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Em solenidade realizada no paço municipal de Cáceres, o prefeito 
Francis Maris Cruz assinou decreto dando posse da vice-prefeita Eliene 
Liberato Dias como secretária de educação. Conforme ela, não é a primeira 
vez que o prefeito a convida para assumir uma secretaria, apenas que desta 
vez, o diferencial é que teve o apoio da família, do marido Felintho e do 
filho Thomás. Página 03

O Projeto Sinfonia, 
desenvolvido pela Unemat, 
anuncia que o projeto 
musical está com 46 vagas 
abertas para aulas de 
clarinete, saxofone alto, 
saxofone tenor, trombone, 
trompa, trompete, viola de 
arco e violino. As aulas 
iniciam no dia 19 de 
fevereiro e as matrículas 
encontram-se abertas desde 
o ultimo dia 5 na Pró-
Reitoria de Extensão e 
Cultura e na Sede da 
Reitoria da Unemat. 

   Página 03

O horário de verão termina à meia-noite 
de amanhã, sábado (17) e com a normalização 
dos relógios, que devem ser atrasados em uma 
hora. Assim, o domingo já começa com uma 
hora a mais, portanto mais uma hora de repouso 
e sono para quem não trabalha em escala noturna 
neste período. O próximo começa no dia 21 de 
outubro e prossegue até o dia 16 de fevereiro de 
2019. 

A Polícia Militar de Cáceres prendeu duas pessoas, sendo uma 
menor, por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. No local da 
prisão, os PMS foram recebidos a bala, revidaram e conseguiram com 
destreza, deter a dupla com uma arma calibre 38 e 4 munições,  duas 
intactas e duas deflagradas. A menor confirmou que a intenção do 
comparsa, era matar um desafeto de ambos. Página 03

ALTO ESCALÃO

Prefeito nomeia vice na
secretaria de educação

A ex-secretária Cristiane Barbosa, falando sobre a transição, disse conhecer os desafios da pasta e como servidora da educação se colocou a disposição da Eliene

Prefeito Francis assina o termo de posse de Eliene    

Foto: Assessoria

BANDA DA UNEMAT

Projeto Sinfonia abre vagas
para alunos instrumentistas

No comando do projeto, o maestro Dr. Erizane Mota   

Foto: Arquivo

ESQUERDA VOLVER

Amanhã meia noite chega
ao fim o horário de verão

Página 04
Hora de atrasar uma hora no relógio e relaxar   

Foto: Ilustrativa

CANO E CANA

Queria matar desafeto e
encarou a policia a tiros

Arma com balas deflagradas, foi apreendida com o marginal    

Foto: PM/MT

Vencido o período do defeso da piracema em rios da bacia do 
Paraguai em Mato Grosso, a prefeitura de Cáceres dá continuidade no 
projeto “Peixe Santo”, que é a venda de peixes a preços populares para a 
toda a população. A secretaria de agricultura informa que a durante a 
quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, o caminhão do peixe 
estará todos os sábados atendendo na praça de eventos do FIPe, 
começando amanhã. Página 05

Peixe vem direto dos tanques da agricultura familiar   

QUARESMA

Sem piracema caminhão
do peixe retorna a praça

Foto: Ronivon Barros

CABULOSOS
Passados quatro meses da abertura do 
inquérito sobre um decreto do setor 
portuário, os sigilos bancário, telefônico e 
fiscal do presidente Michel Temer, de 
amigos e empresários foram preservados 
pelos invest igadores no caso,  a  
Procuradoria-Geral da República e a 
Polícia Federal e o afilhado nomeado pelo 
padrinho Temer como diretor-geral da PF, 
Fernando Segovia, criticou a qualidade das 
provas obtidas e indicou que o inquérito 
Rodrimar, poderá ser arquivado, ficando 
provado que a consulta aos autos, porém, 
revela que uma série de medidas não foram 
tomadas pela PGR e pela PF. Tá 
complicada a situação do FBI tupiniquim!

CABULOSOS II
Veja bem, que nem a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, outra afilhada 
de Temer, quanto o delegado da PF que 
preside o inquérito, Cleyber Malta Lopes, 
não demonstraram interesse em pedir ao 
ministro relator no STF, Luís Roberto 
Barroso, acesso à movimentação bancária 
do presidente para ver se há ou houve 
alguma relação com empresas do setor 
portuário. No inquérito há um relatório que 
sugere quebrar sigilo de Temer, mas o 
papel foi produzido por um agente e um 
escrivão da PF, legalmente incapaz de 
pedir a quebra.

NÃO É TRIPLÉX
Em junho passado, a PF apreendeu na 
empresa do coronel aposentado da PM 
João Baptista Lima Filho, amigo de Temer, 
um projeto de reforma de imóvel com 
nome Maristela Temer, filha do presidente, 
um recibo de pagamento em nome dela e 
um disco rígido com diversas informações 
sobre a reforma no apartamento. Eventuais 
pagamentos da empresa que tem contratos 
com órgãos públicos à filha de Temer 
poderiam indicar a dissimulação de 
vantagens indevidas, mas nenhum dos 
documentos foi até o momento cruzado 
com o sigilo bancário de Maristela, que 
também não foi quebrado. Com certeza 
porque não é um triplex, né mesmo?

JUSTIÇA SEMPRE
O juiz da 3ª Vara Federal em Mato Grosso, 
condenou o DNIT a indenizar em R$ 187,4 
mil, por danos morais, o cuiabano L.A.B., 
cujo pai C.B. morreu em um acidente na 
BR-163. Na ação, o autor contou que o 
acidente que vitimou seu pai, em 2013, foi 
ocasionado pela má-conservação da pista 
por parte do DNIT. A vitima fatal estava em 
um veículo e, por conta de buracos no 
asfalto, um dos pneus do carro estourou. 
Com isso, o motorista perdeu o controle e 
atravessou a pista contrária, colidindo com 
um caminhão, fato que ocasionou a morte 
de C.B. Mais que justo que o Estado 
indenize e acione a empreiteira que 
pavimentou o trecho.

