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 Os magistrados do Po-
der Judiciário de Mato Grosso 
(TJMT) receberam além dos 
salários, que variam entre R$ 
30 e R$ 50 mil, uma folha com-
plementar bem generosa em 
dezembro. Alguns chegaram a 
receber como ‘extra’ mais de R$ 
130 mil. O que somou cerca de 
R$ 20,6 milhões gastos com os 
vencimentos dos magistrados. O 
montante é apenas da relação 
dos magistrados na ativa e não 

inclui os aposentados.
 Os dados foram reti-
rados do Portal Transparência, 
mas o detalhamento da folha 
complementar não é justificado, 
o que não permite o cidadão sa-
ber do que se trata os valores 
recebidos pelos magistrados. 
A reportagem solicitou informa-
ções ao Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, porém não obteve 
retorno até o momento.
Para conferir a relação e os valores que 
cada um recebeu acesse o site.

Enquanto muitos ganharão R$ 1.045,00 ( fora descontos),
tem gente que ganha R$150 mil com Bônus

QUANTO VOCÊ GANHA?
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Folha de magistrados ultrapassa R$ 26 milhões 
Pagamentos chegaram a cerca de R$ 150 mil 

Quadrilha que aplicava golpe na OLX é presa
 Quatro homens e uma mulher foram presos suspeitos de 
formarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes pelo site 
OLX, conhecido pela prática de “desapega”. O grupo foi localizado 
no bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá, nessa quarta-feira (15). Uma 
equipe da Rotam recebeu a informação da existência de uma “cen-
tral de golpes na OLX”. Os acusados utilizavam o whatsapp para se 
comunicar com as vítimas. No local, um homem sentado em frente 
da residência,correu deixando para trás um pacote contendo nove 
munições de arma de fogo calibre .22, todas intactas. Na casa, lo-
calizou mais quatro pessoas e 10 celulares, 25 cartões de bancos, 2 
máquinas de cartão, 7 comprovantes de depósito, 9 munições de Cal 
.22 e R$ 7.900,00. 

X9 ENTREGA OLX DO GOLPE
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Mulher é atacada pela segunda vez por
estuprador em menos de 15 dias

 Um homem foi preso nessa terça-feira (14), no município de 
Sorriso (418 km distante de Cuiabá), por tentar estuprar a vizinha. 
Essa foi a segunda vez que o suspeito ataca a mulher, em menos de 
15 dias. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o suspeito 
viu a vítima sozinha em casa, e aproveitou para invadir a residência, 
agarra-la pelos braços e tentar estupra-la. O crime foi evitado por 
vizinhos que ouviram os gritos. Na fuga ele ainda foi agredido pelos 
moradores. Há cerca de duas semanas, o acusado já teria agarrado 
a vítima na rua, tentando levá-la para um matagal, onde planejava 
cometer o estupro. Outra vez a mulher foi salva por moradores. 
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O TARADO MORA AO LADO

Homem é preso após entrar em lojas
do shopping e derrubar eletrônicos 

 Um homem de 18 anos foi preso após entrar em duas lojas 
de eletrônicos de um shopping de Cuiabá e derrubar diversos celula-
res e eletrodomésticos. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (15) 
no bairro Santa Rosa. Esta não é a primeira vez que o jovem provoca 
danos nas lojas do empreendimento. Seguranças informaram que o 
homem vem frequentando locais há vários dias e causando transtor-
nos nas lojas que entra, sendo advertido diversas vezes por funcio-
nários dos estabelecimentos comerciais. Como das outras vezes, o 
homem teria entrado em duas lojas vindo a derrubar produtos das 
vitrines. A Polícia Militar conduziu o suspeito à delegacia por pertur-
bação do trabalho e sossego alheio. 
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ÁRIES: Não ocorrerá grandes modificações, inclina-se a 
ser um momento mais tranquilo que o normal. Os plane-
tas Marte e Vênus o provocarão de forma parecida.

TOURO: Terá um momento com baixa interferência da 
Lua, pois ela irá apenas incitar de forma acanhada a sua 
pirraça. 

GÊMEOS: Neste instante sofrerá uma alteração mode-
radamente negativa arbitrada por Júpiter, que colocará 
uma energia na sua face mais dispersa e desligada. 

CÂNCER: Globalmente pende a se constatar o benefício 
de estar ao lado de quem tanto gosta. Marte enaltecerá 
sua capacidade de se reconciliar com antigas amizades. 

LEÃO: A fidelidade que está no seu cerne será eviden-
ciada por uma pessoa que suspeitava de você. O seu 
interesse por vitórias irá lhe gerar poder.

VIRGEM: Se mostrará rígido e primoroso e isso deixará 
alguma pessoas desiludidas por você. Necessitará de 
mais energia para lidar com a família.
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3/aim — can — liu — toa. 4/salt — toni. 6/cucuia. 8/pancadão.

LIBRA: Irá flutuar em relação esta constelação, a energia 
da regência de Vênus. A sua competência mais importan-
te trará estabilidade e lhe afetará muito bem.

ESCORPIÃO: Ao longo da execução das suas tarefas, 
você irá apresentar uma energia intensa para efetivar 
suas atividades. 

