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SOCIAL

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
m o v i m e n t o  a l t a m e n t e  
positivo em seus projetos 

profissionais e planos de negócios. O 
período envolve crescimento e expansão na 
carreira, a partir da chegada do sucesso e do 
reconhecimento profissional.

Esotérico

Júpiter deixa Sagitário 
depois de um ano nesse signo 
e começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
movimento em projetos de 

médio prazo, especialmente se estiver 
envolvido com pessoas e empresas 
estrangeiras. O período envolve viagens 
internacionais e contatos com pessoas e 
empresas estrangeiras.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
maior  envolv imento  e  

crescimento através de boas parcerias 
financeiras. Grandes acordos e somas de 
dinheiro começam a ser negociadas. 
Período de boas entradas de dinheiro.

Júpiter deixa Sagitário 
depois de um ano nesse 
s i g n o  e  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Capricórnio, marcando um 

período em que seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais, ganham destaque 
e acontecem com mais facilidade, depois 
de dois anos de dificuldades. Um namoro 
pode começar a qualquer momento.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada através 
de Capricórnio, marcando um 
período de melhora em sua 
rotina, que tem sido altamente 

exigente há dois anos, especialmente no 
trabalho. Um novo projeto pode trazer 
benefícios e expansão à sua carreira. A saúde 
melhora consideravelmente.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
i n s p i r a ç ã o  e  p r o t e ç ã o  

espiritual redobrada. O período envolve 
melhora sensível e equilíbrio em suas 
emoções, depois de dois anos de 
enfrentamento de problemas e instabilidade.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Sa turno  e  P lu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de consolidação de projetos 
que envolvem o aumento de 

seus rendimentos. O período pode ser 
ótimo para concretizar contratos 
negociados nas últimas semanas. Você 
estará mais frio e estratégico.

Júpiter deixa Sagitário 
depois de um ano nesse signo 
e começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
melhora na comunicação e a 

tudo que a envolve. Acordos e negociações, 
reuniões de negócios, contatos comerciais, 
projetos, contratos e pequenas viagens são 
altamente beneficiados.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
a t ravés  de  seu  s igno ,  
marcando um período de 
crescimento e expansão, 

depois de dois anos de dificuldades e 
limitações. Saturno e Plutão continuam em 
seu signo. No entanto, com a entrada de 
Júpiter, você começa um movimento de 
crescimento real.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  

agradável na vida social, novas amizades e 
renovação das antigas. Seu estado de 
espírito melhora consideravelmente, assim 
como sua fé e otimismo.

Júpiter deixa Sagitário depois 
de um ano nesse signo e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
maior envolvimento com seu 

mundo emocional e coração, depois de um 
tempo de frieza e dificuldades no amor. Um 
romance pode começar a ser desenhado 
pelo Universo.

Júpiter deixa seu signo depois 
de um ano passando por ele e 
começa sua caminhada 
através de Capricórnio, 
marcando um período de 
benefícios em suas finanças, 

depois de dois anos de dificuldades. O 
período pode estar relacionado com um 
novo projeto, emprego ou promoção que 
envolverão o aumento de seus rendimentos.

By Rosane Michels

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

Destaque VIP da semana ao empresário 
Amarildo Merotti que foi agraciado no 
fim da semana passada com o merecido 
título de Cidadão Mato grossense, 
concedido pelo Deputado Valmir 
Moretto.  A honraria foi aprovada pela 
Assembleia Legislativa e publicada no 
Diário Oficial do Estado. Homenagem 
mais que justa pelo seu compromisso 
com o desenvolvimento do Estado. Na 
foto com a esposa Adriana e o filho 
André.

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

Parabéns a você Maria Fernanda, pela passagem do seu 
aniversário. Espero que celebre esse novo ano com muita 
alegria e encha o coração de gratidão e esperança. Eu desejo 
toda a felicidade do mundo, muito amor, sucesso e saúde para 
todos os dias. Você merece tudo de bom que acontecer, pois é 
uma pessoa especial. Feliz Aniversário!

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

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

Votos de felicidades e muitos anos de vida ao amigo de longas datas 
Elson Pires, que  marcou golaço no placar da vida e recebeu o 
carinho especial dos familiares e amigos do Grupo Pidio Veio.  Que 
Deus lhe presenteie com sabedoria e prosperidades. Salute amigo!!!

Vivas a fisioterapeuta Micheli Néspoli 
por mais um ano de vida. Que a alegria 
acompanhe você por todos os momentos 
e que Deus continue guiando todos os 
seus passos e iluminando cada vez mais 
os seus pensamentos.Felicidade e muitos 
anos de vida.
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Imagine o leitor, como seria a vida 
de uma pessoa passando o mês inteiro 
com apenas duas cédulas de R$ 50,00, 
duas de R$ 20 e uma de R$ 5,00 para 
sobreviver, café, almoço e janta, sem 
contar o aluguel, as contas de luz e água, o 
remédio,que benzedeiras sumiram do 
mapa e o SUS, malemá tem dipirona, 
parece impossível não é mesmo? Parece, 
mas não é ficção, e sim, a realidade de 13 
milhões e 537 mil miseráveis do reino 
tupiniquim. 

Exatamente, sem tirar nem por, 
claro, (tirar, impossível, já é tão pouco), 
alguém passar 24 horas com menos de R$ 
5,00 algo como meio almoço na Filó. Esse 
número é equivalente a 6,5% dos 
brasileiros e maior que a população de 
países como Bolívia, Bélgica, Cuba, 
Grécia e Portugal. Essa massa de 
desvalidos se alimenta do que pode, mora 
precariamente e não tem perspectivas de 
melhorar de vida. Boa parte desses 
brasileiros, mesmo recebendo o Bolsa 
Família, com uma linha de corte de R$ 
89,00, se mantém na zona da pobreza 
absoluta. 

Em relação às condições de 
moradia, 56,2% (29,5 milhões) da 
população abaixo da linha da pobreza não 
têm acesso a esgotamento sanitário; 
25,8% (13,5 milhões) não são atendidos 
com abastecimento de água por rede; e 
21,1% (11,1 milhões) não têm coleta de 
lixo. Sem nenhuma surpresa, sem nenhum 
p e s s i m i s m o , m a s  c o m  r e a l i s m o  
indiscutível, o IBGE também mostra que 
a renda dos mais pobres diminuiu mais de 
3% e a dos ricos subiu mais de 8% nos 
últimos dois anos. 

