
No momento em que, no Congresso 
Nacional, são debatidos temas relacionados 
à corrupção e a outros crimes, recordo-me 
que há exatos 26 anos acontecia o que se 
denominou “CPI do Orçamento”. Nessa 
comissão especial eram analisados 84 
disquetes, então apreendidos na construtora 
Norberto Odebrecht, quando se encontrou 
uma crônica dedicada a quem não tem 
namorado, redigida em um estilo muito 
peculiar, sem identificação da autoria.

Em meio à complexa realidade 
envolvendo políticos supostamente 
corruptos, surgiu o texto poético de 
inquestionável qualidade. O poder paralelo, 
que já àquela época causava danos ao País, 
mostrava um lado cultural inesperado. 

Mesmo sob o risco de ser punido por 
vazar informações confidenciais, o técnico 
da Prodasen que descobriu o misterioso e 
indecifrável texto em meio à apuração dos 
fatos, emocionado pela beleza e sabedoria 
contidas na obra, tirou cópias e as distribuiu 
no Congresso.

Entretanto, à luz dos objetivos da 
CPI, seria alguma mensagem em código 
cifrado? Revelaria novos envolvidos nos 
crimes investigados? Como um possível 
corruptor poderia escrever com tanta 
sensibilidade e perfeição? Ninguém se 
interessou em saber as respostas. Todos 
buscavam os valores das propinas e os 
nomes dos parlamentares que as teriam 
recebido. Literatura não era o foco.

Até porque, observando o conteúdo, 
se tratava de um romântico ensinamento. O 

texto mostrava que não ter namorado era 
“tirar férias do melhor de si”, e a conclusão 
final recomendava uma dose de insanidade 
para evitar a solidão: “Enlou-cresça”. Só 
não considerava o extremo em apelar para a 
condição de mal acompanhado, como no 
caso dos investigados e suas relações com a 
empresa apontada como corruptora.

Entre inúmeros desvios de recursos 
públicos feitos pelos deputados e senadores 
que ficaram conhecidos como os “Anões do 
Orçamento”, surgia algo metafórico e que, 
por ser atípico, gerou piadas entre os 
parlamentares. O senador gaúcho José Paulo 
Bisol (PT), ironizou: “É... Os brutos 
também amam”. Já o deputado baiano 
Benito Gama (PFL), arriscou a rima: “A CPI 
do Orçamento mais parece um tormento. 
Tem de tudo um pouco, e o pior é ouvir 
lamento”.

O deputado Gedel Vieira Lima 
(PMDB-BA), um dos envolvidos nas 
denúncias, era dos que mais reclamava da 
acusação junto aos membros da CPI. E isso, 
no espírito do texto encontrado, gerava mais 
versos. A ele atribui-se a frase dita a um dos 
investigadores: “Se você é vidente, verá que 
sou inocente! ”. Pelo visto, não era. Em um 
apartamento que lhe foi emprestado por um 
amigo, na cidade de Salvador (BA), 24 anos 
depois, a Polícia Federal encontrou nove 
malas e sete caixas de papelão que somavam 
51 milhões de reais e 2,688 milhões de 
dólares.

O que se descobriu, afinal, além de 
que há quase três décadas já havia corrupção 

endêmica envolvendo empreiteiras de obras 
públicas, parlamentares e gestores 
públicos? Que isso poderia ter sido evitado 
desde então, sem causar tanto prejuízo ao 
Bras i l?  Não,  o  problema seguiu  
acontecendo e se agravando. A novidade 
ficou por conta do texto poético ser apenas 
trabalho universitário da filha de um dos 
diretores da Odebrecht que, por acaso, 
misturou-se com os demais disquetes do que 
se revelou ser o Setor de Operações 
Estruturadas (entenda-se “Propinoduto”) da 
construtora.

Outra descoberta foi que a 
imaginada mensagem codificada que 
identificaria mais um possível envolvido na 
roubalheira, era uma crônica de Carlos 
Drummond de Andrade, “Namorado: ter ou 
não, é uma questão”. O poeta maior da 
literatura brasileira, morto em 1987, não viu 
seu texto arrolado no contexto da CPI. Mas, 
com certeza, como todos nós, teria ficado 
sem entender o porquê da demora para que 
as pessoas envolvidas começassem a ser 
denunciadas, investigadas, processadas, 
condenadas e, finalmente, punidas. Resta a 
máxima popular: “Antes tarde do que 
nunca”, como lembraria o próprio 
Drummond, sempre tão sensível ao que vive 
e sofre a sociedade. 

__***Ricardo Viveiros, jornalista e 
escritor, é autor, dentre outros livros, de “A 
vila que descobriu o Brasil”, “Doces beijos 
amargos” e “Justiça seja feita”.
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Com o surgimento da Lei Maria da 
Penha, questionamentos houveram, até 
mesmo na esfera jurídica. Muitos e muitas 
entendiam, viam e vivenciavam mulheres 
sendo vítima da temida violência doméstica 
e familiar, mas, perguntas surgiram. Porque 
a defesa da mulher? Essa lei só pode ser 
aplicada para mulheres? E os homens, a 
quem devem se socorrer em caso de 
violência no âmbito familiar?

Não precisamos de  mui tas  
explicações, para dizer que a violência 
doméstica e familiar contra as mulheres 
sempre aconteceu, e acontece. Até nas 
melhores famílias? Quais as características 
dos agressores? E mulheres, quais são as 
mais propensas a sofrer? Não diz a 
Constituição Federal que são iguais perante 
a lei os homens e as mulheres? Para que a Lei 
Maria da Penha, então?

Mais uma vez é preciso tocar nas 
mesmas “teclas”. A necessidade impõe, 
quando a percepção é de que existem 
dúvidas a serem solvidas. A Lei Maior do 
país, a Constituição Federal de 1988, 
conhecida como “Constituição Cidadã”, 
delineou situações pontuais, necessárias 
para a compreensão da sociedade em geral, 
deixando evidente os grupos de vulneráveis. 
Assim, ela diz no artigo 5º, inciso I: 
“Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição.” 
Eis a igualdade formal. Importante para que 
a igualdade material pudesse começar a ser 
pensada.

O primordial é se fazer sentir essa 
equidade. Entretanto ela, a igualdade 

material, a que verdadeiramente interessa, 
só pode ser sentida com leis a garantir que as 
diferenças sejam reconhecidas e extirpadas. 
E quem, em sã consciência, pode deixar de 
afirmar que as mulheres sempre sofreram a 
desigualdade? Aliás, existe grande dívida 
social com o gênero feminino neste sentido. 
E essa dívida em algum momento da 
existência humana deve ser sanada, para que 
as injustiças e violências deixem de 
acontecer. 

