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25 anos dedicados a trabalhos 
sociais diretamente com crianças, 
adolescentes e jovens na prevenção 
contra drogas e violência, atuei em 
todas as escolas estaduais e bairros 
desta cidade e pela grande região de 
Cáceres, tendo meus trabalhos 
reconhecidos e premiados pela 
Unesco do Brasil e Ministério da 
Cultura. Gosto do que faço tenho 
experiência de prática pretendo 
continuar  porque eu tenho muito 
ainda que lutar pelos direitos 
r e f e r e n t e s  a  C r i a n ç a  e  a o  
Adolescente, vejo na face de cada 
uma quando seus direitos são 
violados ou melhor deixam de serem  
cumpridos ou quando há omissão, 
por isso tenho muito que contribuir 
para a causa.
Edileusa Cadidé - Nº 01: Estou 
como conselheira tutelar tentando a 
reeleição porque penso que tenho 
muito a contribuir com a sociedade, 
pois faço meu trabalho com 
responsabilidade, seriedade, amor, 
empatia e acima de tudo ética e 
legalidade.
Edileuza Silva Neves - Nº 05: 
Formada em Ciências Contábeis 
pela Unemat, 42 anos de idade, 
natural de Cáceres . Experiência 
voluntária com o social há mais de 4 
anos, envolvendo famílias, crianças 
e adolescentes deste município. 
Pretendo desempenhar meu trabalho 
em defesa e orientação do Direito da 
criança e do adolescente. Concorro 
na eleição para o Conselho Tutelar 

o dia 6 de Outubro acontece 
a eleição para o Conselho NTutelar de Cáceres, nas 

dependências do Departamento de 
Letras da Unemat, no Cavalhada II. 
O pleito que será disputado por 13 
candidatos, acontece das 8h00 as 
17h00 e todo eleitor que estiver 
quites junto ao TRE poderá votar, 
sendo necessário, estar portando o 
título de eleitor atualizado com a 
biometria e um documento com foto.

Para a promotora de justiça 
Taiana Castrillon  Dionello, que atua 
na defesa da Criança e do 
Adolescente, a participação popular 
é muito importante, pois além de ser 
um exercício dos direitos de 
cidadania, é o momento das pessoas 
escolherem aqueles que melhor 
poderão zelar dos direitos da criança 
e do adolescente.

Kelly Novakc,  presidente 
do CMDCA, enaltece que o papel do 
conselheiro é fundamental no 
acompanhamento e fiscalização das 
ações garantindo os direitos 
estabelecidos no ECA.
Confira abaixo um mini currículo 
elaborado no dia 29, visando aos 
eleitores conhecer um pouco da 
vida de cada candidato.
Ana Rosa Rodrigues - Nº 04: 
Desejo dar continuidade ao trabalho 
preventivo junto às escolas e toda 
comunidade do município.  Tenho 
trabalho prestado na área da infância 
a mais de 8 anos, bem como um 
desejo enorme em ver nossas 

famílias cacerenses longe do 
contexto de vulnerabilidade, tendo 
acesso ao conhecimento de todos os 
direitos e deveres enquanto cidadãos 
e assim protegendo com êxito nossas 
crianças e adolescentes.
Jane Rodrigues da Cruz Marques 
- N° 29: Me candidatei como 
conselheira tutelar com objetivo de 
colaborar com a sociedade,  
prestando serviço que venham ao 
encontro das necessidades das 
famílias em especial atingindo 
nossas crianças e adolescentes,  
visando um trabalho preventivo nas 
escolas e nas comunidades.
Rosana da Cruz Alves - Nº 11: Sou 
professora e Tenho em mim a 
vontade de continuar mostrando o 
amor q tenho para  nossas crianças e 
ado lescen tes ,  po i s  t enho  a  
experiência e um rico aprendizado 
ao ensinar. E ver a alegria dos nossos 
pequenos é o que me alegra e faz 
com que continue permeando por 
este caminho que não é fácil mas que 
precisa de alguém que ama o que faz. 
Quero lutar pela defesa e fazer valer 
os direitos. Eu abraço essa causa e 
acredito em um futuro melhor para 
cada criança e adolescente que esteja 
p a s s a n d o  p o r  a l g u m a  
vulnerabilidade.
Cláudio Francisco de Assunção 
Filho (Tenório) - Nº 13: Bacharel 
em serviço social, coreógrafo, ator, 
autor, compositor, produtor cultural, 
humorista. Estou como Conselheiro 
Tutelar tentando a reeleição Tenho 

Graduação e atuar de forma conjunta 
a sociedade e o Sistema de garantia 
de direitos, de modo a buscar as 
soluções mais adequadas aos casos 
de nossa competência, partindo da 
ideia de que a família deve ser 
protegida e aconselhada, pois é nela 
que o melhor desenvolvimento do 
indivíduo se concretiza.
Cleomar Ribeiro - N°20: Gestor 
Público, militante dos Direitos 
humanos há mais de 17 anos. Sou 
associado no  Movimento Nacional 
de Meninas e Meninos de Rua 
(MNMMR) e da Sociedade de 
Promoção dos Direitos Humanos 
(SPDH). Também exerci funções em 
movimentos Populares e Sociais 
como: Conselho Municipal da 
Educação; Conselho Municipal do 
M e i o  A m b i e n t e ;  C o n s e l h o  
Municipal dos Direitos da Criança e 
do  Adolescente ;  Pres idente  
Municipal da União da Juventude 
Socialista (UJS); Coordenador 
Municipal do Movimento Nacional 
de Meninas e Meninos de Rua 
(MNMMR). Atualmente estou 
como Conselheiro Tutelar. Aceitei o 
desafio de concorrer novamente a 
uma vaga para o Conselho Tutelar, 
pois acredito que tenho muito a 
contribuir para assegurar a criança e 
ao adolescente com absoluta 
prioridade o direito à vida à saúde à 
alimentação à educação ao lazer a 
cultura à dignidade ao respeito à 
liberdade e à convivência familiar e 
Comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, 
d i s c r i m i n a ç ã o ,  e x p l o r a ç ã o ,  
violência, crueldade é opressão. 
Sendo assim, continuarei  zelando 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente com impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência 
e obedecendo acima de tudo aos 
princípios da legalidade.
Berê Huszcza - N°25: Quero ser 
Conselheira Tutelar para contribuir 
com meu conhecimento e zelar da 
melhor forma possível pelas 
crianças e adolescentes que estão em 
situação de vulnerabilidade. 
Comprometo-me a dar o meu 
melhor.
Renan de Assis Souza - Nº 37: 
Escolhi ser/candidatar ao cargo de 
conselheiro tutelar, por acreditar 
que, para termos um futuro sólido, 
precisamos de crianças bem 
cuidadas hoje. Crianças que 
frequentam a escola, crianças que 
participam de projetos sociais, livre 
de drogas, álcool, exploração sexual, 
livre de trabalho infantil, maus  
tratos e muito mais. Vejo muitas 
crianças em áreas de vulnerabilidade 
e, quero contribuir para transformar 
a realidade de muitas crianças, pois a 
acredito que a educação e o diálogo 
tem esse poder de transformar 
pessoas.