Quando se fala em pobreza, 
miséria, fome, fome sim, sobreviver com 
menos de R$ 5,00 por dia é passar fome, 

este fenômeno infeliz, tem um 
esteio, o triste desemprego e o biscateiro 
subemprego. No último trimestre, (julho, 
agosto e setembro), a falta de emprego, se 
manteve em 11,8% ou uma leva de 12,5 
milhões de trabalhadores desempregados. 

Além do desemprego alto e 
estável, o subemprego e a informalidade 
são características importantes do atual 
mercado de trabalho. Sem contar 
desempregados e desalentados, (aqueles 
que que simplesmente desistiram de 
procurar emprego), neste grupo estão 
quase 5 milhões de pessoas, subutilizados 
(27,5 milhões), informais no setor privado 
(11,8 milhões) e trabalhadores por conta 
própria (24,4 milhões), somam 64 
milhões de brasileiros se virando nos 30. 
Desemprego, miséria, desigualdade, este 
o retrato de um país que se diz potência 
continental, com mais de um terço da 

população,(a gentil pátria amada, 
armada, amarga, tem segundo o IBGE 209 
milhões de habitantes) na rua da 
amargura. 

Pensar que tudo começa na 
escolha de representantes dos poderes 
legislativo e executivo, que em outubro do 
ano que vem teremos eleições (prefeito e 
vereadores) e pensar que a maioria destes 
excluídos, elegem e ou reelegem os 
r e s p o n s á v e i s  ( i r r e s p o n s á v e i s )  
protagonistas desta desgraça, não precisa 
se virar nos 30 para se chegar a triste 
conclusão, que, como disse um dia o 
grande estadista francês Charles de 
Gaulle, o Brasil não é mesmo um país 
sério. 

Só prá concluir, desemprego alto e 
aumento da informalidade faz com que 
104 milhões de brasileiros tenham de 
viver com o equivalente a meio salário 

A liberdade, seu sentido e alcance, 
sempre figurou como uma das grandes 
preocupações da humanidade. Teóricos e 
idealistas debruçaram-se sobre o tema, 
avançando-o para vários campos do 
conhecimento humano, podendo citar a 
psiquiatria, psicologia, filosofia, direito, 
teologia etc. Quer seja no direito de opinião 
e sua expressividade, na natureza humana 
ou mesmo na condição de não ser 
prisioneiro ou escravo, a liberdade seduz. 
'Introjetar' parece ser a especialidade dessa 
grave questão existencial.  Buscar 
independência e autonomia no universo da 
a l t e r i d a d e  m o d e r n a ,  c o m  s u a  
interconectividade, parece ter significado 
maior que simplesmente ter livre arbítrio.

Nas perguntas da jornalista 
Carolina Cunha (Novelo Comunicação), a 
dimensão temática: A liberdade seria uma 
experiência da condição humana? Um valor 
que nos define ou um valor da nossa ação? 
Somos livres de verdade? Temos limites e o 
outro tem limites? Será que temos liberdade 
sobre o nosso próprio corpo, nossos 
pensamentos e nossas ações na sociedade? 
Considerando que para Aristóteles é livre e 

voluntária a ação que não sofre 
coações, e, para Sócrates, é livre aquele que 
consegue dominar seus sentimentos, 
pensamentos e a si próprio, Kant designa a 
l iberdade como autonomia.  Mais  
pragmaticamente, sabemos que a liberdade, 
pura e genuína, é impossível, pois, sofre 
limitações por parte do Estado, dos 
indivíduos, do Direito, da ética, da cultura 
etc.

A liberdade em Santo Agostinho é 
mais realista, visto entendê-la como fruto de 
uma escolha. Assim, o homem é livre porque 
pode escolher entre o bem e o mal, o que, 
ressalvada as devidas proporções, aproxima 
da sentença existencialista de Sartre: 
'estamos condenados a ser livres'. 

Mas, no mundo contemporâneo, 
quem ousa dizer 'sou livre'? Nem Lutero nos 
permitiu a liberdade plena ao afirmar que 
Deus controla a tudo e a todos. Sim, o 
Criador!!! Em nosso tempo, surgiu um 
controlador maior e mais impiedoso: o 
politicamente correto. Ele nos faz grandes 
favores, sem dúvida, dentre os quais – calar 
a ignorância e idiotice de muitos, que a 
internet deu voz (Umberto Eco) -. Mas 
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CALENDÁRIO

CAVALOS DE AÇO

CONVERSÊ FIADO

VERDE-AMARELOU!

ROENDO O OSSO

FRIDAY/PROCON

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, último 
mês do ano, o calendário registra o Dia 
Mundial da Propaganda, do Pedicuro, do 
Orientador Profissional e do Perito 
Criminal Oficial. Santos do dia: São João 
Damasceno e Sta. Bárbara; Anjo do dia, 
Hahael, da hierarquia angelical das 
Virtudes. Fase da Lua, Quatro-Crescente: 
Previsão do Tempo: mínima de  22° e 
máxima de 35°,  sol e aumento de nuvens de 
manhã, com 80% de possibilidades de 
pancadas de chuva à tarde e à noite, com 12 
mm de precipitações. 

Nos dias 14 e 15 de dezembro, Conquista 
D'Oeste irá receber a grande final do 
C a m p e o n a t o  M a t o - g r o s s e n s e  d e  
Motocross, circuito Cuiabá. No sábado 
(14), tem aquecimento dos motores e treino 
de reconhecimento da pista. Já no domingo 
(15), a partir das 13h00, a emoção toma 
conta. É decisão de Campeonato. A etapa 
final será organizada pelo Moto clube 
Conquista Cross e supervisionada pela 
Federação de Motociclismo de Mato 
Grosso.

O ator Leonardo DiCaprio negou as 
acusações sem provas feitas pelo governo 
brasileiro de que ele teria financiado 
incêndios criminosos na Amazônia por 
meio da instituição ambiental WWF. Só 
faltou acusar que o Titanic estrelado pelo 
Di-Cáprio teria espalhado óleo e graxa 
pelas praias tupiniquins. O Tarzan que fique 
esperto, ou pode sobrar pra ele também. É 
muita patacoada! 

