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Dona Neide (PMDB) 
visitou a Base da Polícia 
Militar no Jardim Pre-
sidente. Em conversa 
com o sargento Agui-
naldo, soldado Indira e 
com o senhor José Bri-
to, a vereadora voltou 
a garantir apoio a todas 
as ações da base que, 
segundo a parlamentar, 
trouxe mais segurança 
aos moradores da co-
munidade.

“Nós já consegui-
mos aparelhos de ar 
condicionado junto ao 
prefeito Fábio Martins 
Junqueira, pra atender 
aos policiais aqui, e no-
vamente nos colocamos 

a disposição para o que 
for preciso”, contou a 
vereadora Dona Neide 
ao lembrar que a indica-
ção 1.026/2017 foi pron-
tamente atendida pelo 
Poder Executivo Muni-
cipal e os aparelhos de 
ar condicionado já fo-
ram entregues na Base 
Comunitária.

Dona Neide chamou 
a atenção para o fato de 
que o Jardim Presidente 
e bairros vizinhos  pas-
saram a ser uma região  
mais segura após a ati-
vação da base comuni-
tária da PM. “Fizemos 
o compromisso de es-
tar apoiando essa Base 
Militar que é de suma 
importância para toda 
aquela região. É notória 

a satisfação dos mora-
dores com a diminuição 
de violência”, afirmou a 
vereadora.

SAÚDE – Dona Nei-
de solicitou do deputa-
do estadual Saturnino 
Masson (PSDB) que 
busque viabilizar jun-
to ao Governo do Esta-
do a aquisição de um 
veículo adaptado para 
transportar os pacientes 
que fazem fisioterapia 
no município. Segundo 
a vereadora, o pedido 
parte dos familiares dos 
pacientes.

“São pessoas que ne-
cessitam estar fazendo 
semanalmente sessões 
de fisioterapia e não 
tem condições de es-
tarem se locomovendo 

até a clínica e tendo 
que ficar à espera de 
uma carona e favores 
de terceiros, chegando 
a perder os horários 

das consultas e chegan-
do com atrasos. Além 
disso, muitas vezes os 
carros não são apro-
priados para locomover 

esses pacientes, chegan-
do a não caber nem uma 
cadeira de rodas no por-
ta-malas”, explica a ve-
readora.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa

Diário da Serra

“ É notória a satisfação dos moradores com a diminuição de violência”, afirmou a vereadora

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 05 DE OUTUBRO DE 2017

Um casal foi assassi-
nado e uma criança ficou 
ferida, no início da ma-
nhã desta quarta-feira, 
na rodovia MT-343, entre 
Cáceres e Porto Estrela, 
no Oeste de Mato Grosso.

De acordo com a Polí-
cia Militar, a família era 
de Cáceres  e sofreu o ata-
que por volta das 6h.

Uma das vítimas, Mar-
lon, 34 anos, era fazen-
deiro e dirigia um Pálio 
preto.

Ele foi encontrado pe-
los policiais no chão, ao 
lado do veículo, com um 
tiro de pistola 9 milíme-
tros na cabeça.

Os militares encontra-
ram a mulher, Analina, 
29, dentro do carro, com 
uma perfuração de espin-
garda calibre 12 na cabe-
ça, já sem vida.

A criança, de 2 anos, 
estava no colo da mãe 

com um ferimento grave 
no rosto, causado pela 
bala que atingiu a mãe, 
ainda com sinais vitais.

O menino foi levado 
para o Pronto Atendi-
mento de Porto Estrela e 
encaminhado para Cuia-
bá.

A PM suspeita que, 
pelo menos, dois ban-
didos agiram no crime, 

considerando que duas 
armas diferentes foram 
utilizadas.

A Polícia Civil vai in-
vestigar a motivação do 
homicídio.

Nenhum suspeito foi 
identificado até o mo-
mento.  

A Polícia Civil de Bar-
ra do Bugres está fazendo 
a perícia do local.

Uma mulher de 43 
anos, identificada como 
Ângela Maria Gonçalves 
dos Santos Silva, que es-
tava gravida de três meses, 
foi morta com golpes de 
faca na noite desta terça-
feira em  Alto Garças. O 
marido que ainda está fo-
ragido é apontado como 
principal suspeito do cri-
me.

Os policiais foram até 
a casa da vítima e encon-
traram Ângela coberta de 
sangue e já sem movimen-
tos.

Uma testemunha que 
não teve seu nome reve-
lado, contou aos policiais 
que o marido teria entrado 
na casa e dado dois socos 
na cabeça de Ângela. Com 
medo, ela teria corrido para 
o quarto onde o marido te-
ria assassinado a vítima.

Uma equipe do Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) esteve 
no local onde constataram 
óbito da mulher.

O casal vivia um mo-
mento conturbado. Na 
última semana a vítima já 
teria registrado um boletim 
de ocorrência relatando 
um desentendimento com 
seu cônjuge.

A Polícia Militar reali-
zou diligências, entretanto 
até o momento o suspeito 
não foi localizado.

O mato-grossense 
Woodvald Garcia de 
Souza, de 43 anos, na-
tural de Jauru, morreu 
no último domingo, 
na saída do show do 
cantor Wesley Safadão, 
que aconteceu no bair-
ro do Ironbound, em 
Newark, nos Estados 
Unidos da América 
(EUA). O homem, que 
é primo do vice-prefei-
to da cidade do interior 
de MT, foi atropelado 
por uma Blazer.

O fato foi registrado 
no início da madruga-
da. O mato-grossense 
atravessava a McCarter 

Highway, também co-
nhecida como Rota 21, 
quando uma SUV Bla-
zer Chevrolet avançou 
sobre ele e o atingiu em 
cheio. Tiago Rocha, pa-
trão de Woodvald, con-
tou que os dois retor-
navam para casa juntos 
e estavam indo até o 
veículo que foi estacio-
nado do outro lado da 
rodovia. Após atropelar 
o brasileiro, o motorista 
da Blazer ainda teria pa-
rado, olhado para fora 
da janela e foragido do 
local. As testemunhas 
não conseguiram anotar 
a placa do veículo. Com 
o impacto da batida, o 
mato-grossense foi ar-

remessado na calçada 
do outro lado da rua. O 
mato-grossense chegou 
a ser socorrido para uni-
dade de saúde.

Porém, Woodvald 
não resistiu aos feri-
mentos e morreu. Ele 
havia fraturado uma 
perna e um braço, teve 
traumatismo craniano e 
uma parada cardíaca. 
O mato-grossense tra-
balhava na construção 
civil e vivia há apro-
ximadamente 14 anos 
nos EUA, era solteiro, 
não tinha filhos e dei-
xou uma irmã, sobri-
nhos e os pais, que re-
sidem na zona rural de 
Jauru.
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Crime aconteceu na rodovia MT-343, entre Cáceres e Porto Estrela

Woodvald Garcia de Souza, de 43 anos, natural de Jauru

Casal é executado com tiros 
na cabeça; criança fica ferida

Grávida de três meses é morta a 
facadas e marido é principal suspeito

Mato-grossense morre na saída do 
show de Wesley Safadão nos EUA


