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A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de  
romantismo e aproximação 
de pessoas interessantes em 

sua vida. Se estiver só, um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo. 
Abra os braços para o amor, que pode estar 
muito próximo de você.

Esotérico

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de 
interiorização e vontade de 
ficar na sua, em sua casa, 

próximo dos seus. O momento pode 
envo lver  um es tado  emociona l  
equilibrado. Sua casa torna-se o melhor 
lugar do mundo para estar com os amigos.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
ind icando  um d ia  de  
movimento agradável e boa 
comunicação. O momento 

pode envolver uma negociação ou acordo, 
relacionado a um novo projeto ou contrato 
de trabalho. Uma viagem rápida pode 
trazer bastante prazer e alegrias.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia de 
movimento positivo em 

suas finanças. O dia é ótimo para reunião 
de negócios, especialmente as que 
envolvem projetos  e  contratos  
objetivando o aumento de seus lucros e 
rendimentos.

A Lua em seu signo, recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia de maior 
envolvimento com suas 
emoções e aproximação de 

pessoas queridas. Você estará mais aberto, 
simpático, afetuoso e acolhedor. Procure 
estar perto de amigos íntimos e parentes 
queridos.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de  
movimento  in tenso  e  
p o s i t i v o  e m  s e u s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O momento pode envolver a possibilidade 
de uma parceria comercial ou uma nova 
oportunidade de namoro.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia de 
movimento intenso e 
positivo na vida social e 

aproximação de amigos queridos, novos 
e antigos. O momento pode envolver a 
negociação de um novo contrato, depois 
de algumas semanas de conversações.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de  
movimento agradável no 
trabalho. O dia segue mais 

tranquilo, com boas novidades no setor. 
Um novo caminho profissional pode estar 
sendo desenhado pelo Universo. Uma 
promoção pode ser aprovada.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia de 
interiorização e maior 

contato com seu mundo emocional mais 
profundo. Suas emoções e sentimentos 
passam por um momento de equilíbrio. O 
momento pode envolver a negociação de 
uma grande soma de dinheiro.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
ind icando um dia  de  
movimento positivo em 

projetos de médio prazo, especialmente os 
que envolvem pessoas estrangeiras. O 
momento pode envolver a aprovação de 
uma dupla cidadania ou um novo caminho 
espiritual.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de  
m o v i m e n t o  p o s i t i v o ,  
especialmente no trabalho. 

O momento pode envolver o surgimento 
de um novo projeto ou mesmo a 
oportunidade de mudar de emprego. Sua 
saúde passa por um bom momento.

By Rosane Michels
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A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio unidos em Áries 
indicando um dia  de  
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social e de amizades vazias. Você estará 
mais fechado em si mesmo, mas com as 
emoções mais afloradas. Aproveite este 
dia para cuidar de si mesmo.

Celebraram 28 anos de união o casal Vivyane 
e Reginaldo Bicudo. Que Deus reserve 
muitos anos sempre juntos celebrando o 
amor. Felicidades mil.

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

Grande abraço a Celio Silva Filho pela 
passagem de mais um aniversário. Que Deus 
lhe proteja e lhe abençoe com saúde, paz, 
amor e prosperidades. Nosso abraço especial ao companheiro de jornada Pedro 

Miguel, que colou grau em Sistema da Informação. Que 
essa nova etapa seja marcada pelo sucesso e conquistas.

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

Trocou de idade ontem Cleber Rodrigues a 
quem enviamos os parabéns com votos de 
felicidades e muitos anos de vida.

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

***********************
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Denis Marcio Basto Pereira, 41, o Cabo Basto, ex-policial militar 
de Mato Grosso que residia em Cáceres e se encontrava em San-Matias na 
manhã de sábado último, foi executado com sete disparos de arma de fogo, 
desferidos por um desconhecido. Conforme a policia boliviana o assassino 
estava com um comparsa em uma moto Honda Titan e executou a vitima 
que estava numa oficina. Página 03

EX-CABO PM

Cacerense metralhado com
sete balaços em San-Matias

Jorge Rivera, diretor da  Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen na cidade fronteira, não descarta a hipótese de acerto de contas, como motivo do assassinato

Tiros acertaram em várias partes do corpo de Denis Marcio, (detalhe)  

 Fotos: Felcc/El-Dia

SEMANA SANTA

Governo flexibiliza lei para
liberar o comercio de peixes

Os piscicultores têm 
mais 180 dias para vender 
peixes apenas com a 
autorização de despesca 
fornecida pelo INDEA. O 
prazo foi concedido após o 
governador Pedro Taques 
assinar a alteração da lei nº 
10.669 de 2018, atendendo 
a um pedido dos criadores 
que estavam com receio de 
não conseguirem ofertar o 
pescado durante a Semana 
Santa. 

Página 06

Colônia Z-2 de Cáceres tem centenas de pescadores registrados   

 Foto: JCC

PELAS COSTAS

Executado com 4 balaços
no banco da área de casa

Sempre no final de semana a bruxa sai pra dar uma volta 
e o trem fecha, sendo raro o que não termina em morte. Assim foi 
na Maria Rosa de Souza, bairro Santa Cruz-2, em Pontes e 
Lacerda, onde residia Silvano Aguiar até a última sexta feira, 
quando ali, na varanda de sua moradia, foi executado com 4 tiros. 
Ele acabara de chegar e estava tirando os saparos quando lhe 
tiraram a vida. Página 04

Vitima fatal Silvano Aguiar: 4 balaços nas costas e cabeça   

Foto: Reprodução

PICARETAGEM
Blitz flagra moto taxistas na 
clandestinidade em Cáceres

A Coordenadoria de Transito continua a fiscalização contra os 
motos taxistas ilegal, para assim dar mais segurança aos usuários que 
precisam dessa modalidade de transporte e na semana passada, foram 
encontrados 16 motos taxista trabalhando de forma irregular. Os 
clandestinos apresentavam irregularidades encontradas, como: falta de 
alvará, falta de documento de permissão para atuar como transporte e a 
falta de identificação nos capacetes.  Página 03

Fiscalização busca disciplinar a frota de moto taxistas   

Foto: Assessoria

PRESENTE À CIDADE

Francis enaltece investimentos
na unidade do SENAI/Cáceres

O empresário e prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, que 
participou da cerimônia de inauguração da obra de modernização e 
ampliação do SENAI Cáceres, no ultimo final de semana, disse ser a obra, 
um presente para o aniversário de 240 anos de Cáceres. Foram mais de 5 
milhões em investimentos na área da unidade, que passou de 1,3 mil para 
2,4 mil m2, com 19 ambientes de ensino para cerca de 1400 estudantes /dia.