O trabalhador que sofrer um acidente 
durante o percurso de ida ou volta ao 
trabalho e tiver de se aposentar não contará 
mais com o pagamento do benefício 
integral da aposentadoria por invalidez, 
pago pelo INSS nesses casos. O mesmo vale 
para pensão por morte gerada por esse tipo 
de ocorrência, pois a medida provisória nº 
905/2019, mais conhecida como a MP 
Verde e Amarelo eque pode reduzir em até 
40% o valor da aposentadoria por 
incapacidade gerada nesse tipo de 
deslocamento. No caso de pensão por 
morte, o valor do benefício cairá até 64%.

O governo deixou claro, que não vai 
interferir no preço da carne bovina, que no 
mercado atacadista teve alta média de 
22,9%. Que é o mercado quem define o 
preço do produto, que esse negócio da carne 
é a lei da oferta e da procura, que não se 
pode tabelar, enquanto por outro lado, 
reajusta os preços dos combustíveis. Um 
descaso total para com os pobres e classe 
média que bancam o filé dos banquetes 
deles em Brasília.

Quem andou manipulando preços nesta 
Black-Friday, caiu do cavalo numa poça de 
lama, pois na surdina, o Procon-MT em 
novembro realizou monitoramento de 
mercado para analisar a flutuação de preço 
dos produtos mais procurados durante a 
festa de fim de mês. Fim da milagreira,  o 
órgão de Proteção e Defesa dos 
Consumidores divulgou a lista dos produtos 
monitorados com preços praticados antes 
da promoção, ou seja e os consumidores já 
podem checar no portal da instituição, prá 
ver se comprou gato por lebre.

imposição de limites à liberdade.
Mas há liberdade quando a 

consciência desdenha de sua presa?  A 
verdadeira liberdade pode estar com 
Dostoievski. A liberdade, segundo o genial 
romancista russo, tem como único caminho 
o sofrimento e o flagelo interior, o próprio 
juízo moral da pessoa em sofrido e sério 
processo de reflexão. Livres o são aqueles 
inculpados de consciência. 

E se houvesse uma máquina, não só 
para detectar mentiras, mas, igualmente, 
para decifrar consciências? Trazer a lume 
tudo aquilo que a consciência projetar? Não 
seria fantástico viver num mundo em que as 
consciências são conhecidas por todos? A 
pena seria privilégio daquele que, sob jugo 
moral intenso, vivesse seus diários flagelos. 
É por aí…

___*Gonçalo Antunes de Barros, é 
formado em Filosofia e Direito pela UFMT; 
é da Academia Mato-Grossense de 
Magistrados (AMA), da Academia de 
Direito Constitucional (MT), poeta, 
professor universitário e juiz de Direito em 
Cuiabá.

Liberdade como pena

Geografia da Fome
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vários produtos, além de uma 
motocicleta Honda Biz de cor rosa, 
placas QBG-4885.

Os policiais Militares 
haviam sido solicitados para atender 
um acidente envolvendo  um 
motociclista,que teria caído de uma 
ponte na Rua Marechal Deodoro, 
próximo a Cohab Velha, ao 
c h e g a r e m  a o  l o c a l ,  f o r a m  
informados a respeito do furto no 
posto , fazendo referencias  à  
motocicleta Honda Biz de cor rosa, 
exatamente, a acidentada, com o 
condutor que havia se projetado da 
ponte, abandonando a motoca e se 
evadindo.

No posto vitimado, onde os 
policiais levaram a Honda após içá-
la do rio, o proprietário do 
estabelecimento disse que  os 
ladrões haviam  arrombado as portas 
e janelas e quebrado forro, telhado e 

portas de vidros, causando 
danos matérias ao patrimônio, sendo 
que um deles fora filmado pelo 
sistema de segurança privado do 
posto, entrando no prédio por volta 
das 4h45 e identificado por 
populares como sendo um tal Gean.

Informações anotadas, os 
policiais saíram na caça aos larápios, 
encontrando-os na estrada do Pito e 
sem reação, Wanderson e Gean 
Carlos confirmaram a autoria do 
furto ao posto de combustível. 

Os objetos subtraídos além 
da motoca, TVs, tablete e R$ 845,00 
reais encontrados com os dois 
gatunos, foram devolvidos à vitima. 

O s  l a d r õ e s  f o r a m  
encaminhados à Delegacia de Rio 
Branco, onde foi lavrado o auto de 
prisão em flagrante e agora 
Wanderson e Gean estão na Cheirosa 
do Estado,à disposição da justiça.

noticia do acidente com o 
amigo.

Conforme a editoria de 
policia do Correio Cacerense 
apurou, Samir era vendedor de 
colchões Nippon Quality do estado 
do Paraná, ex-morador de Maringá e 
residia na região metropolitana de 
Curitiba, mas pretendia voltar para 
sua cidade natal, onde já havia sido  

 paranaense natural de 
Curitiba, que residia na Or e g i ã o  m e t r o p o l i t a n a  

daquela capital sulista,  Samir 
Carlos Oliveira, 34, estava na região 
oeste de Mato Grosso a trabalhos, 
hospedado num hotel de São José 
dos Quatro Marcos e na madrugada 
de domingo último, foi vitima de 
acidente fatal, quando trafegava pela 
MT 175 entre a Cidade de Mirassol 
D´Oeste e Quatro Marcos, próximo 
ao Palazzio Motel,  conhecida como 
rodovia da Morte.

Samir foi encontrado ainda 
no interior do veículo, uma picape 
Chevrolet Montana LS, de placas 
AZP 0296,  quando os militares 
teriam acionado a ambulância do 
Hospital Samuel Greve, mas de 
acordo o boletim de ocorrências, o 
médico plantonista constatou o óbito 
do condutor. 

A l é m  d o s  p o l i c i a i s  
militares, os investigadores da 
Polícia Judiciária Civil estiveram no 
local e posteriormente foi acionado o 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Cáceres para a necrópsia da vitima.

