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Mais um jovem que tentava ganhar dinheiro fácil levando droga e 
desgraça para várias famílias brasileiras, acaba indo em cana em mais uma 
ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia 
Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Mato Grosso. Ação 
foi realizada pelos Agentes no Posto de Fiscalização do 120, localizado na 
BR 0 70, km 635, entre Cáceres e Várzea Grande,  na madrugada de ontem, 
24. Página 04

O que parecia uma simples ação de 
conscientizar a população para não jogar 
lixo no Rio Paraguai, foi tema de uma das 
reportagens da edição do Jornal Nacional da 
Rede Globo de Televisão esta semana, no 
Jornal Nacional da plin-plin. O amontoado 
de lixo em plena Praça Barão depois do 
enfoque na TVCA, foi aprovado pelo 
ancora William Bonner e mostrado em nível 
nacional. 
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Nesta quinta feira, 25 de outubro, o calendário registra uma data 
singular, o Dia do Sapateiro e a reportagem foi conhecer a vida destes 
profissionais de suma importância no cotidiano das cidades. Dos vários 
sapateiros de Cáceres, ouvimos Vanderlei André da Jauru e Gilson de 
Pinho da Maranhão, que falam da sobrevivência na profissão, desafiando 
os modernismos, batendo sola. Página 03

A Polícia Federal com o 
apoio do Gefron libertou uma 
f a m í l i a  q u e  h a v i a  s i d o  
seqüestrada por membros de uma 
organização criminosa em 
Cáceres, na noite de anteontem, 
(23). No entrevero entre bandidos 
e policiais, um dos meliantes Luiz 
Henrique, vulgo Malatu, foi 
baleado e está internado no 
Hosp i ta l  Regiona l  e  seu  
comparsa Jonatah da Silva 
Ribeiro, morreu.  
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Em prosseguimento às ações investigativas buscando elucidar o 
desaparecimento de Reginaldo Alexandre da Silva, a Polícia Judiciária 
Civil prossegue em buscas na região de São José dos Quatro Marcos, e 
trabalha com a firme hipótese de seus sobrinhos de 11 e 16anos terem 
assassinando-o a tiros, jogando a moto da vitima numa quiçaça onde ela foi 
encontrada. Página 04

HERÓI BATE-SOLA

Artesão do ofício, sapateiro
desafia a crise consertando

Eles comemoram a sua data no batente, pés de ferro, malhando o couro e restaurando calçados, bolsas, bolas, jaquetas, em plena era one-way do desapego

Vanderlei André de desdobra restaurando calçados e similares  

 Foto: JCC

CHUMBO CRUZADO

Assaltante morre na troca de
tiros com policiais em Cáceres  

Gefron e PF frustram roubos e retiram  armas de circulação    

Foto: Divulgação

HORÁRIO NOBRE

Jornal Nacional destaca lixo
da Praça Barão em Cáceres

Conteúdo relatou a ação de limpeza feita no Rio Paraguai   

Foto: Arquivo

REPRESÁLIAS

Sobrinhos são suspeitos de
assassinar tio desaparecido

Reginaldo Alexandre continua desaparecido desde o mês passado  

Foto: Doc-Família

BUSÃO/JAURU/CUIA

PRF laça mula na BR 070
com 12 quilos de cocaína

Traficante transportava a droga de Mirassol D'Oeste para a capital   

Foto: PRF/MT

Para aqueles que acusam fraudes nas urnas 
eletrônicas, que o Brasil é um dos 
pouquíssimos países do mundo a usar este 
sistema, importante lembrar que 35 países já 
utilizam a tecnologia eletrônica para 
captação e apuração de votos, conforme 
levantamento do Instituto Internacional para 
a Democracia e a Assistência Eleitoral (Idea 
Internacional), sediado em Estocolmo 
(Suécia). A lista inclui democracias 
consolidadas como a da Suíça, do Canadá, da 
Austrália e dos Estados Unidos, país que 
adota sistemas eletrônicos em alguns 
estados. Então, amigos, desculpa de aleijados 
de neurônios, já que não cabe muleta na cuca, 
deveria ser um chá de desconfiometro, pois 
perder, faz parte do jogo.

URNA ELETRÔNICA

O Tribunal de Contas do Estado condenou a 
ex-vereadora por Várzea Grande, Isabela 
Cristina Penedo de Freitas Guimarães, pela 
prática de nepotismo ao nomear a nora, 
Maria Vanuza da Silva, como assessora 
especial. Maria Vanuza era casada com o 
filho da vereadora, Victor de Freitas 
Guimarães. Ainda conforme o TCE, além da 
nomeação ilegal, Maria Vanuza não aparecia 
na Câmara para trabalhar, pois no mesmo 
período ela gerenciava duas empresas das 
quais era sócia. A ex-vereadora foi multada 
em 30 UPFs e terá que devolver aos cofres 
públicos a quantia de R$ 46.130,00, 
atualizada, pelos salários recebidos 
indevidamente, além de ambas serem 
obrigadas a pagar 10% de multa sobre o valor 
do dano ao erário.

O deputado estadual e primeiro secretário da 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso Guilherme Maluf, afirmou que 
não há a possibilidade da Casa reduzir os 
valores recebidos como duodécimo. 
Segundo o parlamentar, o assunto precisa ser 
debatido com o novo governo, mas já 
adiantou que uma redução não é viável no 
momento. Quem quer que faturasse esta 
eleição, já deveria saber que promessa se 
esvazia quando esbarra em outro poder, 
ninguém governa sozinho, sobretudo num 
sistema como o do reino tupiniquim , onde o 
legislativo pode e manda, é assim, de prefeito 
a presidente. Se fosse no salário mínimo, 
claro, os acordos se fechariam, porque aí é o 
bolso do povão.

