cerca de 46 m³ de
madeira ilegal, em Dom Eliseu/PA

Apreensões ocorreram na BR-222 e BR-010 em menos de uma hora.

da BR-010, por volta das 20h15. Ao ser ques-
tionado, o condutor do caminhão afirmou não
possuir nenhuma documentação que com-
provasse a legalidade da carga. O veículo
transportava cerca de 17 m³ de madeira em
toras.

Diante dos fatos, os condutores assinaram
Termos Circunstanciados de Ocorrência
(TCO) e foram liberados. A carga foi apreen-
dida e encaminhada a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SEMMA) de Dom Eliseu
(PA) para a realização das medidas cabíveis,
em tese, por transporte de madeira sem licen-
ça válida. (Fonte: PRF)
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Fernando Cunha

Jovem é morto e outro fica ferido
durante briga em Araguatins

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado e
morreu durante uma briga envolvendo vários
garotos no Cais do Porto, em Araguatins, re-
gião do Bico do Papagaio. Outro jovem de 24
anos também foi lesionado e socorrido ao Hos-
pital Municipal da cidade. O crime aconteceu
na madrugada desta segunda-feira (8/8).

De acordo com o registro da ocorrência feito
pela Polícia Militar, os suspeitos do crime são
dois jovens de 18 e 22 anos, uma mulher de 18
anos e um adolescente de 16 anos.

A vítima fatal do crime foi atingida no pei-
to, no braço esquerdo e na testa, e morreu

Briga generalizada aconteceu no Cais do Porto, em Araguatins

no local.
Testemunhas contaram para a polícia que a

confusão começou na Praia da Ponta e conti-
nuou no Cais, onde os envolvidos desembar-
caram jogando pedras uns nos outros. Dois dos
autores dos crimes estavam armados com faca
e outro com um pedaço de madeira.  

Após a briga, os suspeitos fugiram do local,
mas foram localizados e presos pela PM du-
rante diligências pela cidade. Os suspeitos fo-
ram levados para a Central de Flagrantes da
cidade e estão à disposição da justiça. (AF
Noticias)

Casal com bebê é flagrado transportando
mais de 60 quilos de maconha

Droga foi localizada escondidanos bancos de um veículo

Na tarde deste domin-
go, por volta das 16h30,
equipe da Polícia Rodovi-
ária Federal localizou pa-
cotes contendo substân-
cia análoga à maconha no
interior de um veículo
abordado no Km 332 da
BR 153, em Guaraí/TO.

No carro havia um ca-
sal, um homem e uma
mulher grávida, e um bebê
de colo. Durante os pro-
cedimentos de fiscaliza-
ção, os policiais localiza-
ram, em compartimentos
nos bancos traseiros do
veículo, pacotes contendo
substância análoga à ma-
conha, em um total de
60,4kg.

O casal, que estava vin-
do do Mato Grosso do
Sul com destino ao inte-
rior do Maranhão, foi pre-
so em flagrante pelo cri-
me de tráfico de drogas.
O material ilícito apreen-
dido e os envolvidos fo-
ram encaminhados à De-
legacia de Polícia Civil de
Guaraí/TO. (Fonte: PRF)
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