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 Em quatro anos de 
atuação no estado de Mato 
Grosso, a Energisa já acumu-
lou R$ 13,8 milhões de um total 
de 289 multas aplicadas pelo 
Procon-MT. As infrações fo-
ram registradas entre os anos 
de 2015 e 2019. A informação 
é da superintendente da Se-
cretaria-Adjunta de Proteção e 
Defesa dos Direitos do Consu-
midor (Procon), Gisela Simona. 
Vale destacar que a Energisa li-
dera o ranking de reclamações, 
sendo que mais de 80% relacio-
nadas à cobrança abusiva. Gise-

la explica ainda que o Procon tem 
o papel de tentar uma conciliação 
ou acordo. Caso consumidor e 
fornecedor não entrem em con-
senso, o Procon passa a ter po-
der de polícia de aplicar sanções 
administrativas e multas que 
vão de R$ 300 a R$ 3 milhões. 
“Fiscalizamos as relações de 
consumo e a nossa média de 
acordo é de 60,68%, porém, 
hoje, a multa geral do Pro-
con contra a Energisa é de R$ 
13,822 milhões, perfazendo 
um total de 289 penalidades 
aplicadas”, revelou Simona.
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Vereadores podem ter que apresentar 
atestado de sanidade mental 

 Um projeto de lei foi apresentado na Câmara de Cuiabá, de 
autoria do médico Ricardo Saad, que pretende exigir que os verea-
dores passem por uma perícia médica, formada por três psiquiatras, 
para apresentar atestado de sanidade mental. A ideia deve-se às 
atuações de Abílio Brunini (PSC) no Legislativo. Polêmico, ele está 
sempre no centro das atenções com seus vídeos nas redes sociais, 
além da ida em órgãos públicos. Se aprovada, a proposta já será 
colocada em prática no próximo ano. 
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MALUCO BELEZA

ENERGISA VAI PAGAR
13 MILHÕES DE MULTA

PREPARE O CÊSSO...

(ADiVINHA ONDE ELA VAI ARRUMAR O DINHEIRO?!)

 Um novo vídeo regis-
trado por câmera de segurança 
mostra uma perseguição ilegal 
que foi iniciada pelos agentes de 
trânsito de Cuiabá ao mototaxis-
ta Osmar do Rosário Esteves, no 
bairro Altos da Serra, na última 
terça-feira (3). Ocorre que ‘ama-
relinho’ não tem força de polícia 
e não pode fazer este tipo de 
ação. As imagens mostram que 
a viatura da Semob tenta fechar 
o mototaxista em uma esquina, 
mas a vítima escapa. Os agen-

tes continuam à caça e minutos 
depois Osmar é atropelado. O 
caso ganhou destaque na mí-
dia porque as imagens do atro-
pelamento são chocantes, mas 
o delegado Cristian Cabral, da 
Delegacia de Trânsito, afirma 
que as imagens divulgadas não 
são conclusivas em relação à 
culpa dos ‘amarelinhos’. O pre-
feito Emanuel Pinheiro (MDB) 
determinou uma apuração ri-
gorosa dos fatos e ofereceu 
emprego à vítima na Semob. 
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DA SEMOB E EMPREGO DADO
“FALSO POLICIAMENTO”
O QUE REALMENTE ACONTECEU?
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OFRUT
TIQUENERVOSO

RECOMPENSAR
RIIVALL

TRANSGRESSÃO
ITARESION
ORLASANUI

ORIENTADOR
IMTAOSLO
ONEUTROB

FRIARARAES
ANENTIDADE

ENFASEONUS
CALSRDS
EMASEBANO
SERRADOMAR

Status (?): 
estado atu-
al das coi-
sas (lat.)

Contração
muscular 
típica do 

estressado

Venda, em
inglês

Locais 
apreciados

por gas-
trônomos

Diz-se do 
corpo femi-
nino, por
sua forma

Pássaro
preto que 
cata inse-
tos do boi

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

O espírito
que causa 
transtor-
nos (Rel.)

Irineu
Marinho,
jornalista 
fluminense

(?) Lobo,
cantor e 

compositor
carioca

A condição
da pedra
painite no

mundo
Função

das mai-
úsculas 

num tuíte

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)

Sílvio Ro-
mero, poe-
ta e crítico

literário

Narcóticos
Anônimos

(sigla)

Madeira
muito

escura e
resistente

Cabeleirei-
ro (pop.)

Christiane
(?), atriz

Votações
Pronome 

substituído
por "vocês"

Keanu (?): o Neo da
série "Matrix" (Cin.)

O brasileiro que 
mora fora do Brasil

Margens
Professor
do mes-
trando

Ato como 
o pecado
Post-(?),
adesivo

Região como a ilha 
de Guadalupe

Curso prático de artes,
de rápida duração

Átomo 
com carga

elétrica
Venerado

Deus da
guerra

Produtor
de urina

Maior
cidade da
Noruega

Três vezes
O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é des-

prezível

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira
A vogal do
vocativo

Frente (?):
a massa
polar que

se desloca
e empurra
a tropical

Substância
do gesso

Aves
também

chamadas
de nhandu

Cadeia 
ao longo
do litoral
sudeste 
e sul do
Brasil 

Sociedade
com fins 

específicos
Fazer voar

Vermelho,
em inglês

Dar algo
em retri-
buição
Graceja

Espírito
Santo
(sigla)

Percorrem

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.
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Expediente
Solução Nº 19

Cruzadas

Homem é preso por mostrar
pênis para mulheres em pub

 Um homem identificado como J.S.S., 36 anos, foi preso na 
madrugada de sábado (7) no Malcom Pub, localizado na avenida Mi-
guel Sutil em Cuiabá, após ser flagrado, mostrando e passando seu 
pênis em mulheres que estavam no local.  De acordo com as infor-
mações no boletim de ocorrência, as vítimas procuraram os segu-
ranças após o homem assedia-las. Os seguranças e o gerente do pub 
foram chamados para tentar conter o suspeito que resistiu. O homem 
empurrou os seguranças e continuou a gerar conflitos, em seguida, 
ele ameaçou o gerente de morte. A Polícia Militar foi acionada e pren-
deu o suspeito, que foi algemado e levado para a Central de Flagran-
tes. A gerência do pub, diz ter as filmagens do momento em que o 
homem assediava as vítimas. Em nota, a diretoria da Casa repudiou 
o ato e reforçou que “atitudes desse teor não são toleradas dentro do 
estabelecimento, que preza pelo respeito às pessoas e se mantém 
vigilante”. 

