
VEREADOR ABÍLIO
PODE SER CASSADO

Relatório de cassação de Abílio
será analisado nessa semana

 A Comissão de Ética da 
Câmara de Cuiabá se reúne nes-
ta quarta-feira (12) para analisar o 
relatório de cassação do vereador 
Abílio Júnior (PSC), que responde 
processo por quebra de decoro 
parlamentar, ou seja, por agir de 
forma que não condiz com a práti-
ca política. A reunião será antes 
da sessão plenária. Após a apre-
sentação, o relatório deve, obrig-
atoriamente, ser votado entre os 
membros da comissão formada 

por Toninho de Souza (PSD), 
presidente, Vinicius Hugueney 
(PP) e Ricardo Saad (PSDB), 
responsável pelo relatório.  
 Abílio diz estar tranquilo 
e aponta falhas no andamento 
do processo. Alegou que sequer 
foi ouvido pela Comissão e já 
adiantou que caso seja cassa-
do irá recorrer à Justiça para 
rever o mandato. O parlamen-
tar alega ainda que se trata de 
uma ação política e não técnica.

Assista a entrevista completa no site www.leiagora.com.br

(F
ot

o:
 F

R
AN

C
IN

EI
 M

AR
AN

S)

VARRE VARRE VASSOURINHA
Câmara de VG tem que demitir 221 comissionados 

 No que depender do Ministério Público Estadual (MPE), a 
Câmara Municipal de Várzea Grande irá fechar as portas. Isto porque 
o órgão pediu a exoneração de 221 servidores comissionados. Só que 
o Legislativo várzea-grandense é composto por 242 servidores, ou 
seja, restariam apenas 21. O que significa que será impossível dar 
andamento aos trabalhos dos parlamentares. 
 A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Jorge Paulo 
Pereira, que relatou ter acessado pessoalmente o portal da transpar-
ência do órgão. “Na Câmara Municipal de Várzea Grande os ventos da 
modernidade ainda não chegaram, pois a Mesa Diretora mantém mais 
de 200 cargos de direção, chefia e assessoramento e pouco mais de 
20 de cargos da rotina burocrática. Realmente, essa gente não enten-
deu nada!”, escreveu o promotor na denúncia.

Confira no site www.leiagora.com.br

“ENTRE TAPAS E BEIJOS”
Wilson Santos muda de lado

e vai para base de Mauro Mendes
 Após já terem trocado acusações em disputas eleitorais pas-
sadas, o governador Mauro Mendes (DEM) e o deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) resolveram selar a paz e agora o parlamentar 
faz parte da base do governo. O que isto significa? Que o ex-prefeito 
de Cuiabá se tornou um aliado de primeira hora do governador e deve 
atuar de forma a defender o governo na Assembleia Legislativa. 

Confira no site www.leiagora.com.br

GOLEADA NAS ÁRVORES
Adolescente pega carro e bate em árvores

em avenida de Cuiabá
 Um adolescente, sem habilitação, ficou ferido após chocar 
o carro que conduzia em duas árvores na avenida Miguel Sutil, em 
Cuiabá. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (11), 
próximo à Todimo Home Center. Segundo informações da Delega-
cia Especializada em Delitos de Trânsito, a vítima conduzia um au-
tomóvel, modelo Gol, na avenida Miguel Sutil, quando nas proximi-
dades da Todimo Home Center perdeu o controle da direção e saiu da 
pista. Ele perdeu o controle subiu no canteiro central da via e chocou 
em duas árvores. O Samu foi acionado e encaminhou o adolescente 
com ferimentos para Unidade de Saúde. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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Tv Brasileira
Em 18 de setembro de 1950, o paraibano Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo, proprietário do Grupo Diários 
e Associados, colocava no ar a PRF - 3, Tv Tupi, canal 3, de São 
Paulo. Já são 60 anos de existência da televisão brasileira e muita 
coisa já aconteceu no interior da maravilhosa caixa de som e luz 
que transmite alegria, emoção, tristeza, sonhos e fascina milhares 
de pessoas no mundo inteiro. No começo não havia video tape e 
tudo era ao vivo, inclusive os comerciais, onde atores e atrizes 
mostravam as vantagens de adquirir eletrodomésticos para a casa.

Hoje a Tv é digital, ao vivo, via satélite, para o mundo in-
teiro, em todas as línguas e é possível assisti-la em qualquer lugar 
com o aparelho celular móvel.

A evolução tecnológica não para e a pergunta que fica é 
como será a televisão em 2050, depois de um século de existên-
cia?

Ninguém sabe a resposta, mas com certeza, nem mesmo 
Chateaubriand previu o que aconteceria ao longo dos anos depois 
daquela noite de 18 de setembro de 1950.