Segundo morador próximo 
ao acidente, ele estava tirando leite 
no curral qual ouviu barulho de um 

conveniência de um posto de 
combustível, no centro daquela 
cidade, na região de Cáceres e furtar 

22, foram presos em flagrante na 
madrugada de domingo último em 
Salto do Céu, após invadir a 

s  larápios Wanderson 
Miranda da Costa, 26 e Gean OCarlos Pereira de Oliveira, 

carro desgovernado, que 
após capotar ficou em cima de uma 
cerca, constatando se depois, que era 
a  M o n t a n a  d e  S a m i r.  U m  
companheiro de empresa de Samir, 
contou aos policiais, que Samir teria 
saído na noite anterior do hotel em 
que estavam hospedados em Quatro 
Marcos e não retornara, sendo 
ele,surpreendido com a trágica 

devidos detalhes.
Conforme testemunhas o 

a s s a s s i n o , u m  e l e m e n t o  
desconhecido, portanto,  não 
identificado, teria chegado ao local 
sozinho em uma motocicleta, 
parando na frente do veículo onde se 
encontrava Gleidson, mandando que 
todos descessem do carro, menos o 
condutor, que foi alvo de vários 
disparos de revolver a queima-
roupa, matando-o abraçado ao 
volante. Em seguida, depois de 
calmamente guardar a arma de fogo 
na cintura, o criminoso se evadiu na 
moto, tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros 
Militar também esteve nesse local 
que foi isolado e acionada a Polícia 
Judiciaria Civil, se fêz presente com 
a Politec, para realização dos 
procedimentos de rotina e a remoção 
do cadáver de Gleidson ao IML para 
necrópsia e liberação do corpo aos 
familiares para sepultamento. 

O  c a s o  e s t á  s e n d o  
investigado pela PJC de Lacerda, 
que não descarta um possível acerto 
de contas, como motivo do 
homicídio.

quando estava no interior de seu 
carro com familiares. A Polícia 
Militar recebeu a notícia sobre a 
ocorrência do crime, que aconteceu 
por volta das 16h30 e se deslocou até 
o referido endereço, para cuidar dos 

leidson de Souza Paiva, foi 
morto a tiros na tarde de Gdomingo último Avenida 

Otacílio José Santana em Pontes e 
Lacerda, na região de Cáceres, 
imediações da garagem da Jaó, 

FUGA DESASTRADA

Moto cai da ponte e marginais
são presos após furto em posto

Dupla furtou posto de combustíveis mediante arrombamento, fugindo na moto da  vitima e ao acidentar sobre uma ponte, fugiu a pé,sendo presa num matagal

Da Redação

Gean Carlos (no chão) havia sido reconhecido, filmado no posto  

NA FRENTE DA FAMÍLIA

Vítima foi executada a tiros
em suspeito acerto de contas
Da Redação

Gleidson de Souza Paiva foi executado com vários tiros 

 Foto: PM/MT

DOMINGO FATAL

Camioneta capota e vendedor
de colchões morre na MT 175

Da Redação

Samir foi sepultado em Maringá, onde deixou um filho de 9 anos  

Foto: Reprodução

Foto: PM/MT
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alguns rios, córregos e 
nascentes da comarca de Rio 
B r a n c o ,  s o f r e m  c o m  a s  
consequências do avanço das 
pastagens. O projeto "Amigos da 
Natureza “Recuperação das matas 
ciliares" surgiu com o desafio de 
mudar esse cenário.

A proposta é promover a 
revegetação das áreas degradadas 
com o envolvimento de toda a 
sociedade. Antes da recomposição, 
no entanto, é feita a avaliação da área 
degradada;  levantamento da 
vegetação regional e suas espécies 
características; seleção do sistema 

avaliação e distribuição das 
espécies no campo. O cronograma 
de ações inclui preparo de mudas, 
r eun i ão  com os  pa r ce i ro s ,  
isolamento da área, abertura e 
adubação de covas e plantio de 
mudas.

O projeto contempla ainda a 
realização de palestras nas escolas 
sobre o tema. "É mais um projeto de 
conscientização ambiental e de 
cidadania que busca trazer a criança, 
o jovem e os munícipes a  
entenderem a importância das 
plantas, da água, da terra, do sol e do 
ar, enfim, da vida", ressaltou o 

Militar e também nas 
propriedades rurais.

"O projeto só existe porque 
muita gente está envolvida. 
Parceiros especiais como o professor 
Josil Dorriguette, o biólogo José 
Aparecido, Izabel Rigoni e os 
servidores da Promotoria de Justiça 
de Rio Branco deixaram o projeto 
ainda mais admirável", destacou o 
promotor.

Manoel Jorge e sua família 
também têm um carinho especial 
pelo projeto. Em sua propriedade há 
um viveiro com mais de 20 mil 
mudas, todas destinadas ao projeto. 
Neste mês, segundo Filartiga, o 
representante do sindicato rural 
esteve na Promotoria de Justiça com 
uma lista de proprietários rurais que 
querem plantar mudas.

Existem ainda as mudas 
doadas nas escolas da comarca que 
resultaram em novos projetos e 
ações, a exemplo do projeto "Um pé 
de que", desenvolvido pela Escola 
Municipal Manoel Tavares de 
Menezes, em Rio Branco. A 
sensibilização da comunidade 
também resultou em doações de 
serviços e bens ao projeto. A lista 
inclui drones, perfuradores, estacas, 
fios de cerca, adubos, entre outros 
itens.

Apesar de integrarem a 
"Rota das Águas" em Mato Grosso, 

O projeto "Amigos da Natureza" 
realizou na  sexta-feira, em Lambari 
D´Oeste, o plantio de mais 200 
mudas para recuperação de 
nascentes.  A ação envolveu 
aproximadamente 100 estudantes da 
rede pública de ensino. Desde que 
começou a ser executado, em abril 
de 2018, o projeto já viabilizou o 
plantio de mais de 3.500 mudas de 
espécies nativas na região. Além do 

município de Lambari, a iniciativa 
também contempla os municípios de 
Rio Branco e Salto do Céu.