Tr i s t e  t e r  q u e  m e n c i o n a r  
diuturnamente, em redundância. Sim, 
muitos e muitas ainda questionam a 
necessidade de normas especificas a tratar 
dos direitos humanos das mulheres. 
Segundo as estatísticas, a violência da 
mulher contra o homem é a mesma do 
homem contra a mulher? Mulheres matam 
homens com a mesma frequência que 
homens assassinam mulheres? E mais: 
mulheres e homens possuem a mesma força 
física? O corpo feminino se parece com o 
masculino?

É. Não precisamos ser Sherlock 
Holmes para decifrar as dúvidas acima. A 
mulher precisa,  e  muito,  da Lei  
11.340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha. Elas fazem “uso” dessa lei para 
“maltratar” homens? Muito pelo contrário, 
dependem dela para não serem agredidas 
dentro de casa. Mulheres de qualquer raça, 
credo, etnia, condição social, grau de 
escolaridade, religião etc., são vítimas. Os 
homens, por obviedade, em sendo vítimas, 
por não haver tolerância com qualquer 
forma de violência, possuem o Código Penal 
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CALENDÁRIO
Hoje é 29 de janeiro de 2020, uma quarta-
feira; Dia da Hospitalidade, Dia do 
Jornalista Católico e Dia Nacional da 
Visibilidade Trans; Santo do Dia, São 
Pedro Nolasco; Anjo do dia: HAHEUIAH , 
da hierarquia angelical dos TRONOS. São 
os anjos que inspiram os homens à arte e à 
beleza; Fase da Lua, Nova; Clima: 
Possibilidade de chuvas (80%) com 8mm; 
Temperatura, com mínima variando entre 
22 e 24ºC, e a máxima, entre 34 e 37ºC.

DEBATE PÚBLICO
O Governo de Mato Grosso realizará um 
debate público com representantes do 
comércio, nesta quinta-feira (30) às 08h, 
para esclarecer ao cidadão quem são os 
responsáveis pelos aumentos abusivos nos 
preços dos produtos, alta que passou a ser 
praticada em diversos estabelecimentos 
neste ano. O debate entre os técnicos da 
Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e 
os membros do setor comercial será feito 
com a presença da imprensa regional e 
transmitido ao vivo para todo o Estado, por 
meio da TV e redes sociais.

DIN DIN BLOQUEADO
O deputado federal Carlos Bezerra, que 
teve o bloqueio de R$ 40,3 mil em sua 
conta, no mês de agosto do ano passado, 
tentou mais uma vez recorrer da decisão, 
mas a juíza Sinil Silvana Ribeiro, o 
manteve. O bloqueio é para pagamento de 
uma dívida de 1,1 milhão com a Gráfica e 
Editora Centro Oeste Ltda, por serviços 
prestados na campanha de 2002 ao Senado.

MEGA-SENA
A Mega-Sena pode pagar, hoje (29) um 
prêmio estimado em R$ 47 milhões. 
Também serão sorteados os prêmios de R$ 
7,5 milhões da Quina e R$ 3,4 milhões da 
Lotomania.  O valor de R$ 47 milhões da 
Mega-Sena, se aplicado na Poupança, pode 
render até R$ 121 mil mensais. Se o 
apostador optar por investir em bens, pode 
adquirir 17 carros esportivos, de uma das 
principais marcas da categoria.

PROUNI
O Ministério da Educação (MEC) 
suspendeu por tempo indeterminado a 
abertura das inscrições do Prouni. O 
programa oferece bolsas a estudantes para 
instituições privadas de ensino superior.  O 
órgão informou nesta segunda-feira (27), 
que a medida é por conta da decisão 
judicial que manteve suspensa a 
divulgação dos resultados do Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada). A suspensão ocorre 
após o Tribunal Regional Federal da 3ª 
região ter rejeitado recurso do governo 
federal contra decisão da Justiça Federal 
em São Paulo de não permitir a divulgação 
de notas, devido a problemas nas correções 
de provas do Enem.  

à disposição, resguardando os seus direitos.
A cada dia surge uma nova vítima. 

Muitas ainda não se enxergaram na 
condição. Outras, se viram na qualidade e 
possuem medo de sair dela. O maior desafio 
atualmente, salvo melhor juízo, é que as 
mulheres possam saber quando estão sendo 
vítimas. O senso comum juntamente com o 
patriarcalismo, faz com que elas não se 
notem. Escarnecer homens com a Lei Maria 
da Penha? Sinceramente, não vejo. Mesmo 
porque, após a lavratura de boletim de 
ocorrências, com o processo que surgirá, 
haverá necessidade de todo o arcabouço 
probatório.

O que tenho visto são estatísticas 
evidentes e gritantes de violência doméstica 
e familiar. O que tenho visto são os maiores 
números de crimes cometidos contra o 
gênero feminino. O que tenho visto são 
violências aumentarem contra as mulheres 
negras. O que tenho visto são mulheres 
celebridades, autoridades, anônimas e não 
anônimas, narrando episódios de violência 
doméstica e familiar a que foram 
submetidas.  E, derradeiramente, o que 
tenho visto são os números absurdos de 
feminicídios. 

Referido preceito veio para prevenir 
a tudo isso, e muito mais... Assim, sem 
brincadeiras absurdas e fora de hora: nem 
Mário, nem João, mas, sim, Lei Maria da 
Penha. 

___***ROSANA LEITE ANTUNES DE 
BARROS é defensora pública estadual

Artigo

Nem Mário, nem João
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equipamento, a verificação do 
uso de álcool passou de alguns 
minutos para segundos, enquanto 
a policial conversa com o 
motorista abordado.

“Isso possibilita agilidade 
nas fiscalizações e um melhor 
direcionamento a fim de atingir o 
objetivo que é retirar o motorista 
alcoolizado das vias e evitar 
acidentes”, frisa a PRF Chayene. 
A ampliação da fiscalização do 
uso de álcool e outras drogas por 
condutores é uma das ações do 
Plano Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito 
(PNATRANS), do qual a PRF e 
outros órgãos fazem parte.

