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Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

 Cerca de 400 famílias 
foram despejadas das casas do 
residencial Jonas Pinheiro III, em 
Cuiabá. Os moradores foram re-
tirados do local nessa quarta-fei-
ra e não têm para onde ir. O local 
é ocupado há mais de um ano. 
a desocupação é fruto de uma 
decisão judicial proferida pela 2ª 
Vara Cível do Poder Judiciário 
de Mato Grosso, em processo 
de autoria da Lumen. A ação 
foi realizada pela Polícia Militar 
e acompanhada por represen-
tantes da empresa responsável 
pela construção do residencial. 
A catadora de lixo Maria Emi-
lia, mãe de um filho deficiente, 
estava indignada com a ação e 
disse que estavam sendo trata-
dos como mendigos. Ela alegou  
ainda que havia sido prometido 
uma casa para ela, por meio

dos programas habitacionais. 
Outra que encontra-se numa si-
tuação complicada é a dona de 
casa Luzia Cardoso, mãe de 3 
filhos, que relatou não ter para 
onde ir. “É uma situação cons-
trangedora”. Já Kátia Flormota 
está grávida e tem mais quatro 
filhos para cuidar disse que não 
foi dada nenhuma explicação 
para as pessoas. “Estou muito 
triste em ser jogada na rua des-
se jeito. Muito desrespeitoso”. 
No local foi informado que a 
Prefeitura de Cuiabá iria alugar 
20 imóveis para alocar as famí-
lias em vulnerabilidade social. 
Número infinitamente menor 
que a demanda. Os pertences 
foram levados para um barra-
cão que servirá apenas como 
depósito e não alojamento. 
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E PREFEITURA FORNECE APENAS 20 CASAS

Mulher acusa três jogadores
do Cuiabá por assédio sexual

 Uma mulher, que participava de uma festa no fim de sema-
na, no bairro Parque Residencial Tropical Ville registrou um boletim 
ocorrência contra três jogadores do Cuiabá. Os atacantes Júnior To-
dinho e Gilmar e o goleiro Paulo Henrique são suspeitos de come-
terem os crimes de assédio sexual, perturbação da tranquilidade, 
difamação e injúria. A vítima de 20 anos relatou no B.O., que os três 
atletas a insultaram com xingamentos, empurraram, além de terem 
abusado sexualmente, tentando beijá-la a força, passando a mão 
nos seios e na bunda. 
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CHAMA O VAR

Procon registra mais de 2 mil
reclamações contra Energisa 

 A concessionária de energia de Mato Grosso, Energisa, foi 
responsável por 39% das mais de 5 mil reclamações registradas pelo 
Procon. E mais uma vez se manteve na liderança do ranking de re-
clamações. O que chama a atenção é que além de se manter na li-
derança, houve também um aumento quase quatro vezes maior que 
a média dos meses anteriores - que era de 536 registros. Ao todo, 
foram registradas 2080 reclamações contra a concessionária. 

Leia + acessando a matéria completa no site www.leiagora.com.br

TROFÉU PROCON

Mulher encontra larva em salgado
de padaria de luxo

 Uma médica veterinária, grávida, encontrou larvas em um 
salgado quiche de frango na padaria do Moinho, localizada no Bos-
que da Saúde, em Cuiabá. A refeição indigesta foi feita na noite des-
te domingo (3). Em contato com a reportagem, a cliente disse que 
chamou uma funcionária para mostrar o salgado com as larvas, e 
ela se aproximou e disse em tom baixo. “Denuncie isso, e por favor, 
denuncie também a exploração de trabalho análoga à escravidão de 
estrangeiros”, contou. A gerente que se identificou apenas por Neu-
za, disse que a posição da padaria Moinho quanto ao fato será feita, 
caso, forem notificados por órgãos competentes de fiscalização.
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VERME GOURMET

SEM DÓ, NEM PIEDADE
400 FAMÍLIAS 

JOGADAS NA RUA
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Cruzadas

Traficante é preso com arma
de brinquedo

 Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas ca-
rregando uma arma de brinquedo e uma mochila com dois quilos 
de maconha. Ao tentar fugir da polícia, o suspeito jogou a mochila e 
entrou em uma residência, no bairro Marajoara, em Várzea Grande. 
A polícia o seguiu e efetuou a prisão de Mayklon Douglas da Silva 
Jesus, que já possui passagem por roubo. 
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NÉ BRINQUEDO NÃO...

VAI SUMIR DO MAPA
Municípios serão extintos 

 Uma proposta do governo Federal pode resultar no fim 
de 34 municípios de Mato Grosso. O projeto enviado para o Con-
gresso prevê que cidades com menos de 5 mil habitantes e arre-
cadação inferior a 10% da receita total devem ser incorporados 
pelo município vizinho. A notícia pegou os prefeitos de surpresa. 
Um deles foi o de Araguainha (467 km de Cuiabá), Sílvio José de 
Morais Filho (PSD), que tem uma população de 956 habitantes. 
Ele disse já demonstrar arrependimento por ter votado e apoia-
do o presidente Jair Bolsonaro. Deputados estaduais também 
demonstraram indignação. Agora devem procurar a bancada de 
Mato Grosso para tentar reverter esta situação e não deixar a 
proposta ser aprovada. 
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