PÉ-ESQUERDO
O PSL afirmou que pretende lançar o ex-
prefeito de Sorriso Dilceu Rossato como 
candidato ao Governo do Estado, nas 
eleições deste ano. Conhecemos Rossato 
de velhos carnavais políticos em Sorriso, 
quando estávamos na imprensa de Sinop e 
cá prá nós, o polaquinho começa com o pé 
esquerdo, haja vista, o nanico PSL, ser o 
partido pelo qual o deputado federal Jair 
Bolsonaro deverá concorrer à Presidência 
da República. Com todo respeito, outro 
Enéias, a gente num guentão não.
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Quem milita na imprensa do 
interior, geralmente vem de uma escola 
decana, de grandes jornais de capitais, 
buscar um sossego e aprender mais um 
pouco, pois é aqui, a verdadeira oficina 
in-loco, onde se conhece o verdadeiro 
jornalista, onde ele por vezes, precisa 
voltar as origens, ser o repórter de 
começo de carreira, o perdigueiro que 
buscava as reportagens. 

Com 40 anos de imprensa, 
começamos num 15 de janeiro de 1978, 
nossos primeiros passos foi como 
aprendiz de repórter, claro, que esta 
função não existe na CLT, que diga-se de 
passagem, os poderosos maquiavélicos 
revogaram em parte. Por 10 anos 
militamos como repórter policial em 
jornais diários de São Paulo, uma labuta 
e tanto, mas que nos ajudou em muito na 
faculdade de direito e vice-versa, ela 
também nos foi útil, nas redações de 
jornais, conciliada com a advocacia. 

Nosso preâmbulo abre o bate-
papo para neste 16 de fevereiro, 
homenagear os repórteres pelo seu dia 
registrado no calendário, o Dia Nacional 
do Repórter, relembrando Euclides da 
Cunha, considerado por alguns como o 
primeiro repórter do Brasil, devido à 
cobertura da Guerra de Canudos em 
1896. Na época, o autor de Os Sertões 
entrevistou presos, pesquisou arquivos 
sobre os personagens da guerra, como 
Antônio Conselheiro, e narrou para o 
Brasil, o que acontecia no arraial. 
Importante enfatizar, que nem todo 
jornalista é repórter. 

O repórter, geralmente, cobre 
uma pauta definida pelo seu chefe, o 
editor e como os jornais são divididos em 
editoria, seus profissionais também são. 
Existem repórteres de política, esportes, 
educação, cidades, mundo, economia, 
cultura, entre outros, além dos repórteres 
fotográficos, isso em grandes jornais, nas 
capitais, aqui, amigo, é como se diz, nós, 

eu, e eu, nós, de capa a capa muitas vezes, 
o pau tora e a gente se vira nos 30, tem se 
ser faz-tudo. 

Aqui, o editor as vezes se 
transmuda em repórter, fotógrafo, 
publicitário, revisor, arquivista, é um 
samba do crioulo doido, mas a fila não 
pode parar, até a colunista social, a 
eclética Rosane, salta dos babados para 
as matérias do dia adia. 

As dificuldades não se resumem 
aos diários, os semanais precisam de 
seleção editorial, adaptação factual e 
assim por diante, mas nos diários 
também, sobretudo no interior, o bicho 
pega, desde a paginação, aos leads, 
legendas de epígrafes (como dizem os 
bolivianos), titulação estética, etc. Daí, a 
importância do jornalista, seja ele 
redator ou editor, ter sido repórter um 
dia. 

O repórter, tem a função de 
investigar, pesquisar, entrevistar e 

produzir notícias e matérias para o 
jornal, a TV, rádio e internet, faça chuva 
ou faça sol, o bem profissional a área, 
está sempre em alerta para levar as 
notícias até a população. Pessoalmente, 
acredito que o repórter nasce com esta 
vocação e apenas é burilado pelo tempo, 
que nos mostra ser muito difícil formar 
um profissional de reportagem, sanando 
de curiosos, o vicio coppy-desck, 
comum após o advento da internet. 

Nada contra pesquisas, elas 
enriquecem uma reportagem, um texto, o 
que um bom repórter evita, é se viciar nas 
vikipédias da vida, afinal, a noticia 
acontece no cotidiano e sua busca, 
conteúdo e produção se restringe as seis 
v o c á b u l o s :  o  
quê?. .como.. .onde?. . . . . .quando. . .  
porquê...com quem? Pronto, aí está o 
hexágono para uma noticia, o resto é com 
o repórter, que recebe aqui o abraço do 
amigão velho de guerra.

Acredito na pasteurização do 
namoro e do prazer sexual transformado 
em produto de consumo, muito bem 
manipulado pelo marketing. Isso é sem 
dúvida um subproduto da revolução 
sexual dos anos 60.Ainda que ninguém 
mais leve a sério as idéias de Wilhelm 
Reich (ele acreditava, por exemplo, que a 
liberação sexual traria o socialismo), algo 
daquele discurso forjado na esteira do 
feminismo, da pílula anticoncepcional e 
na crença de que o homem é senhor do 
próprio destino permaneceu, apesar da 
AIDS e  de  a lgumas  o fens ivas  
conservadoras. Ao mesmo tempo, 
v ivemos  a  fase  dos  sexó logos  
r e s p o n d e n d o  p e r g u n t a s  d o s  
telespectadores em transmissão pela 
televisão, pela internet, em revistas e 
jornais.