Por isso, as Operações 
Integradas Lei Seca têm sido 

desenvolvidas em parceria com 
órgãos estaduais e municipais de 
trânsito e segurança. Na última 
edição, no sábado (25), em 
Várzea Grande, em duas horas de 
abordagens foram presas dez 
pessoas e autuadas 19 por 
alcoolemia.
PENALIDADE - O artigo 165 
do Código de Trânsito Brasileiro 
p r e v ê  m u l t a  g r a v í s s i m a  
multiplicada 10 vezes (R$ 2,9 
mil) e suspensão do direito de 
dirigir para o condutor de veículo 
flagrado sob efeito de álcool. 
Dependendo do valor que o 
etilômetro apontar, cabe ainda 
prisão. A mesma multa é aplicada 
para quem se recusa a fazer o 
teste.

o c o r r ê n c i a  d e  a c i d e n t e s  
e n v o l v e n d o  c o n d u t o r e s  
embriagados”, explica a chefe do 
Setor de Segurança Viária, 
Chayene Demarco Rosa.

O u t r o  f a t o  f o i  a  
implementação de tecnologias 
nas fiscalizações de trânsito, 
como os etilômetros passivos, 
adquiridos pela PRF em Mato 
Grosso no ano passado. Com o 

 Polícia Rodoviária AFederal em Mato Grosso 
realizou quase 100 mil 

testes de alcoolemia em 2019, um 
aumento de 34% nesse tipo de 
fiscalização, se comparado a 
2018. O que também subiu foi a 
quantidade de pessoas autuadas e 
presas por dirigir sob efeito de 
bebida alcoólica. Em 2018, foram 
emitidos 1.430 autos de infração 

e em 2019 foram 1.749, número 
22% maior. As prisões tiveram 
um acréscimo de 18%, saltando 
de 489 para 579 no ano passado.

Para a PRF, o aumento se 
deve  a  vár ios  fa tos  que  
possibilitaram uma fiscalização 
mais efetiva. “Um deles foi o 
direcionamento das operações 
para pontos específicos em que a 
análise de dados apontou a 

LEI SECA

PRF realizou quase 100 mil
testes de alcoolemia em MT

Quantidade de pessoas autuadas e presas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica aumentou em 2019

Assessoria

Motociclista abordado na operação 

Foto: PRF-MT

 cúpula nacional do ASolidariedade quer o 
deputado federal Dr. 

Leonardo (Solidariedade-MT)  
na disputa pela vaga de senador 
na Eleição Suplementar marcada 
para o próximo dia 26 de abril, em 
Mato Grosso. 
 Na visão de líderes do 
partido, pela sua experiência e 
perfil agregador, o médico do 
SUS representa um projeto que 
equil ibraria as  pautas de 
d e m a n d a s  s o c i a i s  e  d o  
agronegócio do Estado.

Além disso, a cúpula do 
Solidariedade vê na candidatura 
de Dr. Leonardo, que tem base 
eleitoral na região oeste do 
Estado, uma oportunidade do 
partido se posicionar em temas 
importantes como saúde e 
segurança pública. Ainda nesta 
semana, o parlamentar deve se 
reunir com o presidente estadual 
d a  s i g l a ,  o  p r e f e i t o  d e  
Rondonópolis Zé Carlos do Pátio 
para tratar do assunto. Pátio foi 
u m  d o s  p r i m e i r o s  
correligionários a defender o 
nome do deputado federal.

" E s t o u  t r a b a l h a n d o  

incansavelmente por Mato 
Grosso. Foi assim no mandato de 
deputado estadual e está sendo 
assim na Câmara Federal. Posso 
dizer que sinto o maior orgulho de 
representar meu Estado e de 
poder lutar por mais recursos para 
a saúde, mais investimentos na 
segurança pública, especialmente 
de fronteira, e também pelo 
fortalecimento da agricultura e 
pecuária que movem nossa 
economia. Por isso, após algumas 
provocações, coloquei meu nome 
à disposição do partido e, acima 
de tudo, da sociedade", afirmou 
Dr. Leonardo.

D e  a c o r d o  c o m  o  
deputado, a eleição será uma 
oportunidade para discutir as 
r e f o r m a s  p r o p o s t a s  p e l o  
presidente Jair Bolsonaro, bem 
como as políticas para Mato 
Grosso. "Estamos apoiando as 
reformas necessárias ao país, 
defendo e apoio as ações do 
ministro Sérgio Moro, mas penso 
que  t emos  vá r i a s  ou t r a s  
demandas estaduais que precisam 
ser solucionadas. Por isso o 
trabalho contínuo em Brasília", 
completou.

POLÍTICA

Solidariedade nacional quer Dr.
Leonardo na disputa ao Senado
Assessoria

Dr. Leonardo, diz que seu nome está a disposição do partido 

Foto: Arquivo
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se distanciar demais, já está em 
alerta, já que um tropeço pode 
deixar o time próximo demais 
da  tu rma  de  ba ixo  da  
classificação.

O Cuiabá derrotou o 
Mixto, por 3 a 2, em partida 
válida pela segunda rodada do 
Campeonato Mato-grossense. 
O mando do jogo disputado na 
Arena Pantanal era dos 
alvinegros, que perderam a 
chance de somar pontos em 
casa. O Cuiabá fez o primeiro 
gol ainda no primeiro tempo. 
Jefão, do Mixto, acabou 
marcando contra o próprio 
time. Na segunda etapa, 
Maxwell e Artur ampliaram 
para o Dourado. 

Na raça, o Mixto foi 
para o tudo ou nada e 
conseguiu diminuir com 
Paulinho Mingau e Daniel 
Neves.

epois de um jogo de Dsuperação e  raça 
diante do Cuiabá no 

último sábado, a equipe do 
Alvinegro se apresentou, para 
um treino técnico no Centro de 
Treinamentos Pelezinho para 
os trabalhos da semana.

Para o gerente de 
Futebol, Rodolfo Kupper, o 
time voltou aos trabalhos para 
buscar, sua recuperação na 
tabela do campeonato. 

“Será importante para a 
nossa equipe as próximas duas 
partidas. Temos que ser 
agressivos novamente. Mas 
será importante marcar o gol 
primeiro, diferente do jogo 
contra o Cuiabá. Assim, temos 
mais chances de vencer”, 
avaliou. O Mixto recebe nesta 
quarta, às 20h10, o Araguaia, 
na Arena Pantanal. O Tigre, 
precisa somar pontos para não 

 goleiro Bruno Fernandes Odisse ter ficado abatido após 
ficar sabendo que não seria 

mais contratado pelo Operário de 
Várzea Grande. Na semana passada, 
ele esteve muito perto de ser 
anunciado pelo Tricolor. A diretoria, 
no entanto, sob forte pressão, acabou 
desistindo do negócio, na última 
hora.

