
E AGORA PREFEITO?

Silval confirma propina, mensalinho
e diz que MP foi omisso 

 O ex-governador Silval 
Barbosa prestou depoimento 
por cerca de três horas na CPI 
do Paletó e confirmou que o di-
nheiro pago ao prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB), que aparece em 
um vídeo colocando dinheiro no 
terno, é referente à propina para 
liberação das obras da Copa do 
Mundo. Ele ratificou a existên-
cia do chamado ‘mensalinho’, 
dinheiro pago mensalmente aos 
deputados para aprovar matérias 
do governo, e disse ainda que foi 
regulamentado em lei e nem pre-
cisa prestar conta. A referência é 

à verba indenizatória que saltou 
de R$ 35 para R$ 65 mil em 2015. 
 Outro ponto polêmico 
no depoimento de Silval Barbosa 
é sobre a omissão do Ministério 
Público com relação às ex-
torsões praticadas tanto pelos 
deputados estaduais quanto 
pelos conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
Isto porque, ele disse ter ido até 
o procurador geral da época, 
Paulo Prado, e comunicado o 
fato, mas ele “não deu bola”. Em 
nota, o membro do MP disse que 
a denúncia não foi formalizada. 
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HISTERIA COLETIVA
Sobe para oito número de casos

de coronavírus em MT
 A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, nesta 
segunda-feira (2), outros cinco casos suspeitos de coronavírus em 
Mato Grosso. No total, são monitorados oito casos suspeitos no esta-
do, provenientes de seis municípios.
 Os pacientes apresentam sintomas relativos à doença 
respiratória e possuem histórico de viagem para países onde há a 
circulação do novo vírus. Os oito casos que levantam a suspeita do 
Covid-19 estão em Glória D’Oeste (2), Alto Taquari (1), Sorriso (1), 
Cuiabá (2), Nova Mutum (1) e Sinop (1).
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SILVAL CONFIRMA QUE O DINHEIRO

E QUE COMECE A DANÇA DAS CADEIRAS
Campanha para o Senado começa em 15 dias 

 A campanha para o Senado está marcada para começar 
no dia 17 de março e está movimentando o cenário político de Mato 
Grosso. A lista de pré-candidatos começou com 30 nomes, mas vem 
se afunilando. Alguns pré-candidatos, inclusive, já estão até anteci-
pando o debate e trocando farpas pela imprensa, dentre eles, Nilson 
Leitão (PSDB) e José Medeiros (Podemos). 
 O tucano acusa Medeiros de mentir sobre apoio do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) e de enganar a população ao querer 
abandonar o mandato de deputado federal faltando três anos para o 
fim. Por outro lado, o presidente do Podemos diz que Leitão tem que 
se preocupar com o partido dele e alfineta: “sou ficha limpa”. 
Agora é esperar o que vem por ai dos demais candidatos que de-
vem ser oficializados na próxima semana com a realização das con-
venções agendadas para ocorrer entre 10 e 12 de março. 
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DO PALETÓ É SIM DE PROPINA !

TEM SMARTPHONE PRA  TODO MUNDO
Assaltantes invadem Loja Martinello

e levam 40 celulares 
 A Loja Martinello do bairro Goiabeiras foi invadida por as-
saltantes na manhã desta segunda-feira (02). Os criminosos levaram 
cerca de 40 celulares do estabelecimento. Segundo informações, dois 
assaltantes invadiram a loja e renderam os funcionários. Ambos fu-
giram em uma moto. A polícia realizou diligências para localizar os 
suspeitos, mas até o fechamento da edição ninguém foi preso. 
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SÓ COM REZA BRAVA
Padre fica seis horas amarrado

e tem caminhonete roubada
 Um padre foi sequestrado e teve a caminhonete rouba-
da quando deixava o seminário em Várzea Grande. O sacerdote 
foi amarrado pelos assaltantes e abandonado em um terreno bal-
dio, onde ficou por seis horas até conseguir se soltar. O carro foi 
recuperado logo em seguida durante um bloqueio na MT-343. O 
veículo furou o bloqueio da polícia, que atirou nos pneus até con-
seguir fazer com que carro parasse. Nesse momento, o condutor 
saiu do veículo e se jogou no chão. O padre relatou que foi assal-
tado por volta das 19 horas e teria ficado amarrado em um terreno 
baldio até meia noite, quando conseguiu se soltar e pedir socor-
ro. O motorista de 23 anos foi preso e encaminhado à delegacia.
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CONSTATANDO O ÓBVIO
Vereadores constatam falta de remédios

e médicos em UPA 
 Depois de serem desafiados pelos vereadores de oposição, 
os parlamentares defensores do prefeito Emanuel Pinheiro foram até 
a Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro e acabaram 
constatando diversos problemas, dentre eles, falta de medicamentos 
e de pediatras no local. Eles ouviram as reclamações e foram obriga-
dos a admitir a falha da gestão municipal. 
 O presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PTB), 
visitou o lugar acompanhado dos vereadores Toninho de Souza, Luis 
Claudio, líder do prefeito, e Adevair Cabral (PSDB). Ele ficou de so-
licitar à Comissão de Saúde que elabore um relatório e encaminhe à 
Prefeitura. A Secretaria de Saúde disse que a questão dos medica-
mentos deve ser resolvida até o fim desta semana. Já com relação 
aos médicos aguardam autorização do Tribunal de Contas para fa-
zer a contratação temporária emergencial, já que a convocação dos 
aprovados em processo seletivo não foi suficiente. 
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