Em jogo a orientação sexual do 
jovem com o respaldo da ciência, 

assegurando o crédito dos programas e 
colunas. Revistas femininas e masculinas, 
tanto em formato papel, em CD-ROM e 
em sites na internet, tornaram-se 
verdadeiras enciclopédias do sexo; 
abordando da anatomia as parafilias (cada 
um de um grupo de distúrbios 
psicossexuais em que o indivíduo sente 
necessidade imediata, repetida e 
imperiosa de ter atividades sexuais, em 
que se incluem, por vezes, fantasias com 
objeto não humano, auto-suprimento ou 
auto-humilhação, ou sofrimento ou 
humilhação, consentidos ou não, de 
parceiro. Deste grupo fazem parte o 
exibicionismo, o fetichismo, a frottage, a 
pedofilia, o masoquismo sexual, o 
sadismo sexual e o voyeurismo) que a 
maioria de nós desconhecia. Inexiste 
portal na Internet que não dedique 
gigabytes ao assunto.

O modelo site de comunidade e 

amizades, além dos programas de 
orientação sexual e namoro na TV, 
obviamente estão longe de propor a 
anulação dos tabus sexuais. O uso ritual 
da tecnologia serviria para desrecalcar a 
experiência da morte individual, pois “a 
internet seria um terreiro eletrônico”, diz 
Zé Celso Martinez. Todos são até bem-
comportados demais para o meu gosto, o 
que o torna um pouco maçante e artificial. 
Mas eles  colocam-se como um jogo de 
“livres” escolhas que é a metáfora perfeita 
- a exemplo do cadastro de informações 
gerais sobre o usuário - de uma 
sexualidade alienante e alienada, que é 
mercadoria mas se pretende como 
intermediador ou praça vir tual .  
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor 
e pedagogo de Presidente Prudente, São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
Origens (1980-2010 – ensaios e artigos, 
2011) e Sombras da Teia (contos, 2016)
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feiras, das 14 às 15:30 e das 15:30 
às 17 horas; Trompa, 6, as terças e 
quintas-feiras, das 17 às 18:30 e 
das 18:30 às 20 horas; Trompete, 
6, as terças e quartas-feiras, das 8 
às 9:30 e das 9:30 às 11 horas; 
Viola de arco, 8, as quintas e 
sextas-feiras, das 8 às 9:30 e das 
9:30 às 11 horas e Violino,10, as 
segundas e terças-feiras, das 
15:30 às 17 horas e das 17:30 às 
19 horas. 

Maiores informações 
podem ser obtidas com o maestro 
doutor Erizane Nunes Mota, 
coordenador do Projeto Sinfonia, 
pelo telefone (65) 3221-0051.

 P ro j e to  S in fon ia ,  Od e s e n v o l v i d o  p e l a  
Universidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat), 
anuncia que o projeto musical 
está com 46 vagas abertas para 
aulas de clarinete, saxofone alto, 
saxofone tenor, trombone, 
trompa, trompete, viola de arco e 
violino.

As aulas iniciam no dia 19 
de fevereiro. As matrículas 
encontram-se abertas  desde o 
ultimo dia 5 e prosseguem até a 
próxima segunda feira, 19 de 

fevereiro, das 14h00 às 17h00 na 
Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proec) e na Sede da 
Reitoria da Unemat, localizada na 
Avenida Tancredo Neves, 1095, 
Cavalhada, em Cáceres.

As vagas estão assim 
distribuídas: 6 para Clarinete, as 
terças e quartas-feiras, das 8 às 11 
horas e das 13 às 16 horas; 
Saxofone alto, 3, as segundas e 
quartas-feiras, das 15 às 16:30; 
Saxofone tenor, 3, as segundas e 
quartas-feiras, das 15 às 16:30; 
Trombone, 4, as terças e quartas-

apoio de minha família, do meu 
marido Felintho e de meu filho 
Thomás. Convidei a Cristiane 
para estar comigo, porque sei que 
a experiência dela será vital para 
realizarmos um bom trabalho. 
Hoje conversei com servidores, 
coordenadores e juntos vamos 
conseguir vencer os desafios da 
educação".  Falou a  nova 
secretária Eliene Dias.

Ela continuou, "Quero 
estar presente nas escolas, pois é 
lá que é realizada a educação, por 

servidores.A ex-secretária de 
Educação Cristiane Barbosa, 
falou sobre a transição, "Conheço 
os desafios da pasta e como 
servidora da educação estou a 
disposição da Eliene. Fiz o meu 
melhor e sei que com a força 
política da nossa vice-prefeita 
conseguiremos verbas e apoio 
para nossa educação".

"Não é a primeira vez que 
o prefeito me convida para 
assumir uma secretaria. O 
diferencial desta vez é que tive o 

 Prefeito Francis Maris OCruz assinou anteontem, 
14, o decreto de posse da 

vice-prefeita Eliene Liberato 
Dias  como secre tá r ia  de  
educação. Participaram da 
solenidade os vereadores Cláudio 
Henrique, José Eduardo Torres, 
Wa g n e r  B a r o n e ,  C é z a r e  
Pastorello e Valdeníria Dutra. O 
Vereador Cláudio Henrique falou 
que a câmara é parceira da 
secretaria de educação. "Nós 
vereadores sempre estivemos 
juntos da pasta e agora com a 
Eliene daremos todo o apoio 
necessário para que a educação 
nosso município continue 
melhorando."

Ta m b é m  e s t i v e r a m  
presentes na cerimônia o 
secretário de administração, 
Maicon Oliveira, de fazenda, 
Júlio Borges, de Assistência 
Social, Eliane Batista, de Saúde, 
Roger Alessandro, o Diretor da 
Águas do Pantanal, Paulo 
D o n i z e t e ,  a  d i r e t o r a  d a  
PreviCáceres, Luana Piovesan, 
também esteve presente o 
Presidente do Conselho de 
Educação, Luiz Aurélio, além de 
diretores, coordenadores e 

 Polícia Militar de ACáceres prendeu duas 
pessoas, sendo uma 

menor, por porte ilegal de arma e 
tentativa de homicídio. A ação 
aconteceu na noite da terça-feira 
(13), no bairro DNER, depois dos 
po l i c i a i s  r ecebe rem uma  
denúncia de que um homem 
estava de posse de arma de fogo e 
ameaçando uma terceira pessoa. 
Quando os militares chegaram ao 
local informado foram recebidos 
por disparos de arma de fogo, 
revidando e conseguindo inibir a 
ação criminosa.