“Fiquei triste, me abati 
porque sou ser humano. 

O que me chamou muito a 
atenção foi de que, depois que 
fizeram a reunião 'deles, da diretoria, 

e chegaram a conclusão de que não 
iriam mais me contratar, não falaram 
comigo. Eu fiquei sabendo por parte 
da imprensa”, reclamou Bruno, em 
entrevista exibida ontem, no 
programa Domingo Espetacular da 
Record.

Apontado como mandante 
da morte da modelo Eliza Samúdio, 
Bruno foi condenado, em 2013, por 
homicídio triplamente qualificado. 
Atualmente, cumpre pena em regime 
semiaberto. “As pessoas não querem 
me dar oportunidade de trabalhar. 
Estão falando, falando e falando em 

redes sociais de que não posso 
trabalhar. Mas, espera aí. Elas vão 
colocar o pão na minha mesa?”, 
questionou, durante a entrevista.

A novela da contratação do 
goleiro Bruno Fernandes para 
defender o Clube Esportivo 
Operário Várzea-grandense durou 
alguns dias. Na quarta-feira (22), a 
diretoria resumiu em nota que 
“devido as manifestações de uma 
parte da torcida, em especial 
feminina desistiu da contratação do 
goleiro”.

O Operário também foi 
pressionado por patrocinadores que 
haviam avisado que não permitiriam 
que Bruno vestisse uniforme com a 
logomarca,  nem concedesse 
entrevista em frente ao painel que 
contém os nomes. Na terça-feira 
(21), um grupo de mulheres ainda 
fez manifesto nas portas do estádio 
Dito Souza, em Várzea Grande.

As tratativas de negociação 
com o goleiro começaram quando o 
Fluminense de Feira de Santana, 
interior da Bahia, desistiu de 
contratar o jogador. O clube baiano 
temeu desgaste com sua torcida, que 
s e  p o s i c i o n o u  c o n t r á r i a  à  
contratação. 

O arquei ro  d isse ,  na  
entrevista deste domingo, que 
seguirá tentando voltar a jogar 
futebol.

ARENA PANTANAL

Mixto enfrenta hoje o Araguaia
e busca recuperação no Estadual
Só Notícias c/ Redação

O Mixto recebe nesta quarta, às 20h10, o Araguaia, na Arena Pantanal

Mixto tenta recuperação hoje 

Foto: Assessoria

ENTROU ÁGUA

Goleiro Bruno diz que ficou abatido
após a não contratação pelo Operário
Só Notícias

Goleiro Bruno sem contrato se diz abatido 

Foto: Reprodução
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By Rosane Michels

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, uma urgência em 
equilibrar o novo e o antigo, 
especialmente com relação à 

maneira que lida com as finanças e sua 
carreira. O melhor que você tem a fazer, é 
introduzir o novo em uma estrutura já 
construída.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
seu signo movimentando em 
você, um sentimento de 
jogar tudo para o alto e viajar 

ou fazer um retiro espiritual. Procure 
planejar a viagem , retiro, ou seja lá o que 
for, em um tempo propício; nada de jogar 
tudo para o alto.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, emoções mais profundas 
e necessidade de mergulhar 

em um inferno pessoal desconhecido. Se 
puder, tire este período para refletir sobre seu 
futuro e os passos necessários para alcançar o 
equilíbrio desejado.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
interiorização versus a 

necessidade de socializar e estar com 
amigos. Procure unir o útil ao agradável, 
convidando amigos queridos e íntimos para 
reuniões em sua casa.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
mudanças ou estabilidade no 

trabalho e na carreira. Procure trazer 
projetos inovadores na estrutura de trabalho 
que já construiu. Não haja impulsivamente, 
destruindo o que já possui.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
aprofundamento emocional 

e necessidade de limpeza, de livrar-se de 
pessoas e situações que impedem o prazer 
e a aventura. Você precisa de algo ou 
alguém novo em sua vida.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
interiorização e mergulho 

profundo em suas emoções. O período é 
ótimo para ler, estudar e escrever. 
Aproveite este período para meditar e 
trazer de volta o equilíbrio interior.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
interiorização versus uma 

forte necessidade de se comunicar. O 
período é bom para fazer amizades mais 
sérias, mas não para socializar. Bom 
também para os estudos.

Saturno e Plutão unidos em 
seu signo, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
estabi l idade emocional  

versus um chamado interior para a aventura, 
especialmente a romântica. Busque trazer 
mais prazer e até mesmo uma pitada de 
aventura para o relacionamento já existente.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de "o 
dever me chama" versus uma 

forte vontade de socializar e estar entre 
amigos. A comunicação é boa e as 
oportunidades não param de chegar, 
especialmente relacionadas a novos 
projetos e contratos.

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 
deixar tudo para trás e sair 

em busca do novo, ou preservar o que foi 
construído, principalmente com relação a 
um romance. Uma viagem só, pode 
devolver a você, o equilíbrio. 

Saturno e Plutão unidos em 
Capricórnio, brigam por 
supremacia com Urano em 
Touro movimentando em 
você, um sentimento de 

economizar e manter as estruturas já 
construídas ou arriscar algum dinheiro em 
um projeto inovador. Como você adora 
um pouco de aventura, um risco calculado 
não fará mal algum.

HORÓSCOPO********** **********

Registramos a passagem do aniversário 
do boníssimo Padre José da Silva, pessoa 
do bem, que carrega sempre no rosto um 
sorriso e uma palavra amiga. Desejamos 
nesse novo ano felicidades e que Deus lhe 
conceda muita luz e sabedoria para 
exercer  a  sua  vocação .  Fe l i z  
Aniversário!

No rol dos aniversariantes de hoje, uma pessoa muito especial não só pra família do JCC mas para todos da 
área da comunicação. Neste dia o grande comunicador José Carlos Carvalho comemora mais um ano de 
vida e recebe os abraços dos amigos e familiares que cantam em alto e bom som o Parabéns a você. Zé, que 
Deus em sua infinita bondade lhe presenteie com um ano repleto de saúde e felicidades. Tim tim!!!

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

Forte abraço aos vereadores e colaboradores da Câmara 
Municipal de Cáceres, que acompanham nosso trabalho.  
Muito bom ter pessoas dinâmicas como vocês lendo nosso 
matutino. Agradecemos a preferência.