como: Edileusa Silva.
Viviane Kelly - Nº 06: Bacharel em 
direito, venho em nosso município 
desde o ano de 2015 contribuindo 
com a resignificação e orientação de 
crianças, adolescentes e famílias 
através de projetos sociais;  
atualmente com mais afinco 
trabalhando no acolhimento 
institucional, nisto compreendi que 
elas precisam ainda mais de 
cuidados.  Vi sob o olhar humano os 
direitos delas serem violados, e isso 
me fez querer fazer mais, me fez 
querer lutar de forma preventiva, na 
defesa de forma contínua para que 
nossas crianças e adolescentes sejam 
sim protegidos a luz da lei. Pensando 
nisso me candidatei ao conselho 
tutelar.
Vivianny Campos - Nº 26 (Vivi): 
Assistente Social e Pedagoga, 
militante na luta da garantia de 
direitos, vejo com bons olhos o 
trabalho dos conselheiros tutelares 
em nosso município, conheço essa 
política,  pois já estive atuando nela. 
Sendo assim, desejo desenvolver 
uma ação mais próxima com as 
instituições que compõem a rede de 
proteção à criança e adolescente, no 
sentido de otimizar os atendimentos, 
seja na prevenção ou na violação de 
seus  d i re i tos  fundamenta is ,  
buscando uma estrutura alinhada e 
fortalecida,  entendo que se 
conseguirmos estreitar esse laço 
institucional poderemos melhor 
diagnosticar, prevenir e intervir no 
caso de danos.
Niuara Artiaga - N° 24: Licenciada 
em História e Bacharel em Serviço 
Social, com pós graduação em 
Gestão Pública e em Gestão do 
Sistema Único da Assistência 
Soc ia l .  Possuo  exper i ênc ia  
profissional na proteção integral de 
c r ianças  e  adolescentes  ao  
d e s e m p e n h a r  a  f u n ç ã o  d e  
orientadora social no CRAS e no 
CREAS. E enquanto professora do 
ensino fundamental e médio da rede 
municipal, estadual e também no 
setor privado de educação. Como 
Conselheira Tutelar quero ser uma 
persuasora permanente nas ações de 
prevenção da violação dos direitos. 
Nossa luta é reconceituar e 
ressifignicar  o Conselho Tutelar 
como instituição acolhedora, capaz 
de desenvolver um trabalho ético e 
responsável com as pessoas, atuando 
na convivência comunitária e na 
organização de um trabalho social 
junto a toda a Rede de proteção e de 
garantia de direitos das crianças e 
dos adolescentes do município de 
Cáceres MT.
Frank Viola - Nº 07: Licenciado em 
Educação Física e Graduando em 
Direito pela Unemat, busco como 
c o n s e l h e i r o  e x e r c e r  o s  
conhecimentos adquiridos nesta 

ELEIÇÕES DIRETAS

Treze candidatos disputam vaga
para Conselho Tutelar domingo

Kelly Novakc,  presidente do CMDCA, enaltece que o papel do conselheiro é fundamental no acompanhamento e fiscalização das ações garantindo os direitos estabelecidos no ECA

Candidatos ultimam campanhas para a disputa acirrada de domingo  

Foto: Divulgação
Da Redação
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unidade e capacita-los 
para ut i l izarem os novos 
armamentos SIG SAUER, 5,56 
m m  e  7 , 6 2  m m .  F o r a m  
ministradas instruções acerca de 
documentoscopia e fraude 
veicular; Inteligência emocional; 
Instrução tática individual; 
Abordagem; Condutas  de  
patrulha; APH em combate; 
Armamentos e munições; e tiro 
policial.

Além disso, três policiais 
do Gefron concluíram o 26º 
Curso de Identificação Veicular, 
em Porto Nacional, no Tocantins. 
A formatura ocorreu na manhã de 
sexta-feira (27.9), com uma 
turma composta por 24 alunos, 
entre militares de Palmas, 5º 
Batalhão de Polícia Militar, e oito 

militares das polícias dos 
estados de Mato Grosso, Goiás, 
Paraíba e Bahia.

Os policiais do Gefron 
cumpriram uma carga horária de 
40 horas, contemplando três 
módulos de aprendizagem: 
I d e n t i f i c a ç ã o  Ve i c u l a r  e  
Legislação Pertinente; Oficinas 
de Identificação Veicular; e 
Estágio Supervisionado. 

O curso visa capacitar os 
militares com habilidades que 
promovam uma quebra no ciclo 
da criminalidade, uma vez que 
estes veículos, produtos de 
crimes, são utilizados na prática 
de outros mais violentos, 
principalmente os crimes contra a 
vida (homicídios, latrocínios, 
estupros, etc.).

entrevista, busca veicular 
e identificação veicular, entre 
outras.

Segundo o comandante 
do Gefron, coronel PM José 
Nildo de Oliveira, a capacitação 
reforça a integração das forças de 
segurança. “Juntamente com a 
Polícia Militar, estamos somando 
esforços para o aprimoramento 
do trabalho dos nossos policiais e, 
consequentemente, da resposta à 
sociedade”.