CRIME E CASTIGO

DUODÉCIMOS

MULHERES
Com mesas redondas com cineastas, 
jornalistas e pedagogas, acontece no próximo 
sábado (27) o Encontro Municipal de 
Mulheres Negras, em comemoração aos 30 
anos do 1º Encontro Nacional de Mulheres 
Negras em Cuiabá. Desta vez, o tema do 
encontro é “Contra o Racismo, a Violência e 
Pelo Bem Viver – Mulheres Negras Movem o 
Brasil”, e acontece das 13h30 às 18h00. Para 
quem não sabe, a mulher negra, assim como a 
branca, a índia e a amarela, todas merecem 
nosso respeito, daí este registro.

MULHERES II
Falando em mulher, obra prima de Deus, 17 
policiais femininas foram homenageadas 
pelo comandante geral da Polícia Militar, 
coronel Marcos Vieira Cunha, com o prêmio 
'2º Sargento PM Antônia Macaúba da Costa', 
esta semana (22), como parte das 
comemorações do Dia da Mulher Policial 
Militar, que incluiu ainda palestra com a 
procuradora-geral do Estado Gabriela Novis 
N. Lima. Em forma de certificado, o prêmio, 
foi o reconhecimento público da instituição 
militar à competência, zelo e dedicação das 
militares mato-grossenses à Segurança 
Pública.
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Nada impossível, claro, quem é 
capaz de falar, também será capaz de 
escrever, desde que não dificulte ou 
complique, só se aprende a escrever 

Hoje vamos bater na tecla, 
l i te ra lmente  fa lando,  ou  se ja ,  
escrevendo, do jornalismo sucinto, 
claro, completo, sem ser complexo e em 
c o n f o r m i d a d e  c o m  a  n o t i c i a ,  
preferencialmente factual, se passível de 
um Box, que seja correlato, um trabalho 
que não chega a ser tão difícil de se 
realizar, exceto, quando invadido pelo 
ócio. O básico de uma reportagem, não 
pode ficar sem as cinco perguntinhas, o 
que?; quando?: como?; porquê?; quem 
são os personagens dela?; Tai, o 
esquema imprescindível, sem o qual, 
não se desenvolve uma pauta, uma 
reportagem, uma redação. 

Trocando em miúdos: o que 
aconteceu? (o fato, objeto da matéria); 
quando aconteceu o fato? (à noite, a 
tarde, durante o dia, de madrugada); 
como aconteceu? (se acidente, se foi 
colisão, abalroamento, atropelamento, 
etc); porque aconteceu, eis aí o porquê 
com circunflexo, (quem estava errado, 
falha mecânica, buraco na pista, etc); e 
finalmente, quem? (quem esteve 
envolvido na not ic ia ,  nome e  
sobrenome, idade, profissão); Com tais 
dados nas mãos, o resto é com a redação, 
produzir um enfoque em termos 
jornalísticos, sem fugir do básico, afinal, 
como dizem os baianos, uma resenha 
incompleta, não é noticia, é rascunho 
mal feito. Se o repórter ainda é um foca, 
o ora mencionado por quem já foi um, 
serve de lição, ele não precisa ser um 
redator, mas expert na coleta de dados, 
quiçá, chegue a redigir seu texto com 
estes dados, coisa de redator, que não se 
pode exigir de um aprendiz. 

escrevendo e uma dica fundamental, ler, 
ler e ler. Um detalhe, para ser um bom 
redator, o primeiro passo, ter sido um 
esforçado foca e um repórter meticuloso, 
fato que verificamos não acontece com 
alguns sites control C, control B, que 
sequer eliminam as falhas de releases 
viciados. 

O dito repórter-redator virtual 
pode alegar, que, no caso de reportagem 
policial, o delegado, o investigador, o 
PM não forneceu os dados, ora, amigos, 
o jornalista não está adstrito a liberação 
de uma ocorrência policial, claro, que ela 
quando liberada, fornece detalhes, mas o 
trabalho do repórter, deve estar sempre 
atento e ligado aos fatos, quando 
preciso, sim, complementar com 
detalhes do registro afim. 

O cérebro do jornalista deve ser 
seu guia, seu ponto de equilíbrio e sua 
criatividade, o seu caminho, nunca ficar 

na dependência disso ou daquilo, sabe-
se que sobretudo em fatos policiais, 
identificações de envolvidos, não são 
fornecidos à imprensa.

O que fazer? Fazer, claro, anotar, 
buscar no local os detalhes, um 
testemunho ocular é a base inclusive de 
elucidação de crimes, quiçá de um relato 
jornalístico. O tema nos veio a tona 
diante de tantas noticias incompletas no 
jornalismo digital, tipo, um homem 
matou seu inimigo a tiros numa rua da 
cidade X. 

Este homem não tem nome, a rua 
também não, os motivos, mesmo 
suspeitos, não foram divulgados e se 
completa a noticia, posta-se no site e 
c'est-fini, correto? Negativo, que fique 
bem claro para quem pretende fazer um 
jornalismo sério, como merece o leitor e 
a gente tem procurado fazer, Bom Dia!

Poucas carreiras exigem tanto 
reciclagem, tanta capacitação como a 
dos dentistas Passar por tratamento 
odontológico deixou de ser já há 
bastante tempo privilégio de poucos, o 
trabalho voltado a popularizar e a 

Sujeito a desafios como a 
valorização profissional, a necessidade 
de repensar a odontologia enquanto 
prioritariamente prática de promoção da 
saúde e o aprimoramento constante, o 
dentista tem, sim, motivos para 
comemorar a passagem do seu dia, hoje, 
25 de outubro.

Hoje, o acesso aos tratamentos 
odontológicos foi democratizado. Se 
considerarmos o fator custo-benefício, 
veremos que cuidar dos dentes deixou de 
ser privilégio de poucos. E já faz tempo 
que é assim. Muitas coisas mudaram 
para melhor, por mais que tenhamos que 
continuar batalhando para manter esse 
nível de excelência.

democratizar o atendimento junto a 
quem não reunia condições ganhou 
impulso. Isso se tornou possível graças a 
convênios firmados com empresas que 
en t ende ram a  impor t ânc i a  de  
proporcionar aos colaboradores 
assistência especializada. Os serviços 
disponibilizados vão desde a profilaxia 
(limpeza), passando pelo implante 
(serviço de natureza estética) a 
procedimentos mais complexos.

