
Salário de prefeito e mais 400 
servidores sobe para R$ 30 mil

Prefeito Emanuel Pinheiro

Já o salário mínimo deve aumentar 
R$ 41,00 na folha do trabalhador

 Enquanto o salário mí-
nimo para 2020 deve ter um re-
ajuste de R$ 41,00, o salário do 
prefeito de Cuiabá deve saltar de 
R$ 23,6 mil para R$ 30,4 mil. O 
pedido partiu de três sindicatos 
de servidores municipais, que 
têm seus vencimentos vincula-
dos à remuneração do chefe do 
Executivo. Cerca de 400 funcio-
nários público devem ser benefi-
ciados com salários de até R$ 30 
mil. A remuneração do prefeito é 
o que determina o máximo que 
cada um pode ganhar. 
 O presidente da Câmara 
de Cuiabá, Misael Galvão (PSB), 
já adiantou que deve acatar a 
sugestão e colocar o projeto  em 

votação ainda este ano. Ele já 
recebeu, da Prefeitura, o estudo 
de impacto do aumento na folha 
de pagamento, mas aguarda o le-
vantamento do Cuiabá-Prev para 
apresentar a proposta. 
 Mesmo sem todos os 
dados, o vereador alega que o 
projeto deve ser aprovado por se 
tratar  apenas de uma formalida-
de jurídica. Isto porque o Tribunal 
de Justiça entendeu que a lei que 
dispõe sobre as remunerações 
deve partir do Legislativo Muni-
cipal. A equipe solicitou o estudo 
dos impactos para a Prefeitura de 
Cuiabá, no entanto, até o fecha-
mento desta edição não houve 
retorno. 

QUANTO VOCÊ GANHA ?

Mulheres com bíblia fazem motorista 
refém e roubam carro

 Uma motorista de 50 anos teve o veículo roubado na área 
central de Cuiabá por três mulheres, com idade entre 18 e 35 anos, 
vestidas como evangélicas e com bíblia na mão. A ação criminosa 
aconteceu na Avenida Presidente Marques, na região Central de Cuia-
bá. A ação foi flagrada pela câmera de segurança de uma garagem de 
veículos da região. 
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XÔ SATANÁS !

O VELÓRIO DA CPI COMEÇOU
  A CPI do Paletó, que investiga o prefeito Emanuel Pin-
heiro (MDB), está suspensa. Isto porque o presidente da Câma-
ra de Cuiabá, Misael Galvão (PSB), conseguiu na justiça uma 
decisão que impede a continuidade do trabalho da comissão que 
havia sido retomado nesta semana e pretendia ouvir o ex-gover-
nador Silval Barbosa novamente, além de outros envolvidos na 
gravação do vídeo em que o chefe do Executivo aparece colo-
cando dinheiro nos bolsos do paletó. 

Confira a matéria completa www.leiagora.com.br

 Um homem, identifica-
do como Paulo Miranda Alves, 
de 30 anos, levou sete tiros de 
uma pistola .40, indicada para o 
uso ostensivo de forças da segu-
rança. O crime ocorreu na tarde 
de quarta-feira no bairro Novo 
Mundo, em Várzea Grande. A 
polícia foi acionada e encontrou 

Homem leva sete tiros de pistola .40
a vítima caída com ferimentos 
na região do abdômen, perna 
e braços. A vítima foi socorrida 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) em 
estado grave e encaminhada 
para o pronto-socorro. O autor 
dos disparos fugiu em um Gol. O 
caso será investigado pela Polí-
cia Civil. 
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AINDA BEM QUE NÃO TINHA MIRA

PALETÓ, VELA E CAIXÃO

 Uma mulher de 32 anos foi agredida quando se divertia em 
um bar, no bairro Jardim Europa, em Cuiabá, na madrugada desta 
quarta (16). Segundo informações da vítima, ela estava no local quan-
do foi atingida com um soco no olho direito desferido por um homem. 
A mulher não soube informar o motivo da agressão. O agressor fugiu 
antes da polícia chegar. 

Mulher leva soco em bar e agressor foge 
METIDO A VALENTÃO
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Expediente

Receba o informativo diretamente em seu 
celular, envie uma mensagem para o 
whatsapp (65)99669-6070 e solicite.

Solução - Edição Nº3

 O governador Mauro 
Mendes assumiu o estado que-
brado, com um rombo milionário 
no caixa, mas há que se admitir 
que ele vem vivendo uma maré 
de sorte para sair da crise. Con-
seguiu o aval do governo Federal 
para refinanciar uma dívida dola-
rizada, e ganhou um fôlego de R$ 
200 milhões, além disso, espera 
a liberação de pelo menos mais 
R$ 500 milhões referente ao FEX 
e ainda vai receber mais R$ 650 
milhões do Pré-sal. É ou não é 
sortudo? Agora resta saber para 
onde vai todo esse dinheiro?  

Governador sortudo...
 Apesar de todo esse 
dinheiro chegando no caixa, 
Mauro Mendes já adiantou que 
não irá reverter os recursos para 
salários ou para a famosa RGA, 
que é o reajuste inflacionário. O 
governador  afirma que todo este 
dinheiro será usado exclusiva-
mente para investimento ou para 
pagar o déficit da previdência de 
Mato Grosso. Nem mesmo a As-
sembleia ajudou os servidores, 
deixando de fora a revisão da 
lei orçamentária. Enquanto isso, 
aos funcionários públicos só res-
ta lamentar. 

Divirta-se:

Suplente pede cassação de Abílio
 O suplente de vereador Oseas Machado de Oliveira pediu a 
cassação do mandato do vereador Abílio Brunini (PSC) por quebra de 
decoro parlamentar. Esse já é o terceiro pedido feito na Câmara Muni-
cipal em virtude da cassação do parlamentar. Nas redes sociais Abílio 
ironizou o pedido e disse que por já ser o terceiro, já tem o direito de 
pedir música no programa Fantástico, da Rede Globo.
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Aeronave atropela cachorro e faz
pouso forçado

 Uma aeronave foi obrigada a realizar um pouso forçado após 
atropelar um cachorro durante a decolagem. O avião precisou sobre-
voar a região por mais de três horas para esgotar o combustível do 
avião e pousar com segurança. O impacto estragou o trem de pouso 
da aeronave. O caso ocorreu em Tangará da Serra (240 km de Cuia-
bá). Por sorte, nenhum passageiro se feriu.
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Investigadores acabam presos por cobrar 
propina de R$ 30 mil 

  Dois investigadores da Delegacia Especializada de Roubos 
e Furtos de Veículos foram presos em flagrante, em Várzea Grande, 
pelo crime de extorsão praticado contra um empresário da cidade. 
A detenção dos policiais foi resultado de uma investigação realizada 
pela Corregedoria da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Operações 
Especiais (GOE) e da Diretoria de Inteligência.
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sorte de uns, azar da maioria

Pontos de ônibus abandonados
 Enquanto os pontos de ônibus do centro da Cidade passam 
por reformas e oferecem conforto aos usuários do transporte coletivo, 
os dos bairros estão abandonados, destelhados e ainda oferecem ris-
co à população. Fica ai o alerta para a Prefeitura olhar para a cidade 
como um todo e não fazer bonito apenas na região Central. 
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já o servidor...

RAPIDINHAS