F l o r e s  
mult icoloridas a 
nutricionista Sabrine 
Fontes Calone que 
festeja data nova 
recebendo o carinho 
mais que especial da 
família, amigos e 
pacientes. Sucessos, 
felicidades, saúde e 
realizações, são os 
nossos mais sinceros 
votos. Salute!

***********
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 construção da usina de Aenergia solar fotovoltaica 
para geração de 2.335 

kWp, na prefeitura de Cáceres, já 
está em andamento. São 6 mil 
placas, que correspondem a 20 
mil metros quadrados, instaladas 
no pátio do Poder Executivo do 
município e vão se transformar 
e m  c o b e r t u r a  p a r a  
estacionamento de carros e 
ônibus escolares. A meta do 
Poder Executivo é economizar 
R$ 500 mil por mês.

consumo de energia na prefeitura 
deve girar em torno de R$ 180 
milhões.

O sistema de geração de 
energia solar no setor público 
municipal é inédito no país de 
acordo com o prefeito. A energia 
produzida pela usina vai ser 
distribuída pela rede trifásica da 
Energisa. A administração do 
município, por meio de uma 
permuta com a concessionária, 
faz a compensação com o que a 
prefeitura consome de energia 

Licitada em outubro de 
2019, o custo total da obra é de 
cerca de R$ 10 milhões. A 
expectativa do prefeito é 
v i a b i l i z a r  o  r e t o r n o  d o  
investimento em 24 meses. “Se 
economizarmos R$ 500 mil por 
mês, em um ano a redução será de 
R$ 6 milhões, em dois anos, 
vamos chegar a R$ 12 milhões”, 
contabiliza o prefeito Francis 
Maris Cruz. Considerando a vida 
útil das placas solares, em 25 a 30 
anos, a redução de custos com o 

no mês de maio em Cáceres.
O deputado Max Russi 

deve participar de um encontro 
com vereadores, vice-prefeita 
Eliene Liberato, pré-candidatos 
as  e le ições  municipais  e  
a u t o r i d a d e s  n a  C â m a r a  
Municipal.

Em setembro passado 
Eliene, que também é professora, 
desembarcou do PSDB e se filiou 
no PSB, com a articulação 
conduzida por Max Russi. O 
evento contou com a participação 
do presidente do PSB Nacional 
Carlos Siqueira e do ex-
governador do Amapá, João 
Capiberibe.

 deputado Max Russi está Ocumprindo agenda em 
Cáceres nesta quarta-

feira (29). Primeiro-secretário da 
Assembleia Legislativa, o 
parlamentar é pré-candidato ao 
Senado e já tem o aval da 
Executiva Nacional do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) para a 
disputa eleitoral suplementar, que 
irá acontecer em Mato Grosso no 
mês de abril.

Conforme o cronograma 
do roteiro, o Russi deve chegar ao 
município por volta das 14h. As 
14h 30, o deputado prestará 

declarações à imprensa local e às 
16h fará uma visita ao prefeito 
Francis Maris Cruz.

Na agenda, o Deputado 
vai se  reunir com o governador 
do  Rota ry  Dis t r i to  4440  
Wasnhigton Calado Barbosa  e 
demais membros,  onde será 
tratado da liberação da segunda 
etapa das Atis, gestão para 
possível  emenda parlamentar 
objetivando a aquisição de 
equipamentos ortopédicos e 
convite ao Deputado para 
participar da Conferência Rotária 
Amigos de Ouro que será sediada 

da prefeitura, como escolas e 
unidades de saúde. 

Assim, precisamos de 
uma área de 6 mil placas, que 
to ta l i zam 20  mi l  met ros  
quadrados”, disse o engenheiro.  
Toda a energia captada vai ser 
repassada para a Energisa. “A 
empresa vai transformar em 
crédito o que recebeu e abater na 
conta de energia da prefeitura”, 
concluiu.

elétrica.

O  c o o r d e n a d o r  d e  
iluminação pública, engenheiro 
Bruno Renostro, explicou como o 
processo de captação é revertido 
para o pagamento da conta de 
energia. “Nós vamos captar a 
energia do sol e transformar em 
energia elétrica. Cada metro tem 
uma capacidade de produção para 
c o n s e g u i r m o s  a  e n e r g i a  
necessária para todos os prédios 

caminho quando localizaram a 
motocicleta Honda Biz 125  
prata, com queixa de furto. O 
suspeito não foi localizado.

Em Lambari D'Oeste, os 
militares foram informados do 
roubo de duas caminhonetes, uma 
Hillux branca e uma F-350 prata, 
por dois homens, que estariam 
armados com revólveres. Foi 
montado um cerco na rodovia 
MT-250, que dá acesso à cidade 
de Curvelândia. Os veículos 
passaram em alta velocidade e 
não pararam na barreira.

D u r a n t e  o  
acompanhamento, o suspeito que 
conduzia a F-350 bateu em uma 
árvore. Na fuga, ele ainda atirou 
na direção dos policiais, porém, 
os agentes não foram atingidos. 
Diligências continuam na região 
em busca dos envolvidos e da 
segunda caminhonete.

oliciais militares que Patuam nos municípios 
Cáceres e de Lambari 

D'Oeste recuperaram mais três 
veículos que tinham sido 
roubados. Em Cáceres, dois 
veículos foram recuperados. O 
primeiro, um Renalt Uroch prata, 
no bairro Jardim Paraíso. A 
informação apontava que um 
homem teria estacionado o carro 
em uma rua movimentada e 
deixado a chave na ignição. Na 
consulta, foi constada rasura na 
numeração do chassi. Com o 
número correto, os policiais 
confirmaram queixa de roubo.

