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Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

 Uma briga que até en-
tão era interna entre dois verea-
dores acabou virando caso de 
polícia e foi parar no Ministério 
Público Estadual que agora apu-
ra denúncias de assédio contra 
o parlamentar Adevair Cabral 
(PSDB). O tucano, inicialmente, 
registrou um boletim de ocorrên-
cia contra Abilio Brunini (PSC) 
por divulgar fotos íntimas dele. 
Só que o jogo virou. Porque aca-
bou colocando Adevair no centro 
de uma série de denúncias por 
assédio.  De sexta-feira para cá, o

parlamentar viu chover denúncias 
contra ele que vão desde envol-
vimento com adolescentes, fato 
que está sendo investigado pelo 
Ministério Público, até denúncias 
de ex-servidora e de cabo eleito-
ral que o acusou por assediar a 
esposa. 
	 Adevair	 afirma	 ser	 ino-
cente	 e	 classifica	 as	 denúncias	
como atos de covardia. O parla-
mentar diz ainda que está à dis-
posição da justiça e irá se apre-
sentar para esclarecer os fatos.
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Diretor da Energisa culpa consumidor
e calor pelo aumento das contas

 Durante uma audiência pública, que ocorreu em Rondonó-
polis (210 km de Cuiabá) para debater as contas de energia e os 
serviços prestados pela Energisa, Amaury Antônio Damiance, diretor 
técnico e comercial da Empresa, tentou convencer o público que não 
há nada de errado nas contas. Ele alega que a elevação da tempera-
tura resulta em um aumento de até 30%, e, para ele o uso excessivo 
de eletrodomésticos como geladeira, ar condicionados e ventiladores 
são os vilões dos preços altos na fatura. Mas as explicações não 
convenceram público.
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A CULPA É SUA
A ENERGISA FALA QUE

Dupla é presa após furtar
torre para vender em sucata

 Dois homens foram presos na última sexta-feira (01), por 
furtar uma torre de uma fábrica de cerâmica, no bairro Mapim, em 
Várzea Grande. O proprietário relatou que dois homens de camiseta 
vermelha teriam furtado uma estrutura de ferro, tipo tesoura da em-
presa dele. A Polícia Militar saiu em diligências e logo encontrou a 
dupla, carregando a estrutura metálica pela avenida. Os suspeitos 
disseram que iriam levar a peça furtada até uma empresa de sucata. 
Os homens foram presos e conduzidos à delegacia.
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LADRÃO DE OLHO GRANDE

TARADO DA CÂMARA

Emanuel Pinheiro defende vereador
acusado de assédio

 O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) saiu em defesa o ve-
reador Adevair Cabral das acusações de assédio sexual contra uma 
ex-servidora da Secretaria Municipal de Saúde, conforme denúncia 
feita pela mesma na semana passada. O chefe do Executivo disse 
que tem a certeza da inocência do parlamentar que faz parte da sua 
base na Casa de Leis. “Eu conheço o Adevair e tenho a certeza que 
ele vai provar que não tem nada a ver com isso. Ele está muito cho-
cado com essa notícia, é a palavra de uma pessoa contra a dele. Ela 
tem que provar”.
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PREFEITO DEFENDE VEREADOR
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Preso foge, se arrepende
e retorna pro presídio

 O recuperando Wender Nascimento Carbonera fugiu da 
obra do Centro Odontológico, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, não 
retornando para o Centro de Ressocialização (presídio do Carumbé). 
Porém, ele se arrependeu e retornou ao presídio acompanhado da 
advogada.	Ele	contou	ter	fugido	por	ter	ficado	abalado	ao	saber	que	
a mãe está doente. A defesa do preso informou ao diretor que ele iria 
retornar, pois faltam apenas quatro meses concluir a pena.
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PRESO DE CONFIANÇA

Mais aumento na conta de luz!
Prepare-se!

 É bom o consumidor preparar o bolso não apenas para a 
conta de energia de novembro, mas para 2020 também. Isto porque 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a ban-
deira tarifária em novembro será vermelha (patamar 1) com custo 
de R$ 4,169 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Com isso, 
a	conta	de	luz	dos	brasileiros	ficará	mais	cara	em	relação	ao	último	
mês. 
Além disso, já está previsto para 2020 um aumento médio de 2,42% 
nas contas de luz. Então, é bom começar economizar desde já e 
buscar alternativas mais econômicas. 
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COMO JÁ PROMETIDO,
MAIS UMA NO CÊSSO DO POVO


