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Reecuperandas da 
cadeia pública femi-
nina do município de 
Nortelândia, acabaram 
de concluir o curso de 
costura realizado pelo 
Projeto Japuíra, que é 
desenvolvido numa 
parceria do município 
com o Instituto Mato-
grossense do Algodão 
(IMA).

Neste caso em es-
pecífico, as mulheres 
que estão reclusas na 
unidade prisional, fo-
ram capacitadas para a 
confecção de peças em 
malha. Ao todo 8 (oito) 
detentas frequentaram 
durante três meses, em 

período integral, a ofici-
na de treinamento e ca-
pacitação, e junto com 
elas, outros 5 (cinco) 
alunos da comunidade 
também foram capaci-
tados.

As alunas receberam 
orientações diversas, 
desde a modelagem, 
passando pelo corte, a 
costura e finalização 
do produto em malha. 
Durante o curso elas 
confeccionaram seis 
mil camisetas que se-
rão distribuídas aos 
alunos da rede muni-
cipal de ensino da pre-
feitura de Nortelândia.

Também foram con-
feccionadas outras 
camisetas que serão 
comercializadas na ci-

dade ao custo unitário 
de R$ 15 reais, e os re-
cursos serão utilizados 
para dar continuidade 
ao treinamento com 
aquisição de novos te-
cidos e aviamentos.

Participaram do en-
cerramento, a Secreta-
ria Municipal de Ad-
ministração Marlene 
Júlia, o Promotor de 
Justiça Mário Anthe-
ro, a Juíza da Comarca 
de Nortelândia Mari-
na França, a diretora da 
unidade prisional Adria-
na Quinteiro, o Secretá-
rio de Gabinete Antônio 
Quinteiro, o Coordena-
dor do Comércio local 
Jucélio Pereira e o Re-
presentante do IMA Os-
mar Rodrigues.
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Após três meses, cerda de 10 recuperandas  foram qualificadas

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
TERÇA-FEIRA - 26 DE SETEMBRO DE 2017

“Inacreditável”, es-
creveram os amigos de 
uma moradora de Tan-
gará da Serra em pos-
tagens no Facebook de-
pois da morte trágica de 
Cida Lopes, de 31 anos, 
na noite de sábado, 23. 
A comerciante do ramo 
de panificação do Jar-
dim Monte Líbano, en-
trou para a alarmante 
estatística de suicídios 
no Brasil.

“Hoje o sol não bri-
lhou, os pássaros não 
cantaram, os risos se 
calaram e as lágrimas 
rolaram em meu rosto. 
Meu coração sofre em 
silêncio”, disse outra 
amiga de Cida.

Parentes e amigos se 
dizem surpresos com o 
ocorrido. “Não dá para 
acreditar, uma pessoa 

sempre sorridente, ale-
gre, bonita”, disse um 
amigo.

“Saudades de al-
guém que se foi pra 
nunca mais voltar....
deixará saudades pri-
ma”, disse uma prima 
de Cida.

Cida entrou para a 
estatística alarmante de 
suicídios que neste mês 
tem o Setembro Ama-

relo como uma manei-
ra de colocar o assun-
to em evidência, pois 
o assunto precisa ser 
debatido. Em Tangará 
da Serra, por exemplo, 
neste mês ocorrem vá-
rios eventos organiza-
dos pelo governo mu-
nicipal e por entidades 
que se mobilizam para 
sensibilizar a sociedade 
para o assunto.

Dois suspeitos do assas-
sinato do dentista Josilei 
Gaspar foram presos na 
manhã desta segunda-fei-
ra, 25, na MT-343, que liga 
Cáceres a cidade de Porto 
Estrela.  O crime ocorreu 
no final de semana.

Fábio Almeida dos San-
tos, 24, e Raul Cesar de Oli-
veira Conradi, 22, foram 
presos pelo Grupamento 
de Apoio de Polícia Militar 
de Cáceres (GAP), saindo 
de uma mata na região da 

Fazenda Girau. Eles esta-
vam com roupas sujas e 
rasgadas.

Com Raul, foi encon-
trado objetos do dentista, 
como óculos de sol e uma 
aliança de casamento. 
Eles, porém, negam que 
tenham participado da 
execução de Josilei.

Em vídeo publicado 
pelo site Cáceres Noticias, 
os suspeitos disseram que 
pegaram a caminhone-
te Hilux do dentista na 
Ponte Arinos. Eles conta-
ram ainda que, a pedido 

de um rapaz conhecido 
como “Pelezinho”, leva-
riam a caminhonete para 
Cáceres. Pelo “serviço”, 
receberiam R$ 2,2 mil.

O corpo de Josilei 
Gaspar foi encontrado 
com sinais de tortura e 
um tiro na nuca, próximo 
à ponte do rio Arinos, a 12 
km de Juara, no domingo 
(24). A chácara do den-
tista foi alvo de bandidos 
na noite sábado. Na ação, 
eles levaram a caminho-
nete Hilux e o dentista 
como refém.

Mais um condutor 
de motocicleta per-
deu a vida no final de 
semana. O acidente 
aconteceu no domin-
go e vitimou, Geraldo 
Zanata, 60 anos, que 
infelizmente colidiu 
de frente com um veí-
culo na MT 358, nas 
proximidades do Dis-
trito de Progresso.

“Quando chegamos 
ao local ele já esta-
va em óbito. Infeliz-
mente foi um trauma 
violento. A Polícia 
Judiciária Civil inves-
tigará para verificar 
as causas”, informou 
o médico socorrista 
do Samu, ao salientar 

que a morte foi instan-
tânea, devido a gravi-
dade do acidente.

De acordo com poli-
ciais que atenderam a 
ocorrência, o aciden-
te aconteceu devido 
a uma ultrapassagem 
mal sucedida, realiza-
da  pela condutora do 
veículo, que inclusive 
não possui Carteira 
Nacional de Habilita-
ção (CNH), segundo 
informações da equi-
pe policial.“Ela não 
é habilitada. É uma 
moça nova. Não tem 
habilitação e por isso 
foi detida em flagran-
te e levada para a De-
legacia para respon-
der pelo delito que 
cometeu”, afirmou o 
sargento Perin.

No momento do aci-
dente o fluxo de veícu-
los que se deslocavam 
pela MT era expres-
sivo, sendo assim, as 
equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), 
e Polícias Militar e 
Civil foram desloca-
das para o local, a fim 
de darem suporte no 
atendimento, que teve 
como consequência, 
um grande congestio-
namento, causando a 
interdição das duas 
pistas para que a pe-
rícia realizasse o tra-
balho no local, para 
que posteriormente, 
às analises, seja possí-
vel informar com mais 
detalhes fatos sobre o 
acidente.
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Cida era moradora do bairro Jardim Monte Líbano

A morte foi instantânea, devido a gravidade do acidente

Tangaraense de 31 anos entra 
para estatística de suicídios

Dupla é presa por participação 
em morte de dentista em MT

Ultrapassagem mal sucedida 
tira a vida de motociclista 


