
O enredo desse trágico episódio neste fi m de semana, em uma boate em 
Laranjeiras, na Serra que acabou com a morte de três jovens pode ter três 
fatores de ligação: álcool, descontrole emocional e uma arma. Duas vítimas 
de um jovem policial e o próprio, que, de acordo com relatos do próprio irmão, 
que estava com ele no Sitio em Amarelos - Guarapari, neste domingo, 19, teria 
cometido o suicídio. Fato é que, três famílias estão despedaçadas e choram a 
vida de três jovens. Thalita, Hélio e Patrick.

ENREDO TRISTE

VIDAS
CEIFADAS

PIÚMA/ES  •  ANO 2
Nº 182  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
TERÇA
21 AGOSTO 2018



TERÇA
21 DE  AGOSTO 2018

02Opinião
E
X
P
E
D
IE
N
T
E Contato Comercial:  

(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Articulistas: Ilauro de Oliveira, Fabiani 
Taylor e Fabiano Peixoto

Os artigos são de inteira responsabilidade do autor, o jornal não responde pela opinião dos articulistas

Diagramação:  
Rony Mothé - (28) 99924.2080
Repórter:  Luciana Maximo e Ivny Matos 
(free lance)
Comercial: (28) 99883-7453
Fotos: Luciana Maximo
Jornalista responsável: 

Tiago Rocha - MTB / JP 01293
Rua João Romão Farias, Bairro Niterói, 
Piúma/ES (em frente a Rodoviária)

CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 

www.espiritosantonoticias.com.br

BLÁ BLÁ BLÁ em véspera de eleição
Infelizmente, eu 

não acredito em 
quase nada do 
que fora dito na 
reunião de ontem 
com comerciantes, 
empresários, mora-
dores, representan-
te da Associação 
de Moradores do 
bairro Jardim Maily, 
vereadores, se-
cretários, prefeito 
de Piúma, secre-
tário de Estado do 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 
– Seturb, Marcelo 
Oliveira, deputado 
estadual Marcelo 
Santos e deputado 
federal, Nelcimar 
Fraga, na Pousada 
Polonini em Piúma. 
Vejam, é minha opi-
nião.

O  d e p u t a d o 
Marcelo Santos, 
disse que encon-
trou o Atila, ve-
reador suplente 
na  Assemb le ia 
Legislativa e lá to-
mou conhecimento 
da situação da orla 
da praia de Piúma. 
Antes o deputado 
fez questão de dizer 
que está no quar-

to mandato, que faz 
parte de uma comis-
são na Assembleia 
e outros cargos de 
honra, além de ter 
estreito laço com o 
Governador Paulo 
Hartung.  Trouxe a tira 
colo uma engenheira 
que compõe o qua-
dro da Assembleia, 
trouxe ainda o se-
cretário estadual e o 
Nelcimar. 

Bem, Marcelo falou 
bonito, disse que fez 
contato com Hartung 
e o governador ga-
rantiu não apenas 
R$ 3 milhões para a 
obra emergencial da 
orla de Piúma, colo-
cou à disposição R$5 
milhões, caso a obra 
precise.

Vejam bem, o di-
nheiro à obra emer-
gencial está garan-
tidíssimo, segundo 
a f i rmou Marce lo 
Santos, o deputado 
de quatro mandatos. 
O deputado que eu 
nunca vi na cidade 
antes, falando de 
orla, nem vi em outros 
momentos discutindo 
problemas de Piúma. 
Muito menos o se-

nhor Nelcimar Fraga.
Mas, o mesmo de-

putado garantiu que, 
o convênio só pode 
ser assinado após 
a eleição, pois em 
ano eleitoral ficam 
há proibições na Lei. 
Compreendemos, 
mas suponhamos 
que, no dia 08 de 
outubro, segunda-
-feira pós eleição, o 
Governo tenha per-
dido o Palácio para 
outro nome e então, 
irá assinar o Convênio 
a Piúma, na casa R$5 
milhões? 

O secretário de 
E s t a d o ,  M a r c e l o 
Oliveira afi rmou que 
setembro será publi-
cado um edital em 
que o projeto da obra 
total de Piúma, o que 
envolve engordamen-
to será publicado, 
tão logo a licitação, 
até abril do ano que 
vem tudo se resolve 
em torno de projeto, 
licenças, licitações, 
enfi m...