Os amigos da natureza, 
conforme o coordenador do projeto, 
promotor de Justiça Emanuel 
Filartiga, estão espalhados nos 
quatro cantos dos três municípios. É 
possível encontrá-los em diferentes 
lugares: nas escolas, prefeituras, 
secretarias municipais, Polícia 

 Assembleia Legislativa 
derrubou na semana passada, Ao veto do governador Mauro 

Mendes ao projeto de lei PL 
561/2017, de autoria do deputado 
estadual Valdir barranco e em 
decorrência disso, a partir de agora, 
o condutor só poderá ter a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
apreendida se o recurso interposto 
for indeferido. 

O texto estabelece as regras 
a serem seguidas pelos órgãos de 
t r â n s i t o  r e s p o n s á v e i s  p e l a  
Suspensão do Direito de Dirigir e 
Cassação da CNH, durante o período 
legal de defesa e julgamento de 
recursos impetrados pelo infrator.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa, para efeitos 
desta Lei ficam estabelecidas como 
Processos Administrativos aqueles 
que tenham como pedido o 
deferimento do recurso de Infrações 
Mandatórias e de penalidades de 
Suspensão do Direito de Dirigir e de 
Cassação da CNH.

São Processos Judiciais 
aqueles com pedido de anulação, 
nulidade ou cancelamento dos 
processos administrativos de 
Suspensão do Direito de Dirigir e 
Cassação da CNH ou de atos 
administrativos referentes a estes 
processos, bem como de infrações 
mandatórias.

O  P L e n t e n d e  c o m o  
Infrações Mandatórias aquelas que 
pela gravidade são punidas com a 
suspensão do direito de dirigir; 
independentemente de pontuação e 
de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro.

De acordo com o deputado 
Valdir Barranco, o PL deixa claro 
que "não incidirá nenhum bloqueio 
no prontuário da CNH do infrator 
enquanto este esteja exercendo 
direito de defesa nos processos 
administrativos e judiciais, inclusive 
para fins de mudança de categoria da 
CNH, renovação e transferência 
para outra unidade da Federação".

"No Brasil não podemos 
punir nenhum cidadão ou cidadã que 
esteja gozando do amplo direito de 
defesa. 

Esta é uma garantia que 
deve ser respeitada em todo e 
qualquer processo, inclusive nos 
casos referentes as infrações de 
trânsito", explicou o deputado.

Os órgãos de fiscalização 
deverão desbloquear imediatamente 
a CNH dos motoristas em fase de 
recursos de multas no ato do 
protocolo do recurso administrativo 
ou durante a apresentação da cópia 
dos processos judiciais ao órgão de 
trânsito responsável pela penalidade 
através de petição ou formulário 
próprio.

AMIGOS DA NATUREZA

Plantio de centenas de mudas
busca recuperar as nascentes

Alguns rios, córregos e nascentes sofrem com o avanço das pastagens e o projeto “Recuperação das matas ciliares" surgiu com o desafio de mudar esse cenário

Assessoria

Sensibilização da comunidade resultou em doações de serviços e bens  

Foto: Clênia Goreth

DIREITO DE DEFESA

Condutor só poderá ter CNH 
apreendida se perder recurso
Assessoria c/ Redação

Guarda poderá autuar o motorista, sem entretanto apreender a CNH  

Foto: Ilustrativa
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pelo técnico Marcelo 
Chamusca, jogou com Victor 
Souza; Léo, Ednei, Anderson 
Conceição e Paulinho; Djavan 
(Escudero)  (Gut ie r rez) ,  
Moisés e Renan Bressan; 
Lucas Braga, Jefinho (Josiel) e 
Felipe Marques. O público foi 
de 1412 torcedores, para uma 
renda de R$ 12.360,00.

de pênalti, mas o Vila 
voltou a ficar na frente do 
marcador, aos 36, com o meia 
Elias. O Cuiabá entra de férias 
e volta a jogar oficialmente no 
dia 22 de janeiro, quando 
enfrenta o Nova Mutum, na 
estreia do Mato-grossense, na 
Arena Pantanal.

O Dourado, comandado 

A temporada 2019 também 
chegou ao fim para o Cuiabá 
Esporte Clube. Com isso, 
c h e g a  o  m o m e n t o  d a s  
despedidas, renovações e  
renegociações, já pensando no 
ano seguinte, com ausência de 
algumas estrelas que esta 
semana já registraram em 
redes sociais, que estão fora do 
elenco nas jornadas de 2020.

Um deles, o meia-

a t a c a n t e  F e l i p e  
Marques que disputou a Série 
B do Campeonato Brasileiro e 
a Copa Verde pelo Dourado, 
agradeceu o clube e elogiou a 
torcida, se declarando um 
sortudo por vestir a camisa 
Auriverde. Ele chegou ao 
Cuiabá como reforço para a 
Série B do Brasileiro, vindo do 
Grêmio Novorizontino-SP, 
onde fez 11 jogos no Paulistão 

e marcou um gol. Pelo 
Dourado, disputou 35 partidas 
da Série B e quatro da Copa 
Verde, marcou cinco gols no 
Campeonato Brasileiro e 
conquistou o título da Copa 
Verde. Segundo informações 
de bastidores, o atleta seria um 
dos jogadores com os valores 
salariais mais altos do elenco.

Outro que deixou o 
Dourado, foi Jean Patrick, foi 
um dos vices artilheiros do 
Dourado na Série B, com 25 
jogos e cinco gols marcados, 
ao lado do atacante Felipe 
Marques. Eles ficaram atrás 
apenas do atacante Júnior 
Todinho, que fez seis gols na 
competição. Pela Copa Verde, 
Jean Patrick fez quatro jogos e 
marcou um gol importante na 
semifinal, na vitória por 2 a 1 
contra o Goiás na Arena 
Pantanal.

Antes do término da 
Série B, o clube rescindiu os 
contratos com os atacantes 
Gilmar, Júnior Todinho e 
Mateus Anderson e sem estas 
cinco estrelas, o Cuiabá terá de 
buscar no mercado da bola, as 
peças de reposição para o 
próximo ano.

 Cuiabá perdeu para o 
Vila Nova-GO, por 2 a O1, na tarde de sábado 

último, (30/11), jogando na 
Arena Pantanal, pela 38ª e 
última rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
Tigre goiano acabou rebaixado 
para Série C, porém, foi o 
reencontro da cria com o 
criador, já que o técnico Itamar 

Schülle, no comando do Vila, 
levou o Cuiabá para Série B em 
2018 e saiu na 28ª rodada da 
competição em 2019, sendo 
substituído pelo técnico 
Marcelo Chamusca.

