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Diretor da Semob é preso e demitido após
agredir equipe de TV 

 Uma equipe de reportagem da TV Cidade Verde foi agredida 
pelo diretor de trânsito da Semob, Michel Diniz. O cinegrafista teve a 
mão machucada e a câmera danificada. Já o repórter Ricardo Mar-
tins teria sofrido uma tentativa de chave de braço e enforcamento. O 
caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (20) quando foram até a 
sede da secretaria para apurar informações sobre veículos da pas-
ta que foram apreendidos por estarem com documentos atrasados.
 O diretor acabou preso por agressão e foi demitido pelo prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB), que lamentou o ocorrido. Por se tratar de um 
servidor concursado, Diniz responderá ainda a um processo administra-
tivo disciplinar que pode resultar na demissão dele do serviço público. 
 Entenda: O caso citado pelo repórter aconteceu ao fim da 
tarde de quarta-feira (19), quando agentes da Semob, durante uma fis-
calização no bairro Jardim Imperial, pararam um carro da Polícia Civil 
(PJC) que estava descaracterizado, ou seja, sem identificação. Mesmo 
com os agentes informando que estavam em serviço, os amarelinhos 
insistiram na apreensão do veículo, chamando inclusive um guincho 
para levá-lo do local por estar com a documentação irregular. No entan-
to, os agentes da Polícia Civil também checaram as placas do veículo 
da Semob e do próprio guincho, e identificaram que os dois automóveis 
também tinham pendências com o Departamento de Trânsito (Detran). 

Assista o vídeo no site www.leiagora.com.br

(Foto: Reprodução da Internet)
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DIRETOR DA SEMOB AGRIDE IMPRENSA

CURTA O CARNAVAL
E NÃO IMPORTUNE!

NÃO É NÃO!

Não é não: conheça a nova lei de importunação sexual 
e saiba reconhecer os crimes no carnaval

 Que beijo forçado e cantadas indesejadas não são le-
gais eu aposto que você já sabia. Mas e que as duas práticas são 
crimes e podem levar à prisão? É que desde setembro de 2018 
entrou em um vigor a lei da importunação sexual, que prote-
ge as vítimas desses “abusos velados” e pune os agressores.
Segundo  o delegado Cláudio Sant’Ana, da Delegacia da Mulher de 
Várzea Grande, as práticas do “novo crime” podem ir desde às cantadas 
até ao contato físico, como abraços  fortes e indesejados e as chama-
das ‘encoxadas’. Ah! E elas geram pena de um a cinco anos de prisão.
Este é o segundo período de carnaval desde que a lei pas-
sou a valer e, por isso, as campanhas de divulgação se inten-
sificaram. O Leiagora preparou um material sobre o novo crime 
e listou 10 dicas de segurança para você curtir o Carnaval. 

Confira as dicas no site www.leiagora.com.br

(Foto: Reprodução da Internet)
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BATE E MOSTRA O PAU...
CPI do Paletó: Silvio confirma propina

de R$ 500 mil a Emanuel
 Após muitas ações na justiça, a CPI do Paletó retomou os 
trabalhos e nessa quarta foi a vez de Silvio Correa, ex-chefe de gabi-
nete do ex-governador Silval Barbosa, ser ouvidos pelos vereadores 
sobre o dinheiro entregue por ele às mãos do prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB). Ele voltou a confirmar que o valor era 
oriundo de propina. A propina teria sido paga no período em que Pi-
nheiro exercia o mandato de deputado estadual. A ação foi re-
gistrada por Silvio por meio de uma gravação de vídeo, a qual 
deu origem à investigação no âmbito do Legislativo Cuiabano.
 De acordo com ele, o valor negociado com os depu-
tados seria de R$ 600 mil, no entanto, o prefeito recebeu de 
oito a dez parcelas de R$ 50 mil para fazer vista grossa nas 
obras do MT Integrado, o que dá algo em torno de R$ 400 a R$ 
500 mil. Questionado se o recurso seria destinado para o pa-
gamento de pesquisa, como alega o prefeito, Silvio garante que 
não, reafirmando ser pagamento de propina. “Jamais”, afirmou.

Confira no site www.leiagora.com.br
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3/ati — eco — lac — rat. 4/poti. 5/nitro — rapel. 6/somali — temaki. 10/victor e leo.
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reprovação
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ALI PALETÓ E OS 32 TRAFICANTES
Vereador e mais 32 são indiciados por

tráfico e associação
 O vereador Jânio Calistro (PSD) foi indiciado junto com ou-
tros 32 suspeitos de atuar no comércio de drogas na região de Várzea 
Grande. Eles haviam sido presos na Operação Cleanup deflagrada 
no fim do ano passado. Os envolvidos são acusados de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico de drogas. A Câmara de Várzea 
Grande deu início ao processo de cassação de Calistro nesta sem-
ana. O presidente da Casa, Fábio Tardin, solicitou que a Comissão 
de Ética analise a documentação encaminhada pela Delegacia Espe-
cializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Confira no site www.leiagora.com.br

É MUITA FOLGA
Após intensivão, deputados ganham nova ‘folga’

de duas semanas
 Com um orçamento de R$ 550 milhões, os deputados es-
taduais retornaram do recesso parlamentar no dia 3 de fevereiro, mas 
já emendaram mais duas semanas de folga. Vale destacar que des-
de o retorno, as sessões realizadas estavam em “banho maria”. Só 
nessa quarta (19), os deputados fizeram um intensivão para votar os 
vetos do governo. Logo depois anunciaram mais um novo ‘recesso’ 
de duas semanas, retornando somente no dia 3 de março. 

Confira no site www.leiagora.com.br

SANGUE POR TODO LADO
Chacina termina com cinco mortos em residência

 Uma chacina deixou cinco mortos em uma residência no 
bairro Cohab Pôr do Sol, no município de Nobres, na noite dessa 
quarta-feira (19). As vítimas foram executadas com vários disparos 
de arma de fogo. Elas foram identificadas como: Daniel dos Santos 
Costa, 24 anos; Cláudio Rogério Pinto do Nascimento, 19 anos; Jo-
vanilson Pereira da Costa, 17 anos; Weliton da Silva, 23 anos e Thia-
go dos Santos Siqueira, 20 anos.
 O caso será investigado pela Polícia Civil, mas a suspeita é 
que o crime tenha sido motivado por acerto de contas entre quadri-
lhas rivais. 

Confira  no site www.leiagora.com.br