Já entre os dias 25 e 28 de 
setembro, foi realizada a 1ª 
e d i ç ã o  d a  I n s t r u ç ã o  d e  
Nivelamento e Conhecimento 
(INC) de 2019. O curso foi 
ministrado na base do Gefron de 
Porto Esperidião, e contou com a 
participação de 23 integrantes do 
Gefron, entre policiais militares, 
bombeiros militares e policiais 
civis. A iniciativa é do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), em parceria com a 
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Segurança Pública (Sesp-MT).

O objetivo foi nivelar os 
conhecimentos das atividades 
operacionais desenvolvidas pela 

 Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira O(Gefron) ministrou o 

estágio de adaptação à fronteira 
(Eafron) a 24 policiais militares 
da Força Tática de Água Boa, 
Vila Rica e Barra do Garças, entre 
os dias 23 e 27 de setembro. O 
o b j e t i v o  f o i  t r a n s m i t i r  
conhecimento do policiamento 

realizado na fronteira, região que 
exige táticas de segurança 
especializadas.

A capacitação ocorreu no 
município de Água Boa. Foram 
repassadas instruções de patrulha 
rural, abordagem e táticas de ação 
i m e d i a t a ,  i n t r o d u ç ã o  a o  
policiamento fluvial, instrução de 
tática individual, técnicas de 

REFORÇO NO INTERIOR

Capacitações abordam instruções
táticas de policiamento fronteiriço

Ações aconteceram em Água Boa, Vila Rica e Barra do Garças, entre os dias 23 e 27 de setembro e simultaneamente de 25 e 28 de setembro, em Porto Esperidião

Secom/MT c/ Redação

Cursos visam capacitar militares com habilidades táticas contra a criminalidade  

Foto: Gefron-MT

m  g r a v e  a c i d e n t e  
aconteceu na tarde de Uanteontem, (29), cerca de 

50 km da cidade de Pontes e 
Lacerda, nas proximidades do 
Posto Sapé na BR 174. 

Segundo informações, 
um grupo de amigos retornavam 
para casa em Lacerda após um dia 
de diversão na Cascata de Nova 
Lacerda quando colidiram de 
frente com uma carreta que 
seguia no sentido contrário 
vitimando todos os ocupantes do 
veículo Fiat Uno, entre eles uma 
criança.  

M o r r e r a m  n o  U n o ,  
Wemerson Chore, Luana Paraba, 
Shin Ryo e Isabelly Vitória.

Conforme testemunhas, 
primeira impressão ao chegar no 
local do acidente, foi a carreta na 
pista contraria, tudo levando a 
acreditar que o caminhoneiro 
teria invadido a pista, mas 

segundo informações da 
PRF, analisando os fatos e as 
marcas de frenagens, é possível 
que o condutor da carreta teria 
tentado desviar do carro de 
passeio, que possivelmente 
seguia pela pista contraria.

O que aconteceu no 
acidente ainda não é possível 
saber, apenas com a perícia que 
ainda será concluída, mas o que 
se sabe é que famílias estão 
sofrendo com a perda de seus 
familiares após mais um acidente 
de transito, nesse momento de dor 
e sofrimento o que menos 
importa é quem causou o 
acidente.

Informações das redes 
sociais dão conta de que as 
vítimas são todas moradoras de 
Pontes e Lacerda. A PRF esteve 
no local registrando a ocorrência 
com o apoio da Polícia Militar de 
Conquista D'oeste.

VOLTAVAM PRÁ CASA

Uno bate em carreta e quatro
ocupantes morrem na BR 174
PRF/MT c/ Redação

Parte frontal do Uno ficou semidestruída no impacto com a carreta  

Fotos: Facebook
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fogo que atingiu a região da 
cabeça, segundo testemunhas, 
quando ele retornando para seu 
veículo.

Socorrido de imediato 
pelo filho e demais pessoas ao 
Hospital Vale do Guaporé, ele já 
chegou na unidade de saúde sem 
vida. 

A Policia militar foi 
acionada para registrar o boletim 
de ocorrências  e isolaram o local 
ate a chegada da Politec para 
realizar o procedimento de 
pericia.

O crime assustou os 
frequentadores da feira, ambiente 
f a m i l i a r  e  n o r m a l m e n t e  
tranquilo. De acordo com 
informações Claudemir já teria 
sofrido outras tentativas contra 

sua vida, apurando a 
editoria de policia do Correio 
Cacerense, que em 23 de 
fevereiro de 2013, ele fora vitima 
de uma tentativa de homicidio, 
sendo alvejado por 4 tiros, 
quando estava  num dos quartos 
de sua casa, na Rua Luiz Carlos 
Soares, bairro São José, logrando 
escapar vivo depois de várias 
cirurgias.

Claudemir estaria sendo 
jurado de morte por desafetos 
desde 2013 quando foi alvo desta 
tentativa de homicidio e os 
bandidos só estariam esperando 
uma chance para despachá-lo, 
fato que aconteceu domingo 
último, sem chances para ele, que 
foi sepultado ontem. 

A policia investiga causas 

proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor, com a 
agravante do § 1o  - III,  aumento 
de 1/3 à metade, se o agente 
deixar de prestar socorro, 
quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à vítima do 
acidente.

uas mulheres morreram 
na manhã desse domingo D(29) após sofrerem um 

acidente na MT-175, região do 
município de Araputanga, região 
de Cáceres.  

As vitimas fatais, Vanilda 
Correa Valim, 48 e Dulcivânia 
Carvalho Silva, 23 estavam numa 
motocicleta Honda Biz de cor 
vermelha e placa ZJV 6592, que 
foi colhida pelo Chevrolet Corsa 
Classic de cor preta e placas NTY 
3490, cujo condutor após 
abandonar o veículo próximo ao 
local, empreendeu fuga a pé e 
ainda não foi localizado.

Em consequencia do 
violento impácto, Vanilda não 
resistiu e morreu no local 
enquanto que Dulcivania, foi 
socorria pela ambulância de 
Araputanga e encaminhada para 
o Hospital Regional de Cáceres, 
onde deveria ser submetida a 
cirurgias, mas também foi a óbito 
antes.