Ainda em Cáceres, no 
bairro Jardim Cidade Nova, uma 
equipe da Força Tática realizava 
ronda quando um homem correu 
para dentro de uma área de mata. 
Devido a atitude suspeita, os 
policiais percorreram o mesmo 

SUSTENTABILIDADE

Usina de Energia Solar está
em construção em Cáceres

O sistema de geração vai viabilizar a economia de 500 mil aos cofres públicos

Suzi Bonfim

Obra em andamento 

Pré-candidato ao Senado, Max Russi se
reúne com lideranças hoje em Cáceres

AGENDA

Redação c/ Assessoria

Max Russi e Carlos Siqueira 

Foto: Assessoria

AÇÃO RÁPIDA

PM recupera veículos em Cáceres e
Lambari D'Oeste no fim de semana
Redação c/ Assessoria

Moto Biz recuperada em Cáceres no Jd Cidade Nova 

Foto: PM-MT

Foto: Ronivon Barros
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eis cachorros e oito aves, entre Sgarnisés e índio, machos e fêmeas, 
aparentemente vítimas de maus-

tratos em uma residência na cidade de 
Araputanga, foram retirados do local e 
encaminhados para tutores responsáveis 
provisórios no município de Cáceres.Os 
animais foram encontrados infestados 
de carrapatos, magros, doentes e 
debilitados, com fome e sede, durante o 
cumprimento de uma ordem de busca e 
apreensão referente a um processo 
relacionado ao crime de furto e porte 
ilegal de arma de fogo.
  “ C o n s t a  q u e  a o  d a r  
cumprimento ao mandado de busca e 
apreensão fora observado que na 
residência havia vários animais 
domésticos galinhas e cachorros, que 
estavam magros, debilitados e que 
aparentaram estarem com fome e sede, o 
que se conclue que não estavam sendo 
tratados com alimentos há vários dias”, 
salientou o juiz Renato José de Almeida 
Costa Filho, da Vara Única de 
Arapu tanga ,  r e sponsáve l  pe lo  
encaminhamento dos animais aos 
tutores provisórios.

Nessas condições, foram 
encontrados na residência, seis cães: 
dois pinscher, dois pit bulls e dois da 
raça americano, que na avaliação de um 
veterinário ficou  constatado estavam 
infestados de carrapatos e apresentavam 
quadro clínico de erliquiose – 
popularmente conhecida como doença 
do carrapato -, um apresentava suspeita 
de insuficiência renal e um pit bull 
fêmea estava com mioclonia de 

usuários de substâncias psicoativas, e 
ainda que apresentem projetos 
compatíveis com os requisitos do Edital 
01/2020.

As instituições públicas e/ou 
privadas tem 30 dias, a partir da 
publicação do edital, para se cadastrar, 
sendo que o documento/inscrição 
poderá ser enviado por meio do e-mail 
da Diretoria a seguir: jauru@tjmt.jus.br. 
Todos os cadastros serão analisados por 
este Juízo, conjuntamente com a equipe 
da Diretoria, criada através da Portaria 
nº 23/2017-DF.

Após todo procedimento, será 
publicado a relação das entidades que 
tiveram os cadastros aprovados. De 
acordo com o juiz e diretor do Foro, Ítalo 
Osvaldo Alves da Silva, o Projeto da 
entidade deve ser apresentado, em duas 
vias, no prazo de 10 (dez) dias, no 
modelo previsto no anexo V do Edital, 
contado do prazo da publicação da lista 
das entidades que estão com os 
cadastros regulares.

O magistrado diz ainda que a 
diretoria do Fórum ficará disponível 
para quaisquer esclarecimentos e 
dúvidas referentes ao edital. O contato 
pode ser feito pelos telefones (65) 3244 
1368, 3244 1263 ou 65 3244 2013, 
ramal 200.

regulamente constituídas, que possuam, 
pelo menos, um ano de funcionamento; 
sede própria na Comarca e desenvolvam 
ações continuadas de caráter social nas 
áreas da assistência social voltada à 
criança e ao adolescente. As instituições 
d e v e m  p a r c e i r a s  n o  
r e c e b i m e n t o / a c o l h i m e n t o  e  
cumpridores de prestação de serviços à 
comunidade, atuem diretamente no 
trabalho de ressocialização de crianças e 
adolescentes em conflito com a lei; 
façam atendimento e/ou tratamento aos 

 Comarca de Jauru convoca Ainstituições públicas e/ou 
privadas com finalidade social 

para participarem do cadastro de 
habilitação para obter recursos 
financeiros de prestações pecuniárias, 
das composições civis, das transações 
penais e suspensão condicional de 
processos realizados na Vara de 
Execução Penal ou Juizado Criminal da 
unidade judiciária.

A habilitação é aberta a 
entidades, sem fins lucrativos e 

constatado efetivamente o ilícito e 
verificada a autoria, o magistrado 
permitiu-se modernizar/atualizar o 
pensamento sobre o assunto e, por ora, 
n o m e a r  p a r a  o s  a n i m a i s  
apreendidos/resgatados um tutor 
responsável provisório, assim como 
determinou que o ofensor/autor do fato 
seja cientificado para, querendo e no 
prazo de cinco dias, manifeste sobre 
eventual interesse de restituição dos 
animais apreendidos, apresente as 
provas que tiver ou indique as provas 
que pretende produzir, sob pena de perda 
e destinação definitiva dos animais para 
adoção.
  A Associação Ajuda aos 
Animais de Cáceres - AAAC, através da 
associada Vivyane de Andrade Bicudo, 
foi nomeada tutora dos seis cachorros e 

cinomose e tumor venéreo transmissível 
(TVT).
  No local também havia larvas, 
as quais foram coletadas pela Vigilância 
Sanitária para análise, e possíveis focos 
de mosquitos, o que exigiu a atuação das 
polícias Judiciária Civil, Militar 
(CanilFron) e Vigilância Sanitária.
  Na decisão, o juiz Renato 
Costa Filho esclareceu tinha por 
objetivo dar destino seguro aos animais 
que se encontravam no endereço objeto 
de busca e apreensão. Assim ao invés de 
tratá-los como objeto e, segundo ocorre 
tradicionalmente, nomear depositário 
(coisa) – cujo público inexiste na 
Comarca - enquanto em curso o 
inquérito penal e eventual ação judicial 
em desfavor do humano responsável 
pela suposta prática do crime, caso 

EM ARAPUTANGA

Cachorros e aves vítimas de maus-tratos
são encaminhados para tutores em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Os animais foram encontrados infestados de carrapatos, magros, doentes e debilitados, com fome e sede, durante o cumprimento de uma ordem de busca e apreensão

Quintal estava com vários focos de larvas 

CADASTRO

Jauru convoca instituições sociais para
receber recursos de penas pecuniárias

Assessoria

Comarca de Jauru 

Foto: Divulgação

PM efetuou prisão em flagrante 

Foto: Reprodução

correu e foi se abrigar na vizinhança, sob 
a ameaça do suspeito, que disse que iria 
atear fogo na casa. Enquanto ela 
chamava a polícia, o agressor colocou 
fogo no colchão da cama da vítima.

Ele também quebrou o tanque 
de lavar roupa com chutes, o que causou 
uma lesão no pé direito, além de 
escoriações pelo corpo. Quando os 
policiais chegaram, deram voz de prisão 
ao suspeito, que não resistiu.