                                      Página 03

Empresário e prefeito Francis na inauguração do SENAI   

Foto: Assessoria

Galo do Norte fechou o gol no empate com Luverdense

NOSSA GRANA
Nunca é demais citar que nossos 
empregados deputados federais recebem 
salário de R$ 33.763, auxílio-moradia de 
R$ 4.253 ou apartamento de graça para 
morar, verba de R$ 101,9 mil para contratar 
até 25 funcionários, de R$ 30.788,66 a R$ 
45.612,53 por mês para gastar com 
alimentação, aluguel de veículo e 
escritório, divulgação do mandato, entre 
outras despesas. Enquanto nem todos têm 
13º salário, os bacanas têm dois salários a 
mais no primeiro e no último mês da 
legislatura como ajuda de custo, além de 
ressarcimento de gastos com médicos.

MUITO BERERÉ
Ratifique-se para que ninguém ignore 
mais: Entre salários e outras benesses 
atreladas ao mandato, cada um deles custa 
ao contribuinte R$ 2 milhões e 140 mil 
reais por ano, ou R$ 179 mil por mês. 
Somadas as despesas com todos os 513 
integrantes da Câmara, as despesas chegam 
a R$ 91 milhões e 800 mil todo mês, ou R$ 
1 bilhão e 100 milhões por ano. Não são 
números nossos e sim, de levantamento do 
Congresso em Foco com base nos valores 
a t u a l i z a d o s  d o s  b e n e f í c i o s  d o s  
parlamentares na Câmara, Uma Vergonha!.

DINHEIRO DO POVO
O pagamento das parcelas, encargos e juros 
relacionados aos financiamentos das obras 
do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e da 
Arena Pantanal consumiu R$ 1,02 bilhão 
dos cofres estaduais desde 2013. O 
montante equivale a quatro vezes o total 
gasto pelo Governo com a construção de 
escolas, hospitais, delegacias e unidades 
prisionais no mesmo período, segundo 
levantamento do sistema Mira Cidadão, da 
Controladoria Geral do Estado. Grana do 
sofrido povo trabalhador, cuja parte, os 
governantes embolsam no rachid das 
corrupções, This is Brezil. 

CORPORE-SANO
Chega de coisa ruim, vamos falar de coisa 
boa e mulher é um bom assunto, senão 
vejamos: Estivemos conferindo a lista de 
benefícios que a prática de atividades 
físicas oferece às mulheres, sobretudo às 
balzaquianas e eles são muitos, confirma a 
pesquisa realizada por cientistas da 
Universidade de Gothenburg, na Suécia, 
que analisou 191 mulheres com cerca de 50 
anos. Sem surpresas para quem se exercita, 
o estudo descobriu que mulheres com bom 
condicionamento físico têm 88% menos 
riscos de serem diagnosticadas com 
demência no futuro. Que o diga, a nossa 
chefinha que nunca se descuida do men-
sana in corpore sano e comprova a 
assertiva.

SETE PARTIDOS
O deputado federal Valtenir Pereira, atual 
presidente do PSB em Mato Grosso, vai 
voltar para o MDB, após fechar um acordo 
com a presidência nacional do partido, 
como garantia de receber cerca de R$ 37 
milhões em emendas, além de cargos em 
ministérios do Temeroso. Assim como 
Fábio Jr. troca de mulher, Valtenir troca de 
partido, este será o sétimo em cinco anos, 
desde que deixou o PSB em 2013, voltando 
ao ninho em 2017. No interregno, passou 
pelo Pros, PT, Partido da Mulher e PMDB, 
voltou para o PSB e agora vai pro MDB. 
Será que dá prá confiar? Dizem que macaco 
que pula muito de galho, quer chumbo... e 
as eleições serão em outubro.
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Hoje tem marmelada? Hoje tem 
Goiabada? E o Palhaço, o que é? Não é 
mais ladrão de mulher, que depois da 
liberação, em se tratando de curtir 
aquilo, ninguém mais precisa roubar 
ninguém, tá tudo liberado, a marmelada 
é falsa, a goiabada tem bicho e o Circo 
não é mais itinerante, postou-se em 
definitivo em Brasília, com suas 
atrações temerosas e tenebrosas. Atores 
no Jaburu, no Congresso, nos picadeiros 
onde se tramam as jogadas do Globo da 
Morte e onde a ralé existe só nas épocas 
de eleição. 

Milhões de figurantes são os 
equilibristas que sobrevivem com a 
merreca do salário mínimo; fazendo 
mágicas pra não morrer enquanto se 
espera um atendimento no SUS; 
pendurados nos trapézios dos agiotas 
dos  emprés t imos  cons ignados;  
desviando-se dos atiradores de facas e 
balas, cujos algozes desafiam a 
insegurança pública; enfim, no Circo 
dos Horrores da política patropi, nem dá 
prá chamar de palhaços, os governantes 
e por dois motivos significantes: 
Primeiro, que provado está, palhaços 
somos nós, o povo e segundo, que seria 
uma ofensa aos palhaços artistas, heróis 
da resistência nos circos da vida. 