Somente a perícia e os 
trabalhos da Polícia Civil 

c o m p r a s .  A  v i t i m a  f o i  
surpreendida por um  suspeito 
que  se aproximou e efetuou pelo 
menos três disparos de arma de 

avenida Theodomiro Rodrigues 
de Souza, lateral da feira 
municipal, onde estava em 
companhia de um filho fazendo 

 laudemir Mansano, 
morador em Pontes e CLacerda, foi executado a 

tiros na manhã de anteontem, na 

poderão esclarecer como 
ocorreu o acidente.

O motorista ainda não foi 
l o c a l i z a d o ,  m a s  d e v e r á  
responder a priori, por duplo 
homicidio culposo, art. 302 do 
Código de Trânsito Brasileiro, 
com pena de detenção de dois a 
quatro anos, e suspensão ou 

quando foram informados que o 
veículo passaria pela MT-473.

Foi montada uma barreira 
e o suspeito C., que pilotava o 
veículo, recebeu voz de prisão.

N a  a b o r d a g e m ,  f o i  
encontrado em sua cintura um 
revólver calibre 38, com seis 
munições intactas, tendo ele 
apontado os outros envolvidos no 
crime que foram localizados e 
detidos logo em seguida em uma 
casa no bairro Morada da Serra.

Durante a prisão dos 
envolvidos, estavam no imóvel 
uma adolescente de 16 anos e 
uma criança de um ano e quatro 
meses e dentro da casa foi 
encontrada uma porção de 
maconha. 

C o m o  s e m p r e ,  a s  
informações da policia não 
identificam os meliantes, mesmo 
sendo maiores de idade, apenas as 
iniciais.

roubo de uma motocicleta no 
bairro Jardim das Palmeiras, 
horas depois do crime. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
estavam na busca dos suspeitos 

 oliciais militares de 
P o n t e s  e  L a c e r d a  Pprenderam no final de 

semana, o trio identificado como 
R.H.S. (18), C.A.S. (20) e a 
mulher K.P.F. (19), envolvido no 

BALAÇOS NA CABEÇA

Na mira de assassinos desde
2013, morre baleado na feira

Vitima já havia sido alvo de tentativa de homicídio em 2013 ao ser baleado no quarto de sua casa e na manhã de domingo último foi morto ao lado do filho

Da Redação

Claudemir Mansano caiu baleado ao lado do pneu de um caminhão na feira  

Foto: WhatsApp

LALAUS NO POTE

Ladrões são presos logo após
roubo de moto no Palmeiras

PM/MT c/ Redação

Carona de bandido é camburão de fardados para férias no cadeião  

Foto: Ilustrativa

OMISSÃO CRIMINOSA

Motorista foge após atropelar
moto e matar duas mulheres

Da Redação

Vítimas fatais Vanilda Valom e Dulcivânia Silva foram sepultadas ontem  

Foto: Reprodução
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 alor de quase 40 graus 
centígrados a sombra, Csensação térmica de 42 

graus, muita gente buscando se 
refrescar nas águas do Rio 
Paraguai, Baía do Malheiro, 
enfim, praias e sombras, se 
banhar, mergulhar, aproveitar 
alguma cachoeira, fugir do 
mormaço. Dentre estas pessoas,  
Erivaldo Lopes de Azevedo, 48, 
popularmente conhecido entre os 
amigos, como Bala doce.

Foi entre um e outro 
mergulho nas aguas do Rio 
Paraguai, na praia Daveron, que 
Erivaldo acabou desaparecendo 
nas águas na tarde de sábado 
último. A vítima segundo se 
apurou, estava em companhia de 
mais dois amigos ingerindo 
bebidas alcoólicas.  Alarme geral, 
comunicado aos familiares e 
bombeiros e o corpo da vitima só 
foi encontrado e resgatado na 
manhã de domingo, por volta das 

civil e a Politec foram 
acionados, compareceram no 
local e realizaram os trabalhos de 
praxe. Após o corpo ser liberado 
pelo IML, foi sepultado domingo 
pelos familiares.

18h00, há uns 200 metros 
do local onde desaparecera.

Com a localização e 
resgate do corpo  por um 
sobrinho da vitima antes da 
chegada dos bombeiros, a polícia 

tronco; não nadar onde 
tem correnteza; cuidar com a 
profundidade na água, que deve 
estar até a cintura, dentre outros 
cuidados. 

Pesquisa da Sociedade 
Brasi le i ra  de Salvamento 
Aquático (Sobrasa) mostra que 
21 pessoas morrem afogadas, 
todos os dias, no Brasil e 65% dos 
casos acontece em água doce.

Soldados dos bombeiros 
de Cáceres tem alertado sobre o 
perigo da imprudência de alguns, 
que pode custar um alto preço. 
Muita correnteza, rebojo e 
redemoinhos que podem arrastar 
a pessoa, que não  consegue mais 
nadar e acaba se afogando.

Eles orientam que não se 
deve saltar de cabeça, pois pode 
atingir alguma pedra ou algum 

primeira com a  seleção 
dos cartazes realizado pela 
professora de artes da escola e a 
segunda os cartazes selecionados  
serão julgados por uma banca 
formada de representantes do 
Lions Clube, artista plástico, 
diretor da escola  para selecionar 
o Cartaz vencedor.

Na edição do ano passado, 
o estudante Leandro Teixeira, de 
13 anos, da Escola Demétrio 
Costa Pereira, foi consagrado 
vencedor do concurso Cartaz da 
Paz com o tema "A bondade 
importa". O vencedor do grande 
prêmio a nível mundial, receberá 
o valor de US$ 5.000 e cada um 
dos 23 vencedores da menção 
honrosa, receberá um certificado 
de mérito pela realização e um 
prêmio monetário no valor de 
US$ 500.

 om o tema Jornada da 
Paz, o Lions Clube de CCáceres  e legerá  no  

próximo dia 8 de outubro, às 
8h30, nas dependências da 
Câmara Municipal o aluno que 
representará Cáceres a nível 
estadual no Concurso de Cartaz 
da Paz.