Um dos mais experientes 
profissionais da área em atuação, o 
cirurgião dentista Maurício Lara define a 
alta tecnologia em odontologia como a 
busca do equilíbrio perfeito do sistema 
mastigatório: dentes (periodonto); 
músculos e articulações temporo-
mandibulares, e não somente o uso de 
equipamentos sofisticados e ultra 
modernos, dotados de alta tecnologia. 

Maurício Lara diz que para se 
obter bons resultados no exercício da 

Hoje, o profissional, além do 
preparo, da capacitação, precisa se 
manter atualizado e, também, oferecer 
d i f e r enc i a i s  que  pas sam pe l a  
administração do tempo e das 
necessidades daqueles que o procuram. 
As pessoas têm disponibilidade de 
tempo reduzida e reclamam serviços 
com esse perfil.  

* * * _ _ _ J o s é  A n t o n i o  R o s a  -  
joseantonio.rosa@jcruzeiro.com.br

profissão é preciso aliar "visão artística 
com habilidade e sensibilidade", 
oferecendo assim aos pacientes, alta 
qualidade tecnológica especializada na 
reabilitação e restauração da estética 
dental, devolvendo forma, função 
mastigatória e estética com os melhores 
detalhes possíveis, não deixando de 
avaliar os anseios e as expectativas do 
paciente em relação ao trabalho seguro 
com um sorriso satisfatório. 
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Dentista evidencia avanços

Batendo na tecla
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A PF investigava casos de 
seqüestro e tortura de famílias no 
município e descobriu que as famílias 
eram rendidas e permaneciam em 
cárcere privado até que os veículos e 
demais objetos roubados nas casas 
fossem levados até a Bolívia, não 
sendo surpresa a ocorrência,  
felizmente sem vitimas graves e com 
um ladrão a menos.

foi morto estavam envolvidos em 
vários crimes como seqüestro de 
famílias e roubo de veículos.

Durante o confronto, os 
policiais perceberam que havia, no 
interior do veículo Gol, um refém 
junto aos criminosos, o qual, devido 
ao cuidado na atuação dos policiais, 
teve sua integridade física totalmente 
preservada. Os policiais libertaram 
todos os integrantes da família 
s e q ü e s t r a d a .  O  c a s e i r o  f o i  
encaminhado ao hospital com 
ferimento na cabeça ocasionado pelos 
criminosos. Os familiares relataram 
que os suspeitos agiram com muita 
violência durante as 3 horas que foram 
mantidos como reféns. Foram 
apreendidas cinco armas de fogo.

O embate entre policiais e 
assaltantes aconteceu quando em 
diligências, policiais federais e do 
Gefron acionados sobre um roubo 
numa fazenda na região do Facão, 
localizaram a família seqüestrada e 

Nessa terça-feira, policiais 
federais de Cáceres monitorava o 
veículo de um dos integrantes da 
organização criminosa, quando viram 
que o carro seguiu para uma estrada na 
zona rural, com vários objetos, e 
retornou vazio para Cáceres.

 Polícia Federal (PF), com o Aapoio do Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira 

(Gefron), libertou uma família que 
havia sido seqüestrada por membros 
de uma organização criminosa em 
Cáceres, na noite de anteontem, (23). 
No entrevero entre bandidos e 
policiais, um dos meliantes Luiz 
Henrique, vulgo Malatu, foi baleado e 
está internado no Hospital Regional e 
seu comparsa Jonatah da Silva

como haviam diversos reféns e os 
criminosos estavam com várias 
armas, os policiais optaram por não 
intervir de imediato para evitar um 
confronto expondo os reféns a alto 
risco.

Após a saída dos criminosos 
da sede da fazenda em um veículo 
Gol, roubado daquela propriedade, 
outra equipe da Policiais Federal 
abordou o veículo já na BR-070, 
sendo que este desobedeceu a todas as 
ordens de parada, fugindo em alta 
v e l o c i d a d e .  A p ó s  3  k m  d e  
acompanhamento, o veículo parou 
repentinamente e os criminosos 
saíram atirando contra os policiais, 
que revidaram.

Dois criminosos foram 
feridos e socorridos imediatamente 
após o confronto, sendo que um 
morreu atingido por disparo de arma 
de fogo, enquanto outros dois 
criminosos fugiram entrando na mata. 
Tanto o criminoso preso quanto o que 

A assertiva de Vanderlei 

pessoa não tem condições, cobro 
apenas o mínimo, o material,” 
afirma ele, concluindo que a 
profissão infelizmente tem se 
e s t a g n a d o ,  a n t e s  o s  p a i s  
incentivavam os filhos, algumas 
vezes, em família.

Em Cáceres são várias as 
sapatarias especializadas em 
consertos de calçados e similares, 
como o espaço de Vanderlei André,  
Sapataria Jauru, na Rua General 
Osório, 28 anos no ramo, que 
segundo disse aprendeu com um 
pioneiro bate-sola, o Brito. Segundo 
ele, apesar dos modernismos 
desapegas, a demanda ainda 

esta quinta feira, 25 de Noutubro, o calendário 
registra uma data singular, 

meio esquecida do povo, mas de 
suma importância no cotidiano, o dia 
do sapateiro. Um profissional que 
mescla técnica e artesanato 
manufaturado em seus trabalhos, 
matéria prima, o sapato, cuja origem 
remonta a necessidade que o ser 
primata sapiens, sentiu de proteger 
seus pés, seja do frio ou dos 
obstáculos no solo. A função do 
sapateiro é manusear e restaurar 
botas ,  calçados,  chinelos  e  
ultimamente, artigos de couro, como 
mochilas, bolas de futebol, jaquetas, 
etc.

compensa e sempre tem serviços, e 
pode se sobreviver na profissão.