Desagravos a parte, de Piolim, a 
Bozo, de Carequinha a Tiririca, dos 
pavilhões humildes de periferia ao 
Cirquee Du Soleil, todos eles são dignos 
de nossa singela homenagem neste 27 de 
Março, o Dia do Circo. Vasculhando a 
história, encontramos o primeiro circo a 
se tornar famoso, o Maximus Circus, 
que teria sido inaugurado no século VI 
a.C., com capacidade para 150.000 
pessoas e tinha como atração principal, 
as corridas de carruagens, com o tempo 
acrescido das lutas de gladiadores, 
apresentações de animais selvagens e de 

pessoas com habilidades incomuns, 
como engolidores de fogo. 

Destruído por um grande 
incêndio, esse anfiteatro foi substituído, 
em 40 a.C. pelo Coliseu, cujas ruínas até 
hoje compõem o cartão postal número 
um de Roma e, com o fim do império dos 
Césares e o início da era medieval, 
artistas populares passaram a improvisar 
suas apresentações em praças públicas, 
feiras e entradas de igrejas. 

Nasciam assim as famílias de 
saltimbancos, que viajavam de cidade 
em cidade para apresentar seus números 
cômicos, de pirofagia, malabarismo, 
dança e teatro e com eles, o circo 
revivido. Porém, só na Inglaterra do 
século XVIII, foi que surgiu o circo 
moderno, com seu picadeiro circular, 
palhaços e todo tipo de acrobata e 
malabarista. Esta casa ambulante de 

espetáculo, que existe há pelo menos 4 
mil anos, que se notabilizou mambembe 
durante o Império Romano, anda meio 
esquecida pelos governantes. 

Na memória de quem soube ser 
criança, o Circo jamais será esquecido, 
mesmo que outro, o Circo dos Horrores 
mantenha-se presente com suas atrações 
nefastas, bilheterias do erário abertas aos 
perdulários políticos e comparsas 
propineiros. 

A gente de bem como o amigo 
leitor, ainda prefere os de lona, 
arquibancadas, sessão das moças e 
tabuletas nas esquinas anunciando: Hoje 
tem Espetáculo! 

A gente junta uns trocados, faz 
um extra, leva as crianças, a dona da 
pensão, dá umas boas risadas e sabe que 
pelo menos ali, não foi roubado. Bom 
Dia!   

Suru-bico, bico, bico, quem te deu 
tamanho bico, foi a velha sucareira, que 
andou pela ribeira, atrás de ovos de perdiz, 
para filho de juiz, ... uma brincadeira de 
crianças de meados do século passado, 
repassada pelos pais e avós, mas 
infelizmente esquecida com o tempo.

Segundo a pesquisadora de folclore 
Leda Saraiva Soares, da Rota Açoriana, não 
se sabia ao certo, o significado daquelas 
palavras desconhecidas do vocabulário, mas 
o que encantava era o ritmo e a brincadeira 
em si. 

Curiosa, lembro que fui até o Pai dos 
Burros e decifrei que suru significa curto, 
tipo, galinha sura é galinha sem rabo, daí, 
que suru bico, é bico curto, e na brincadeira 
se pergunta: “quem te deu tamanho bico?” 
uma referencia ao bico curto. 

Já, sucareira, por mais que eu 
buscasse e pesquisasse, só encontrei algo 
similar, no Dicionário Lello Universal, 
Enciclopédico Luso-Brasileiro, a palavra 
chocalheira cujo significado é, mulher 

Indiscreta, faladora, linguareira. 
A questão da brincadeira foi só um 

mote pra contar resumidamente aos amigos 
leitores, uma passagem de um bico que não é 
suru, mas grande e doce em suas artimanhas, 
coincidentemente, não o filho, mas um juiz, 
o álibi do vigarista na aplicação do golpe. 
Pois bem, um distinto fala mansa, chegou a 
uma revendedora de veículos em véspera de 
feriado e dizendo-se amigo do juiz de 
direito, digamos, o Dr. Justo Honestino, 
tradicional numa cidadezinha do interior. 

E, que segundo o maroto 171, bem 
vestido, seu togado amigo, queria comprar o 
carro do ano, para presentear uma amante, 
solicitando vênia, o maior sigilo, afinal, se 
tratava de um respeitável magistrado. 

Claro, que na maior discrição, o 
veículo sedan 4 portas, foi entregue na casa 
da tal amante, já que havia a praticamente 
certeza, que o Doutor pagaria a vista, o 
possante logo após o feriado. 

Pois bem, era uma sexta feira de 
carnaval e no domingo, carro com tanque 

cheio, o tal vigarista e sua parceira que 
nunca tinha sido amante nem de juiz de 
futebol, zarparam pra LINS (Lugar Incerto e 
Não Sabido). 

O vendedor ligou na quarta feira de 
cinzas pro juiz que nunca teve amante, usava 
o carro da esposa e jamais havia pensado em 
comprar outro veículo e se alguém usasse o 
fato na internet, ele mandaria prender o 
engraçadinho. 

E lá se foi o dono da revenda de 
carros, curtir sua quaresma na berlinda, 
falando sozinho, coçando a careca e 
lembrando de quando era criança e brincava 
se suru-bico, bico, bico e do filho do juiz. 

A velha sucareira voltara, agora, de 
mauricinho engravatado, cheiroso, suru 
bico doce, e fala mansa, catando um carro 
zero, no lugar de ovos, coisas da vida, que 
parecem ficção, mas acontecem no 
cotidiano. 

***___Rosane Michelis – jornalista, 
bacharel em geografia e pós em turismo.
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Suru Bico Doce

Circos da Vida

cadastrados no Departamento de 
trânsito, com autorização para 
trabalhar e segundo pontuou 
Wagner, ao requisitar os serviços 
de um profissional de moto taxi, o 
cidadão deve observar se o 
veículo está adesivado nas duas 
latarias do tanque, com antena 
corta-pipa, mata cachorro, se o 
condutor utiliza colete refletivo e 
se o capacete está adesivado de 
acordo como prevê a legislação. 
Geralmente, o clandestino não 
cumpre estas exigências.