Aos policiais, a menor 
confirmou ser comparsa do 
homem que atirou contra os 
policiais e disse que a intenção 
era matar um desafeto de ambos. 

Com os suspeitos, a polícia 
apreendeu uma arma calibre 38, 
quatro munições, sendo duas 
intactas e duas deflagradas, dois 
aparelhos celulares e R$ 65 em 
dinheiro.

A dupla foi encaminhada 
para a Delegacia e o revólver e as 
munições foram apreendidas. 
Ainda na noite da terça-feira, no 
bairro Jardim Cidade Nova, em 
Cáceres, a Polícia Militar 
apreendeu um menor que estava 
com uma arma de fogo calibre 22.  
Em rondas pela região, os 
militares abordaram o suspeito e 
ao fazer a busca pessoal 
encontraram o revólver sem 
munição .  O suspe i to  fo i  
encaminhado para a Delegacia e a 
arma foi apreendida.

isso preciso do apoio dos 
diretores. Temos 42 escolas no 
município, sei que temos algumas 
que precisam de reformas 
urgentes e já estou fazendo 
contatos para conseguir recursos 
para melhorar a estrutura da 
educação em Cáceres".

O Prefeito Francis Maris 
finalizou a solenidade "hoje 
usamos 80% do Fundeb no 

pagamento dos professores, e 
ainda precisamos usar recurso 
próprio para realizar o pagamento 
dos demais funcionários e 
investimentos. Sei o tamanho do 
desafio e acredito que a vice-
prefeita tem capacidade de gerir, 
tanto administrativamente, 
quanto pedagogicamente, esta 
que é uma das secretarias mais 
importantes de nossa gestão".

PASTA-DESAFIO

Vice-Prefeita assume a
secretaria de educação

Eliene disse não ser a primeira vez que o prefeito a convida para assumir uma secretaria e que quer estar presente nas escolas, onde se realiza a educação

Assessoria c/ Redação

Nova Secretária Eliene disse já estar agilizando contatos   

Foto: Luiz Henrique

PROJETO SINFONIA

Banda da Unemat Cáceres abre 46 
vagas para aulas de 8 instrumentos
Assessoria c/ Redação

Maestro Dr. Erizane Nunes Mota, comanda o projeto    

Foto: Arquivo

Trabuco com munições apreendidos por policiais   

Foto: PM/MT

TIROS EM POLICIAIS

Menor diz que comparsa
queria executar desafeto 
F.M c/ Redação
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 Grupo de Patrulhamento OT á t i c o  d a  P o l i c i a 
Rodoviária Federal de 

Pontes e Lacerda apreendeu na 
tarde da última segunda-feira 
(12), cerca de 6 kg de cocaína 
pura durante uma fiscalização de 
r o t i n a  e m  u m  ô n i b u s  d e 
transporte coletivo, que seguia de 
Lima, no Peru, para São Paulo e 
passava pela cidade.

Durante a fiscalização os 
P o l i c i a s  p e r c e b e r a m  u m 
compar t imento  d iv i sor  de 
cabines dos dois motoristas que 
se revezam na viagem existente 
no interior do veículo, algo 
suspeito e foi feita a verificação, 
que logrou frutífera, com a 
localização da droga que estava 
escondida camuflada envolta em 
camisetas junto a demais peças de 
roupas.

O s  s e i s  t a b l e t e s  d e 
cocaína pura de alto grau, 
segundo um dos motoristas, que 
assumiu a propriedade, estavam 

sendo levados para vender em 
São Paulo, capital.

Os motoris tas  foram 
encaminhados para delegacia de 
Polícia Civil  e aquele que 
assumiu a bronca, segurou o pau 
da bandeira, foi autuado em 

flagrante delito pelo crime de 
tráfico internacional de drogas, e 
colocado à disposição da justiça, 
numa das celas do cadeião de 
Pontes e Lacerda, seguindo o 
ônibus sua viagem com os demais 
45 motoristas.

sol surge mais cedo (alvorecer) e 
põe-se mais tarde (entardecer). 
Por este motivo, para aproveitar 
melhor a luz natural, foi instituído 
o adiantamento do relógio em 
uma hora em relação do horário 
legal.

C o m o  v a n t a g e m ,  o 
governo destaca que durante este 
horário, ocorre uma redução do 
consumo de luz artificial, ou seja, 
d a  e n e r g i a  e l é t r i c a , 
principalmente, para iluminação, 
e aumento das horas de lazer, 
visto que escurece mais tarde. 
Assim, o melhor aproveitamento 
da luz do sol traz benefício geral à 
população, seja para o lazer ou 
para atividades comerciais, a 
indústria, o turismo e, também, 
ganhamos com os benefícios 
ecológicos e a preservação do 
meio ambiente.

Desde 2008, foi fixada a 
data de início e término do 
Horário de Verão no Brasil, que 
deve começar à zero hora do 
terceiro domingo de outubro e 
terminar à zero hora do terceiro 
domingo de fevereiro do ano 
seguinte (mas, se coincidir com o 
domingo de carnaval, o horário é 
p ro r rogado  por  ma i s  uma 
semana). 

Este ano, o horário de 
verão começa no dia 21 de 
outubro e prossegue até o dia 16 
de fevereiro de 2019.

 h o r á r i o  d e  v e r ã o , Oiniciado em outubro do 
ano passado, termina à 

meia-noite de amanhã, sábado 
(17) e com a normalização dos 
relógios, que devem ser atrasados 
em uma hora, o domingo já 
começa com uma hora a mais que 
o dia anterior, portanto mais uma 
hora de repouso e sono para quem 
não trabalha em escala noturna 
neste período.