Vanderlei conserta também 
bolsas e malas e no tocante a 
calçados, especializou-se em 
adaptações  or topédicas  sob  
encomenda, atendendo inclusive 
clientes da Bolívia. “Quando a 

 A reportagem do Jornal 
Nacional apresentou a matéria com o 
viés de exemplo do que pode ser 
feito para preservar os rios e expor as 
conseqüências de se jogar lixo 
indevidamente. 

exemplo da preocupação de Cáceres 
com o meio ambiente. A iniciativa de 
expor o lixo do Rio na Praça foi do 
prefeito Francis Maris Cruz, ato que 
ele já havia determinado em anos 
anteriores.

 Na matéria, o conteúdo 
re la tou  a  ação  de  l impeza  
comunitária feita no Rio, como 
exemplo a ser seguido, culminando 
com a exposição na Praça do que foi 
retirado.

 Ao ser mostrado para a sede 
da TV no Rio de Janeiro, teve a 
aceitação de pauta pelo editor chefe 
e apresentador Willian Bonner, que 
mostrou para todo o Brasil o 

 que parecia uma simples Oação de conscientizar a 
população para não jogar 

lixo no Rio Paraguai, foi tema de 
uma das reportagens da edição do 
Jornal Nacional da Rede Globo de 
Televisão na última segunda-feira 
(22). O amontoado de lixo em plena 
Praça Barão do Rio Branco, retirado 
do Rio Paraguai na limpeza anual 
realizada recentemente, chamou a 
a tenção  de  uma equipe  de  
reportagem da Globo de Cuiabá. 

ARTE & OFÍCIO

Profissão sapateiro sobrevive
desafiando crise e o desapego

Um profissional que mescla arte e serviços, o sapateiro ainda é procurado para restaurar objetos one-way, antes relegados aos vintages e descartes da vida

Da Reportagem Local

Gilson de Pinho, aprendeu o oficio com o pai em São Paulo   

Foto: JCC

PIPOCO DOS DIABOS

Assaltante morre na fuga
após tiroteio com policiais
Redação 

Carro usado pelos bandidos na fuga foi localizado na BR 070    

Foto: Gefron

TELINHA PLIN-PLIN

Lixo depositado na Praça foi
destaque no Jornal Nacional
Assessoria

Apresentadora da TVCA Eunice Ramos fala do Rio Paraguai    

Foto: JN

profissão se tornou mais popular, o 
que despertou a necessidade de 
estabelecer um padrão na forma de 
fabricação de calçados entre os 
diversos sapateiros.

Atualmente, a procura por 
sapatos sob medida faz parte de um 
passado distante, em virtude do 
c r e sc imen to  das  i ndús t r i a s  
especializadas em produções em 
massa. A queda da demanda, a 
dificuldade de aprender um ofício 
para o qual não há escolas e os altos 
custos para sustentar uma sapataria 
em áreas comerciais contribuem 
para aumentar a ameaça de extinção 
do ofício, mas ainda dá pra 
sobreviver na profissão.

pudemos sentir na conversa com 
Gilson de Pinho, sapateiro há 22 
anos, com seu espaço de consertos 
na Avenida Sete de Setembro, 410, 
próximo a rodoviária, que disse ter 
aprendido com seu pai, quando 
morava em São Paulo. Seu irmão 
também foi sapateiro e quando veio 
prá Cáceres, não teve problemas, 
instalando a Sapataria Maranhão, 
onde conserta calçados, bolsas, 
bolas e vai vivendo.

Quando surgiu a profissão 
de sapateiro, ela era bastante 
discriminada, sendo considerada 
menos relevante do que as profissões 
de curtidores e carniceiros, por 
exemplo. Porém, com o tempo, a 

Cáceres-MT, quinta-feira 25 de outubro de 201804

p a r c i a l m e n t e  d e s t r u í d a  
(queimada).

Segundo informações da 
Equipe da DP, a polícia Civil que 
já vinha realizando um trabalho 
de monitoramento e investigação 
dos vários crimes ocorridos na 
região, sendo que Gustavo e 
Adriano  são apontados por 
várias vítimas, como autores de 
crimes de roubos ocorrido em 
residências  e  também de 
Veículos.

Os Suspeitos foram 
reconhecidos pelas diversas 
vítimas, que relataram em seus 
depoimentos que estes dois 
cr iminosos costumam ser  
bastante agressivos, ameaçando e 
aterrorizando as vítimas durante 
os roubos, com uso de armas de 
fogo. Solange, a  dona da casa, 
segundo os policiais, também 
possui passagens, pelo crime de 
posse de arma de fogo e 
Dionathan informou que já foi 
apreendido quando menor, 
durante um no estabelecimento 
para menores em Cáceres, por ter 
praticado o crime de homicídio 
em Mirassol D'Oeste.

N o  l o c a l ,   f o r a m  
apreendidas  duas munições 9 
milímetros, vários aparelhos 
celulares,  relógios e correntes, 
dentre esses objetos alguns já 
foram identif icados como 

BPM, além das guarnições, São 
José dos Quatro Marcos e 
Curvelândia, reunindo cerca de 
16 policiais, que fecharam o 
cerco na residência, onde o 
suspeito Gustavo ainda tentou 
empreender fuga sendo contido 
pelas equipes. Na residência 
ainda estavam a dona da casa 
identificada como Solange, 38, 
Dionathan, 19, Vanderson, 23,  
Adriano, 25 e Valdeir.

Todos foram abordados e 
revistados, e posteriormente após 
o controle da situação, onde não 
havia mais risco de fuga dos 
suspeitos os policiais passaram a 
realizarem buscas no local, sendo 
apreendida uma arma tipo pistola 
calibre 9 milímetros, no quintal 
da casa.  A arma estava 

ma denúncia anônima, Uacionou as Policias 
Militar e Civil da cidade 

de Mirassol D'Oeste e que 
produziu um excelente resultado, 
desarticulando uma quadrilha 
responsável por roubos de 
Veículos e residências na região 
de Fronteira. Tudo começou na 
tarde de anteontem, 23, quando 
uma denúncia anônima informou 
que dois suspeitos procurados 
pela polícia, identificados com 
prenomes de Gustavo e Adriano, 
estavam em atitudes estranhas em 
uma residência na Rua Armando 
Marques Martins, número 93, no 
bairro Parque Morumbi.