Segundo o coordenador 
Gomes o combate às atividades 
clandestinas de transporte de 
pessoas serão intensificadas nos 
próximos dias, com abordagens 
nos pontos onde as motocicletas 
f icam es tac ionadas  serão  
realizadas e no caso do moto 
t a x i s t a s  c l a n d e s t i n o s  o  
proprietário do ponto também 
sofrerá punição, como forma de 
erradicar de vez o trabalho ilegal 
e com isso prestigiar quem paga 
corretamente todos os impostos e 
estão obedecendo todos os 
critérios exigidos pela lei.
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profissional e da transferência de 
tecnologias e que o crescimento e 
modernização de uma instituição 
de ensino como o SENAI é um 
ganho sem igual para a sociedade.

A área da unidade passou 
de 1,3 mil para 2,4 mil m2, o que 
permi t iu  a  ins ta lação  de  
modernos laboratórios nas áreas 
de panificação, vestuário, 
mecânica  de  manutenção  
i n d u s t r i a l ,  e l e t r i c i d a d e ,  
comandos elétricos e automação, 
além do primeiro ambiente 
exclusivo para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no 
estado, em parceria com o 
Serviço Social da Indústria (SESI 
MT).

 SENAI Cáceres está de Ocara nova, ao reabrir as 
portas para a comunidade 

ontem, (26), das 8h00 às 22h00, 
com vagas em cursos como 
Eletrotécnica, Eletricidade em 
Comandos Elétricos, Costureiro, 
Eletricista Instalador Predial de 
Baixa Tensão, entre outros. 
 A inauguração das novas 
instalações ocorreu na noite da 
última sexta-feira (23) em 
cerimônia na sede da instituição. 
Foram mais de 5 milhões em 
investimentos em 19 ambientes 
de ensino para cerca de 1400 
estudantes /dia.

O empresário e prefeito 

de Cáceres, Francis Maris Cruz, 
que participou da cerimônia de 
i n a u g u r a ç ã o  d a  o b r a  d e  
modernização e ampliação do 
SENAI Cáceres, disse ser a obra, 
um presente para o aniversário de 
240 anos de Cáceres. 

Para ele, com a instalação 
da ZPE novas indústrias virão se 
instalar no município e a ampla e 
moderna estrutura do SENAI tem 
pape l  f undamen ta l  ne s t e  
processo.

A diretora do SENAI MT 
e superintendente do SESI MT, 
Lélia Brun, disse que o momento 
é de celebração por mais essa 
c o n q u i s t a  d a  e d u c a ç ã o  

evadiram numa motocicleta, 
Hondas Titan de cor preta, 
tomando rumo desconhecido.

Ainda segundo ele, a 
vitima chegou a ser levada ao 
hospital municipal de San-
Matias, somente, óbvio, para 
oficializar o óbito, confirmando o 
medico plantonista Rubén 
Berazain Salazar, terem sido sete 
os disparos, que atingiram várias 
partes do corpo da vitima.

Um tio de Marcio esteve 

e v i d e n c i a r  q u e  h a v i a  
aglomeração de gente e as 
versões nos indicaram que era um 
homem de  nac iona l idade  
brasileira”, disse o diretor da 
Fuerza Especial, Jorge Rivera.

Conforme Rivera, o 
morto foi identificado como 
sendo Cabo Basto,  tendo 
testemunhas afirmado   que no 
local, chegaram dois elementos 
desconhecidos, e após um deles 
efetuar os disparos, ambos se 

 ex-policial militar de OMato Grosso Denis 
Marcio Basto Pereira, 41, 

que residia em Cáceres e se 
encontrava em San-Matias na 
manhã de sábado último, foi 
executado com sete disparos de 
arma de fogo, desferidos por um 
desconhecido. 
 O crime aconteceu por 
volta as 9h45 (horário boliviano) 
segundo o Jornal El-Dia, de Santa 
Cruz de La Sierra, quando a 
vitima estava no interior de uma 
oficina mecânica no bairro 27 de 
Mayo, a três quadras da Plaza de 
San Matias, sendo a ocorrência 
atendida por Efectivos de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Crimen (Felcc), que acionada 
por vizinhos da oficina, se 
deslocou até o lugar do crime.

Conforme o Jornal El - 
Mundo de Sta Cruz de La Sierra, a 
vitima morreu no local do crime. 
“ E s t á v a m o s  e m  u m  
patrulhamento de rotina, quando 
um transeunte nos indicou que 
havia escutado disparos e havia 
uma pessoa morta nas imediações 
de uma oficina de motos e nos 
dirigimos ao lugar; ali pudemos 

 Coordenador ia  de  ATransito continua a 
fiscalização contra os 

motos taxistas ilegal, para assim 
dar mais segurança aos usuários 
que precisam dessa modalidade 
de transporte.

Na semana passada, 
foram encontrados 16 motos 
taxista trabalhando de forma 
i r r e g u l a r .  A l g u m a s  d a s  
irregularidades encontradas 
foram: falta de alvará, falta de 
documento de permissão para 
atuar como transporte e a falta de 
identificação nos capacetes.

“Não estamos impedindo 
que ninguém trabalhe, mas é 
necessário que essas empresas, e 
que os motos taxistas estejam de 
acordo com a lei. Pedimos à 
sociedade que ajude a fiscalizar, 
evitando usar o transporte 
clandest ino”.  Final izou o 
coordenador Wagner Gomes. A 
operação contou com o apoio da 
Policia Militar e fiscais da 
coordenação de postura do 
município de Cáceres.

Como consta de registros, 
mais de 270 moto taxistas estão 

em San-Matias na tarde do 
mesmo sábado e após a liberação 
do corpo, foi providenciado o 
translado para Cáceres, onde o 
ex-policial assassinado foi 
sepultado anteontem. Marcio 

Basto Pereira foi excluído das 
fileiras da PM de Mato Grosso 
em 2006, quatro anos após a 
incorporação e havia sido lotado 
na corporação de Mirassol 
D'Oeste.