Assis Chateaubriand abre as transmissões da Tv Tupi, de São Paulo
Arquivo

1950 - Inauguração da Tv Tupi, de São Paulo;
1954 - Inauguração da Tv Record, de São Paulo;
1959 - Inauguração da Tv Piratini, de Porto Alegre;
1962 - Inauguração da Tv Gaúcha, de Porto Alegre;
Década de 60 - surge o VT (video tape);
1965 - Inauguração da Tv Globo, do Rio de Janeiro;
1969 - Inauguração da Tv Difusora, de Porto Alegre;
1969 - Primeira transmissão em rede ao vivo, o
Jornal Nacional, da Tv Globo;
1972 - Primeira transmissão a cores da tv brasileira
feita pela Tv Difusora, de Porto Alegre, com a Tv Rio;
1973 - Transmissão da novela O Bem-Amado, a
primeira totalmente a cores produzida pela Tv Globo;

1979 - Inauguração da Tv Guaíba, de 
Porto Alegre;
1980 - A Rede Tupi fecha suas portas para 
sempre;
1980 - Inauguração da Tv Pampa, de Porto 
Alegre;
1980 - Inauguração do SBT;
1983 - Inauguração da Rede Manchete;
Década de 80 - transmissões ao vivo via 
satélite;
Década de 90 - surge a tv por assinatura
Década de 2000 - surge a tv digital
Década de 2010 - ......

As mulheres não guardam 
ódio nem rancor: 

 Após um longo pe-
ríodo de doença, a mulher 
morre e chega aos portões
do Céu.
 Enquanto aguardava 
São Pedro, ela espiou pelas 
grades e viu seus pais,
amigos e todos que haviam 
partido antes dela, senta-
dos à mesa,apreciando um 
maravilhoso banquete.

 Quando São Pedro chegou, 
ela comentou:
 - Que lugar lindo! Como 
faço para entrar?
 - Eu vou falar uma palavra. 
Se você soletrá-la corretamente na
primeira você entra; se errar vai 
direto para o inferno.
 E ela respondeu:
 - Tá, qual é a palavra?
 - AMOR.
 Ela soletrou corretamente e 
passou pelos portões. Cerca de um 
ano depois, São Pedro pediu que 

ela vigiasse os portões naquele dia. 
Para surpresa dela, o marido apare-
ceu.
 - Oi! Que surpresa! - Disse 
ela. Como você está?
 - Ah, eu tenho estado muito 
bem desde que você morreu. Casei-
me com aquela bela enfermeira que 
cuidou de você, ganhei na loteria 
e fiquei milionário. Vendi a casa 
onde vivemos e comprei uma man-
são. Eu e minha esposa viajamos 
por todo o mundo. Estávamos de 
férias e eu fui esquiar hoje. Cai, o 

esqui bateu na minha cabeça e cá 
estou eu. Como faço para entrar, 
querida?
 - Eu vou falar uma pa-
lavra. Se você soletrá-la corre-
tamente na primeira você entra, 
senão vai para o inferno.
 E ele respondeu:
 - Tá, qual é a palavra?
 - ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER.
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MÃEZONAS
Mulheres são presas por abandonar crianças para ir ao bar

 Duas mulheres foram detidas por abandonar três crianças 
trancadas em casa e ir para o bar. O caso ocorreu em Campo Novo 
do Parecis (a 396 km de Cuiabá). De acordo com informações do 
boletim de ocorrência, os agentes foram acionados por uma con-
selheira tutelar que informou que três crianças, de 4, 8 e 9 anos, 
estariam trancadas em casa. O pai de duas delas foi quem acionou 
o conselho. 
 Os policiais foram até a casa das crianças, onde elas re-
lataram ter sido deixadas trancadas pelas mães desde o fim da man-
hã. Elas teriam comido apenas bolacha e água e estavam famintas. 
Os policiais foram informados que as duas mulheres estariam em 
um bar e foram até o estabelecimento comercial, onde ambas foram 
abordadas. Uma delas ainda estava com outra filha de 3 anos no bar. 
A criança ficou sob a responsabilidade do conselho tutelar.

Confira no site www.leiagora.com.br

CADASTROS DESATUALIZADOS
Eleição pro Senado: Cerca de 20% dos eleitores

não poderão votar
 Talvez nem tenha notado, mas, sim, este ano os eleitores 
mato-grossenses terão que ir às urnas em duas datas. A primeira 
delas é em 26 de abril quando escolherão um novo senador para 
assumir a vaga da senadora Selma Arruda (Podemos), cassada por 
caixa 2 e abuso de poder econômico. No entanto, o Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso cancelou 500 mil títulos, o que represen-
ta cerca de 20% do eleitorado do estado. O cancelamento ocorreu 
porque o cidadão não fez a atualização cadastral junto ao órgão. Ain-
da há chances de estar apto para votar nesta eleição fora de época, 
basta procurar um cartório eleitoral até 21 de fevereiro e realizar o 
cadastro da digital. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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