P r o n t a m e n t e  f o r a m  
acionadas às equipes das polícias 
civil e militar da área do 17º 

responde por Figueirópolis do Oeste 
(local onde a vítima residia), em 
datas anteriores objetivando a 
localização, com apoio da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, e 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) de Pontes e 
Lacerda.

Cães farejadores da cidade 
de Cuiabá, especialistas em busca de 
cadáver, participam da força-tarefa 
desta terça-feira (23). No dia 15 de 

m prosseguimento às ações Einvestigativas buscando 
elucidar o desaparecimento 

de Reginaldo Alexandre da Silva, a 
Polícia Judiciária Civil prossegue 
em buscas na região de São José dos 
Quatro Marcos, onde a vítima foi 
vista pela última vez em 30 de 
setembro.
 Diversas incursões já foram 
empreendidas pela Delegacia de 
Jauru de Jauru, circunscrição que 

outubro,  em uma das buscas 
efetuadas, a motocicleta da vítima 
(uma Honda CG 125 Fan, cor 
vermelha)  fo i  loca l izada  no 
assentamento Irmã Dorothy, área do 
município de São José dos Quatro 
Marcos, local onde Reginaldo foi 
visto pela última vez. 

O veículo foi encontrado 
cerca de 700 metros de onde reside o 
irmão de Reginaldo.

De acordo com o delegado à 
frente da investigação, Rafael 
Mendes Scatolon, existem indícios 
que, antes do desaparecimento, a 
vítima teria discutido com os 
sobrinhos (de 16 e 11 anos de idade) 
em razão da suspeita de Reginaldo 
de que eles estivessem praticando 
furtos no assentamento.

Uma das  hipóteses  de 
homicídio tem como principais 
suspeitos de autoria os sobrinhos da 
vítima. Populares relataram ter 
escutado, por volta das 11h da 
manhã, dois barulhos combatíveis 
com disparos de arma de fogo vindo 
das proximidades da residência e 
uma espingarda calibre 32, que 
estava na casa, desapareceu no 
mesmo dia. 

A motocicleta apreendida 
foi encaminhada para a perícia.

O jovem relatou ainda aos 
policiais que estava recebendo 
certa quantia em dinheiro para 
fazer no transporte da droga pois 
havia sido contratado como mula 
humana a serviço do tráfico de 
drogas. Diante do flagrante 
suspeito recebeu voz de prisão e 
foi conduzido para a Delegacia de 
P o l í c i a  C i v i l  d e  P o c o n é , 
juntamente com entorpecente, 
onde outras medidas referentes 
ao caso foram tomadas.

identificação da bagagem os 
policiais identificaram um jovem 
de 21 anos como proprietário da 
referida mala, que continha 12,2 
Kg de drogas. O mesmo foi 
i d e n t i f i c a d o  a t r a v é s  a 
a v e r i g u a ç ã o  d o  t i c k e t  d e 
passagem, sendo que o suspeito 
confirmou  que era responsável 
pela droga e que teria embarcado 
na cidade de Mirassol D'Oeste e 
seguiria para a cidade de Cuiabá.

ais um jovem que Mt e n t a v a  g a n h a r 
dinheiro fácil levando 

droga e desgraça para várias 
famílias brasileiras, acaba indo 
em cana em mais uma ação 
c o n j u n t a  e n t r e  a  P o l í c i a 
Rodoviária Federal e a Delegacia 
Especializada de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de Mato 
Grosso.

Ação foi realizada pelos 
Agentes no Posto de Fiscalização 
do 120, localizado na BR 0 70, 
km 635, entre Cáceres e Várzea 
Grande,  na madrugada de ontem, 
24. Os policiais realizaram a 
abordagem a um ônibus que fazia 
a linha regular entre a cidade de 
Jauru e Cuiabá, onde durante o 
procedimento de revista no 
bagageiro foi localizado uma 
mala contendo 12 tabletes de 
pasta base de cocaína.

Através do número de 

Mirassol D'Oeste, passando por 
exame de corpo de delito, e  
encontram-se a disposição da 
Justiça.

pertencentes a vítimas de crimes 
praticados na região. Todos, 
foram conduzidos para a  
Delegacia de Polícia Civil de 

MIRASSOL D´OESTE

Quadrilha é desarticulada
num antro do Pq. Morumbi

Conhecidos por furtos de veículos na região, ligações com escambos de drogas na Bolívia, os ladrões se reuniam no mocó, quando foram flagrados e grampeados

Da Redação

Bandidos estavam num mocó armando novos crimes   

Foto: PM/MT

MOTOCA NA QUIÇAÇA

Desaparecido teria sido morto
a tiros por sobrinhos menores
Assessoria c/ Redação

Motocicleta de Reginaldo estava abandonada num matagal   

Foto: PJC/MT

JAURU/CUIA

Mula escorrega em busão
com 12 quilos de cocaína

PRF c/ Redação

Droga fora mocozada pelo mula no bagageiro do ônibus   

Foto: PRF/MT
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O desembargador  Marcos 
Machado, relator do recurso, afirmou que o 
ex-comandante deu “o famoso 'jeitinho' a 
fim de conseguir passar o cartão e ficar com 
o 'crédito (vale)' para trocá-lo no 
Supermercado Catarinense. Não obstante, 
verifica-se que as várias irregularidades 
com a marcação de quilometragem, 
fiscalização dos odômetros das viaturas e 
não juntada de comprovantes de 
abastecimento demonstram, no mínimo, o 
total descaso do apelante em cumprir a 
normativa institucional e, com isso, o 
descuido com o dinheiro público”. Em sua 
defesa, o ex-comandante confessou o 

 ex-comandante do Núcleo da OP o l í c i a  M i l i t a r  d e  P o r t o  
Esperidião, Antônio Ferreira da 

Silva, foi condenado a três anos de prisão 
pelo desvio de combustível de viaturas que 
atendiam o município. O militar ingressou 
com recurso junto ao Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) para contestar a 
decisão, mas teve o pedido negado pela 
Primeira Câmara Criminal do TJMT.