Eu não acredito em 
nenhuma dessas con-
versas, pois na cara 
da eleição aparecer 
dois deputados tão 

ARTIGO 
Por Luciana Maximo

cheios de vontade 
salvar Piúma trazen-
do uma engenheira 
com um caderno em 
branco, com a pa-
lavra em destaque 
“projeto” e nem uma 
linha escrita.

Para ser sincera, o 
prefeito disse que o 
projeto da construção 
de um muro de con-
tenção está pronto, 
disse que o estudo do 
solo foi feito. Mas se 
tivermos que esperar 
passar a eleição para 
fazer a licitação e 
aguardar empresas 
se digladiarem em 
busca de ganhar o 
certame, o verão vai 
chegar, vai terminar, 
a maré terá comido 
tudo, derrubado os 
prédios, não haverá 
mais via e Piúma será 
tomada pelo mar.

É o que eu penso, 
não é uma matéria, 
nem uma notícia, nem 
muito menos uma re-
portagem, é o ponto 
de vista da Luciana, 
que desistiu de fi car 
na reunião após fo-

tografar o caderninho 
da engenheira em 
branco, apenas com 
a palavra projeto e 
ver, o vereador Eliezer 
fazer perguntas tão 
esdrúxulas, parecia 
que estava em outro 
planeta, confundindo 
o secretário de esta-
do com o velho depu-
tado que eu nunca vi 
na cidade.

Quer saber, sinto 
muito, mas a maré 
continua comendo 
a praia e vai comer 
muito mais, até o ve-
rão, esperamos que 
sobre ao menos uma 
faixa de asfalto para 
eu fotografar o Monte 
Aghá!    
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Casão começa a campanha 
“em casa”

O candidato ao 
governo do Estado, 
Renato Casagrande 
(PSB-40), escolheu 
sua cidade natal , 
o  m u n i c í p i o  d e 
Castelo, para dar 
a largada da sua 
campanha nas ruas.  
Acompanhado por 
lideranças políticas, 
apoiadores e jo-
vens da Região Sul 
do Espírito Santo, 
Casagrande v is i -
tou  comérc ios  e 
conversou com a 
população, durante 
toda a manhã deste 

uma mulher empre-
endedora, que vive 
as dificuldades da 
população capixa-
ba. Ela representa 
a luta das mulheres 
capixabas, negras, 
e vai representar 
tudo isso me aju-
dando a governar o 
Espírito Santo”, des-
tacou Casagrande.

Casagrande tam-
bém falou sobre a 
importância de in-
vestimentos na área 
da segurança públi-
ca do Estado, para 
reduzir  os atuais 
índices de crimina-
l idade. “A Pol ícia 
Militar sabe o que 
tem acontecido no 

Esp í r i to  Santo  e 
é muito triste ver 
que o Estado per-
deu nesses últimos 
anos o controle na 
área de segurança 
pública. Vemos as 
pessoas sofrendo 
a violência no dia 
a  d ia .  Enquan to 
governador, fiz in-
vest imentos  que 
estavam levando a 
criminalidade para 
baixo. Na hora em 
que o governo re-
tira os investimen-
tos,  desmotiva os 
p ro f i s s iona i s  da  
segurança e gera 
o  descontrole na 
segurança pública, 
que estamos vendo 

agora”.
Ele também pro-

meteu elevar a qua-
lidade da área da 
saúde, na Região 
S u l  d o  E s t a d o . 
“Ouvi  muita gen-
te reclamando da 
fa l ta  de atenção 
na saúde aqui em 
Castelo. Quando fui 
governador, coloca-
mos R$ 300 mil por 
mês para ajudar a 
Santa Casa aqui do 
município. Agora, 
é preciso organi-
zar a gestão das 
unidades de saúde 
com a prefeitura e 
como governador, 
nós vamos melhorar 
esse trabalho com 

sábado (18).
Em sua caminha-

da, Casagrande foi 
aplaudido pela po-
pulação que reco-
nheceu todo o tra-
balho desenvolvido 
por ele para me-
lhoria da vida dos 
capixabas durante 
sua gestão. A vice 
Jacqueline Moraes 
também participou 
da agenda pública 
e mostrou a força e 
importância da par-
ticipação feminina 
na política.

“J a c q u e l i n e  é 

certeza”.
Em seu discur-

s o ,  C a s a g r a n d e 
r e s s a l t o u  a i n d a 
a importância da 
escolha da c ida-
de de Castelo para 
iniciar suas ativida-
des de campanha. 
“Nasci no interior 
de Caste lo,  aqui 
é minha terra, e é 
bom começarmos 
por aqui ,  porque 
a  gente  começa 
com o pé direito. 
Vamos retomar o 
crescimento des-
se Estado e fazer 
uma administração 
decente. Vamos tra-
zer mais resultados 
para a população”.

