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ÁRIES: Indícios de êxito nas questões que demandem sigilo. Dia 
excelente para resolver um problema financeiro.

TOURO: As primeiras horas do dia poderão lhe trazer conhecimentos 
que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará 
predisposto, alegre e otimista.

GÊMEOS: Continue se esforçando no campo profissional, pois 
espetaculares serão as chances de elevação material. Bons negócios em 
vista e excelente influência astral para a vida sentimental.

CÂNCER: Dê vazão ao seu otimismo. Tome as iniciativas
que julgar indispensáveis. Tudo o que arquitetar neste dia,
deverá ser feito com intuição.

LEÃO: Muito bom dia para fazer novas experiências científicas ou 
psíquicas para a assinatura de contratos e às diversões, e para a vida 
sentimental e amorosa.

VIRGEM: Ótimo fluxo astral para o tratamento de sua beleza física, e 
para impor mais moral em seu ambiente social. Aprenda a conseguir 
maior equilíbrio em suas ações.

LIBRA: Êxito nas investigações e no ocultismo de um modo geral. Seu 
contagiante otimismo poderá ser abalado por desgastes nos setores 
profissional e familiar.

ESCORPIÃO: Você deverá evitar discussões atritos e disputas com 
autoridades. Certos momentos de iluminação neste dia, farão você perceber 
que a sua vida está se dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada.

SAGITÁRIO: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. 
Êxito técnico, intelectual e científico. Leve mais em consideração a 
pessoa amada.

CAPRICÓRNIO: Evite se aborrecer por pequenas coisas. Não faça 
concessão ao pessimismo ou ideias negativas. Dia favorecido no 
progresso artístico e na popularidade.

AQUÁRIO: Alguns obstáculos poderão se apresentar, todavia,
nada conseguirá demovê-lo de seus propósitos, e no final,
quem lucrará será você

PEIXES: Uma pessoa muito persuasiva conseguirá convencê-lo a fazer 
o que não estava pretendendo. Com a posição de Mercúrio, você está 
mais ansioso por experimentos intelectuais.
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Um crime que ocorreu em Salvador (BA) 
em 1970 e ficou conhecido como Chacina da 
Graça inspirou o jornalista e publicitário baia-
no Marcelo Simões para produzir o romance 
“Muito Além da Loucura”, que reconstitui o 
crime com base em entrevistas e informações 
do processo de julgamento do assassino.

Seguindo o roteiro real, o texto de Simões 
mostra como um dos filhos de uma família 
rica de um comerciante português de teci-
dos entra em casa de madrugada portando 
um rifle Winchester .44 e um revólver 38, 
atira primeiro no pai e depois na mãe, que 
estavam dormindo, em seguida mata a avó, 
enquanto ela alcançava o corredor saindo de 
seu quarto para verificar o que estava aconte-
cendo, e por fim usa o revólver para matar o 
irmão mais novo, que sofria de esquizofrenia 
e naquele momento também dormia.

Marcílio Moura Maia, que é o nome fic-
cional de Marcelino Souto Maia Neto, come-
teu o crime depois de planejá-lo ao longo de 
seis meses para ficar com a herança dos pais. 
Foi por isso que ele usou o revólver para ma-
tar o irmão doente mental, tentando forjar 
suicídio. Assim, a história passaria longe dele 
e os jornais diriam que o rapaz esquizofrê-
nico matou os familiares e depois se matou.

Esse ato frio e cruel foi um dos precurso-
res das chacinas familiares no Brasil. Depois 
dele, casos semelhantes também tiveram 
impacto na opinião pública, como os de Gil 
Rugai e Suzane Von Richtoffen. No mês pas-
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sado, o episódio da família Pesseghini, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo, reto-
mou esse tipo de tragédia, que parece mesmo 
aprofundar os domínios da loucura humana. 

O livro de Marcelo Simões pertence ao 
gênero Jornalismo Literário – uma narrativa 
que faz uma fusão entre jornalismo e litera-
tura, oferecendo ao leitor um texto que tem 
a forma do romance e é capaz de dar uma 
dimensão do fato, dos personagens e de seu 
contexto muito além do que a notícia formal 
e objetiva do dia a dia pode fazer.    

Segundo a escritora e jornalista Marina 
Moura, que está preparando em parceria com 
a jornalista Marina Venuto o lançamento de 
um livro sobre autores brasileiros do gênero, o 
Jornalismo Literário se coloca para o leitor não 
por lançar mão de ficção, mas porque amplia a 
perspectiva do leitor, apresentando as nuances 
e contradições da realidade: “É o contar mais 
sobre o fato, não o contar além do fato”, afirma.

Marina também diz que “uma das coisas 
que desclassificam o jornalismo literário é 
pensar que sua prática aceite a ficção, a in-
venção e o floreio dos fatos. Não se trata dis-
so, o jornalismo literário não trabalha com a 
ficção. O gênero tenta, em sua essência, ter 
uma relação fiel com a verdade”.

Muito aléM da loucura,
Marcelo Simões, Geração Editorial, SP, 2013, 

278 págs.
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