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 Uma comunidade de 
300 anos, bem onde nasceu Cuia-
bá, é constantemente ignorada 
pelos órgãos públicos que insis-
tem em deixá-los às margens do 
progresso. Até hoje, os mais de 5 
mil moradores da região sofrem 
sem ter acesso decente à região 
central. O Distrito do Coxipó do 
Ouro vive quase que ‘ilhado’ sem 
asfalto. Um problema que coloca 
em risco a vida de mais de 500 
crianças que precisam percorrer 
este trecho para chegar à escola 
e de outras milhares de pessoas 
que utilizam a rodovia diaria-
mente. Com pontes detonadas, 
é constante ocorrências de aci-
dentes. Um deles, inclusive, foi 
com o próprio ônibus escolar que 
perdeu o controle, saiu da pista
e acabou batendo em barranco. 
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Por sorte, nada grave ocorreu. 
Mas parece que é isso que o 
poder público espera ocorrer.  
 Este trecho é a Rodovia 
dos Coxiponés (MT-402) de ad-
ministração do governo do Esta-
do. O curioso é que a gestão Pe-
dro Taques iniciou uma obra de 
asfaltamento de 9 km que liga o 
distrito do Coxipó do Ouro à rodo-
via de Chapada dos Guimarães 
(MT-251), porém, beneficia ape-
nas um grupo econômico que ad-
quiriu uma área na região, porque 
menos de 20% da comunidade 
utiliza a estrada. Em resposta ao 
Leiagora, a Secretaria de Estado 
de Infraestrutura informou que 
não tem previsão de pavimen-
tação. Ainda será elaborado um 
projeto de asfaltamento para abrir 
o processo licitatório.

Acidente com ônibus escolar na Rodovia dos Coxiponés (MT-402).

Carro pega fogo em 
plena avenida do CPA

 Um veículo C4 da marca Citroen pegou fogo em plena Ave-
nida do CPA, na tarde de quarta. De acordo com informações do se-
gundo-tenente do Corpo de Bombeiro, Eduardo Bueno, o motorista 
acionou o número de telefone 193 para relatar a ocorrência conside-
rada de grande proporção, que resultou em perda total do veículo. 
Não houve vítimas, apenas danos materiais. A avenida teve que ser 
interditada e o trânsito ficou congestionado por horas até que o fogo 
fosse controlado.
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CUIABÁ 1000 “GRAU”

Menor tenta furtar carne, bebidas e
churrasqueira elétrica do Makro

 Uma jovem de 16 anos foi apreendida nessa terça-feira (23) 
por tentar furtar produtos do Makro Atacadista, na avenida Miguel Su-
til, em Cuiabá. A adolescente foi detida pelos funcionários do local, 
que acionaram a Polícia Militar. O representante do estabelecimento 
relatou que a jovem começou a andar pelos corredores do local e 
colocar vários produtos dentro de sacolas plásticas da loja, que são 
vendidas nos caixas. Em seguida saiu sem pagar. Ela foi abordada 
no estacionamento e na vistoria foram encontradas peças de carnes, 
bebidas, tesoura, panela e churrasqueira elétrica. 
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CHURRASCÃO COMPLETO

 Dois adolescentes, autores de um homicídio qualificado 
ocorrido no município de Sorriso (420 km distante de Cuiabá), fo-
ram apreendidos nessa terça-feira (22), pela Polícia Judiciária Civil 
(PJC), por assassinar Otávio Ferreira Ribeiro, de 21 anos. A vítima 
era ex-namorado da atual companheira de E.T.O.S., de 15 anos, 
conhecido como Farinha, o qual pertence a uma facção criminosa 
instalada na cidade. Ele recebeu apoio de B.M.A., de 17 anos, con-
hecido como Maranhão. 

Adolescentes executam jovem por ciúmes
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AMOR BANDIDO

VIDA DE CRIANÇAS EM 
RISCO PARA IR À ESCOLA 

SÓ SOBROU VERGONHA
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CPI da Energisa começa com 
bate-boca entre deputados

  A CPI da Energisa mal começou e já gerou bate-boca entre 
os parlamentares. Tudo isto porque o presidente da comissão, Eli-
zeu Nascimento (DC) quer realizar audiências no interior, mas Xuxu 
Dal’Molin (PSC). Para ele, que é suplente, o trabalho vai acabar em 
pizza e os alguns parlamentares estão usando a CPI para palanque. 
Jà o colega, presidente, diz que é importante valorizar os vereadores, 
com quem ele quer fechar parceria. Nessa quarta, a comissão definiu 
os membros e a relatoria ficou com Carlos Avalone (PSDB) e Thiago 
Silva (MDB) ficou com a vice-presidência. O jeito é esperar!
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CIRCUITANDO

Bandidos usam guarda-sóis em 
furto de celular na Havan

 Três assaltantes invadiram a Havan em Várzea Grande 
e furtaram 280 aparelhos celulares. Eles utilizaram vários equipa-
mentos para o arrombamento e dois guarda-sóis para se esconder 
das câmeras. O curioso é que estes dois itens foram comprados na 
própria loja e foi deixado no local ainda com os códigos de barra. 
Sendo assim, foi possível identificar quando o produto foi adquirido e 
pelas imagens do sistema de câmera a polícia identificou os ladrões. 
Eles foram até a Havan no dia 15 de outubro numa Duster e com-
praram os guardas-sóis. Apesar de já terem sido identificados, até o 
fechamento da edição, somente um suspeito foi preso. 
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