Com a derrota ,  o  
Dourado terminou a sua 
primeira participação na 
competição nacional com a 8ª 
posição, com 52 pontos 

conquistados. O Vila 
Nova-GO mesmo com a 
vitória acabou na última 
colocação, rebaixado, com 39 
pontos.

Os gols da partida 
foram marcados por Bruno 
Mezenga, aos 13 do primeiro 
tempo, para o time goiano. 
Moisés empatou para o 
Cuiabá, aos 28 minutos do 

OITAVÃO DA TABELA

Dourado se despede em casa
com derrota para o lanterna

Cuiabá terminou a sua primeira participação no certame nacional com a 8ª  posição, com 52 pontos e coragem para encarar 2020 com mais experiências

O.E c/ Redação

Derrota para o lanterna Vila Nova não abalou o Cuiabá em casa   

Foto: Globo Esporte

HORA DO ADEUS

Estrelas deixam o Dourado
que precisará de reforços

Redação c/ O.E

Jean Patrick e Felipe Marques voaram para outras plagas  

Fotos: Ascom-Dourado
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epois de tanta polêmica, 
p i c u i n h a s ,  a r r a n j o s  e  Ddesarranjos, discussões e 

falações desencontradas, finalmente 
foi aprovada pelo legislativo de 
Cáceres na noite de anteontem, (2), o 
empréstimo de 129 milhões para o 
saneamento básico de Cáceres, com 
plenário superlotado diante da 
importância do projeto proposto pela 
autarquia Águas do Pantanal.

A Tribuna Livre, contou com 
dois discursos, referentes ao projeto 
de saneamento básico proposto pela 
Prefeitura, que financiará uma rede de 
esgoto com 100% de cobertura do 
município a partir de um empréstimo 
da Caixa Econômica Federal, a ser 
pago com juros e correção ao longo de 
24 anos, através de uma taxa embutida 
nas faturas de água da população.

Jaime Ferreira, representante 
do Rotary Club, defendeu o projeto, 
explicando que a integração social e a 
saúde são as duas bandeiras do Rotary. 
Ele relatou longas discussões internas 
sobre o projeto. “Pedimos que 
analisem o todo, e com carinho. 
Abriu-se uma janela para Cáceres, 
uma oportunidade. O projeto se 
autofinancia, é um custo-benefício 

A vereadora Valdeníria Dutra 
reforçou a necessidade de ouvir 
melhor a população e condenou a 
desinformação acerca do impacto do 
financiamento. Claudio Henrique 
também discursou novamente, 
pontuando que autarquias devem 
aplicar todo seu superávit dentro de si 
próprias, sem repasse à Prefeitura, 

indiscutível”, opinou Jaime.
A discussão do projeto na 

Ordem do Dia iniciou com a 
aprovação do parecer favorável da 
Comissão de Indústria, Comércio, 
Agropecuária e Meio Ambiente, por 
não haver ilegalidades e possíveis 
prejuízos ambientais decorrentes da 
implementação da propositura.

Transmissíveis (ISTs) e que 
são distribuídos gratuitamente em 
postos de saúde, salões de barbeiro, 
alguns bares, etc.  Além dos 
preservativos (camisinhas), existem 
as medidas de prevenção pós-
exposição (PEP),  e pré-exposição 
(PrEP), que são os medicamentos. 
Esses métodos devem ser procurados 
sempre que houver relação sexual sem 
camisinha ou passar por alguma outra 
situação de risco, como em caso de 
estupro e contato com material 
perfurante contaminado com material 
biológico, por exemplo. 

N e s t a s  s i t u a ç õ e s ,  a  
orientação é ir até a unidade de saúde 
imediatamente, (em Cáceres, o 
SAE/CTA Centro de Testagem e 
Aconselhamento), se informar sobre a 
profilaxia pós-exposição (PEP) e 
fazer o teste. O CTA está localizado a 
Avenida dos Bandeirantes, bairro 
DNER, próximo ao Corpo de 
Bombeiros e o atendimento é das 
7h30 as 11h 30 e das 13h30 as 17h30.

ezembro começou, o último 
mês do ano e em seu primeiro Ddia, um alerta aos habitantes 

do planeta, com o registro do dia 
mundial de luta contra a AIDS, 
contraída através da contaminação 
pelo vírus HIV, da imunodeficiência 
humana, que não tem cura, mas pode 
ser controlado por um tratamento, 
evitando que a pessoa chegue ao 
estágio mais avançado de presença do 
vírus no organismo. Mato Grosso 
registrou este ano, 718 casos de 
pessoas contaminadas pelo vírus HIV, 
conforme os dados divulgados pela 
Secretaria Estadual de Saúde no 
último domingo (1°). Desse número, 
37,2% foram detectados em jovens 
com a faixa etária de 20 a 29 anos. 
P e s s o a s  d o  s e x o  m a s c u l i n o  
representam o maior percentual, 
67,7% conforme  dados da Vigilância 
Epidemiológica.

No município de Cáceres, 
segundo informações da Gerente do 

CTA/SAE, farmacêutica  
Makelaine Brustolin, em  2018, foram 
68 novo casos  e neste ano (2019) já 
são 52 casos  de HIV até outubro. 
Ainda segundo ela, os soropositivos 
estão na faixa etária de prevalência de 
15 a 24 anos, com incidência maior no 
sexo masculino, concluindo que 
atualmente tem 427 pacientes em 
tratamento, sendo 243 homens e 184 
mulheres. Makelaine, informou que 
após o diagnostico o paciente é 
encaminhado ao SAE para consulta 
médica e atendimento com equipe 
mul t iprof iss ional  (ps icólogo,  
assistente social, nutricionista, 
enfermagem e farmacêutico) e que a 
medicação é gratuita e distribuída 
pelo Sistema Único de Saúde.

A única prevenção contra o 
vírus HIV ainda  são os preservativos, 
que impedem a contaminação de 
todos os tipos de vírus transmitidos 
por meio de relação sexual, as 
chamadas Infecções Sexualmente 

Gonçalves ,  Alvasir  de 
Alencar, Domingos Oliveira, Elza 
Basto, Valter Zacarkim e Denis 
Maciel.

