
 Na tentativa de garantir 
o aumento de salário de algumas 
funções privilegiadas no governo, 
como os presidentes de autar-
quias e fundações, os deputados 
correm para votar o projeto que 
prevê os reajustes. Isto porque 
o governo Federal condicionou 
o auxílio a estados e municípios 
ao congelamento de salários.  
 Então, a proposta que 
trata dos reajustes de salários 
precisa ser sancionada antes 
do projeto federal. Os deputa-
dos na correria para aprovar até 
aceitaram voto por WhatsApp 
depois de encerrada a votação. 
Numa sessão tumultuada, com 
bate-boca, encerrou com revira-
volta. Isto porque a mensagem 
tinha sido rejeitada, pois não 

tinha conquistados os 13 votos 
necessários para avançar na 
tramitação, mas mesmo depois 
de encerrar a votação o presi-
dente da Assembleia Legislativa, 
Eduardo Botelho (DEM) acatou 
o voto do deputado Max Russi 
(PSB) que havia perdido a co-
nexão durante a votação, que 
tem ocorrido de maneira virtual, 
e com isso a base governista 
conseguiu os votos necessários.  
 O projeto passou pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, mas ao voltar para o ple-
nário pra segunda votação teve 
pedido de vista por parte do de-
putado Ulysses Moraes (PSL) e 
agora deve ser finalizadores noi-
te de hoje. 
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NA CALADA

Com direito a reviravolta, projeto que prevê aumento 
de salário é aprovado na AL

Empréstimo em dólar é aprovado pela AL
 No dia em que o dólar bateu aumento recorde e chegou a 
R$ 5,90, os deputados aprovaram o pedido de empréstimo do gover-
nador Mauro Mendes (DEM) que irá adquirir US$ 56 milhões, o equi-
valente a R$ 330 milhões, sob alegação de investimentos na moder-
nização fiscal do estado. A dívida ficará para os próximos gestores.  
 A votação do empréstimo ocorreu no meio de um ba-
te-boca quando votavam a mensagem que prevê o reajuste de 
salário de 1700 servidores. O projeto acabou aprovado com 
quatro votos contrários: Ludio Cabral, Valdir Barranco, ambos 
do PT, Ulysses Moraes e delegado Claudinei, ambos do PSL. 
 Agora o projeto segue para sanção do governador, menos 
de um ano depois de conseguirem se livrar de um empréstimo dola-
rizado feito na época pelo ex-governador Silval Barbosa e que não 
previa uma trava pro dólar. O que, inclusive, deve ocorrer agora tam-
bém. 

OS PROXIMOS QUE LUTEM
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Rivalidade entre facções faz casal do PCC
ser sequestrado

 Um casal foi sequestrado nessa quarta-feira (13), no muni-
cípio de Guiratinga, por suspostamente fazer parte da facção crimi-
nosa conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital). Três ho-
mens, que seriam do Comando Vermelho, foram presos pelo crime. 
 Uma das vítimas relatou à polícia que estava em um sítio 
com o sogro, quando por volta da 14h, a esposa chegou acompan-
hada de 3 homens, que disseram que o casal fazia parte do PCC 
de Goiás e não aceitariam outra fação na região a não ser o Co-
mando Vermelho. Os criminosos, que estavam armados, levaram o 
casal para uma residência, onde a mulher e esposo ficaram reféns.  
 Depois de passarem algumas horas na casa, os suspeitos 
resolveram levar os reféns para um ermo. No caminho, a mulher pas-
sou mal e os suspeitos abriram as portas do carro, ocasião na qual 
o marido dela conseguiu escapar e fugir para o matagal. Ele camin-
hou até chegar no batalhão da polícia, onde relatou o que tinha oco-
rrido. Em diligências os policiais conseguiram localizar os suspeitos 
e encaminha-los à delegacia. A mulher relatou que os criminosos a 
liberaram por volta das 2h30, sob ameaça de que se procurasse a 
polícia, ela seria executada.