A mudança, que pode ser 
extinta, é adotada no Brasil desde 
1931 para os moradores do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal.

O principal objetivo é a 
economia de energia, com menor 
consumo no horário de pico, 
utilizando a luz natural. O 
governo chegou a discutir o fim 
do horário de verão após um 
estudo do Ministério de Minas e 
Energia que apontou que a 
m e d i d a  n ã o  r e s u l t a  e m 
significante economia de energia, 
já que o maior consumo acontece 
devido a temperatura.

Quem defende o horário 
de verão, alega que durante a 
primavera e o verão, em grande 
parte do Brasil, os dias são mais 
longos do que as noites, ou seja, o 

 Policia Militar de Pontes Ae Lacerda, através da 
Força Tática estavam em 

patrulhamento de rotina quando 
avistaram uma motocicleta roxa 
que vinha em zig zag pelo bairro, 
seu condutor dirigia em visível 
estado de embriaguez. 
 O fato aconteceu no 
último final de semana no bairro 
Jardim Santa Fé e o condutor 
Paulo da Silva, 45, foi abordado 
com sua motoca maluca, sendo 
que na checagem os policiais 
bateram na tecla certa.

O tal motociclista estava 
sem lenço e sem documentos, de 
i d e n t i f i c a ç ã o  p e s s o a l ,  d a 
motocicleta ou CNH. 

N ã o  t i n h a  n a d i n h a 
mesmo, além da atitude abusiva 
mesmo, representando real 
perigo para si e para outrem, 
sendo detido e encaminhado ao 
C I S C  p a r a  a s  d e v i d a s 
providencias. Como não pagou 
fiança, foi pro xilindró e a 
motoca, ficou guinchada com os 
homens da lei.

VOLTA DO PONTEIRO

Horário de Verão acaba
a meia noite de amanhã

Quem defende o horário diz que na primavera e o verão os dias são mais longos do que as noites, com economia de energia, devido menor consumo no horário de pico

Da Redação

Domingo 18, começa com o horário normal em todo o país    

Foto: Renata Martins

LIMA / SÃO PAULO

Tático da PRF prende motorista
com seis kg de cocaína em ônibus
PRF c/ Redação

Ônibus fazia a linha Peru/SP com a droga escondida    

Foto: PRF/MT

Paulo Silva estava sem nenhuma identificação   

Foto: PM/MT

SEM DOCUMENTOS

Policia reboca motoqueiro
que ziguezagueava na rua

Da Redação
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Rota do Oeste, que administra a via, a 
colisão foi do tipo transversal e 
ocorreu no km 508, próximo ao trevo 
de Santo Antônio do Leveger.

Ainda na terça, duas pessoas 
morreram durante um acidente com 
um carro roubado em Várzea Grande. 

De acordo com a Polícia Militar, o 
assaltante que conduzia o veículo 
perdeu o controle ao avistar a viatura 
da Polícia e bateu em um caminhão. 

O passageiro morreu no local 
do acidente e o motorista foi 
socorrido, mas morreu no hospital.

elos menos quinze morreram Pem acidentes nas rodovias de 
Mato Grosso durante o 

feriadão de Carnaval. Entre as vítimas, 
estão uma servidora pública, uma 
cantora e um bebê de apenas sete 
meses. O primeiro caso ocorreu na 
noite da sexta-feira (9)  na BR-070, em 
Primavera do Leste, quando o 
motorista de um Fiat Siena, com 
placas de Ilha Solteira (SP), bateu na 
traseira de um ônibus escolar, ficou 
preso às ferragens e não resistiu aos 
ferimentos. A identidade da vítima 
ainda não foi divulgada pela polícia.

O segundo foi registrado no 
final da tarde de sábado (10) na BR-
364, próximo de Pedra Preta, ocasião 

em que a cantora Cinthia Savini, 19, e 
o namorado dela, o músico Wender 
Nascimento, 23, estavam em um 
Chevrolet Vectra prata que capotou, 
saiu da pista e atingiu uma árvore. 
Cinthia não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local. Já Wender foi 
socorrido e encaminhado para uma 
unidade de saúde.

Na tarde de domingo (11), a 
servidora pública de Água Boa, Iacma 
Sousa, 34, morreu após capotar o 
veículo que conduzia em uma estrada 
vicinal da cidade. Ainda no domingo, 
quatros pessoas da mesma família 
morreram em um grave acidente entre 
um Peugeot 206 e uma caminhonete, 

em Cocalinho.
O Peugeot em que eles 

estavam bateu na traseira da 
caminhonete, que estava estacionada 
na avenida principal da cidade. Duas 
vítimas eram menores de idade, uma 
menina de 16 anos e outra de 7. Os 
outros dois foram identificados como 
Cleyton Nascimento de Lima, 21, e 
Miriam Alves, 32.

Já na tarde de segunda-feira 
(12), um ciclista morreu após ser 
atropelado por uma Toyota na BR-
163, entre Sinop e Itaúba. 

A identidade dele não foi 
divulgada pela polícia e na mesma 
segunda-feira, outras quatro pessoas 
morreram em uma colisão entre dois 
veículos na MT-423, entre Cláudia e 
Sinop.

Camila Costa de Oliveira, 19, 
o marido dela, Reginaldo Riger 
Machado, 21, Carina Costa de 
Oliveira, 19, irmã gêmea de Camila, e 
um bebê de sete meses, filho de 
Carina, estavam em um VW Gol 
voltando de Cláudia em direção a 
Sinop, quando o veículo ficou 
descontrolado em uma curva. Uma 
picape Fiat Strada vinha na direção 
oposta e não conseguiu desviar do 
Gol. A picape bateu na lateral do carro 
de passeio, que ficou totalmente 
destruído.