Após as discussões, o projeto 
foi votado e aprovado por oito (8) 
votos a seis (6), com os mesmos 
posicionamentos da votação do 
pedido de vista, exceto o do vereador 
Creude Castrillon, que desta vez 
votou com o outro grupo. 

Aprovado na Câmara, o 
projeto de lei 49/2019 deverá ser 
sancionado pela prefeita em exercício 

como aconteceria com a 
propositura.

O projeto esteve ameaçado de 
não ser votado diante dos pedidos de 
vista por parte de sete dos 15 
vereadores, cabendo o 8º voto contra 
pedidos de vistas, pelo Presidente da 
Câmara Rubens Macedo. Assim, 
possíveis protelações de Valdeníria 
Dutra, Claudio Henrique Donatoni, 
Cézare Pastorello, Rosinei Neves, 
Elias Pereira, Creude Castrillon e José 
Eduardo Torres,com o voto de 
minerva de Macedo,  foram vencidos 

P o r t o  E s p e r i d i ã o ,  f o i  
recuperado um caminhão com placa do 
município de Jandaia do Sul, no Paraná. 
O veículo tinha registro de roubo ou 
furto da cidade de Sapezal. Ao realizar 
vistoria interna, foram encontrados 
cerca de 25 metros cúbicos de 
madeira,mas ninguém foi preso.

No domingo (1º.12), por volta 
das 17h00, em Vila Bela da Santíssima 
Trindade, a polícia recuperou um 
caminhão Mercedes Benz com registro 
de ocorrência criminal da cidade de Vale 
do São Domingos. No mesmo dia, outra 
ação aconteceu em uma estrada vicinal 
do município de Cáceres, que dá acesso 
a cidade de San Matías, na Bolívia.

Durante patrulhamento, os 
policiais avistaram um caminhão 
Mercedes Benz, que ao solicitar parada 
ao condutor, o mesmo fugiu pela região 
de mata. Os policiais iniciaram 
perseguição e o suspeito foi preso. O 
veículo tinha queixa de roubo ou furto da 
cidade de São José dos Quatro Marcos.

O condutor confirmou que 
receberia R$ 1,8 mil para levar o veículo 
até o país vizinho.

inco veículos, sendo quatro 
caminhões, foram recuperados Cno último fim de semana pelos 

policiais do Gefron. Ao todo, foram 
recuperados mais de R$ 280 mil em 
produtos provenientes de roubo ou furto 
e duas pessoas foram presas. A primeira 
ocorrência aconteceu na noite de sexta-
feira (29.11), na BR-070, na região do 
Posto do Limão, em Cáceres.

D u r a n t e  a b o r d a g e m  a o  
condutor de um caminhão, a polícia 
constatou que um boliviano carregava 
42 bolsas de cimento na carroceria e, ao 
ser questionado o destino da mercadoria, 
o mesmo disse que seria a cidade de San 
Matías, na Bolívia. A ocorrência foi 
registrada como crime de contrabando. 
Um suspeito foi preso e o veículo e o 
carregamento foram apreendidos.

Já na tarde de sábado (30.11), 
na região de Avião Caído, em Cáceres, 
os policiais encontraram um veículo 
estacionado em uma rodovia. Ao 
realizar a checagem na placa foi 
constatado que o mesmo tinha registro 
de roubo da cidade de São José dos 
Quatro Marcos e ainda no sábado, em 

SANEAMENTO BÁSICO

Legislativo finalmente aprova
projeto de esgotos em Cáceres

Sessão agitada, prós e contras discutindo, pedidos de vistas ameaçando a votação e   pelo voto de minerva, polêmico projeto, foi apreciado e aprovado por 8 votos a 6

Assessoria c/ Redação

Jaime Ferreira, representante do Rotary Club, defendeu o projeto  

Foto: Reprodução

SOROPOSITIVOS

Em 10 meses mais de 50 casos de
Aid's são registrados em Cáceres
Da Redação

Gerente do CTA/SAE, farmacêutica  Makelaine Brustolin   

Foto: Facebook

TOLERÂNCIA ZERO

Gefron recupera veículos
na fronteira e prende dois
Gefron/MT c/ Redação

Os brutos foram guinchados ao pátio da Defron para devolução às vitimas   

Foto: Gefron-MT
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urante fiscalização e 
abordagens na BR 070 Dn a  m a n h ã  d e  

anteontem,(2) nas proximidades 
da entrada da Fazenda Caiçara, 
foi realizada vistoria no ônibus da 
empresa Princesinha que faz 
linha Corixa/Cáceres, e durante a 
abordagem foi solicitado que 
t o d o s  o s  p a s s a g e i r o s  
desembarcassem, momento em 
que foi percebido que uma 

senhora com uma criança de um 
ano, deixou para trás uma bolsa 
pequena que conduzia como 
sendo sua bagagens de mão.

Ao ser indagada sobre o 
motivo de ter deixado a bolsa a 
passageira, cujo nome como 
sempre policiais do Gefron 
omitem à imprensa, relatou ter 
recebido a bolsa no momento em 
que embarcou no ônibus no porto 
do limão de um homem de nome 

H e n r i q u e  e  q u e  o  
conhecia da cidade de San 
Mathias.

A suspeita disse também, 
que levaria a bolsa até a cidade de 
Cáceres onde seria entregue a 
pessoa de nome Milena, não 
sabendo informar onde seria essa 
entrega, apenas que seria 
encontrada por essa pessoa na 
cidade de Cáceres.

Ao ser realizado busca 

oupas para todas as 
i d a d e s ,  c a l ç a d o s ,  Racessórios, itens de 

d e c o r a ç ã o  e  b r i n q u e d o s  
compõem o leque de opções 
(novas e usadas) que será 
colocado à venda, nesta quarta-
feira (4), na 9ª edição do Bazar 
Solidário da Assembleia Social. 

A ação será realizada das 
9h00 às 15h00, no foyer do Teatro 
do Cerrado Zulmira Canavarros 

(anexo à ALMT), com entrada 
franca e aberta a toda a sociedade.

São centenas de produtos! 
Apenas a presidente de honra da 
AL Social, Sônia Meira Botelho, 
arrecadou e separou 200 itens.