SAGITÁRIO: No atual momento será o planeta Plutão que 
evidenciará uma tarefa superior em relação ao seu signo. 
Você pende a atuar de maneira mais leviana.

CAPRICÓRNIO: Determinadas ocorrências hoje necessi-
tarão da sua maneira de raciocinar, é indispensável que 
apresente sua característica de ser efetivo.

AQUÁRIO: Ficará um pouco mais agitado no decorrer 
deste dia por causa de algumas mudanças. Aproveite 
todas as chances que você tiver.

PEIXES: Se sentirá de forma maravilhosa e com amenas 
modificações, não obstante retornará a estar mais 
afetuoso e afável.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - O Cine Cultura 
especial do próximo sába-
do (02) conta com a exibi-
ção gratuita de três longas-
-metragens no Cineclube do 
Adamastor Centro. Às 14h 
será mostrada a versão em 
desenho animado de Morte 
e Vida Severina, obra clás-
sica do escritor pernambu-
cano João Cabral de Melo 
Neto. Em seguida, às 16h, 
o espaço apresenta Gabriel 
e a Montanha, do diretor 
Fellipe Gamarano Barbosa. 
Às 19h, o Cine Cultura exi-
be Morangos Silvestres, do 

Cine Cultura especial exibe animação baseada 
em obra de João Cabral de Melo Neto

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

diretor sueco Ingmar Berg-
man. Todos os filmes têm 
classificação de 14 anos.

Morte e Vida Severina 
(Brasil, 2010, 52 minutos) 
foi adaptada para os quadri-
nhos pelo cartunista Miguel 
Falcão. Preservando o texto 
original, a animação 3D dá 
vida e movimento aos per-
sonagens deste auto de natal 
pernambucano, publicado 
originalmente em 1956.

Em preto e branco, fiel à 
aspereza do texto e aos traços 
dos quadrinhos, a animação 
narra a dura caminhada de Se-

verino, um retirante nordesti-
no que migra do sertão para o 
litoral pernambucano em bus-
ca de uma vida melhor.

Em Gabriel e a Montanha 
(Brasil, 2017, 131 minutos), o 
diretor Fellipe Gamarano Bar-
bosa narra com grande beleza 
cinematográfica a trajetória 
de seu amigo pessoal, Gabriel 
Buchmann, durante viagem a 
diferentes países da África.

No Malauí, Gabriel alcan-
ça o topo do monte Mulanje, 
seu último destino. A produ-
ção do filme contou com a en-
fática participação da família 
de Gabriel, que se deslocou 
até o país para acompanhar 
as gravações. Lá, eles recria-
ram sua trajetória e fizeram 
descobertas incríveis.

Morangos Silvestres (Su-
écia, 1957, 91 minutos) conta 
a história do velho professor 
Isak Borg, que viaja de carro 
para uma universidade para 
receber uma homenagem. 
No caminho, depara com es-
trondosos parentes, o que o 
faz reviver velhos momentos 
de sua vida e tentar descobrir 
o significado de estranhos so-
nhos que vinha tendo.
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Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018
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3/lie. 4/guri. 5/gazua — remir. 6/abarás — curial — frejat — kfouri. 9/turmalina.

Transplante de rins é retomado em Mato Grosso
 E 2020 começa com uma boa notícia: Após 10 anos, pacien-
tes que realizam tratamento renal e precisam receber uma doação de 
rim poderão fazer todo o procedimento em Mato Grosso. A oferta do 
serviço foi restabelecida na terça-feira (14), após a realização do pri-
meiro procedimento cirúrgico que transplantou o órgão entre duas ir-
mãs.  A cirurgia, que durou aproximadamente sete horas, sem nenhum 
tipo de complicação, foi realizada pela equipe do Centro Cirúrgico do 
Hospital Santa Rosa, unidade credenciada pelo Ministério da Saúde 
para realizar a operação de transplante renal no Estado.
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AQUELA NOTÍCIA BOA

Homem é pego levando TV furtada no ombro 
 Um homem carregando uma TV no ombro chamou atenção 
de populares que fizeram uma denúncia à polícia via 190 e resultou na 
prisão de duas pessoas nessa quarta-feira (15). O aparelho era fruto 
de furto e o suspeito tentou vender para o dono de um bar no bairro 
Jardim Participação em Rondonópolis por R$ 15. À polícia, o empre-
sário disse que o autor do furto teria pedido apenas para ele guardar a 
televisão e ofereceu dinheiro apenas para ele ir embora. Ambos foram 
encaminhados para delegacia.

OS TRAPALHÕES
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Estoque de explosivo é encontrado em residência
 Cinquenta bananas de emulsão explosiva foram apreendidas 
na quarta-feira (15), em uma residência em Várzea Grande. Estes ar-
tefatos são normalmente utilizados para arrombar caixas eletrônicos. 
A apreensão ocorreu durante ação de monitoramento da Delegacia 
Especializada de Repressão a Entorpecentes, após perceber uma mo-
vimentação estranha na casa. Ao perceber a presença dos policiais, os 
suspeitos fugiram. Na residência, os policiais localizaram as dinamites, 
além de rolo de plástico filme, pedaço pequeno de maconha e dois 
sacos com vários pinos pequenos, utilizados para comercialização de 
cocaína. A investigação continua para identificação dos responsáveis.

LA CASA DE LA BOMBA
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