CASTELO

Assessoria de Imprensa

Foi em sua terra natal que Casagrande deu início a sua campanha rumo ao Palácio

Assessoria do candidato

Casagrande dá largada a campanha de rua e é recebido com festa por apoiadores em sua 
cidade natal
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O segurança Hélio tentou impedir o policial de entrar na 
boate, foi alvejado com dois tiros e morreu

VIDAS CEIFADAS

Infelizmente o fi m de semana deixou marcas para sempre na vida de três famílias: Patrick, o policial que matou o segurança e a promoter

PM mata dois jovens e pode ter se suicidado 
Thalita – promoter da boate Depressão/ descontrole 

– outro crime O enredo desse trágico episó-
dio neste fi m de semana, em uma 
boate em Laranjeiras, na Serra 
que acabou com a morte de três 
jovens, tem três fatores podem 
estar podem fazer uma ligação 
da trama: uma arma, falta de con-
trole e álcool. Duas vítimas de um 
jovem policial e o próprio, que, de 
acordo com relatos do próprio 
irmão, que estava com ele no 
Sitio em Amarelos, em Guarapari, 
neste domingo, 19, teria cometido 
o suicídio. Fato é que três famílias 
estão despedaçadas e choram a 
vida de três jovens. Hélio, Thalita 
e Patrick. 

A mãe do segurança baleado 
na boate, Hélio Soares Bastos 
Júnior, de 27 anos contou que 
pressentiu o que aconteceria 
com o filho. Minutos antes da 
confusão envolvendo o filho, 
ela acordou e pressentiu que 
algo ruim aconteceria. Hélio foi 
baleado depois de não permitir 
que o policial militar identifi cado 
como Patrick Santos Guariz, 
entrasse novamente na boate. 
Esse foi o estopim para a tragédia 
acontecer. 

Tudo iniciou no interior de 
boate como narraram as teste-
munhas. Patrick teria tentado 
retornar após ter pago a coman-
da e saído. Hélio, o segurança 
não permitiu e teve início um 
bate-boca. O PM deixou o local 
e voltou cinco minutos depois já 
disparando contra o portão da 
saída. Dois tiros atingiram Hélio 
e um acertou o queixo de Talita, 
que morreu na hora.

Fonte Folha Vitória

De acordo com informa-
ções passadas pela família da 
vítima, a jovem tinha planos 
de retomar os estudos. Ela 
pretendia concluir o ensino 
médio, e havia tentado se 
matricular em uma escola 
na metade do ano, mas não 
conseguiu.

Talita morava com a avó 
no bairro Serra Dourada 1. 
Lá, passou toda a infância e 
a adolescência. Era a segun-
da entre 4 irmãos. A jovem 
sempre frequentou a igreja, 
mas havia se afastado. Há 
5 meses passou a trabalhar 
como promoter na boate, 
junto com a namorada. Talita 
fazia a divulgação de eventos 
e recepcionava os clientes.

Segundo a companheira, 
essa não foi a primeira vez 
que a jovem foi vítima da vio-
lência. Um ano atrás, Thalita 
foi atingida por uma bala 
perdida, dentro de um baile 
funk. Outros dois disparos 
acertaram de raspão.

Suicídio do PM?
O irmão do policial mi-

litar encontrado morto em 
Guarapari prestou depoimen-
to à Polícia 

Civil (PC), e contou de-
talhes do que aconteceu. 
Patrick Ramos Guariz foi en-

Em 2015, Patrick chegou a 
responder processo por disparar 
com uma arma de fogo dentro 
de uma boate na Praia do Canto, 
em Vitória. O irmão contou ao 
delegado que o militar já havia 
fi cado afastado da corporação. 
Patrick estaria morando com a 
família desde que se separou 
da esposa e tinha dois fi lhos. A 
polícia informou que as investi-
gações sobre o caso vão con-
tinuar. “O irmão contou que em 
2015 aconteceu um fato com o 
policial militar. Ele teria efetuado 
tiros durante uma confusão em 
uma boate em Vitória e por isso 
chegou a fi car um tempo afas-
tado da Polícia Militar. O irmão 

Da redação

A ARMA
De acordo com o gerente do estabelecimento, Patrick 

deu entrada na boate armado, mas antes passou pelo pro-
cedimento de segurança necessário nestes casos e anotou 
o registro de militar e da arma em um livro de controle.

contrado morto no último do-
mingo (19), em uma propriedade 
rural na localidade de Amarelos, 
no município de Guarapari. 