O concurso  foi criado 
pelo Lions Internacional no ano 
de 1988, nos EUA, e tem como 
objetivo enfatizar a importância 
da paz aos jovens do mundo 
i n t e i r o .  S e g u n d o  d a d o s  
anualmente cerca de 350 mil 
crianças de 210 países participam 
do concurso, ao longo das edições 
mais de 4 milhões de crianças já 
participaram.

De acordo com Rosa 
Maria,   coordenadora do 
concurso em Cáceres, estão 
sendo selecionados jovens de 11 a 
13 anos de escolas da cidade, e 
nesta primeira etapa  participam o 
Colégio Salesiano Santa Maria e 
Imaculada Conceição.

A cada ano, o concurso de 
arte para crianças promove um 
tema original relacionado à paz. 
Os participantes usam várias 
formas para se expressarem sobre 
o tema, incluindo carvão, giz de 
cera, lápis e tinta. Os trabalhos 
criados são únicos e expressam as 
experiências de vida e a cultura 
dos jovens artistas.

O concurso a nível 
regional, passa por duas etapas a 

uciléia Gonçalves de 
Souza, 39, foi presa, no Lúlt imo sábado (28),  

tentando entrar com drogas e 
celular na Cadeia Pública de 
Cáceres, após ter sido denunciada 
de forma anônima aos agentes, 
que durante revista encontraram 
com ela, maconha e pasta base de 
cocaína. 

Conforme informações 
da Direção da Cadeia Pública de 
Cáceres, as informações davam 
conta que uma visitante, iria 
adentrar no sábado, na unidade 
prisional com um invólucro com 
entorpecentes nas partes intimas 
e ao chegar, surpresa pela ação 
das agentes prisionais, atentas à 
deduragem,  Luciléia não teve 
como nega a posse da droga.

Ela estava cadastrada 

como visitante do preso 
Gabriel Lucas Ribeiro, segundo 
ela, seu marido, e depois do flagra 
e autuação delituosa por tráfico 
de  entorpecentes ,  com a  
agravante do local dos fatos, foi 
e n c a m i n h a d a  a o  C e n t r o  
Integrado de Segurança e 
Cidadania de Cáceres e está à 
disposição da Justiça.

A Direção da Cadeia 
informou que será instaurado um 
procedimento interno para apurar 
o ocorrido, e que o interno 
Gabriel, poderá responder a um 
Procedimento Administrativo 
Disciplinar como falta grave, e 
que poderá ter seu prontuário 
carcerário comprometido pelo 
mau comportamento, o que 
poderá atrapalhar  futuros 
benefícios.

CALOR FATAL

Banhista morreu afogado
nas águas do Rio Paraguai

Segundo informações de terceiros, Erivaldo, popular Bala-Doce,  estava em companhia de dois amigos ingerindo bebidas alcoólicas e resolveu nadar

Da Redação

Vitima foi resgatada há 200 metros do local do afogamento   

NIVEL REGIONAL

Lions Clube realiza concurso
em Cáceres com tema da Paz
Da Redação

A cada ano, concurso promove um tema original relacionado à paz  

Foto: Arquivo

XIBABA NO CHERO

Visitante roda na revista com
 droga no cadeião de Cáceres
Da Redação

Foto: Ilustrativa  

Luciléia era visitante do preso Lucas Ribeiro e agora tambem está presa  

Foto: Reprodução
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Os poderosos da Casa Grande 
comemoram a redução do desemprego 
no reino tuipiniquim, que em um ano 
foram gerados pouco mais de 1,4 milhão 
de postos de trabalho, mas, não 
esclarecem que  com a retirada de 
grande par te  dos direi tos  dos 
trabalhadores  após a reforma 
trabalhista, muitas pessoas buscam 
garantir a renda das suas famílias por 
conta própria. 

Analisando os critérios do IBGE 
e do Caged, vimos que os números do 
primeiro diferem dos adotados pelo 
segundo. Para o IBGE, o grupo de 
informais inclui os trabalhadores sem 
c a r t e i r a  a s s i n a d a  ( i n c l u s i v e  
t r aba lhadores  domés t i cos ) ,  os  
autônomos sem CNPJ e os chamados 
sem remuneração, que auxiliam em 
trabalhos para a família.

Um dos fatores que pode 
também acentuar a diferença de 
contratações com carteira assinada e o 
trabalho informal é a terceirização 
irrestrita, que desobriga instituições 
públicas a fazer concursos para seleção 
de novos funcionários e acarreta em 
redução salarial, rotatividade e mais 
acidentes de trabalho, como aponta um 
estudo do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

Veja o leitor que assim como os 
arautos do governo apregoam uma 
queda de 13 milhões para 11 milhões e 
800 mil de de trabalhadores sem carteira 
nos últimos 12 meses, outros 24 milhões 
e 300 mil estão atuando de forma 
autônoma e nais de 60% deles sem 
CNPJ. 

O próprio IBGE, reconhece que 
o aumento da população ocupada tem 
sido puxado sobretudo pelo avanço da 
informalidade, que atingiu nível 

recorde, atingindo 41,4% da 
população ocupada. Outro dado que 
deve merecer atenção do governo, é a 
questão previdenciária, haja vista que 
segundo o IBGE, apenas 62%  dos 
ocupados informais contribuem para a 
Previdência Social, percentual que está 
em queda desde 2017, quando era de 
65% e sem as contribuições, o prejuizo 
pode ficar para o INSS, embora o 
aludido déficit é balela, fale, falácia, 
conversa fiada, argumento para a tal 
reforma cujas vitimas serão apenas os 
empregados formais e pequenos e 
medios empregadores. 

Trocando em miudos, o Brasil 
não precisa de uma reforma que tira 
direitos e este ítem já está comprovado, 
só não vê quem não quer,i que se precisa 
é de emprego, gente trabalhando, 
recolhendo ao INSS, sendo ressarcido 
após 35 anos de recolha com parte 
daquilo que lhe foi imposto, a titulo de 
aposentadoria. Essa história de que o 

s i s t e m a  p ú b l i c o  d e  
aposentadorias estaria prestes a falir e ou 
falido, é contada há mais de 30 anos, a 
CPI do Senado, mostrou que a 
Previdência não está quebrada, que há 
superávit e se há alguma quebradeira no 
erário, é por conta dos devedores, 
sonegadores e renúncias fiscais, 
b e n e f i c i a n d o  o s  m i l i o n á r i o s  
empresários, em detrimento do pequeno 
e médio empreendedor. 

