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 Dirigir em Cuiabá é qua-
se como viver em Big Brother. As 
câmeras de videomonitoramento 
espalhadas pela cidade estão re-
gistrando as infrações de trânsito 
e apesar da garantia da Prefei-
tura de Cuiabá de que são ape-
nas para notificar e alertar mo-
toristas, quem anda de uber já 
deve ter ouvido reclamações de 
multas e até um pedido para que 
o passageiro, mesmo no banco 
traseiro, use cinto. Tudo isto por-
que as multas estão se acumu-
lando por conta destas condutas. 
 S.B.F., motorista de 
aplicativo que preferiu não ter o 
nome divulgado, disse que nos 
últimos meses tem chegado di-
versas multas, algumas por con-
ta de passageiros nos bancos 
traseiros sem cinto, outras por 
olhar o celular, mesmo parado 
no semáforo. Ele deixa claro 
que condutas irregulares devem 

mesmo ser multados para disci-
plinar o trânsito, que em Cuiabá, 
ele considera bem complicado. 
No entanto, ele pede que seja 
feita uma fiscalização nestes 
radares e câmeras, pois está se 
tornando algo fora de controle. 
 A Semob alega que as 
câmeras multam apenas quan-
do o motorista circula na faixa 
de ônibus e caminhões que cir-
culam acima do peso permitido 
nas vias da cidade. A TV Cida-
de Verde flagrou as câmeras 
dos semáforos da Avenida Mato 
Grosso filmando os motoristas 
dentro do carro por mais de 20 
minutos. Recentemente, uma 
decisão judicial proibiu as mul-
tas por videomonitoramento e 
determinou que o Contran regu-
lamente esta questão, mas ainda 
continua sendo válido em Cuiabá 
até decisão do órgão nacional. 

BIG XÔMANO: “BIG BROTHER” CUIABANO ESTÁ DE OLHO ATÉ EM “XÔ CESSO”
ENQUANTO ISSO... PREFEITURA DEVE LUCRAR MILHÕES COM A INDÚSTRIA DA MULTA

MÃE-GUAÇA
Mulher é presa por abandonar

filhos e sair para beber
 Uma mulher de 38 anos, identificada apenas como R C.N., 
foi presa sábado (23) por abandonar os três filhos para sair e beber. 
Uma das crianças é portadora de autismo. A Polícia Militar recebeu 
informação via disque denúncia de que a suspeita, constantemente, 
deixa os filhos sozinhos para sair para beber. Os policiais foram até 
o local onde visualizaram a suspeita sentada em frente de uma casa 
com várias pessoas, ingerindo bebida alcoólica. Na casa da acusada, 
a polícia localizou as crianças de 10 anos, outra de 6 anos, portadora 
de autismo, e outra de 3 anos, sem cuidado de um adulto. A mais velha 
relatou que a mãe havia saído há algum tempo para comprar remédio 
e não havia voltado. O Conselho Tutelar foi até a residência e constatou 
a situação de abandono e vulnerabilidade. A mulher chegou em casa 
embriagada e exaltada. Ela foi presa e encaminhada à delegacia. As 
crianças ficaram sob a responsabilidade dos conselheiros tutelares.

Leia + acessando a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Homem é flagrado andando
pelado e se masturbando na rua

 Um homem, ainda não identificado, foi flagrado se mastur-
bando em frente à casa de uma mulher no bairro Jardim Europa, em 
Cuiabá. O suspeito desceu do carro sem calça, com a mão no pênis 
e foi para frente da residência se masturbar. Ele seguiu a vítima até 
a casa dela. A mulher disse não reconhecer o acusado. De acordo 
com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no dia 21 de novembro 
e foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima relatou que retor-
nava para casa, quando durante percebeu que estava sendo segui-
da por uma pick-up branca. Depois que ela entrou em casa e fechou 
o portão, o homem desceu do veículo e andou pela rua seminu, so-
mente de camiseta, e parou na frente da residência da vítima para se 
masturbar. As câmeras de vigilância flagraram o homem pelado na 
rua e parado se masturbando. O caso será investigado pela Polícia 
Civil.
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“NHANHANDO” NA RUA
Casal é preso flagrado fazendo sexo no 

carro e xinga militares de ‘policinha’
 A Polícia Militar prendeu o casal A.H.F. (27 anos) e G.S.G. 
(25) por importunação ofensiva ao pudor, desacato e corrupção ativa, 
na noite de domingo (24), em Cuiabá. O casal tentou subornar os poli-
ciais após ser pego praticando ato sexual dentro de um carro estacio-
nado em via pública.  A mulher chegou a chamar os militares de “polici-
nhas” e perguntou o que queriam para que liberassem o casal. Os dois 
receberam voz de prisão por desacato e corrupção ativa. Os suspei-
tos questionaram a abordagem policial, perguntando qual seria o mo-
tivo de serem abordados, pois segundo eles, a atitude seria normal. A 
suspeita acionou uma advogada e o casal foi conduzido à delegacia.
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Rapaz é preso por tentar matar a mãe e 
fazer cova para enterrar a irmã no quintal 
  Um rapaz de 21 anos, Alisson José Nunes da Silva, foi preso 
no domingo (24), em Nova Ubiratã (477 km distante de Cuiabá), por 
tentar matar a mãe a facada. O suspeito também cavou um buraco no 
fundo do quintal da casa para enterrar a irmã de 7 anos. A Polícia Mi-
litar foi acionada pela mãe do suspeito que relatou que o filho queria 
matá-la e a outra filha dela, de 07 anos. Segundo a mãe do suspeito, 
o jovem é dependente químico e por esta razão, algumas vezes as-
sume comportamento agressivo.
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MALDITO SANGUE DO MEU SANGUE

OURO DE TOLO
Energisa ganha prêmio por fazer obrigação
 A energisa estampa pelos noticiários o ganho de uma medalha 
de ouro no pêmio Eloy Chaves, prêmio nacional que anualmente, des-
de 1980, premia empresas de energia elétrica que se destacam pela 
segurança. A questão é que esse prêmio nada mais é que obrigação 
da própria empresa de energia com os seus colaboradores. Oferecer 
equipamentos de segurança (EPI´s) e veículos de boa qualidade são 
obrigações de qualquer empresa do mesmo segmento. A garantia do 
colaborador sair e voltar para casa não deveria ser motivo de prêmio 
e sim obrigação, afinal de contas com os valores abusivos só nos fal-
taria ver diariamente funcionários morrendo por descaso da empresa.
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