M a s ,  f o i  a l g e m a d o  e  
encaminhado para a Unidade de Pronto-
Atendimento (UPA), do Pascoal Ramos. 
A mãe  de l e  t ambém r ecebeu  
atendimento médico e em seguida, 
encaminhada para a Central de 
Flagrantes, onde o caso foi registrado.

m jovem de 18 anos esfaqueou a Umãe e ateou fogo na casa dela, 
na manhã de segunda-feira (27), 

no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. O 
crime aconteceu após ela negar dar 
dinheiro para o rapaz, que é usuário de 
drogas. De acordo com as informações, 
a Polícia Militar foi até o local e 
encontrou a vítima, que tem 45 anos, 
amparada por vizinhos. Ela disse que o 
filho é usuário e que, após negar dar 
dinheiro para ele comprar drogas, o 
rapaz surtou.

Tentou roubar o dinheiro da 
mãe, usando força muscular. Em 
seguida, ele foi até cozinha, pegou uma 
faca e deu vários golpes contra ela, que 
ficou lesionada no braço esquerdo. Ela 

VICIADO

Filho ataca mãe com golpes
 de faca e ateia fogo na casa
Gazeta Digital

Foto: TJMT

autoridades tenham ciência e verifiquem 
a existência de flagrante, com possível 
encaminhamento do tutor para a 
Delegacia de Polícia Judiciária Civil e 
desses animais aos locais adequados a 
serem disponibilizados pelo Poder 
Público e, inexistindo, aos tutores 
provisórios que se prontificam em 
recebê-los temporariamente. 

Por fim, a entrega para famílias 
q u e  d e s e j a m  a  a d o ç ã o  e ,  
c o n s e q u e n t e m e n t e ,  d a r e m  u m  
tratamento adequado, digno e livre de 
crueldade a todos esses animais. A 
adoção deveria ser a preferência quando 
se busca um animal doméstico”, 
explicou o magistrado.

as aves ficaram sob os cuidados da tutora 
Débora Natália Barbosa de Medeiros, 
também de Cáceres, passando todos por 
avaliação de médico veterinário.
  “O crime de maus-tratos 
significa impingir ao animal qualquer 
tipo de sofrimento, seja ele físico ou 
psíquico, tendo por exemplos disso 
envenenamento, chibatadas, açoites, 
mutilação, enforcamento, queimaduras, 
abandono, encarceramento em ambiente 
sem higiene ou de dimensões 
inadequadas e está previsto na Lei de 
Crimes Ambientais. Então, tendo notícia 
da existência de algum animal nessas 
condições, a população deve comunicar 
às Polícias Civil ou Militar para que as 
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empresas Vale Grande Indústria e 
Comércio de Alimentos (Frialto) 
e Nortão Industrial de Alimentos. 
No entanto, ele deve responder 
apenas por corrupção ativa e 
lavagem de dinheiro.

A magistrada recebeu a 
denúncia em outubro do ano 
passado. No entanto, a ação corria 
em sigilo e a decisão só veio à 
tona nessa segunda-feira (27).  
“[...] Verifico presente a justa 
causa para a instauração da Ação 
Penal, consubstanciada em prova 
razoável da existência de 
Organização Criminosa dentro da 
administração pública, cuja 
atuação na presente denúncia, se 
evidenciou pela fraude realizada 
n o s  p r o c e d i m e n t o s  
administrativos”, determinou a 
magistrada.

A magistrada aguarda a 
manifestação dos réus paga 
marcar as audiências de instrução 
e julgamento.
Compartilhamento de provas - 
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Renúncia e 
Sonegação Fiscal, da Assembleia 
Legislativa, pediu à magistrada 
pelo compartilhamento das 
provas colhidas na ação penal. 
Segundo a Procuradoria do 
Legislativo, "o objeto da presente 
ação possui identidade com o 
investigado, Silval da Cunha 
Barbosa". 
 A magistrada, em decisão 
proferida na última quarta-feira 
(22), acatou o pedido. "Defiro o 
compartilhamento de provas nos 
termos requerido", determinou.
O esquema - Segundo a denúncia 
feita pelo Ministério Público 
Estadual, à época dos fatos, 
Bellincanta procurou Silval no 
Palácio Paiaguás e relatou as 
dificuldades que enfrentava em 
relação à majoração da alíquota 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) para o segmento de 
frigoríficos.

S e g u n d o  e l e ,  s u a s  
empresas estariam sujeitas à 
autuação fiscal que constituiria 
uma dívida de R$ 22 milhões, 
sem computar correção, juros e 
multa. 

Ainda de acordo com o 
MPE, na ocasião Silval - por 
intermédio de Pedro Nadaf, 
Marcel de Cursi e Francisco Lima 
-, promoveu uma “engenharia 
tributária” que reduziu a alíquota 

das empresas concedendo o 
incentivo fiscal do Programa de 
Desenvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic).

O i rmão de Si lval ,  
Antonio Barbosa, por sua vez, 
ainda segundo a denúncia, foi 
responsável pela dissimulação e 
ocultação da origem e natureza 
dos pagamentos de propina feitos 
pelo empresário.
Propina e venda de gado - Da 
propina solicitada, o empresário 
pagou o valor de R$ 1,9 milhão, 
durante o período de julho a 
dezembro de 2014. 
 Desse valor, R$ 1 milhão 
ficaram com Silval; R$ 400 mil 
com Pedro Nadaf; R$ 300 mil 
com Francisco Lima e R$ 200 mil 
com Marcel de Cursi. "Restou 
apurado que o denunciado 
A n t o n i o  B a r b o s a  f i c o u  
incumbido de receber a propina, 
cujo quinhão destinava ao 
denunciado Silval Barbosa", diz 
trecho da denúncia do MPE.

Bellincanta foi orientado 
por Silval a dissimular e ocultar a 
o r i g e m  e  n a t u r e z a  d o s  
p a g a m e n t o s  d e  p r o p i n a ,  
simulando que se vinculavam a 
comercialização de gado entre 
eles. 

“O primeiro pagamento 
no valor de R$ 600 mil foi 
dissimulado por intermédio de 
fictícia transação de venda de 393 
bovinos por parte da Fazenda 
Bom Retiro, de propriedade de 
Silval, para a Agropecuária Ponto 
Alto Ltda., de propriedade de 
Milton Bellincanta", diz trecho 
da denúncia.