Só prá encerrar este papo que é 
longo, porém necessário vez por outra 
dissertar, uma das possíveis solução para 
o fantasma do desemprego que 
assombra brasileiros e brasileiras, se 
resume num pacote de medidas como o 
fortalecimento da educação,  o 
investimento em políticas públicas para 
combater o aumento do nível de pobreza 
e diversas outras iniciativas do Estado 
para retirar o brasil da crise política, 
econômica e social, o oposto, é bater 
cabeça, e tentar culpar o óbvio, com 

Nesta terça feira, 1º de outubro, 
44 anos passasdos, ou seja noano de 
1975, foi instituído como o Dia 
Internacional  da Música,  pelo 
I n t e r n a t i o n a l  M u s i c  C o u n c i l ,  
organização não governamental fundada 
com o apoio da Unesco em 1948, com o 
objetivo de levar a música a todos os 
setores da sociedade e promover os 
valores de paz e a amizade por seu 
intermédio. Se pararmos para perceber 
os sons que estão a nossa volta, 
concluiremos que a música é parte 
integrante da nossa vida, uma linguagem 
de comunicação universal capaz de 
mudar o estado de humor, de reconduzir 
o espírito aos sentimentos mais 
sublimes. 

Mas, ... e sempre tem este mas, o 
que é música? Para quem ama a vida e 
sabe ser ela um dos combustiveis da 
alma, conhece um pouco desta 
maravilha divina, sabe que música é a 

combinação de ritmo, harmonia 
e melodia, de maneira agradável ao 
ouvido.

No sentido amplo, a organização 
temporal de sons e silêncios (pausas). 
No sentido restrito, a arte de coordenar e 
transmitir efeitos sonoros, harmoniosos 
e esteticamente válidos, podendo ser 
transmitida através da voz ou de 
instrumentos musicais.

A música é uma manifestação 
artística e cultural de um povo, em 
determinada época ou região, um 
veículo usado para expressar os 
sentimentos. Ela evoluiu através dos 
séculos, resultando numa grande 
variedade de gêneros musicais, entre 
eles, a música sacra ou religiosa, a 
erudita ou clássica, a popular e a 
tradicional ou folclórica.

Cada um dos gêneros musicais 
possuem uma série de subgêneros e 
estilos, inclusive alguns deturpados 
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EDIÇÃO ESPECIAL

DEVEU, PAGA!

BANDEIRA AMARELA

AINDA TÁ CARO!

NOMES AOS BOIS

ENGANA TROUXA

O leitor não perde por esperar a edição 
especial do Jornal Correio Cacerense, 
alusiva aos 241 anos de Cáceres, no final de 
semana. Para leitura comum e para guardar 
como documento, as matérias estão 
digoreste, Xô-Mano, tudo no capricho, 
como a cidade e nossos leitores merecem. 
Ainda temos espaço para você se tornar 
parceiro e homenagear nossa Cáceres, Ligue 
Já: 32231420.

A Procuradoria Geral da prefeitura de Santo 
Antônio de Leverger recorreu da decisão da 
Vara única do Município, que determinou o 
pagamento dos salários atrasados dos 
servidores referentes aos meses de julho e 
agosto deste ano, alegando que município 
enfrenta severa crise financeira, com 
certeza, não contraída pelos servidores. Na 
decisão o juiz determinara ao prefeito Valdir 
Castro Filho um prazo de 48 horas para fazer 
o pagamento, sob a pena de bloqueio das 
contas da prefeitura. Recorrer de que? Deve, 
paga, oras, ou será que o prefeito também 
ficou tres meses sem receber?

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
anuncia que a bandeira tarifária de outubro 
será amarela e dessa forma, a tarifa sofre 
acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 quilowatt-
hora (kWh) consumidos. A medida 
representa uma redução em relação aos 
meses de agosto e setembro, quando a 
agência adotou a bandeira tarifária 
vermelha, no patamar 1, com acréscimo de 
R$ 4 para cada 100 kWh consumidos. Mas 
continua com acréscimos, então, nada de 
novo e o povo paga.

Em atendimento a notificação expedida pelo 
Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso, o Detran reduziu de R$ 144,00 para 
R$ 118,47 o valor cobrado para os serviços 
de avaliação psicológica e de R$ 96,00 para 
R$ 91,39 a avaliação física e mental. As 
portarias com os novos valores foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado da 
última quinta-feira (26). Convenhamos, que 
mesmo assim, o trem é caro prá dedéu, 
considerando-se ser um serviço público.

Para permanecer como um dos Estados com 
qualidade dos registros estatísticos e 
prestação de informações, a equipe de 
policiais da Coordenadoria de Estatísticas e 
Análise Criminal e da Coordenadoria de 
Planejamento da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública tem percorrido as 15 
Regiões para treinamento dos policiais civis 
e militares no acesso ao Sistema de Registro 
de Ocorrências Policiais para manter o grau 
de confiabilidade dos dados. Seria bom, que 
ao inserir nos sites da PM e PJC, 
nominassem os envolvidos, facilitando 
assim, a divulgação pela imprensa.

Na última sexta-feira, a Petrobras elevou a 
gasolina em 2,62% nas refinarias, após uma 
outra alta de 3,5% que havia ocorrido na 
semana passada. Ambas as altas ocorreram 
após instalações da saudita Saudi Aramco 
terem sido alvo de ataques, em um 
movimento que impulsionou os preços 
globais de petróleo. O diesel havia sofrido 
um aumento de 4,16% em 19 de setembro e 
de 2,52% em 13 de setembro, lembrando que 
antes disso, os dois combustíveis já tinham 
iso reajustados no início de setembro e a 
inflação mentirosa, é de apenas 3,9% ao 
ano?  Pura enganação.

EDITORIA

como o lixo dito musical, em 
forma de rap, funk e o tal sertanejo 
universitário, que nunca foii sertanejo e 
se universitário, precisa voltar ao 
vestibular, diante de tantos erros, de letra 
e ritmos. 