Na terça-feira (13), uma 
pessoa morreu após uma carreta e um 
ônibus colidirem na BR-070, em 
Cuiabá. Segundo a concessionária 

 forte chuva registrada na quarta-Afeira (14) provocou alagamentos 
e deixou bairros ilhados, em 

Mirassol d'Oeste na região de Cáceres. 
 Na área do córrego do André, 
por exemplo, a água transbordou e 
impediu a passagem de carros e 
pedestres na Rua Senador Henrique de 
La Roque. Imagens gravadas por 
moradores mostram que o volume de 
água transformou a rua num verdadeiro 
rio. Os moradores não conseguiam 
atravessar. 

O s  c a r r o s  t a m b é m  s e  
aproximavam, mas eram obrigados a 
voltar, pois não conseguiam passar por 
causa da água.

A moradora Alana Luz conta 
que, apesar dos transtornos, essa 
situação é comum. “Toda vez que chove, 
o córrego do André transborda e alaga as 
ruas senador Henrique de La Roque e 
Tancredo Neves”. 

De acordo com a Polícia 
Militar, não houve nenhuma ocorrência 
grave, por causa da chuva.

 encido o período do defeso da Vpiracema em rios da bacia do 
Paraguai em Mato Grosso, a 

prefeitura de Cáceres dá continuidade 
no projeto “Peixe Santo”, que é a venda 
de peixes a preços populares para a toda 
a população. A secretaria de agricultura 
informa que a durante a quaresma, 
período de 40 dias que antecede a 
Páscoa, o caminhão do peixe estará 
todos os sábados atendendo na praça de 
eventos do FIPe, começando amanhã, 
17, destacando-se que todo o peixe 
vendido vem direto dos tanques da 
agricultura familiar.

Desde que começou o projeto a 
gestão municipal de Cáceres tem dado o 
total apoio para que os piscicultores 
comercializem o peixe diretamente para 

o consumidor, assim, o produtor tem um 
melhor preço e melhora sua renda. Esta 
tem sido a tonica do governo Francis 
neste aspecto comercio/consumo.

“Nesse projeto todos saem 
ganhando, porque oportuniza aos 
piscicultores vender o seu produto sem 
atravessadores tendo um lucro maior, 
estando em contado direto com o 
consumidor final podendo conhecer 
melhor as preferências de quem 
consome o seu produto; e a população 
que compra o seu peixe para  com um 
preço acessível, além de fomentar o 
comercio local e fortalecer o pequeno 
piscicultor. 

Quero desejar a todos uma 
abençoada semana santa,” concluiu o 
prefeito Francis.

REGISTRO GERAL

Balanço aponta 15 mortes no
feriadão de carnaval em MT

Acidente mais grave aconteceu domingo, quando o Peugeot 206 bateu na traseira de uma caminhonete, em Cocalinho, resultando em quatro vitimas fatais

M.N c/ Redação

No acidente mais grave Peugeot bateu em camioneta: 4 mortos   

Foto: Whatsapp

AGUACEIRO

Forte temporal alaga ruas de
bairros em Mirassol D'Oeste

G1 c/ Redação

Rua se transformou em pequeno rio no centro da cidade  

 Foto: Alana Luz

SÁBADO NA PRAÇA

Quaresma traz de volta
caminhão do peixe santo
Assessoria c/ Redação

Caminhão estará atendendo sábado na Praça da Sicmatur   

Foto: Ronivon Barros
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anexo, esse armamento militar eleva a 
c a p a c i d a d e  d e  d i s s u a s ã o  e  
intimidação social, provoca maiores 
d a n o s  f í s i c o s ,  a u m e n t a  a  
probabilidade de morte, reduz a 
capacidade de defesa, desafia os 
órgãos de segurança pública, 
reduzindo sua capacidade de controle 
social, e assegura o cometimento de 
outros crimes.O armamento restrito, 
c o m o  a r m a s  a u t o m á t i c a s ,  
metralhadoras, fuzis e miras a laser, só 
pode ser usado pelas Forças Armadas, 
P o l í c i a  F e d e r a l  e  p e s s o a s  
devidamente autorizadas pelo 
Exército.

“Foi se criando um consenso 
que pode ter um verdadeiro exército 
de pessoas com fuzis e a polícia não 
pode fazer nada. Se o agente fizer, 
corre risco de ser punido e preso. 
Temos que dar instrumentos para que 
eles se sintam protegidos em proteger 
a sociedade. A Segurança Pública tem 
sido tema de discussão em tudo 
quanto é roda. O cidadão está 
percebendo que não tem mais aquela 
barreira que o protegia”, disse o 
senador.

Atualmente, a matéria está 
em anál ise  na  Comissão de  
Constituição, Justiça e Cidadania 
(Secretaria de Apoio à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) de 
forma terminativa. Por isso, se for 
aprovada poderá seguir diretamente 
para a Câmara de Deputados.
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 agente da Policia Rodoviária Ofederal e senador por Mato 
Grosso, José Medeiros 

(Podemos), propôs um projeto de lei 
para autorizar os agentes de segurança 
pública a matar ou lesionar quem 
porta ilegalmente arma de fogo de uso 
restrito, como fuzis. Se aprovada, a 
ementa irá alterar o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal e tratará o fato como 
legítima defesa.

O projeto de lei n° 352, de 
2017, cria “presunção jurídica de 
legítima defesa de terceiros, ou 
legítima defesa da sociedade, quando 

o agente de segurança pública mata ou 
lesiona quem porta ilegalmente arma 
de fogo de uso restrito, representando 
perigo direto e iminente à integridade 
física das pessoas próximas”.Vale 
lembrar que o Anexo do Decreto nº 
3.665, de 2000, que trata da 
fiscalização de produtos controlados 
no Brasil, elenca as seguintes 
características das armas de uso 
restrito: automáticas, com munição 
que tenha, na saída do cano, energia 
superior a determinado valor de 
referência, determinado valor mínimo 
de calibre, etc.