GUERRA
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Expediente

Diagnóstico de covid-19 em funcionário da Caixa 
Econômica causa pânico

 Causou pânico entre os servidores da Caixa Econômi-
ca Federal a informação de que um funcionário teria atestado po-
sitivo para coronavírus. A notícia foi divulgada nessa quarta-fei-
ra (13), quando duas agências foram fechadas para desinfecção. 
 Segundo nota da agência, o funcionário que teve tes-
te positivo para a doença trabalha na parte administrativa do 
banco, ou seja, nas demandas internas. Ele foi isolado e coloca-
do em quarentena em casa, seguindo recomendações médicas. 
 Em razão da infecção, a Caixa decidiu fechar duas agências 
para higienização, sendo elas a da Rua Barão de Melgaço e a da Ave-
nida José Monteiro Figueiredo (Lavapés), no bairro Duque de Caxias. A 
informação é de que elas devem ser reabertas já nesta quinta-feira (14). 
 Uma funcionária da Caixa, porém, informou ao Leiagora que 
os servidores foram colocados até domingo em quarentena. Além dis-
so, todos os funcionários fizeram os exames e foram colocados em 
isolamento em casa. Segundo ela, eles aguardam novas orientações 
para retornar ao trabalho.

“VEM PRA CAIXA VOCÊ TAMBÉM”
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Suspeitos que se passavam por fiscais do meio ambiente 
para extorquir vítimas são preso

 Dois homens que se passavam por fiscais do meio ambiente 
para praticar o crime de extorsão foram presos pela Polícia Civil, em Vila 
Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá). Eles são acusa-
dos de cometer o mesmo tipo de crime em outros municípios desde 2014.  
 As investigações iniciaram após uma das vítimas procurar 
a Delegacia relatando que vinha sendo assediada, através de visi-
tas e telefonemas, pelos suspeitos que se apresentavam como fis-
cais do meio ambiente. Apesar de não se identificarem como servi-
dores de nenhum órgão específico, eles possuíam carteiras e todo 
um material utilizado para convencer as vítimas. Para exigir o paga-
mento, a dupla falava que estava acontecendo uma operação na re-
gião e que as empresas deveriam colaborar, repassando valor cha-
mado de “patrocínio”, para não serem vítimas de sanções e multas. 
 Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil de Vila 
Bela iniciou as investigações, e através de trabalho de monitoramento, 
realizou a prisão dos golpistas, na terça-feira (12), quando eles foram 
até a empresa da vítima para receber o pagamento.

DESCOBERTOS APÓS 6 ANOS
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Duas mortes por Covid-19 são confirmadas nesta quinta; 
MT soma 673 casos

 Duas mortes por Covid-19 foram confirma-
das na manhã desta quinta-feira pela Secretaria de Es-
tado de Saúde. Com isso, Mato Grosso soma 23 óbitos.  
 Uma das vítima era servidor da Câmara Munici-
pal de Várzea Grande. Beijamir Sarat Pereira, 52 anos, tin-
ha comorbidades como obesidade e era ex-fumante.  
 Com esta morte, Várzea Grande acumula 3 mortes e 61 
casos confirmados. Os número de infectados tem crescido em rit-
mo acelerado no município, desde a flexibilização das medidas.  
 A segunda morte foi de uma paciente idosa moradora 
de Lucas do Rio Verde, onde soma 23 casos confirmados. A pa-
ciente tinha hipertensão e estava internada na enfermaria há al-
guns dias, mas na quarta-feira foi transferida para Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop, em razão 
do agravamento do quadro e morreu no fim da noite de ontem.  
 Em Mato Grosso, são 673 casos confirmados, sendo 69 no-
vos nas últimas 24 horas.

LUTO
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Professores interinos terão auxílio de R$1,1 mil
 Depois de muita articulação, os deputados da As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovaram, na 
sessão noturna desta quarta-feira (13), um auxílio emergencial 
de R$ 1,1 mil para professores interinos do governo do Estado. 
 A decisão foi tomada de forma unânime pelos parla-
mentares. Contudo, a liberação do pagamento depende que 
o governador Mauro Mendes (DEM) sancione a lei aprovada. 
 Conforme o projeto, o valor vai ser destinado aos profissionais 
que já tinham sido selecionados mas não conseguiram firmar o contra-
to com a Secretaria de Educação (Seduc), porque o processo de atri-
buição de aulas foi suspenso diante da pandemia do novo coronavírus.  
 O projeto agora segue para sanção do governador. 

AUXILIO PARA PROFESSORES
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