SETE BALANÇOS

Ex-cabo da PM de Cáceres
assassinado em San-Matias

Vitima fatal executada no interior de uma oficina de motos na cidade boliviana de fronteira, havia sido excluída das fileiras da PM de Mato Grosso há alguns anos

Redação c/ El Dia/El Mundo

Felcc, investiga execução de Marcio Basto (detalhe) na Bolívia   

Foto: El-Dia

AMPLIAÇÕES

SENAI investe mais de R$5 mi em 
modernização da unidade Cáceres
Assessoria

Prefeito Francis destaca ampliação do SENAI em Cáceres   

 Foto: Assessoria

CONTRAMÃO DA LEI

Fiscalização de transito flagra
16 moto taxistas clandestinos
Assessoria c/ Redação

Fiscalização recomeçou a caçada aos clandestinos de 2 rodas   

Foto: Assessoria

produto de furto.
D i a n t e  d o s  f a t o s , 

diligências foram realizadas e a 
motocicleta foi recuperada a 
cerca de 15 Km da base, sentido 
Cuiabá. O mulinha do tráfico, as 
d rogas  e  o  ve ícu lo  fo ram 
a p r e s e n t a d o s  n a  U n i d a d e 
Integrada de Segurança Pública 
(Unisp) que efetuou a apreensão 
do entorpecente e motoca, e 
autuou o criminoso em flagrante.
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 inal de semana com mais Fu m  c r i m e  d e  m o r t e 
regis trado em nossa 

região, na noite da última sexta 
feira, em Pontes e Lacerda, 
quando Silvano Aguiar, foi 
executado com quatro tiros de 
revolver, por volta das 23h00, 
minutos após atravessar o portão 
de sua residência na Rua Maria 

Rosa de Souza e sentar-se num 
banquinho na varanda.

C o n f o r m e  a p u r o u  a 
policia, a vitima estava tirando os 
sapatos para descansar antes de ir 
dormir, quando um elemento 
ainda não identificado, surgiu do 
nada e desfechou os balaços 
contra o morador, esgueirando na 
noite e desaparecendo. Os tiros 

desferidos por trás da vitima, 
segundo levantamento prévio, 
atingiram-lhe região das costas e 
a cabeça.

As primeiras suspeitas, 
considerando-se a forma e 
característica do crime, mostram 
que o assassino pode ser alguém 
conhecido da vitima, que teria 
conversado com os assassinos, os 
quais numa possível desavença, 
efetuaram os disparos num 
momento em que Silvano deu-lhe 
as costas. 

No local, familiares e 
v i z i n h o s  p r e f e r i r a m  n ã o 
comentar sobre o crime, se havia 
mais alguém com a vitima na àrea 
da casa antes do crime e ou, se ele 
fora surpreendido por alguma 
emboscada.

São várias as hipóteses 
que a policia está estudando para 
se  chegar  aos  mot ivos  do 
homicídio e autores. A politec 
esteve no local realizando a 
pericia e liberando o corpo para 
necropsia do IML. 

É mais um abacaxi, pra 
PJC de Pontes descascar.

CG 125 KS, que aparentemente 
estava com defeito, lhe ofereceu 
carona e não tinha conhecimento 
do que o rapaz portava.

Quando ques t ionado 
sobre a procedência do referido 
veículo que deixou para trás, o 
agente alegou ter comprado de 
terceiros, porém, desta vez, na 
cidade de Cuiabá pelo valor de R$ 
2 5 0 , 0 0 ,  m e s m o  t e n h o 
conhecimento que o mesmo era 

A operação “Fronteira Mais 
Segura”, realizada pela Gerência 
de Integração de Segurança e 
F ron t e i r a  ( G IS F /RO ) ,  em 
parceria com a Polícia Militar, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Civil, Receita Federal e 
IBAMA, prendeu no fim da tarde 
da última quinta-feira, 22, um 
suspeito com quase um quilo de 
entorpecentes e recuperou uma 
motocicleta furtada no Estado do 
Mato Grosso.

Segundo o registro da 
ocorrência, o traficante que 
s egu ia  na  ga rupa  de  uma 
motocicleta, apresentou certo 
nervosismo ao ser abordado na 
b a s e  d a  P R F  d e  Vi l h e n a , 
localizada na BR-364, saída para 
Cuiabá. 

Quando questionado se 
portava algo ilícito, o infrator 
entregou uma pequena porção de 
maconha aos federais, no entanto, 
em rev i s t a  pes soa l  fo ram 
localizados mais 640 gramas da 
mesma substância e 330 gramas 
de crack.

O mulinha por sua vez, 
a l e g o u  t e r  c o m p r a d o  o s 
entorpecentes na cidade de 
Pontes e Lacerda/MT pelo valor 
de  R$ 750,00 .  Segundo o 
condutor da motocicleta, ao ver o 
jovem parado a beira da via, ao 
lado de uma motocicleta Honda 

 laudeir Souza Gomes, 30, Cse entregou à polícia na 
noite de domingo último 

(25), em Cáceres, depois de 
a f a n a r  u m a  c a m i n h o n e t e , 
dizendo-se arrependido do crime 
e de acordo com policiais do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), o ladrãozinho 
amador alegou que sofria de 
problemas mentais e não sabia o 
que estava fazendo. Segundo o 
Gefron, Claudeir havia roubado a 
caminhone te  em Mirasso l 
D'Oeste e seguiu com o veículo 
para a fazenda de um parente que 
mora em Porto Esperidião, até 
que decidiu se entregar, alegando 
ter se arrependido.

Fato estranho, os policiais 
do Gefron se surpreenderam com 
a atitude do elemento que ligou 
para a delegacia à noite, contando 
que decidira se entregar, que não 
deveria ter cometido este tipo de 

crime e assim, a caminhonete foi 
apreendida e apesar de se dizer 
ruim das idéias, Claudeir foi 
autuado em flagrante e deverá 
responder pelo crime de furto.

Com um bom advogado, o 
infrator poderá aguardar o 
julgamento em liberdade, já que 
n o  c a s o  d e  a p r e s e n t a ç ã o 
espontânea, não há subsunção a 
nenhuma das hipóteses em que a 
pessoa é legalmente considerada 
em estado de flagrância e que 
autorizariam sua prisão, descritas 
nos mencionados incisos I a IV, 
do artigo 302 do CPP.