Apesa r  de s t a s  f a lhas ,  a  
verdadeira música, exerce uma profunda 
influência nos seres humanos, sendo 
c a p a z  d e  e m o c i o n a r,  a l e g r a r,  
surpreender, aterrorizar e despertar 
todos os sentimentos, até os mais 
profundos.

Trata-se de uma das mais antigas 
manifestações artística da humanidade, 
pois todos já nascemos com as pulsação 
do coração, que é considerada a primeira 
música que escutamos e produzimos. 

***___Pesquisas e compilagens de 
Rosane Michelis  –  jornal is ta ,  
pesquisadora, bacharel em geografia e 
pós em turismo. 

Linguagem da Alma
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A bola foi pela linha de 
fundo. Depois foi só segurar 
para confirmar a vitória. 

Na próxima rodada, no 
sábado, (5) às 11h, às 19h, o 
Cuiabá recebe o Londrina na 
Arena Pantanal, em Cuiabá, 
precisando vencer se ainda 
aspira alguma chance de chegar 
ao G-4.

da área e, de cabeça, 
exigiu grande defesa do goleiro 
Ivan. Na sequência, Toty lançou 
para Hélder, que desviou rente 
ao travessão.

O Cuiabá esboçou certa 
pressão, mas não conseguiu 
passar pela marcação da Ponte 
Preta, que ainda tentou o quarto 
gol em chute de Arnaldo. 

 om um primeiro tempo 
avassalador, a Ponte CPreta bateu o Cuiabá por 

3 a 0, na tarde deste sábado, pela 
25ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Com o 
resultado, a Macaca sobe, 
momentaneamente, para a 
oitava colocação, enquanto o 
Cuiabá cai para a nona.

Q u a t r o  j o g o s  s e m  
vence r,  a  Pon te  en t rou  
pressionada pelo resultado 
positivo. Sabendo que se tratava 
de um concorrente direto na 
briga por uma vaga no G4, já se 
lançou ao ataque no início do 
jogo e surtiu efeito.

O time campineiro abriu 
o placar logo aos quatro 
minutos. Vico recebeu no meio 
de campo, disparou e arriscou 
de fora da área para superar 
Victor Souza. 

O segundo veio aos 26. 
Renato Cajá cruzou na medida 
para Reginaldo. O zagueiro 
subiu sozinho para ampliar.

Sem esboçar reação, o 
Cuiabá só assistiu a Ponte Preta, 
que fez o terceiro aos 33 
minutos .  Lucas  Mineiro  
acionou Gerson Magrão pela 
esquerda. O meia deu de 
bandeja para Roger. 

O atacante parou duas 

vezes em Victor Souza. 
Vico ainda pegou a sobra e 
jogou no fundo das redes.

Antes do apito final, o 
time visitante tentou responder 
com Anderson Conceição, de 
bicicleta, mas acabou furando. 
Pelo lado da Ponte, Roger 
recebeu livre de marcação pelo 
lado esquerdo, mas tropeçou e 
o c a s i o n o u  u m a  c e n a  
e m b a r a ç o s a  n o  M o i s é s  
Lucarelli.

No segundo tempo, a 
Ponte Preta apenas administrou 
o resultado. O time campineiro 
recuou e deixou o Cuiabá 
crescer. Gilmar recebeu dentro 

s t ão  de f in ida s  a s  
semifinais da Copa EF M F  2 0 1 9 .  O  

Luverdense venceu mais uma e 
garantiu a liderança. 

O  Cu iabá  t ambém 
buscou três pontos e se 
classificou na vice-liderança. 

União e Mixto empataram sem 
gols e ambos se classificaram na 
sequência.

O Luverdense enfrentará 
o Mixto na semifinal, com o 
primeiro jogo provavelmente na 
Arena Pantanal e o duelo 
decisivo no estádio Passo das 

Emas, em Lucas do Rio 
Verde. Cuiabá e União farão a 
outra semifinal, com início da 
disputa no Luthero Lopes, em 
Rondonópolis, e a decisão 
também provavelmente na 
Arena Pantanal.

O s  j o g o s  s e r ã o  
confirmados nesta semana pela 
Federação Mato-grossense de 
Futebol e devem iniciar no 
próximo fim de semana, dias 5 e 
6 de outubro, jogos de ida e 
confrontos decisivos nos dias 
12 e 13. 

A competição vale vaga 
na Copa do Brasil 2020. O 
Cuiabá é o único com a vaga 
garantida.

Confira os jogos e 
resultados da 7ª e última rodada: 
Dom Bosco 3 x 0 Sinop – W.o; 
União 0 x 0 Mixto; Araguaia 2 x 
4 Cuiabá e Luverdense 3 x 0 
Operário Ltda. 

A classificação ficou 
assim:Luverdense – 17 pontos; 
Cuiabá – 14 pontos; União – 13 
pontos e Mixto – 13 pontos.

FAROFA DE BANANA

Falha tática derruba o
Cuia diante da Macaca

Dourado foi surpreendido logo aos 4 minutos e levou mais 2 no 1º tempo se perdendo em campo, enquanto a Ponte Preta administrou o segundo tempo

Gazeta Esportiva

Cuiabá lutou, mas sucumbiu a experiência da Ponte Preta, levando de  3  DECISIVAS

Capital e interior dividem
as semifinais da Copa FMF
O.E c/ Redação

Luverdense vai pras semifinais como lider da competição   

Foto: Facebook-Lec

Foto: Imirante.com
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SOCIAL

Esotérico
A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
intenso, especialmente no 
trabalho. Procure deixar o 

nervosismo de lado e faça apenas o que for 
estritamente necessário. Respire, pois a 
ansiedade e agitação podem ganhar 
espaços em seu coração.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
de movimento na vida 

social e em seu coração. Um romance dá 
um passo à frente e, caso esteja só, uma 
pessoa especial vai mexer intensamente 
com suas emoções e libido. Dia ótimo 
para sair e divertir-se.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia em 
que você estará agitado e 
a n s i o s o ,  v i v e n d o  u m  

processo de instabilidade emocional. O dia 
pode envolver tensão, especialmente se 
estiver envolvido com uma sociedade ou 
parceria financeira. Mantenha o equilíbrio.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
de movimento intenso na 
v i d a  s o c i a l  e  n o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O dia pode envolver um agradável evento 
social e encontro com amigos. Deixe a 
assinatura de uma parceria para amanhã.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia em que 
você estará emocionalmente 
agitado e distante da vida 

social. Vai preferir estar em casa junto dos 
seus. Pode surgir uma forte insegurança em 
uma decisão. Se puder, deixe para decidir 
amanhã. Nada de "impulsividades". 