O delegado de plantão na re-
gional, Josafá da Silva, informou 
que o irmão disse que ouviu 
um barulho estranho. “O irmão 
falou em depoimento que ele já 
estava ‘caladão’, e chegou a per-
guntar sobre o fato acontecido 
na boate, mas ele não quis falar 
nada. Eles chegaram a chamar o 
pastor de uma igreja evangélica 
para fazer uma oração no sítio. O 
irmão contou que estava fazen-
do café e o PM estava fumando 
um cigarro, e nessa ocasião, ele 
escutou um barulho estranho. 
Ele acabou de fazer o café e saiu 
para conferir o que tinha acon-

tecido. Viu o irmão deitando, 
mas pensou que ele estava 
meditando, já que o sol já 
estava aparecendo, mas per-
cebeu que o policial estava 
sangrando pelo ouvido”.

O irmão do PM contou tam-
bém que estavam apenas os 
dois no sítio, e que ele tentou 
reanimar o policial. Devido ao 
estado em que o corpo foi 
encontrado chegou a se sus-
peitar de homicídio, linha que 
está sendo descartada pela 
polícia. “Em virtude do impacto 
do tiro, a princípio, foi pensado 
que poderia ter acontecido um 
homicídio, mas essa situação 
foi descartada com a minha 
chegada e da perícia”, contou 
o delegado. 

disse que após o afastamento, 
o PM entrou em depressão e 
fi cou completamente fora de si”, 
relatou o delegado.

O corpo de Patrick foi libera-
do pela família do Departamento 
Médico Legal (DML) de Vitória 
ainda na noite de domingo (19). 
O sepultamento deve acontecer 
às 14 horas desta segunda-feira 
(20).

Em 2015, Patrick chegou a 
responder processo por disparar 
com uma arma de fogo dentro 
de uma boate na Praia do Canto, 
em Vitória. O processo adminis-
trativo foi encerrado em 2017, e 
o militar foi condenado a 20 dias 
de prisão.
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Rose de Freitas começa pelo 
interior

C a n d i d a t a  a o 
Governo do Espírito 
Santo, a senado-
ra Rose de Freitas 
(PODE) seguiu com 
agenda de campa-
nha no interior do 
Estado neste do-
mingo (18) e pas-
sou pe los  mun i -
cípios de Itarana, 
Laranja da Terra, 
Afonso Cláudio e 
Ve n d a  N o v a  d o 
Imigrante - cidades 
da região Serrana 
capixaba. Com perfi l 
municipalista, Rose 
conversou com os 
cidadãos, com líde-
res comunitários e 
reforçou compro-
missos de sua meta 
de Governo: ajudar 
os municípios no 
crescimento econô-
mico e buscar inves-
timentos para suprir 
as necessidades da 
região.

Pela  manhã,  a 
conversa da candi-
data foi em Itarana. 
Rose  agradeceu 
pela recepção e 
apontou a impor-
tância de “ouvir o 
povo”:  “É uma emo-
ção ser recebida 
aqui na cidade de 
Itarana pelo ex-pre-
feito Geraldo Galazi 
e por sua esposa, 
a vice-prefeita Nila 
Galazi.  Tenho um 
compromisso com 
essa região e com 
o estado do Espírito 
Santo. Compromisso 
que é o de ouvir 

fará ainda mais. Nós 
sabemos o que é 
melhor para Laranja 
da Terra. O melhor é 
Rose de Freitas!” 

O  e x - p r e f e i t o 
Claudio Pagung fri-
sou ainda a trajetória 
ilibada de Rose: “Ela 
tem as mãos l im-
pas, ninguém pode 
levantar uma acu-
sação contra essa 
mulher batalhadora. 
Peço voto para Rose 
de cabeça erguida. 
Vamos votar no 19”, 
cravou.

J á  à  n o i t e ,  a 
candidata fez tam-
bém uma parada 
em Venda Nova do 
Imigrante, mais uma 
vez para ouvir os an-
seios da população 
de perto.

Nesta segunda-
- fe i ra  (20) ,  Rose 

participará de en-
trevistas à tarde e 
do debate organiza-

do pelo Movimento 
Negro no auditório 
do Sindicato dos 

as pessoas cara a 
cara. Quem sabe 
as necessidades de 
cada lugar é a po-
pulação, não o po-
lítico. Escutando os 
anseios do cidadão 
iremos construir um 
governo mais hu-
mano e mais justo”, 
disse.