A l i á s ,  e s s e  é 
entendimento sedimentado na 
jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que reza não ter 
cabimento prender em flagrante o 
agente que, horas depois do 
delito, entrega-se à polícia, que 
não o perseguia, e confessa o 
crime.

MADE IN P. LACERDA

Garupa de motoca escorrega
com um kg de droga na BR

Mula usou motoca suspeita de furto pra buscar droga em Pontes e Lacerda e como o cavalo de aço pifou pegou caronas, em outra moto e no camburão pro cadeião

Gisf-Ro c/ Redação

Droga estava mocada num saco escondido com o mula   

 Foto: Extra-Rondônia

PELAS COSTAS

Executado com 4 balaços
no banco da área de casa
Da Redação

Silvano Aguiar, estava tirando os sapatos e levou 4 tiros    

Foto: Reprodução

ATENUANTE PENAL

Ladrão se entrega à polícia
após roubar caminhonete

CA-FM c/ Redação

Delegacia do Gefron em Cáceres, onde arrependido ligou   

 Foto: Assessoria SESP
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s piscicultores têm mais O180 dias para vender 
peixes apenas com a 

a u t o r i z a ç ã o  d e  d e s p e s c a  
fornecida pelo INDEA-Instituto 
de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso. O prazo foi concedido 
após o governador Pedro Taques 

assinar a alteração da lei nº 
10.669 de 2018, atendendo a um 
pedido dos criadores que estavam 
com receio de não conseguirem 
ofertar o pescado durante a 
Semana Santa. A nova regra até 
então vigente e alterada no final 
de semana, exige selo de inspeção 

de todos os estabelecimentos 
compradores, bem como Guia de 
Transporte Animal (GTA) para a 
realização das comercializações.

Agora, a expectativa da 
categoria é fornecer ao mercado 
15 mil toneladas do produto 
durante o feriado santo, o que m busca da tão sonhada Ei n t e g r a ç ã o  B r a s i l -

Bolívia, o prefeito de Vila 
Bela da Santíssima Trindade, 
Wagner Vicente da Silveira (PV), 
viajou na semana passada até San 
Ignácio de Velasco para uma 
r e u n i ã o  c o m  l i d e r a n ç a s  
bolivianas, uma continuidade do 
Fórum Empresarial entre os dois 
países, ocorrido em Vila Bela em 
agosto do ano passado.

“O principal objetivo é 
buscar a integração entre os dois 
países e melhorias na faixa de 
fronteira. Um de nossos projetos 
é a pavimentação asfáltica do 
trecho que liga San Ignácio de 
Velasco a San Matias, que 
futuramente chegará á Cáceres. 
Neste projeto, as coisas estão bem 
encaminhadas e os trabalhos 
devem começar em no máximo 
dois anos. Já no projeto San 

Ignácio/Vila Bela, que pode se 
tornar um importante canal de 
exportação via Oceano Pacífico, 
a gente segue trabalhando para 
que isso possa acontecer”, disse o 
g e s t o r .  S e g u n d o  e l e ,  a  
pavimentação asfáltica dos 210 
km da BR-251, ligando Vila Bela 
da Santíssima Trindade a San 
Ignácio de Velasco, facilitaria o 
acesso da exportação agrícola, 
pecuária e industrial brasileira até 
o Oceano Pacífico.

A pavimentação criaria 
uma nova rota, ligando Pontes e 
Lacerda a Vila Bela, Palmarito, 
San Ignácio, San José, Santa Cruz 
de La Sierra, Cochabamba, Oruro 
até o Porto de Arica, na Bolívia. 
De acordo com Wagner, são 60 
km a serem pavimentados de Vila 
Bela até o Palmarito, em território 
brasileiro e outros 150 km no 
território boliviano.

representa um acréscimo de 10% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado.

Conforme o presidente da 
Associação de Aquicultores de 
Mato Grosso (Aquamat), Daniel 
Garcia, o resultado desta ação 
t r a rá  g rande  impac to  na  
e c o n o m i a  d o s  p e q u e n o s  
produtores rurais, uma vez que 
eles são maioria no grupo. O 
estado tem mais de 2.408 
piscicultores cadastrados no 
INDEA e de acordo com Garcia, 
todos aguardam esta data para 
fazerem uma “poupança”, para 
ser utilizada no restante do ano.

A  l e i  1 0 . 6 6 9  f o i  
sancionada em janeiro deste ano e 
a partir da data da publicação, os 
cr iadores passaram a ser  
obrigados a ter a GTA para o 
transporte dos animais dentro do 
estado. Antes, como o mercado 
local tinha um consumo grande, o 
Indea liberava uma autorização 

de despesca para controlar a 
sanidade do produto e com o 
documento, os piscicultores 
podiam comercializar em feiras e 
demais estabelecimentos em 
Mato Grosso.

A GTA era exigida apenas 
para a venda interestadual. 
Garcia explica que como a 
exigência foi imediata, apenas 
um frigorífico estava habilitado a 
comprar o pescado na região do 
Vale do Rio Cuiabá. Isto porque 
não houve tempo hábil para os 
demais estabelecimentos se 
r e g u l a r i z a r e m  e  n e m  a s  
prefeituras estavam preparadas 
para a demanda.

Mato Grosso é o quarto 
produtor de peixe do país. Ano 
passado, foram comercializados 
62 mil toneladas. A quantidade é 
3,5% do vendido no ano anterior 
e o produtor espera receber em 
média R$ 5 pelo kg de produto 
este ano.