Ainda conforme o mesmo 

 Ministério Público Estadual O(MP-MT) instaurou um inquérito 
civil para apurar uma suposta 

fraude no Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) que estaria sendo 
cometida pela Universidade de Cuiabá 
(Unic). O órgão suspeita que a instituição 
particular de ensino superior esteja 
incluindo “valores acima do montante 
atribuído ao semestre”, superfaturando o 
financiamento, que é uma política pública 
do Governo Federal.
 A portaria que oficializou a 
investigação foi assinada pelo promotor 
de Justiça Ezequiel Borges no último dia 
7 de fevereiro. Além do suposto 
superfaturamento, o MP-MT também 
acusa a Unic de não repassar “informação 
documentada sobre os  crédi tos  
decorrentes de tais operações”.

De acordo com a portaria, o caso 
deve ser enquadrado na legislação 
referente ao direito do consumidor 
imputando a Unic a suposta “prática 
abusiva”. Caso a denúncia se confirme, o 

MP-MT pode oferecer uma denúncia à 
Justiça que pode condenar a instituição de 
ensino por ato de improbidade 
administrativa, uma vez que tratam-se de 

recursos públicos. A Universidade de 
Cuiabá foi fundada em abril de 1988 e 
possui  mais  de 20 mil  a lunos 
matriculados no curso superior.

LEI VERDUGO

Senador de MT propõe lei
que autoriza policia matar

Medeiros que assumiu no senado, a vaga de Taques, age como se estivesse com
a farda da PRF e exaspera os limites respeitados pelos policiais no direito a vida

Senado c/ Redação

Senador José Medeiros extrapola o exercício regular de direito   

Foto: Arquivo

FRAUDE AO FIES

Unic é investigada suspeita de 
superfaturar as mensalidades

MPE c/ Redação

Universidade de Cuiabá está sob investigações do MPE    

Foto: Arquivo
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feira (26), também na Arena. Para 
fechar sua participação na fase 
classificatória, o Mixto irá até a 
cidade de Poconé enfrentar o time 
local. 

Este duelo está marcado 

para o dia 4 de março, no estádio 
Neco Falcão. Para se livrar de vez 
do descenso e ter chance de se 
classificar para próxima fase, o 
Mixto terá que vencer os três 
últimos jogos.

pós sofrer duas derrotas Aconsecutivas, contra o 
Goiás no Gigantão por 1 a 

0 na Copa do Brasil e por 2 a 1 
contra o União, no Luthero Lopes 
pelo Estadual, o treinador do 
Sinop Futebol Clube, Paulo 
Foiani, disse que a única 
mudança que deve ocorrer no 
time para o próximo confronto é a 
substituição do meia Pitty que foi 

expulso, levou amarelo no 1º 
tempo após falta grave e 
vermelho no 2º por reclamação 
no confronto contra o Colorado - 
e tem que cumprir uma rodada de 
suspensão.

“Em Rondonópolis, após 
a confronto com o Goiás, os 
jogadores ainda não estavam 
100%. Tivemos uma viagem 
desgastante de 13h00, mas 

mesmo assim, tivemos um bom 
desempenho no primeiro tempo, 
saímos na frente (com Cleberson 
Tiarinha) e no final eles 
empataram. Por isso haverá só 
esta mudança”, disse Foiani.

O técnico avaliou que no 
segundo tempo tiveram grandes 
jogadas. “Geramos situações de 
gol, mas o goleiro fez grandes 
defesas. Faltando 20 minutos, 
Pitty foi expulso, ainda assim 
conseguimos segurar a pressão 
até os 41, quando eles viraram o 
jogo”. David recebeu lançamento 
na pequena área, mandou de 
cabeça e ampliou para o União.

Neste sábado (amanhã), 
pela 7ª rodada do Mato-grossense 
o Sinop recebe o Poconé, no 
estádio Gigante do Norte, às 
20h00. 

O União encara o Dom 
Bosco, na Arena Pantanal, às 
17h00. A atual classificação é: 
Cuiabá, 16 pontos; Luverdense, 
10 Sinop, 10; Operário de Várzea 
G r a n d e ,  8 ;  U n i ã o  d e  
Rondonópolis, 8 - Dom Bosco, 8; 
Ação, 7; Poconé, 5; Mixto – 3 e 
Araguaia – 1.

m dia após a derrota de 3 Ua 2 para o Dom Bosco 
pela sexta rodada do 

Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, o ex-
jogador Souza do Cacerense, o 
conhecido Souzinha,  treinador 
do Mixto, jogou a toalha, o boné e 
pediu pra sair. 
 Ele entrou num acordo 
com a diretoria do clube e deixou 
o comando técnico da equipe, que 
é a penúltima colocada do 
Estadual com apenas três pontos 
s o m a d o s  n a  t a b e l a  d e  
classificação.

Foi a quinta rodada do 
Alvinegro da Vargas na disputa. A 
campanha do time mixtense só 

não é pior que a do Araguaia, que 
é o lanterna com apenas um ponto 
ganho. Se a primeira fase do 
campeonato terminasse hoje, o 
Mixto estaria rebaixado para a 
segunda divisão.

Até ontem, a diretoria 
alvinegra ainda não havia 
acertado a contratação de um 
novo treinador. O ex-goleiro Júlio 
César Nascimento é quem 
assumiu os treinamentos de 
forma interina até encontrar um 
novo profissional. 

O ex-presidente do clube, 
Hélio Machado, já havia aberto 
n e g o c i a ç ã o  c o m  a l g u n s  
treinadores. De acordo com ele, 
há técnicos de várias partes que 

demonstraram interesse em vir 
comandar o Mixto, que está 
priorizando o não rebaixamento à 
segundona em 2019.

