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 Já parou para pensar 
quanto custa um deputado esta-
dual? Responsável por fiscalizar 
o governo e propor leis para a 
melhoria das pessoas, o parla-
mentar de Mato Grosso chega a 
ter um custo mensal de R$ 160 
mil, fora toda a estrutura que é 
oferecida pela Assembleia Legis-
lativa como combustível, freta-
mento de aeronaves e passagens 
aéreas, o que faz com este valor 
chegue a quase R$ 2 milhões por 
mês. Ainda assim, os legislado-
res apresentaram um projeto de 
lei que visa reduzir os dias da 
semana em que deverão prestar 
expediente na Assembleia. Com 
quatro sessões por semanas, 
que ocorrem entre terça, quarta e 
quinta, agora eles querem reduzir 
um dia da semana. A justificativa 
é de que os deputados não estão 
dando conta de visitar suas bases 
eleitorais e atender a demanda 
da população mato-grossense.
Então vamos aos números: so
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-mente de janeiro a setembro fo-
ram gastos R$ 2,6 milhões com 
combustível, uma média de R$ 
290 mil por mês. Em contrato 
recente com agência de turis-
mo para emissão de passagens, 
está orçado um gasto de R$ 3,5 
milhões para 12 meses. Já com 
o fretamento de aeronaves cons-
tam dois contratos, que juntos 
somam R$ 6,1 milhões, também 
para um ano, pouco mais de meio 
milhão mês. Além disso, um de-
putado estadual de Mato Grosso 
pode custar R$ 94 mil por mês 
só de salário, verba indenizatória 
e ajuda de custo. Considerado o 
5º mais caro do país, ainda tem a 
maior verba indenizatória do país, 
no total de R$ 65 mil, que cai dire-
tamente na contado parlamentar, 
sem a necessidade de prestação 
de contas. Ele ainda tem o direito 
de contratar 35 pessoas e o gasto 
com pessoal em cada gabinete 
chega a R$ 79 mil.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Deputados custam cerca 
de R$ 2 milhões por mês 

QUANTO CUSTA UM DEPUTADO? 
Traficantes são presos com máquina

de cartão para venda de drogas
 A modernidade chegou no tráfico de drogas. É possível com-
prar entorpecente passando o cartão. Um casal foi preso no bairro 
Jardim Vitória, em Cuiabá, suspeitos de tráfico e com  eles foram en-
contrados diversos tipos de entorpecentes embalados para comercia-
lização e uma maquininha de cartão para o usuário adquirir a droga. 
A Rotam estava em patrulhamento e identificou o suspeito que tentou 
fugir. Logo depois, a esposa apareceu. Na revista, localizaram três 
papelotes de maconha. Já na residência deles foram encontrados um 
tablete de cocaína, R$ 57 em dinheiro, 25 papelotes de cocaína, 36 de 
maconha, 7 rolos papel PVC e a maquininha de cartão. Ambos foram 
encaminhados à Central de Flagrantes.
CAIU A CASA
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VAI NO DÉBITO OU CRÉDITO ?

Fugitivos de cadeia pública morrem
em confronto com a polícia

 Quatro fugitivos da cadeia pública de Montes Claros de Goiás 
(GO) foram mortos durante confronto com policiais civis e militares de 
Mato Grosso e Goiás. As buscas pelos criminosos já duravam 10 dias. 
Eles eram bandidos de alta periculosidade e durante a fuga chegaram 
a assassinar com requinte de crueldade um idoso de 73 anos, em 
Guiratinga. A ação ocorreu na cidade de Barra do Garças e os poli-
ciais foram aplaudidos pela população. Foram mortos: Igor Fernandes 
(preso por homicídio), Fabrício Beraldo (Tráfico de Drogas), Luciano 
Carneiro (Roubo) e Deusmar Souza (Roubo).
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... E FESTA NO INFERNO

Criminosos mortos pela Rotam 
tinham longa ficha criminal

 Cinco criminosos foram mortos em confronto com a Rotam 
na região de Manso nessa quarta (30). Quatro deles tinham uma lon-
ga ficha criminal com passagens que vão desde furto a homicídio. Os 
homens reagiram a uma abordagem da polícia que deslocou para 
a região com a finalidade de chegar informações sobre roubos na 
localidade. Um deles, identificado como Bryan Christian Rodrigues 
Pinheiro, 20, acumulou 15 atos infracionais quando adolescente. Já 
adulto, tinha passagens por furto e tráfico de drogas e outros. Fran-
cisco Junior de Carvalho, 32, era outro conhecido da PM. Fazia uso 
de tornozeleira e tinha 7 passagens, dentre elas, homicídio. Já, Lucas 
Matheus Campos Arce, 21, possuía 2 passagens por roubo. O mais 
velho do grupo, Vanderson da Conceição Ferreira, 33, tinha mais de 
4 crimes, dentre eles, assassinato. Apenas, Kelvin Dias Nascimento, 
24, não possuía passagem.
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NO COLO DO CAPETA...
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Solução Nº 8

Charge por Fred

Projeto propõe que consumidor escolha 
empresa fornecedora de energia

 Parece que o monopólio da energia pode estar com os 
dias contados. Isto porque tramita na Câmara Federal um projeto 
de lei que permitirá o consumidor escolher um fornecedor dentro do 
mercado de energia elétrica - a chamada “portabilidade da conta de 
luz”. Os deputados ainda estão debatendo o assunto, mas é bom a 
população ficar atenta e cobrar seus parlamentares para garantir a 
aprovação. O modelo da proposta é semelhante ao que ocorre na 
telefonia, na qual o usuário pode escolher a operadora que melhor 
lhe atende. Isto permitirá mais competitividade, preço mais baixo e 
mais opções para o consumidor. 
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Integrante de grupo criminoso é
preso após aplicar golpe em policial

 Um homem acusado de integrar uma associação criminosa 
envolvida em golpes cometidos pela Internet foi preso na quarta-feira 
(30) em Nortelândia (253 km distante de Cuiabá). Alisson Vinícius 
Sousa Rodrigues, 22, conhecido como “CIRILO”, se deu mal após 
tentar aplicar um golpe em um policial militar de Belém (PA). O agen-
te teve um prejuízo de R$ 15 mil acreditando adquirir uma motocicle-
ta, modelo CB 600 F Hornet. Durante a investigação, a polícia iden-
tificou que o suspeito pertence a um grupo responsável por aplicar 
vários golpes pelo site OLX. 
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AQUI NÃO É MARIA JOAQUINA !