Conforme a ação, entre os anos de 
2006 e 2008, quando Antônio Ferreira da 
Silva comandava o núcleo da PM de Porto 
Esperidião, era o responsável pelo 
abastecimento das viaturas. Dessa forma, 
os policiais militares só poderiam abastecer 
as viaturas mediante autorização dele, junto 
ao posto de combustível “Auto Posto 
Prata”.

crime, mas disse que não apropriou-se de 
valores em proveito próprio, “mas sim, em 
favor da instituição”.

Assim, posteriormente, o então 
comandante seguia até o posto de 
combustíveis para passar o cartão de 
abastecimento, quitando a nota de 
a b a s t e c i m e n t o  q u e  h a v i a  s i d o  

O ex-comandante era o único que 
tinha a posse e poderia fazer o uso do cartão 
de abastecimento. Conforme se apurou em 
sede investigativa, quando ele autorizava o 
abastecimento das viaturas, pedia a nota de 
abastecimento, onde não constava a 
quilometragem marcada no odômetro dos 
veículos da Polícia Militar. 

O militar comandante, trocava 
'créditos de abastecimento' para compra de 
outros produtos em supermercado. “Assim, 

confeccionada.

Estadual de Transporte e Habitação 
(IPMF).

De acordo com o levantamento, 

Obedecendo aos cr i tér ios  
estabelecidos, o município de Paranatinga, 
ao longo dos anos, foi quem recebeu o 
maior valor em repasses. No total foram R$ 
15.169.359,60. 

Cáceres já recebeu de 2015 até 15 de agosto 
deste ano, o valor de R$ 14.135,150,63 
(quatorze milhões, cento e trinta e cinco 
mil, cento e cinqüenta reais e sessenta e três 
centavos), distribuído assim: 2015 - R$ 
3.636,88,04. 2016 – R$ 3.770,836,58. 2017 
– R$ 3.646,486,36 e 2018 (até 15 de agosto) 
R$ 3.081,139,65.

TAXASPRAZO
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Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

exclui a tipicidade. Portanto, diante desse 
contexto e do robusto conjunto probatório 
acostado aos autos, não há que se falar em 
absolvição”, afirmou o desembargador.

Os critérios para o fracionamento 
e para o repasse dos recursos foram 
construídos pelo Governo do Estado em 
parceria com a Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM). O valor é 
distribuído de acordo com o Índice de 
Participação dos Municípios no Fundo 

Os valores repassados pelo 
Governo do Estado são investidos, 
obrigatoriamente, na manutenção de 
rodovias não pavimentadas dentro dos 
limites dos municípios. Os recursos 
também viabilizam aos prefeitos a 
possibilidade de promover a construção e 
manutenção de pontes de até 12 metros e de 
bueiros celulares.

 repasse mensal do Fundo Estadual Ode Transporte e Habitação (Fethab) 
aos 141 municípios de Mato 

Grosso está prestes a completar quatro 
anos, transferência de recursos que foi 
iniciada nesta gestão e já foram destinados 
mais de R$ 848 milhões para as contas das 
prefeituras.

O repasse é referente a 50% do 
valor arrecadado com Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias (ICMS), incidente no óleo 
diesel. Os pagamentos são efetuados todos 
os meses pelo Governo do Estado na conta 
da prefeitura, conforme compromisso 
firmado pelo governador Pedro Taques em 
2015.

ao contrário do afirmado pela defesa, a 
conduta praticada pelo apelante, de desviar 
recursos destinados ao combustível das 
viaturas, para si e outros policiais, não 

CRÉDITO VALE

Tribunal mantém sentença contra
 ex-comandante da PM do Porto

Conforme o relator do recurso, ex-comandante deu “o famoso 'jeitinho'  conseguindo para ficar com o 'crédito (vale)' para trocá-lo no Supermercado

Assessoria

Para des. Marcos Machado, ex-comandante deu “famoso 'jeitinho.' 

Foto: Arquivo

RODOVIAS

Cáceres contemplada com
R$ 14,1 milhões do Fethab
Assessoria

Maquinários são adquiridos com recursos do convênio    

Foto: Assessoria

Cerca de 300 atletas 
foram observados, em um 
campo no bai r ro  Novo 
Horizonte.

feita no dia 12 de setembro, em 
Cuiabá, onde foram pré-
aprovados três jogadores. Em 
seguida, Lilló viajou até 
Nobres, onde avaliou e pré-
aprovou um atleta no dia 13. 

No dia 14, a “peneira” 
foi em Feliz Natal, que resultou 
na aprovação prévia de três 
garotos. 

No dia 15, Guarantã do 
Norte recebeu a avaliação e 
dois atletas foram aprovados. 

No  d ia  16 ,  c inco  
j o g a d o r e s  r e c e b e r a m  
aprovação de Paulo Roberto, 
em Campo Novo do Parecis. 
Em junho deste ano, o olheiro 
do Flamengo, Jorge Parraga, 
esteve em Sinop para avaliar 
crianças e adolescentes. 

Cáceres-MT, quinta-feira 25 de outubro de 2018

 Os atletas foram pré-
aprovados pelo olheiro do 
“Peixe”, Paulo Roberto Lilló, 
que esteve em Feliz Natal, 
Guarantã do Norte, Nobres, 
Cuiabá e Campo Novo do 
Parecis, no mês passado.

u a t o r z e  j o v e n s  Qjogadores de Mato 
Grosso participarão de 

uma nova avaliação no Santos 
Futebol Clube, no próximo dia 
3. 