ORGULHOSO DE UMA MIXARIA QUALQUER
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I C

M I S S B R A S I L
C E R E J A C A L I

I A O OD I U B
M O D E R N I D A D E

A A D ON E M I R
R S A L N R AT

T R A N S I T O Ç
M I A M I M A N S Ã O

S B A Z U L A DO

T I O U S P U S
D I S P A R I D A D E

C C I E N E E S C

D O A R T E L O RA

D A M A T U R V O

M A I A F A T O S

Catedral
da (?):
postal

paulistano

Salvador
Allende, 

presidente
chileno

Fruta que
padarias 

substituem
por chuchu

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Vilão do
filme

"Super-
man II" 

(?) King,
empre-
sário do

boxe

Título do
dirigente
de Abu
Dhabi

Carro luxu-
oso que le-
va a noiva

à igreja

Ratazana,
em inglês

Tema de
brindes
entre

amigos

"(?) Vice",
filme com

Colin
Farrell

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

(?)
Usado

(abrev.)

Quarta
letra do
alfabeto
grego

Desigual-
dade;

diferença

Tecla de 
computa-

dores

Michel (?),
cantor

sertanejo

Fora
de moda

(ing.)

Opaco;
embaçado

Aconteci-
mentos in-
contestá-

veis

(?) Neill,
ator

irlandês
Rasurada

Moradia
de

socialites
Amalucado

Sufixo de
"barbado"
Secreção 

da infecção

Moeda
do Japão

TV italiana

Ceder para institui-
ção de caridade

A Capital da
Salsa, na
Colômbia
Machuca

Enganar

Principal avanço social
do governo de Abraham
Lincoln, assassinado

em 1865

Figura da letra "Q",
no baralho Calendário

(?): previu
o fim de
um ciclo
em 2012

Período
marcado
pelo do-
mínio da

razão e da
técnica
(Hist.)

Problema
que atrasa
o trabalha-

dor nas 
metrópoles

Bê-á-(?):
o abecedário

Território palestino
ocupado por Israel

(2014)

O tempo
passado

Usain Bolt,
atleta

Enrai-
vecida;
furiosa

 Concurso
em que

Marta Ro-
cha foi a
primeira
eleita ofi-
cialmente

"Ambiente" retratado pelos sites
e revistas
de celebri-

dades

Que
acontece
por acaso

Patinhas,
milionário
das HQs

3/non — out — rat — sam. 4/emir. 11/modernidade.

Arena Encantada é opção
para toda família 

 Levar lazer, alegria e diversão à população. Com esse in-
tuito o governo do Estado transformou a Arena Pantanal na “Arena 
Encantada”, um deslumbrante parque natalino com diversas atrações 
para toda família. Além das decorações natalinas, o evento fomenta 
o social. A entrada é um quilo de alimento não perecível que serão 
doados para as famílias mais carentes de Mato Grosso.

ENTÃO É NATAL...

PM barra festa com empurrões
e tapa na cara 

 Policiais militares invadiram uma festa no Clube Atlântico e 
sem se preocupar que estavam sendo filmados agiram com truculência 
contra o público. O Leiagora/LTV recebeu vários vídeos da confusão 
e é possível ver os agentes batendo na ‘cara’ das pessoas, jogando 
spray de pimenta e empurrando pessoas no chão. O evento ocorria no 
Clube Atlântico, no bairro Pirinéu, em Várzea Grande. 
 No vídeo é possível ver uma mulher desmaiada e várias pes-
soas ao seu redor tentando ajudá-la. Em um determinado momento um 
dos PMs dá um empurrão em uma mulher e dá um tapa na ‘cara’ de 
uma outra. Uma das mulheres que está filmando a ação dos policias 
começa a pedir para acionarem o Samu e um homem decide levar a 
mulher no colo para dentro da viatura. Até o fechamento desta matéria 
a reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde da 
mulher e nem mesmo o porquê a polícia esteve no local.
 A PM informou que o caso está sendo acompanhado pela 
Corregedoria e foi instaurado sindicância para apurar a conduta dos 
policiais militares envolvido no corrido
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BARRADOS NO BAILE

Assaltantes roubam carga de carne
e PM cancela churrasco 

 Em meio à alta do preço da carne, os bandidos agora acha-
ram mais um produto de interesse dos receptadores. Vinte e seis 
caixas de carnes do tipo costela foram roubadas no sábado. Os la-
drões interceptaram o caminhão com a carga quando ele parou para 
abastecer em um posto de combustível, na Rodovia dos Imigrantes, 
em Várzea Grande. Depois transportaram a carne para uma camio-
nete e ainda fizeram o motorista refém andando com ele por um tem-
po com a cabeça tampada por uma sacola plástica. Ele foi liberado 
próximo de Jangada, onde procurou a polícia. Só que nem deu tempo 
de fazer o churrasco, pois a PM recuperou a carga no domingo no 
Distrito de Pai André, também em Várzea Grande.

LA CARNE DE PAPEL