Afonso Cláudio
E, em seguida, 

Laranja da Terra. 
Rose foi recebida 
com car inho por 
amigos e e le i to-
res no município. 
“Eu vi essa cidade 
(Laranja da Terra) 
nascer há 29 anos 
e, desde então, não 
parei de batalhar 
para que continuas-
se crescendo. Um 
dos momentos mais 
marcantes para mim 
foi quando consegui 
um recurso para que 
Laranja da Terra se 
tornasse a primei-
ra cidade brasileira 
com 100% de sane-
amento. A história 
daqui faz parte da 
minha vida”, relem-
brou Rose.

O atual prefeito 
da cidade, Josafá 
Storch, destacou o 
trabalho da sena-
dora na região e fez 
questão de reafi rmar 
seu apoio à candida-
ta: “ Nós podemos 
confiar na Rose e 
na equipe dela. Ela 
já provou que sabe 
fazer e no Governo 

Es t i vadores ,  em 
Vitória, das 18h30 
às 21 horas.

POLÍTICA

Assessoria de Comunicação

Rose de Freitas percorrCasagrande dá largada a campanha de rua e é recebido 
com festa por apoiadores em sua cidade natal

Por Felipe Xavier

Cara a cara com a comunidade: Rose percorreu quatro municípios neste domingo (19) e 
participa de entrevistas e debate segunda (20)

Infelizmente o fi m de semana deixou marcas para sempre na vida de três famílias: Patrick, o policial que matou o segurança e a promoter

PM mata dois jovens e pode ter se suicidado 



Manato participou do momento em que os seus apoiadores começaram a adesivar os 
veículos

GeralTERÇA
21 DE  AGOSTO 2018

07

Neste domingo (19), 
o candidato ao Governo 
d o  E s t a d o ,  C a r l o s 
Manato (PSL – 17), parti-
cipou do “Adesivaço” de 
sua campanha. Durante 
a manhã, integrantes 
do comitê receberam 
vários motoristas no es-
tacionamento da Praça 
dos Namorados, em 
Vitória.

No dia 06 de setembro, 
no espaço de inovação 
Cubo Itaú, em São Paulo, 
acontecerá o encontro 
‘Democracia 2.0’, que reuni-
rá os líderes dos principais 
aplicativos, sites e movi-
mentos sociais que usam 
a tecnologia como forma 
facilitar o engajamento po-
lítico dos cidadãos.

O evento, coordena-
do pelo aplicativo Poder 
do Voto, terá atividades 
das 8h30 às 12 horas e 
contará com a presença 
de Luiza Helena Trajano, 

presidente do Conselho de 
Administração do Magazine 
Luiza e Líder do Grupo 
Mulheres do Brasil. Ela fará 
uma palestra com o tema: 
“Desafi os da Democracia: 
a mudança através do di-
álogo”.

Na ocasião, o fundador 
e CEO do aplicativo Poder 
do Voto, Mario Mello, apre-
sentará o “Monitor Poder 
do Voto” da Democracia 
2.0, estudo que mapeia o 
ecossistema brasileiro de 
iniciativas digitais.

Acontecerão a inda 

Adesivaço do candidato 
Carlos Manato

Crescimento das iniciativas digitais
Para aperfeiçoamento da política

Fonte M &a Comunicações
dois painéis temáticos que 
abordarão a “Tecnologia 
apoiando escolhas” e a 
“Tecnologia gerando trans-
parência e engajamento 
social”. Esses módulos 
terão representantes de 
iniciativas como Mudamos, 
Detector de Corruptos, 
Tem Meu Voto, Ranking 
dos Políticos, aplicativo 
Meu Vereador e do próprio 
Poder do Voto.

As inscrições para par-
ticipação são gratuitas e 
podem ser feitas no ende-
reço: http://www.sympla.
com.br/democracia-20-
---poder-do-voto__337081

Sobre o Poder do Voto
O aplicativo Poder do 

Voto tem como objetivo 
utilizar a tecnologia para 
proporcionar ao eleitor cla-
reza da representação polí-
tica e auxiliar na construção 
de um ambiente político 
saudável que melhore as 
condições de vida do país.

Por meio de inteligên-
cia artificial, big data e 
interação via API com o 
Congresso Nacional, o 
projeto pretende fazer a 
ligação entre o eleitor e 
seus representantes parla-
mentares permitindo que, 
mesmo sem deixar de lado 
suas atividades diárias, as 
pessoas possam infl uenciar 
nas votações de projetos 
de seu interesse.