Machado não quis revelar 
nomes, mas a tendência é fechar 
com algum treinador de São 
Paulo ou de Mato Grosso do Sul. 
Com uma campanha ruim, o 
Alvinegro da Vargas ainda tem 
três jogos válidos para fechar a 
primeira fase do campeonato. 

O próximo compromisso 
está marcado para domingo, às 
15h00, diante do vice-líder 
Luverdense, na Arena Pantanal.

Depois, a equipe medirá 
forças com o Ação, na partida 
marcada para próxima segunda-

PULOU DO BARCO

Souzinha joga o boné depois
do azulão derrotar o Mixto

Foi a quinta rodada do Alvinegro da Vargas na disputa. A campanha do time mixtense só não é pior que a do Araguaia, o lanterna com apenas um ponto ganho

S.N c/ Redação

Souzinha não esquentou o banco do Mixto em Cuia   

Foto: Arquivo

Foiani não mudará o Galo  
mesmo após duas derrotas

NÃO DESISTE

S.N c/ Redação

Sinop encara amanhã o Cavalo de Poconé em casa   

Foto: Globo Esporte
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A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Aquário, 
chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de 
um eclipse marcando o início de um 
período de mudanças importantes em 
seus relacionamentos sociais e amizades. 
Um novo projeto em equipe pode ser o 
causador dessas mudanças.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Aquário, 
chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de um 
eclipse marcando o início de um período 
de mudanças importantes em sua vida 
profissional e planos de negócios. O 
sucesso e o reconhecimento chegam 
depois de um tempo de muita luta.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Aquário, 
chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de 
um eclipse marcando o início de um 
período de mudanças importantes nos 
projetos de médio prazo, especialmente 
os que envolvem viagens e contato com 
pessoas e empresas estrangeiras.

A Lua começa um novo ciclo, entra 
na fase Nova nos últimos graus de 
Aquário, chega unida a Mercúrio, em 
ótimo aspecto com Urano e 
acompanhada de um eclipse 
marcando o início de um período de 

mudanças emocionais. Você passa por um processo de 
aprofundamento e limpeza em seus sentimentos.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de 
Aquário, chega unida a Mercúrio, em 
ó t imo aspec to  com Urano  e  
acompanhada de um eclipse marcando 
o início de um período de mudanças 
importantes nos relacionamentos, 
pessoais e profissionais. um namoro 

ou uma sociedade comercial pode começar.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Aquário, 
chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de 
um eclipse marcando o início de um 
período de mudanças importantes em sua 
rotina, especialmente a de trabalho. Um 
novo projeto ou emprego pode ser o 

causador dessas mudanças.

A Lua começa um novo ciclo, entra 
na fase Nova nos últimos graus de 
Aquário, chega unida a Mercúrio, em 
ótimo aspecto com Urano e 
acompanhada de um eclipse 
marcando o início de um período de 
mudanças importantes em sua rotina. 
Uma viagem ou um novo contrato de 

trabalho pode ser o causador dessas mudanças.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de 
Aquário, chega unida a Mercúrio, em 
ó t i m o  a s p e c t o  c o m  U r a n o  e  
acompanhada de um eclipse marcando 
o início de um período de mudanças 
importantes em seu coração. Um 
romance pode começar a ser desenhado 
pelo Universo nos próximos meses.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de seu 
signo, chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de 
um eclipse marcando o início de um 
período de mudanças importantes em 
todos os setores de sua vida. Um novo 
projeto de trabalho ou um novo amor 
podem fazer a diferença.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Aquário, 
chega unida a Mercúrio, em ótimo 
aspecto com Urano e acompanhada de 
um eclipse marcando o início de um 
período de mudanças importantes em 
s u a  v i d a  d o m é s t i c a  e  n o s  
relacionamentos em família. A compra 
ou venda de um imóvel não está 
descartada.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de 
Aquário, chega unida a Mercúrio, em 
ó t i m o  a s p e c t o  c o m  U r a n o  e  
acompanhada de um eclipse marcando 
o início de um período de mudanças 
importantes em suas emoções, que 
passam por um momento de reciclagem 

e mudanças. Aprenda a meditar.

By Rosane Michels

A Lua começa um novo ciclo, entra na fase Nova nos 
últimos graus de Aquário, chega unida 
a Mercúrio, em ótimo aspecto com 
Urano e acompanhada de um eclipse 
marcando o início de um período de 
mudanças importantes em sua vida 
material e financeira. Um novo 
contrato de trabalho pode trazer o 

aumento desejado em seus rendimentos.

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

Também trocando de idade hoje Ronilce de Sá, a quem 
desejamos um dia maravilhoso e que essa data se repita por 
muitos e muitos anos.

Parece que o cupido acertou em cheio o 
coração de Ariane Silva e Julio Cesar 
Donizetti Rodrigues, que estão vivendo os 
mais belos momentos proporcionados pelo 
amor. Que Deus abençoe esse amor. 
Torcemos por vocês.

No rol dos aniversariantes de hoje a querida Bodoia Pires apaga 
velinha e recebe os carinho especial do esposo, das filhas e netos. 
Que seu dia seja repleto de alegrias e que a felicidade permaneça 
sempre do seu lado. Feliz Aniversário!

Completou 8 aninhos de vida a gatinha Maria Eduarda Cunha 
Garcia que festejou a data envolto as manifestações de carinho dos 
familiares e amiguinhos. Que Papai do Céu derrame muitas 
bênçãos nesse novo ano de vida. Felicidades Mil!!!

Fazer aniversário é 
celebrar a vida. E 
quem amanheceu 
festejando mais um 
ano foi o amigo Elias 
Rocha (Garboso) a 
quem enviamos votos 
de paz,  saúde e  
prosperidades. Que 
Deus te conceda uma vida repleta de vitórias e conquistas. 
Parabéns!!!
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