“ N ó s  s ó  t e m o s  a  
a g r a d e c e r  e s t e  c i c l o  d e  
s o l i d a r i e d a d e :  q u e m  s e  
sensibiliza a doar, quem se 
programa e compra, além de 
usufruirmos do consumo 

consciente e da renovação 
das energias”, comenta a diretora 
Daniella Paula Oliveira.

A Assembleia Social 
recebeu doações de peças de 
diversos parceiros (inclusive 
lojistas) e disponibilizará, a 
preços acessíveis, produtos 
gerais e alguns de diversas 
marcas, como Farm, Casa Prado, 
Lelis Blanc, Zara e Aramis. Toda 
a arrecadação será revertida para 
o Hospital Amparo de Rosário 
Oeste, única unidade hospitalar 
no município, que atende 99% 
dos pacientes pelo SUS, uma 
média de 2400 pacientes por mês.

A  p r e s i d e n t e  d a  
associação, Elenir Bernadete 
Gubert dos Santos, informa que 
os recursos arrecadados com o 9º 
Bazar Solidário serão usados para 
algumas adequações no hospital, 
como a melhoria do acesso de 
ambulâncias (pequena reforma 
na calçada) e aquisição de 
utensílios de cozinha, para a 
produção das refeições para 
pacientes, acompanhantes e 
funcionários.  Quem quiser saber 
mais sobre o bazar pode entrar em 
contato pelo telefone (65) 3313-
6875.

a m b o s  p e s a n d o  
aproximadamente um quilo e 140 
gramas de pasta base de cocaína.

A suspeita sem nome, foi 
encaminhada à autoridade 
competente para a lavratura do 
auto de prisão em flagrante por 
tráfico de entorpecentes, sendo 
comunicado o Conselho Tutelar, 
para cuidados e providencias com 
a criança.

houve a indicação na 
bolsa onde foram encontrados em 
seu interior dois invólucros 
embalados juntos, envoltos com 
plástico, com uma identificação 
de cor laranja e outra rosa nas 
porções. 

Em outro invólucro 
menor, no formato de um 
sabonete também envolto com 
plástico identificado com papel 
verde claro estava mais droga, 

FIM DA LINHA

Gefron deteve passageira com
pacotes de cocaína na bagagem

Mula disse que recebera a mochila com a droga de um conhecido de San-Matias, que embarcou  no Limão, para entregar em Cáceres a uma tal Milena

Gefron/MT c/ Redação

Mochilas tem sido usadas por mulas para o tráfico via Bolívia  

A PARTIR DE R$ 2,00

Bazar solidário hoje na AL-MT
tem novos e usados em pechincha
Assessoria

Assembleia Social recebeu doações de peças de diversos parceiros  

Foto: Arquivo

Foto: Gefron/MT
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Num resumo acerca do Dia 
Mundial de Combate à Aids, (1º/12) 
dados da SME, apontam que em Mato 
Grosso em 2019, foram registrados 718 
casos de contaminação pelo vírus HIV. 
Em Cáceres, segundo informações da 
Gerente do CTA/SAE, farmacêutica  
Makelaine Brustolin, até outubro deste 
ano, já são 52 casos novos de HIV, na 
faixa etária de prevalência de 15 a 24 
anos, com incidência maior no sexo 
masculino. 

Cinco veículos, sendo quatro caminhões, 
foram recuperados no último fim de semana pelos 
policiais do Gefron. Ao todo, foram recuperados 
mais de R$ 280 mil em produtos provenientes de 
roubo ou furto e duas pessoas foram presas. Também 
foi presa uma traficante com mais de um quilo de 
cocaína, próximo a entrada da Fazenda Caiçara, 
durante vistoria no ônibus que fazia linha 
Corixa/Cáceres.  

Página 03 e 06

Depois de tanta polêmica, picuinhas, arranjos e desarranjos, 
discussões e falações desencontradas, finalmente foi aprovada pelo 
legislativo de Cáceres na noite de anteontem, (2), o empréstimo de 129 
milhões para o saneamento básico de Cáceres. Uma tentativa de pedido de 
vistas por sete vereadores, foi vencido pelo voto de Minerva do Presidente 
da câmara  Rubens Macedo. Página 03

Gleidson de Souza Paiva, foi morto a tiros na Avenida Otacílio 
José Santana em Pontes e Lacerda, região de Cáceres, imediações da 
garagem da Jaó, quando estava no interior de seu carro com familiares. 
Assassino ainda desconhecido, em uma motocicleta, mandou familiares da 
vitima sair do carro e disparou o revolver, matando Gleidson a queima-
roupa. Página 04

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

Página 03

O paranaense vendedor de colchões Samir Carlos Oliveira, teve 
seu corpo transladado de São José dos Quatro Marcos para Maringá, (PR), 
onde foi sepultado anteontem. A vitima que estava a serviço na região, foi 
acidentada com uma picape Montana na MT-175, entre Quatro Marcos e 
Mirassol D'Oeste,  nas proximidades de um motel domingo último, vindo à 
óbito. Página 04

SANEAMENTO BÁSICO

Finalmente aprovado o projeto
será sancionado pelo executivo

Empréstimo de R$ 129 milhões, na realidade um investimento para saúde pública  e ambiental, era o pivô das discussões, prevalecendo o bom senso da maioria

Discussões acaloradas, óbices superados e projeto foi aprovado 

 Foto: Reprodução

DIA MUNDIAL

Fantasma da Aids ainda
desafia ações preventivas  

Luta contra a aids é feita periodicamente 
na cidade pelo SAE/CTA   

Foto: JCC

CABRITOS & FARINHAS

Gefron recupera 5 veículos
prende ladrões e traficante

Mula tinha mocozado a cocaína 
dentro da mochila no busão   

Foto: Gefron/MT

PISTOLAGEM (?)

Vítima foi executada a tiros
na frente da mulher e filhos

Assassino matou Gleidson com alguns tiros, dentro do seu veículo   

Foto: PM/MT

FATALIDADE

Vendedor morre após picape
capotar e ficar presa em cerca

Samir Carlos Oliveira estava fazendo a praça em nossa região   

Foto: Plantão Maringá
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