Através de seus telefo-
nes celulares, os usuários 
poderão dizer como que-
rem que os deputados e 
senadores votem em cada 
situação e avaliar o quan-
to isto estará sendo feito 
como critério para escolha 
em futuras eleições. O apli-
cativo permite ainda aos 
parlamentares uma apro-
ximação direta com seus 
elei tores,  conhecendo 
suas opiniões e podendo 
inclusive explicar seus po-
sicionamentos diretamente 
a eles, sem a necessidade 
de intermediários, como a 
imprensa, por exemplo.

Trata-se de um projeto 
sem fi ns lucrativos, criado 

por Mario Mello, ex-diretor 
geral do PayPal para a 
América Latina, Paulo Dalla 
Nora, empreendedor liga-
do a inovação em ener-
gia renovável, e Gustavo 
Castro, fundador do De 
Vivo, Whitaker e Castro 
Advogados. O Poder do 
Voto não tem qualquer 
fi liação partidária ou ligação 
com entidades do mundo 
político. É um projeto man-
tido por doações apenas de 
pessoas físicas e não tem 
fins lucrativos. Os dados 
colhidos pela aplicativo não 
poderão ser vendidos nem 
cedidos a nenhum partido 
político, candidato ou insti-
tuto de pesquisa.



Manato participou do momento em que os seus apoiadores começaram a adesivar os 
veículos
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Neste domingo (19), 
o candidato ao Governo 
d o  E s t a d o ,  C a r l o s 
Manato (PSL – 17), parti-
cipou do “Adesivaço” de 
sua campanha. Durante 
a manhã, integrantes 
do comitê receberam 
vários motoristas no es-
tacionamento da Praça 
dos Namorados, em 
Vitória.

Não foram poucos os 
motoristas que colaram 
adesivos de Manato 
e do presidenciável 
Jair Bolsonaro (PSL – 
17) em seus veículos. 
Ciclistas e pedestres 
também aproveitaram 
para conversar com 
Manato, dando apoio 
às candidaturas dele e 
de Bolsonaro.

Assessoria de imprensa

Os apoiadores de Manato já começaram a adesivar os seus veículos

Adesivaço do candidato 
Carlos Manato

Crescimento das iniciativas digitais
Para aperfeiçoamento da política

POLÍTICA

Assessoria de Imprensa

por Mario Mello, ex-diretor 
geral do PayPal para a 
América Latina, Paulo Dalla 
Nora, empreendedor liga-
do a inovação em ener-
gia renovável, e Gustavo 
Castro, fundador do De 
Vivo, Whitaker e Castro 
Advogados. O Poder do 
Voto não tem qualquer 
fi liação partidária ou ligação 
com entidades do mundo 
político. É um projeto man-
tido por doações apenas de 
pessoas físicas e não tem 
fins lucrativos. Os dados 
colhidos pela aplicativo não 
poderão ser vendidos nem 
cedidos a nenhum partido 
político, candidato ou insti-
tuto de pesquisa.
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A Cidade das Conchas testemunhou 
mais um desfecho feliz, cuidadosamente 
lapidado por Deus e aguardado pela 
belíssima Aline Freire, que emocionou 
seus convidados durante celebração na 
Igreja São Sebastião, no último sábado, 
18. Radiante, Aline atravessou a nave do 

templo rumo a uma nova vida ao lado 
do seu escolhido, Macário, após 20 anos 
de relacionamento. Os convidados foram 
recepcionados ao som de violino no 
Cerimonial Spaço1. Tudo cuidadosamente 
organizado pela chiquérrima Rizza Groppo, 
mãe da noiva. Tudo perfeito! 

FELICIDADES!

Social21 DE  AGOSTO 2018

Aline e Macário se casam em cerimônia 
emocionante após 20 anos de namoro
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Os noivos do ano:  o casal  de 
engenheiros, Aline Freire e Macario, 
casados no último sábado, com uma 
recepção que parou a Cidade das 
Conchas, toda felicidade do planeta, eles 
foram feitos um para o outro. Que Deus 
abençoe esta união para sempre! Amigos 

cumprimentaram o casal, que fez questão 
de envolver a todos desde a entrada, 
no Spaço 1-  Violino, rosa em doces, 
champanha na taça e, no salão principal, 
os DJ’s, amigos do casal, comandaram 
o ritmo com os maiores sucessos do 
momento. Foi demais!  

21 DE  AGOSTO 2018Social

Aos noivos – toda felicidade!