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia 
de movimento intenso na 

vida social e aproximação de amigos. O 
dia pode estar agitado e despertar sua 
ansiedade. A comunicação torna-se 
intensa, assim como seus processos 
mentais. Procure relaxar.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

nervosismo e inquietação emocional. 
Procure respirar e meditar, pois você 
pode estar ansioso e agitado e isso acabar 
por prejudicar algumas decisões. Se for 
possível, adie todas elas e tire o dia para 
descansar.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

intensa atividade social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. Um projeto 
em equipe pode começar e trazer bons 
resultados rapidamente. Procure não se 
deixar levar pelo nervosismo do astral.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia em 
que você pode estar dividido 

entre a vida familiar e a carreira. O dia 
pede ações e decisões, que você deixe 
para trás problemas e dificuldades no 
setor. Dia ótimo para apresentar um novo 
projeto.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia em 
que você deve tomar cuidados 

redobrados com gastos excessivos. O dia 
pode trazer tensão, pressão e ansiedade, 
portanto, mantenha tudo, especialmente 
seu dinheiro, sob controle. 

A Lua entra em seu signo e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento intenso nos 

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. Você estará agitado e 
nervoso e pode agir impulsivamente. 
Portanto, respire e pense dez vezes antes 
de agir ou reagir.

A Lua entra em Escorpião e 
ainda na fase Nova recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

agitação mental e necessidade de novos 
conhecimentos. Você pode decidir 
retomar os estudos e começar um novo 
curso. Uma viagem internacional pode 
ser marcada ou realizada nos próximos 
dias.

By Rosane Michels

Desembarcaram no Rio de Janeiro,  o 
casal Xinxarra e Karina Widal, que estão 
curtindo os shows no Rocky in Rio. 
Desejamos uma feliz estada na cidade 
maravilhosa.

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

Em destaque Jeferson Geraldes, que esbanja charme e 
elegância por onde passa.  Também com tanta simpatia e 
carisma não poderia ser diferente. Grande abraço. 

Felicitações a Marcia Elizabeth Sedlacek pela passagem do seu 
aniversário, transcorrido ontem. Que esse ano lhe traga mais 
realizações, mais sabedoria, e mais esperança. Que esta data se 
repita por muitos anos e que estes sejam preenchidos de felicidade, 
amor e paz. Parabéns!

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

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

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

Colhendo mais uma rosa no jardim da 
vida Caroliny Mary Mesquita Garcia que 
recebe o carinho mais que especial da 
família e dos amigos. Saúde, paz, amor e 
prosperidades são os nossos desejos. 
Feliz Niver!!!

*********************
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Anos!

Calor de quase 40 graus a sombra, 
sensação térmica de 42 graus, muita gente 
buscando se refrescar nas águas do Rio 
Paraguai, Baía do Malheiro, enfim, praias 
e sombras e neste clima, Erivaldo Lopes 
de Azevedo, o Bala-Doce, entrou na água 
pela última vez. Seu corpo foi localizado 
cerca de 200 metros do local no dia 
seguinte e segundo testemunhas a vitima 
teria ingerido bebida alcoólica. 
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Claudemir Mansano, morador em Pontes e 
Lacerda, foi executado a tiros na manhã de 
anteontem, na avenida Theodomiro Rodrigues de 
Souza, lateral da feira municipal em Pontes e 
Lacerda, onde estava em companhia de um filho 
fazendo compras. Em 2013, a vitima já havia sido 
alvo de atentado, quando foi baleada 4 vezes e pelo 
repique, estaria jurado de morte, consumada 
domingo. 
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Com o tema Jornada da Paz, o Lions Clube de Cáceres elege no dia 
8 de outubro, às 8h30, nas dependências da Câmara Municipal o aluno que 
representará Cáceres a nível estadual no Concurso de Cartaz da Paz. Estão 
sendo selecionados jovens de 11 a 13 anos de escolas da cidade, e nesta 
primeira etapa  participam o Colégio Salesiano Santa Maria e Imaculada 
Conceição. Página 03

Um grave acidente tirou a vida das amigas Vanilda Correa Valim e 
Dulcivânia Carvalho Silva na manhã de domingo ultimo na MT-175 em 
Araputanga, região de Cáceres. As duas estavam numa motocicleta Honda 
Biz e foram colhidas pelo condutor do Corsa Classic, que abandonou o 
veículo, fugindo a pé do local e está sendo procurado pela polícia de 
Araputanga e região. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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SELETIVA ESTADUAL

Lions Clube de Cáceres escolhe
melhor cartaz com tema da paz

A cada ano, o concurso de arte para crianças promove um tema original relacionado à paz, expressando experiências de vida e a cultura dos jovens artistas

Participantes usam várias formas para se expressarem sobre o tema  

Foto: Arquivo

RIO PARAGUAI

Calor e imprudência matam
mais um afogado em Cáceres

Bebida não combina com rio e 
sempre termina em afogamento  

Foto: Ilustrativa

REPIQUE DE CHUMBO

Assassinado a tiros na feira
estaria marcado prá morrer

Executado, Claudemir Mansano estaria 
marcado pra morrer desde 2013  

Foto: Facebook

ATROPELAMENTO

Policia caça motorista que
matou amigas numa moto

Vanilda e Dulcivânia estavam na moto que ficou semi-destruida  

Fotos: Reprodução

Flagrada durante visita
levando xibaba no chero
pro companheiro preso
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Violento choque de Uno
com carreta na BR 174
mata 3 jovens e criança

Conselho tutelar elege
domingo em Cáceres
os novos conselheiros
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