O empresário Júlio 
César Lobo, o “Biro Biro”, que 
ajudou a articular a vinda de 
Paulo Roberto a Mato Grosso, 
explicou que os atletas irão 
passar por uma semana de 
avaliações no litoral paulista. 

C a s o  a p r o v a d o s ,  
deverão integrar as categorias 
sub-11, sub-13 ou sub-15 do 
alvinegro.

A primeira avaliação foi 

 Luverdense começa a se Oreorganizar, visando a 
próxima temporada. A 

primeira medida a ser tomada 

pela diretoria do Verdão do Norte 
será o anúncio do novo treinador. 
O gerente de Futebol do clube, 
Maico Gaúcho, afirmou que até o 

final da semana será definido o 
p r o f i s s i o n a l  q u e  f i c a r á  
responsável pela montagem do 
novo elenco.

“Estamos trabalhando o 
nome de três profissionais e um 
deles deve ser anunciado como 
treinador do Luverdense nos 
próximos dias. Após definir a 
comissão técnica vamos trabalhar 
na montagem do elenco. Vamos 
procurar montar uma equipe 
modesta, mas muito competitiva, 
até porque a situação se inverteu 
um pouco. Até ano passado o 
Luverdense era a equipe a ser 
batida e a partir do ano que vem é 
o Cuiabá”, concluiu Gaúcho.

A tendência é de que o 
Luverdense inicie a preparação 
entre 3 e 10 de dezembro. A 
estréia no Mato-grossense está 
marcada para o dia 20 de janeiro, 
contra o Cuiabá, na Arena 
Pantanal.

PENEIRA NA VILA

Garotada vai passar por   
nova avaliação no Peixe

Empresário Biro Biro que ajudou a articular a vinda de Paulo Roberto a Mato Grosso, explicou que os atletas vão passar por uma semana de avaliações no litoral

S.N c/ Redação

Birô-Biro avaliando futuros craques para o Peixe da Vila   

NOVO ELENCO

Verdão do Norte busca novo
treinador para jornada 2019
LEC c/ Redação

No Passo das Emas a ordem é manter os treinamentos   

Foto: Assessoria LEC

Foto: Reprodução

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

TRATAR 65 99988-9615

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 
SITUADO NESTA CIDADE SENDO 

A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
FUNDOS COM A RUA MARECHAL 

DEODORO – ESCRITURADO

VENDE-SE

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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O próximo passo, conforme o 
promotor de Justiça, foi realizar o 
fechamento da área com cerca de arame 
para evitar que o gado prejudique o 
desenvolvimento das plantas e a 
abertura das covas nas quais as mudas 
foram inseridas. Foi feita ainda a 
distribuição das mudas em lotes com 

O promotor de Justiça Emanuel 
Filartiga Escalante explica que o projeto 
pretende sensibilizar a sociedade sobre a 
necess idade  de  preservação  e  
conservação das matas ciliares. "Antes 
de convidarmos os alunos e toda a 
s o c i e d a d e  p a r a  e f e t i v a m e n t e  
recuperarmos a mata ciliar do Córrego 
Pratinha, foi realizado a avaliação da 
área degradada; levantamento da 
vegetação regional e a realização do 
cronograma de atividades", explicou.

 arceiros do projeto "Amigos da PNatureza - Recuperação das 
matas ciliares", na Comarca de 

Rio Branco, efetuaram na segunda-feira 
(22) o plantio de 2.000 mudas nativas, de 
diversas espécies, nas margens do 
córrego Pratinha. A iniciativa contou 
com a participação de vários estudantes, 
além de integrantes das instituições 
envolvidas.

espécies diversificadas.
O projeto é desenvolvido pelo 

Ministério Público com apoio e 
envolvimento de produtores rurais, 
Poder Executivo, Polícia Militar Mirim, 
Clube Desbravadores, Rotary Club, 
Interact Club, Empaer, Pacto em Defesa 

das Cabeceiras do Pantanal, a rede 
estadual e municipal de ensino de Rio 
Branco.

Além de Rio Branco, a 
iniciativa será desenvolvida nos 
municípios de Salto do Céu e Lambari 
D´Oeste.

O presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios,  
Neurilan Fraga, frisou que o governo 

 área da Educação é uma das mais Aafetadas pela inconstância das 
transferências estaduais. Os 

repasses atrasados do transporte escolar 
para a manutenção dos serviços 
preocupam gestores e contabilizam 
prejuízos para as prefeituras. Um 
levantamento feito pela AMM revelou 
que 70% dos alunos transportados são 
oriundos da rede estadual de ensino, pois 
os municípios possuem rotas exclusivas 
do estado. Em defesa dos municípios, a 
AMM se reuniu diversas vezes com a 
equipe da Secretaria de Educação-Seduc, 
para debater a questão, considerando que 
o valor pago é insuficiente para as 
prefeituras, que chegam a gastar quase o 
dobro para manter o transporte dos 
alunos.

Fraga lembrou ainda que 
somente no ano passado, foram gastos 
quase R$ 40 milhões para o custeio do 
transporte de alunos da rede estadual. 
”Diante deste quadro, as prefeituras ficam 
sem condições de fazer investimentos 
para melhorar a frota de ônibus.  Os 
atrasos comprometem a prestação do 
serviço e as prefeituras estão sem 
condições de assumir sozinhas o custeio 
do transporte dos alunos”, assegurou.

estadual repassa R$ 3,00 por quilômetro 
rodado, sendo que um litro de óleo diesel 
(SD), chega a custar até R$ 6,00 em 
municípios mais distantes, dependendo da 
região. Ele ressaltou que os atrasos no 
repasse e a desatualização do valor por 
quilômetro rodado, são desafios para a 
gestão municipal. 

Na avaliação de Fraga, sem a 
atualização dos repasses e a correção dos 
valores, a situação vem se agravando. 

Além disso, os municípios recebem os 
recursos parcelados em seis vezes ao ano. 
Entre os meses de março a agosto de 2018, 
foram repassados aos municípios R$ 57 
mi lhões  parce lados .  “O ú l t imo 
pagamento ocorreu no dia 15 de outubro 
referente a segunda parcela do mês de 
agosto. 

