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 Após ganhar a eleição com um discurso de oposição ao, 
então, governador Pedro Taques (PSDB), Emanuel Pinheiro (MDB) 
resolveu fazer uma afronta ao atual gestor do Estado, Mauro Mendes 
(DEM), e entregou a medalha dos 300 anos a Taques, que ence-
rrou o mandato de forma apocalíptica  e com diversas denúncias de 
corrupção depessoas bem próximas a ele, além de ser investigado 
no esquema da grampolândia pantaneira, de escutas ilegais contra 
adversários políticos. Enfim, Pinheiro optou por prestigiar seu, até 
então, desafeto político a ficar ‘di boa’ com Mauro Mendes.

AFRONTOSO
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 Diferenças políticas fo-
ram deixadas de lado durante a 
inauguração do novo pronto-so-
corro, mas se engana quem pen-
sa que o clima era de harmonia. 
A briga é para fazer o reconhe-
cimento da paternidade do novo 
pronto-socorro. Esta foi a 5ª 
inauguração do Hospital Mu-
nicipal de Cuiabá, a diferença 
é que agora as etapas foram 
concluídas a unidade passa a 
atender com 100% de sua ca-
pacidade. Apesar das brigas, 
ataques e alfinetadas que fo-
ram intensas no último mês 
entre o prefeito Emanuel Pin-
heiro (MDB) o governador  Mau-
ro Mendes (DEM), durante o 
evento, ambos levantaram a 
bandeira branca, mas nos bas-
tidores o clima era tenso ainda. 
 Além dos dois, o prefei

to levou também o ex-governa-
dor Pedro Taques (PSDB), que 
por um bom tempo foi desafeto 
político de Emanuel Pinheiro, 
e o ex-senador Blairo Maggi. A 
questão é que Mauro Mendes foi 
quem iniciou a obra com recur-
sos da gestão de Taques e no fim 
Maggi articulou junto à bancada 
federal os recursos para con-
cluir o hospital. Emanuel Pinhei-
ro chegou a dizer que precisou 
de um ‘macho’ para inaugurar o 
hospital, que foi deixado inaca-
bado por Mendes, que prometeu 
na campanha entregar o novo 
pronto-socorro na metade do 
mandato, fato que não ocorreu. 
 Resumindo, o hos-
pital é uma criança de muitos 
pais, mas o importante é que 
a obra está pronta e a popu-
lação é a maior beneficiada.  

SERIA PRECISO UM DNA PÚBLICO PARA DESCOBRIR

QUEM É O PAI ?
DO NOVO HOSPITAL DE CUIABÁ

 Cerca de 4 mil servi-
dores públicos estaduais rece-
bem acima de R$ 30 mil, alguns 
chegam até quase R$ 50 mil, e 
com pouco mais de 45 anos já 
podem solicitar a aposentado-
ria garantindo o benefício in-
tegral. Esta é a regra atual da 
previdência, mas o governador 
Mauro Mendes (DEM) preten-
de alterar norma com uma pro-
posta de igualar à realidade da 
maioria da população. O Portal 
Leiagora fez um levantamento 
e chegou a encontrar um pro-
curador que acumulou em ou-
tubro um salário de R$ 47 mil, 
devido algumas vantagens ou 
subsídios nos salários que aca-
bam complementando a renda. 
 Dentre as carreiras com 
supersalários estão delegados, 
procuradores, auditores, coro-
néis e fiscais de tributos. O go-
vernador demonstrou indignação

ao citar o exemplo de um dele-
gado que se aposentou aos 45 
anos com salário de R$ 35 mil. 
Na proposta feita pelo governo, 
além da alteração na idade, que 
deve ficar em torno de 65 para ho-
mens e 62 para mulheres, há ain-
da o teto, sendo assim, ao se apo-
sentar o servidor receberá o valor 
de R$ 5.800, independente de 
quanto ganha no final da carreira. 
A explicação é do secretário-che-
fe da Casa Civil, Mauro Carvalho. 
Ele aponta que o déficit, atual, 
da Previdência é de R$ 150 
milhões por mês, o que em 10 
anos deve chegar a R$ 30 bil-
hões. E dentro deste período a 
expectativa é de que o governo 
passe a ter mais aposentados 
do que servidores ativos, o que 
agravaria ainda mais a situação, 
comprometendo não apenas as 
finanças, mas também o aten-
dimento ao público no estado.
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QUER APOSENTAR ?

VOCÊ NÃO PODE MAS 4 MIL SERVIDORES PODERÃO...

 COM 45 ANOS
E 50 MIL POR MÊS
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Cruzadas

Dono de pousada tem que vender
carro para pagar conta de luz

 Já pensou ter que vender um carro para pagar a conta de 
energia? Parece surreal, mas é a realidade de Josias, um comer-
ciante de Barão de Melgaço (110km de Cuiabá), dono de uma pou-
sada no município. Isto porque a fatura saltou de R$ 600 para R$ 
5 mil em setembro. Detalhe: num período de baixa temporada com 
menos hospedes. Para dar conta de pagar o valor elevado, terá de 
vender o carro, afinal não tem como ficar sem energia no espaço 
onde tira seu sustento. 
 O relato de Josias ocorreu durante audiência pública reali-
zada pela Câmara Municipal da cidade na qual o presidente da CPI 
da Energisa, deputado Elizeu Nascimento, estava presente e deve 
levar o caso para a comissão, que inicia os trabalhos efetivamente 
nesta semana e deve iniciar as oitivas pela superintendente do Pro-
con, Gisela Simona. 
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I N A C R E D I T Á V E L

Criminosos invadem banco
e não levam nada

 A agência do Banco de Brasil no município de São José 
dos Quatro Marcos foi invadida por criminosos na madrugada desta 
segunda-feira (18). Há suspeita de que eles tenham enganado a Po-
lícia Militar para praticar o crime, mas ainda assim fugiram sem levar 
nada, deixando para trás ferramentas e danificando o sistema de 
segurança. A PM foi acionada pela empresa de segurança do banco, 
no local foi localizado um buraco na parede do prédio. 
 Os policiais relataram que antes haviam avistado um ho-
mem em atitude suspeita próximo da agência, mas na abordagem 
ele disse estar sondando a namorada e nada ilícito foi localizado. 
Durante a abordagem, receberam um chamado de tiro disparado, 
porém, nada foi identificado. Por isso, acreditam que foram aciona-
dos para longe da agência pelos próprios criminosos. O crime será 
investigado. 
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LADRÃO INCOMPETENTE

Dupla invade cervejaria e
tenta levar 73 garrafas 

 A cervejaria Ambev em Cuiabá foi alvo de criminosos na noite 
de domingo (17). Wellington Ramos Pereira da Silva, 18 anos, e um 
adolescente de 14 anos invadiram a fábrica e tentaram furtar 69 garra-
fas de bebidas do local. De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma 
equipe estava em rondas pela avenida Antártica, quando avistou a 
dupla em atitude suspeita. Eles foram abordados e durante revista na 
mochila de um dos suspeitos foram encontradas 46 garrafas de Skol 
Beats e 27 garrafas da Budweiser. 

NAMORANDO A BUDWEISER
E AMANTE DA SKOL BEATS
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