SELO E GTA

Alteração na lei garante venda
de peixes para a Semana Santa

A expectativa é fornecer ao mercado 15 mil toneladas do produto durante o feriado santo um acréscimo de 10% em relação ao mesmo período do ano passado

Assessoria c/ Redação

Em Cáceres o Caminhão do Peixe reforça a venda da mistura   

Foto: JCC

INTEGRAÇÃO

Prefeito de Vila Bela participa de 
reunião com lideranças bolivianas
Assessoria

Prefeito de Vila Bela Wagner Vicente da Silveira   

 Foto: Leandro Régis
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de Pontes e Lacerda, que fica a 15 
quilômetros da área urbana do 
município. 
 A distância é apontada por 
mui tos  acadêmicos  como 
empecilho para ter acesso ao 
ensino superior, já que o preço 
pago atualmente pelo transporte 
oferecido é considerado alto.

A destinação dos recursos 
foi oficializada na última semana, 
em reunião com a Pró-Reitora de 
Ensino de Graduação, Vera Lúcia 
da Rocha Maquêa, na sede do 
campus.
 Para dar mais celeridade 
ao processo de aquisição, a 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secitec) 
poderá aderir a uma ata de 

registro de preço da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) que, 
recentemente, adquiriu veículos 
semelhantes, dispensando assim 
a necessidade de novo processo 
l i c i t a t ó r i o .  O s  v e í c u l o s  
adquiridos serão novos, com a 
aproximadamente 60 lugares 
cada, com ar condicionado e 
bancos confortáveis.
 O diretor do campus de 
Pontes e Lacerda, Eurico de 
Sousa, se disse grato pela 
disponibilização da emenda, 
salientando que agora, precisa-se 
aguardar os trâmites para liberar 
os recursos para a Unemat, 
ressaltando que os veículos não 
serão adquiridos imediatamente, 
mas a médio prazo.

 Prefeitura de Araputanga Adivulgou o edital n° 
01/2018 de concurso 

público destinado à contratação 
de novos profissionais de níveis 
m é d i o  e  s u p e r i o r ,  p a r a  
atendimento das necessidades do 
município. O certame está sendo 
executado sob responsabilidade 

da Líder Consultoria e Assessoria 
Empresarial.

São disponibilizadas 13 
vagas, distribuídas para os cargos 
de Assistente Social, Auxiliar de 
L a b o r a t ó r i o ,  C o n t a d o r ,  
Enfermeiro, Médico Pediatria, 
Médico Ginecologista, Médico 
Veterinário do Serviço de 

Inspeção Municipal, Professor e 
Técnico em Enfermagem. Os 
c a n d i d a t o s  a p r o v a d o s  e  
convocados atuarão em regime 
de trabalho de até 40 horas 
semanais, com vencimentos 
bases que variam entre R$ 920,31 
a R$ 11.741,97. 

As inscrições foram 
abertas no dia 19 de março e 
prosseguem até 14 de abril e os 
interessados deverão efetuá-las 
via internet, pelo site oficial da 
P r e f e i t u r a  
(www.araputanga.mt.gov.br). Os 
valores cobrados como taxa de 
inscrição variam entre R$ 60,00 e 
R$ 100,00.

De acordo com o edital, o 
certame consistirá de provas 
objetivas para todos os cargos, 
com previsão de que sejam 
aplicadas no dia 06 de maio de 
2018, em locais informados 
posteriormente. Para cargos de 
nível superior haverá ainda prova 
de títulos.

O concurso terá validade 
de dois anos, a contar da data da 
publicação da homologação do 
seu resultado, prorrogável, uma 
vez, por igual período, a critério 
da administração municipal.

 Tribunal de Contas do OEstado de Mato Grosso 
(TCE) multou o prefeito 

Valterir Quirino dos Santos, da 
cidade de Indiavaí pelo atraso no 
envio de documentos a Corte de 
Contas a fim de comprovação de 
gastos públicos. 
 A representação foi  
formulada pela Secretaria de 
Controle Externo da 1° Relatoria 
em desfavor da Prefeitura.

O procedimento teve 
como finalidade apurar os atrasos 
no envio de documentos no 
exercício das atividades de 2016.

O  p r e f e i t o  f o i  
comunicado sobre o caso, mas 
não apresentou versões sobre os 
atrasos e descumprimento dos 
prazos.

O processo foi julgado 
pelo relator conselheiro interino, 

Luiz Henrique Lima, que, ao 
analisar os documentos do 
processo, ainda aceitou parecer 
do Ministério Públicos de Contas 
(MPC) e reconheceu que o 
prefeito estava inadimplente no 
envio de documento com 
informações obrigatórias aos 
TCE.

Diante do caso, o relator 
d o  p r o c e s s o  d e t e r m i n o u  
penalidades ao gestor, que foi 
condenado ao pagamento de 
multa no valor de 12UPFs, 
aproximadamente R$15 mil.

Além disso, o relator do 
processo, determinou que o 
gestor  municipal  observe 
integralmente  toda determinação 
da  Reso lução  Norma t iva  
n°31/2014 do TCE e encaminhe 
as informações à Corte Contas 
independente de solicitação.

 ara resolver o problema Pque se arrasta há décadas 
no transporte de alunos e 

funcionários o governo de Mato 
Grosso via emenda parlamentar 
destinou R$ 950 mil para 

aquisição de três ônibus, que 
virão solucionar o problema de 
locomoção no campus da Unemat 

LOCOMOÇÃO

Liberada verba para aquisição
de 3 ônibus escolar na Unemat

Os veículos adquiridos serão novos, com aproximadamente 60 lugares cada, com ar condicionado e bancos confortáveis, em breve estarão a disposição do campus

Assessoria c/ Redação

Ônibus virão solucionar problemas de locomoção no campus  

 Foto: Assessoria

INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso publico oferece
13 vagas em Araputanga

Assessoria c/ Redação

Setor de saúde publica tem vagas para médicos e enfermeiros   

Foto: Radio Arco-Íris Valterir Quirino dos Santos, prefeito de Indiavaí    

Foto: Arquivo

QUESTÃO DE PRAZOS

TCE multa prefeito de Indiavaí
por atraso na prestação de contas
TCE c/ Redação
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O Verdão tentou com 
Ariel, que em cobrança de falta 
bateu bem, mas Naldo salvou o 
Galo. O time de Lucas teve ainda 
uma bela chance com Eduardo, 
que limpou do zagueiro, ficou 
cara a cara com o goleiro, mas 
desperdiçou.