Estão pendentes ainda os meses 
de setembro, outubro, novembro e 
dezembro. Os prefeitos estão na 
expectativa da quitação dos valores pelo 
atual governo até o final deste ano”, 
assinalou. Os gestores avaliam que os 
a t r a s o s  e s t ã o  s o b r e c a r r e g a n d o  
financeiramente as prefeituras, que têm 
que transportar os alunos, sob risco de 
serem notificados pelo Ministério 
Público. Diante da insuficiência dos 
recursos, as prefeituras complementem os 
valores para manter o serviço. O 
município de Poconé é um dos enfrenta 
problemas no atendimento ao transporte 
escolar.

Estamos tentando, dentro das 
condições financeiras, cumprir com esse 
compromisso até a conclusão do ano 
letivo de 2018”, finalizou.

Conforme o prefeito Tatá do 
Amaral, o descaso do governo estadual 
aliada a baixa arrecadação, estão 
comprometendo o orçamento municipal. 
Poconé atende aproximadamente 500 
alunos da rede municipal e cerca de 1.200 
alunos da rede estadual. A prefeitura está 
arcando com a maior parte das despesas 
das mais de 50 rotas do transporte. “O 
governo repassou este ano ao município o 
valor de R$ 168 mil parcelados, sendo que 
a despesa com o transporte dos alunos, é 
de R$ 400 mil, chegando até R$ 500 mil. 

AMIGOS DA NATUREZA

Estudantes realizam plantio de duas mil mudas para 
recuperar matas ciliares na comarca de Rio Branco

O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público com apoio e envolvimento de vários parceiros

Assessoria

Estudantes e integrantes participaram da ação   

Foto: Assessoria

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atraso no repasse do transporte escolar gera
 prejuízos e transtornos aos municípios em MT
Assessoria AMM

Sem a atualização dos repasses e a correção dos valores, a situação vem se agravando 
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By Rosane Michels

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com Vênus 
e em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso em suas finanças. Não 
é um bom momento para começar novos 
investimentos. Período bom para 
finalizações.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em seu 
signo, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com 
Vênus e em ótimo aspecto 
com Saturno, indicando dias 

de movimento intenso na vida pessoal, 
especialmente nos relacionamentos. O 
período pode envolver forte sentimento de 
libertação.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Touro, 
chega unida a Urano, em tenso 
aspecto com Vênus e em 
ótimo aspecto com Saturno, 
indicando dias de pressão e 

nervosismo, de movimento intenso em suas 
emoções, que podem passar por um 
momento de desequilíbrio. Procure meditar 
e praticar atividades que unam mente e 
corpo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Touro, 
chega unida a Urano, em 
tenso aspecto com Vênus e 
em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso na vida social com 
aproximação de pessoas diferentes, novas 
amizades e renovação das antigas. Um bom 
contato comercial pode ser realizado.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com Vênus 
e em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso em projetos que 
envolvem sua carreira. Pode envolver a 
finalização de um grande projeto e um 
passo adiante na carreira.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com Vênus 
e em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso na vida doméstica e 
enfrentamento de pequenos problemas 
com a família. A compra ou venda de um 
imóvel não está descartada.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com Vênus 
e em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

finalização de projetos relacionados a uma 
parceria ou sociedade financeira. Uma 
grande soma de dinheiro pode estar 
envolvida.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a Urano, 
em tenso aspecto com Vênus 
e em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso na vida social e nos 
relacionamentos pessoais e profissionais. 
O período pode envolver a finalização de 
uma parceria comercial.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Touro, 
chega unida a Urano, em 
tenso aspecto com Vênus e 
em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento intenso na vida social e 
aproximação de pessoas intensas, diferentes 
e ligadas ao prazer. Um romance pode 
passar por intensas mudanças.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em Touro, 
chega unida a Urano, em 
tenso aspecto com Vênus e 
em ótimo aspecto com 
Saturno, indicando dias de 

movimento na vida social, especialmente 
questões que envolvem reuniões, 
negociações e acordos. Um contrato pode 
ser finalizado e renovado.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Touro, chega 
unida a Urano, em tenso 
aspecto com Vênus e em 
ótimo aspecto com Saturno, 
indicando dias de movimento 

in tenso em proje tos ,  pessoais  e  
profissionais, envolvendo pessoas e 
empresas estrangeiras. Uma viagem 
internacional pode ser marcada ou 
realizada.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Touro, chega unida a 
Urano, em tenso aspecto 
com Vênus e em ótimo 

aspecto com Saturno, indicando dias 
intensos, especialmente no trabalho. O 
período pode envolver a finalização de 
um projeto de trabalho ou de um 
problema que impedia seu crescimento.

O sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram o que o coração procura! E o dia de hoje é 
dedicado ao profissional que cuida com carinho do nosso sorriso, o Dentista. Sabemos que todas as 
profissões são de grande importância para a nossa vida, pois cada uma delas se responsabiliza por uma 
necessidade, porém há aquelas que agem diretamente em nosso bem-estar, a exemplo da odontologia. Assim 
os dentistas são responsáveis por tratar os problemas dos dentes, gengivas, ossos faciais e tudo que se 
relaciona a nossa saúde bucal, solucionando os problemas sempre com profissionalismo e amor. E para 

lembrar a importância desses profissionais a High Society de hoje é 
dedicada exclusivamente a eles, com votos de que Deus derrame 
sobre cada profissional a luz da sabedoria e do amor para 
exercerem  essa maravilhosa profissão que colabora com a saúde e 
distribui novos sorrisos todos os dias. Feliz Dia do Dentista!!!

Feliz Dia do Dentista!!!

Dra. Rita Stephani Rocha
 

Dr. Tiago de Assis Freitas

Dr. Gregório Lobato

Dra. Jaqueline Faria****************************

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

Dra. Elaine Nunes   Dr. Uilson Vançan Dr. Minoru Yamate  
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