“Já o segundo pagamento, 
no valor de R$ 400 mil, foi 
realizado através da simulação de 
compra por parte de Sebastião 
Fernandes Lage Filho [amigo de 
Milton Bellincanta] de 717 
bovinos,  no valor de R$ 
899.550,00, comercialização 
dividida pelas propriedades 
rurais: Fazenda Serra Dourada II 
(347 bovinos) e Fazenda Bom 
Retiro (370 bovinos)", completa 
o documento.

As promotoras ainda 
dizem que o restante da propina 
teve sua origem e natureza 
omitidas e dissimuladas como 
prestação de serviços por parte da 
empresa NBC Assessoria,  
Consultoria e Planejamento, de 
propriedade de Pedro Nadaf.

 juíza Ana Cristina AMendes, da Sétima Vara 
Criminal de Cuiabá, 

tornou réus o ex-governador 
Silval Barbosa, seu irmão 
Antonio  Barbosa ,  os  ex-
secretários de Estado Pedro 
Nadaf e Marcel de Cursi e o 

procurador aposentado do 
Estado, Francisco Gomes de 
Andrade Lima Filho, o “Chico 
Lima”, por crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa.

O esquema envolve o 
recebimento de R$ 1,9 milhão em 

propina, entre julho e dezembro 
de 2014, em troca de incentivos 
f i s c a i s .  A t r a n s a ç ã o  f o i  
dissimulada através de um 
contrato de venda de gado.

Também se tornou réu o 
e m p r e s á r i o  M i l t o n  L u í s  
Bellincanta, proprietário das 

PROPINA MILIONÁRIA

Silval e mais cinco viram réus por
fraude na concessão de incentivos

Segundo o MPE, pagamento foi feito por frigorífico a grupo de ex-governador; transação foi dissimulada através de contrato de venda de gado

MidiaJur

A juíza Ana Cristina Mendes, que recebeu a denúncia 

Foto: MidiaNews

efron e Polícia Federal Gapreende  na zona rural 
d e  V i l a  B e l a  d a  

Santíssima Trindade 711 tabletes 
de drogas.   A apreensão 
aconteceu depois de receberem 
uma  denúncia dando conta que 
narcotraficantes iriam trazer um 
carregamento de entorpecentes 
da Bolívia para o Brasil. No 

modus operandis por veículos até 
o Rio Barbado, depois navegando 
por água até o Rio Guaporé, onde 
iriam guardar o entorpecente em 
um sítio próximo à MT-174B.

Assim de posse dos 
detalhes o Gefron e a PF  em 
operação conjunta montaram 
estratégica para desmantelar a 
quadrilha. Por volta das . Por 

volta das 02:00 horas da manhã as 
equipes policiais conseguiram 
abordar os suspeitos  e mais tarde 
por volta das 07:00 horas 
localizaram  18 fardos de 
substância análoga à pasta base 
de cocaína, totalizando cerca de 
720 quilos. Foram presos 08 
suspeitos,  dos quais 01 possui 
passagem por homicídio,  outro 
por  receptação e  uso de 
documento falso e outro por furto 
e tráfico de drogas.

Ainda foram apreendidos  
uma caminhonete GM S10 de cor 
branca placa PZC-8555, um  
veículo VW Gol de cor cinza 
p l a c a  J Z G - 5 1 3 9 ;  0 2  
embarcações, cada uma com 
motor de popa e um rifle CBC 
calibre .22LR.

Ao final os suspeitos, 
juntamente com a droga, carros, 
embarcações e armas foram 
encaminhados a Polícia Federal 
de Cáceres, totalizam como 
p r e j u í z o  a o  c r i m e  R $  
7.224.000,00.

FORÇA TAREFA

Gefron e Polícia Federal tiram de circulação
720 kg de cocaína e prendem 8 por tráfico

Da Redação

Droga totalizou 720 quilos 

Foto: Gefron e PF
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Segundo o MPE, pagamento foi 
feito por frigorífico a grupo de ex-
governador, o esquema envolve o 
recebimento de R$ 1,9 milhão em propina, 
entre julho e dezembro de 2014, em troca de 
incentivos fiscais. Na ação a juíza Ana 
Cristina Mendes, tornou réus o ex-
governador Silval Barbosa, seu irmão 
Antônio Barbosa, os ex-secretários de 
Estado Pedro Nadaf e Marcel de Cursi e o 
procurador aposentado do Estado, 
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o 
“Chico Lima”.  

Página 06

SUSTENTABILIDADE

LEI SECA

Oito pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na 
zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade,  durante a operação  
deflagrada pelo Grupo Especial de Segurança na Fonteira e Polícia 
Federal, após denúncia de um carregamento de cocaína que entraria no 
Brasil por terra e depois por água. Além da quadrilha  foi apreendido 711 
tabletes, carros, embarcações e armas. Página 06

Seis cachorros e oito aves, entre 
garnisés e índio, machos e fêmeas, 
aparentemente vítimas de maus-tratos 
em uma residência na cidade de 
Araputanga, foram retirados do local e 
e n c a m i n h a d o s  p a r a  t u t o r e s  
responsáveis provisórios no município 
de Cáceres. 

Página 04

O deputado Max Russi está cumprindo agenda em Cáceres nesta 
quarta-feira (29). Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o 
parlamentar é pré-candidato ao Senado e já tem o aval da Executiva 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para a disputa eleitoral 
suplementar, que irá acontecer em Mato Grosso no mês de abril. Página 03

AGENDA

Pré-candidato ao Senado, Max Russi se
reúne com lideranças hoje em Cáceres

Deputado Max e lideranças do PSB 

Foto: JCC/Arquivo

PROPINA MILIONÁRIA

Silval e mais cinco viram réus por
fraude na concessão de incentivos

Silval Barbosa e os ex-secretários 
Pedro Nadaf e Marcel de Cursi  

Foto: Marcus Mesquita

EM ARAPUTANGA

Cachorros e aves vítimas de maus-tratos
são encaminhados para tutores em Cáceres

Os cachorros resgatados já 
estão com tutora  em Cáceres 

Foto: TJMT

FORA DE CIRCULAÇÃO

Gefron e PF desarticulam quadrilha
e apreendem 711 tabletes de cocaína

Traficantes não contavam que seriam recebidos pela polícia  

Foto: Gefron/PF

Usina de 
Energia 

Solar está em 
construção em 

Cáceres
Página 03
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PRF realizou 
quase 100 mil

testes de 
alcoolemia 

em MT
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