O Luverdense aproveitou 
o mando de campo para impor o 
ritmo de jogo, mas a zaga e o 
goleiro do Sinop estavam bem 

colocados, não deixando passar 
nada. Além disso, os jogares do 
Verdão estava pecando nas 
conclusões das jogadas.

Nos minutos finais Ariel 
teve a chance de abrir o placar, 
mas de novo Naldo apareceu para 
impedir o gol. A bola foi para 
escanteio, Paulinho cobrou, e 
novamente defesa do goleiro do 
Sinop funcionou, encerrando-se a 
partida no 0 a 0.

 Cuiabá vencer o Dom OBosco anteontem,  por 1 a 0, 
na Arena Pantanal, na 

partida de volta válida pelas quarta 
de final do Campeonato Mato-
grossense Eletromóveis Martinello. 
Como a primeira partida os dois time 
ficaram empatados, o resultado do 
jogo, classificou o Dourado para 
semifinal contra o União e o 
primeiro jogo já será amanhã no 
Luthero Lopes, em Rondonópolis.

No primeiro tempo o Cuiabá 
começou um pouco melhor na 
p a r t i d a ,  c r i o u  a  p r i m e i r a  
oportunidade aos 9 minutos, Doda 

recebeu cruzamento na área, mas 
bateu para fora. 

Aos 12, novamente ele, 
Doda apareceu com perigo, bateu 
forte, direto pro gol, e  Haílton fez 
boa defesa salvando o Dom Bosco. A 
resposta do Azulão da Colina só veio 
aos 19, Wilson cruzou na área, 
Deivisson chutou e por pouco não 
fez o gol.

O Cuiabá perdeu a bola na 
pequena área, Dom Bosco desceu 
em contra-ataque perigoso e foi 
parado com falta. Odail Júnior bateu 
forte, direto para o gol, mas a bola foi 
para fora. No último lance do 

primeiro tempo, Jenison chutou em 
cima do goleiro, perdendo o que 
seria o primeiro gol do Cuiabá.

O segundo tempo começou 
com várias faltas e poucas jogadas de 
perigo. A primeira chance real de gol 
foi do Cuiabá, aos 17 minutos. André 
mensalão chutou em cima do 
goleiro. No contra ataque Dom 
Bosco partiu em velocidade e numa 
cobrança de falta, Odail mandou 
uma bomba embaixo da barreira ao 
lado do gol, assustando o goleiro 
Victor Souza.

Aos 26, falta para o Cuiabá, 
a cobrança levou perigo ao Dom 
Bosco, o goleiro Haílson fez boa 
defesa, mas o juiz já estava 
m a r c a n d o  i m p e d i m e n t o  d o  
Dourado. Aos 36 Cuiabá conseguiu 
chegar novamente, após uma 
cobrança de escanteio ficou bate e 
rebate na pequena área, mas abola 
acabou saindo. 

Com a aproximação do final 
do tempo normal os dois time 
estavam jogando mais na defensiva. 
Aos 41, Cuiabá teve chance em nova 
cobrança de escanteio, mas a bola foi 
desviada.

Quando parecia que o jogo 
seria decidido nos pênaltis, já aos 47, 
Jenison tocou para Geovani que 
mandou para o fundo da rede, 
fazendo o gol da vitória do Cuiabá 
em cima do Dom Bosco por 1 a 0.

ogando  na  t a rde  de  Jdomingo último no Passo 
das Emas em Lucas do Rio 

Verde, (jogo de ida pela semifinal 
do Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis  Mart inel lo) ,  
Luverdense e Sinop não saíram 
de um empate sem gols, ficando a 
definição da vaga na final do 
Estadual para 1º de abril, dia da 
mentira e domingo de páscoa, no 
Gigante do Norte, em Sinop. Em 
caso de empate a decisão será nos 
pênaltis.

O primeiro ataque do jogo 
foi do Luverdense, já no primeiro 
minuto, Rubinho entrou na área e 
foi parado pela zaga do Sinop. Ele 

mesmo cobrou escanteio, mas a 
sobra ficou com o Galo, que no 
contra-ataque levou perigo ao gol 
do Verdão.

Os dois estavam muito 
ofensivos, Pimentinha mandou 
uma bomba contra o gol do Sinop, 
obrigando Naldo cair para fazer a 
defesa. O Sinop tentou contra-
ataque e foi parado. Cabralzinho 
cobrou escanteio e Diogo Silva 
subiu para fazer a defesa.

Numa falta favorecendo o 
Luverdense, Ariel bateu, mas a 
bola foi afastada pelo zagueiro do 
Sinop. A sobra ficou com 
Luverdense, Paulinho cruzou, 
Rafael silva chutou e foi para 

linha de fundo. 
O Luverdense teve mais 

uma oportunidade com Rubinho, 
que cobrou falta e mandou na 
gaveta, mas o goleiro Naldo 
estava acompanhando a bola e fez 
uma defesa espetacular, salvando 
o Sinop de levar o primeiro gol.

O segundo tempo também 
começou quente em Lucas do Rio 
Verde. Já nos primeiros lances, 
em uma cobrança de escanteio do 
Luverdense, o goleiro Naldo foi 
no ângulo e deu um tapa para tirar 
a bola. No contra-ataque puxado 
pela esquerda, Katê correu a bola 
para Cabralzinho, mas ele pegou 
mal e mandou para fora.

CLÁSSICO NO PASSO

Galo do Norte fechou o gol
no empate com Luverdense

O Luverdense aproveitou o mando de campo para impor o ritmo de jogo, mas a zaga e o goleiro do Sinop estavam bem colocados, não deixando passar nada
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Galo segurou empate em Lucas e decide no Gigante domingo    
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CLASSIFICADO

Cuia vence Dom Bosco ao
apagar das luzes na Arena
S.N c/ Redação

Vitória na prorrogação deu vaga semifinal ao Cuiabá   
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