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O governador Pedro 
Taques e o secretário-
chefe da Casa Civil 
Max Russi se reuni-
ram na manhã desta 
segunda-feira, 30, com 
representantes do Sin-
dicato dos Servidores 
Penitenciários do Es-
tado de Mato Grosso 
(Sindspen/MT). No 
encontro foram trata-
das entre as partes o 
estudo para pagamen-
to de insalubridade 
para as carreiras do 
sistema penitenciário, 
remuneração da jor-
nada extraordinária e 
avaliação de proposta 
para isenção de ICMS 
na aquisição de armas 

e coletes. O próximo 
encontro para negocia-
ção de benefícios para 
a categoria deve acon-
tecer após o resultado 
dos estudos de viabi-
lidade das propostas 
apresentadas em reu-
nião. “Não há nada 
mais importante que o 
servidor público. Mas 
existem dificuldades 
financeiras e por isso 
é preciso compreen-
são. Cortamos R$ 400 
milhões dos incenti-
vos fiscais, entre ou-
tras medidas necessá-
rias. É legítimo que as 
pessoas não gostem da 
proposta do Regime de 
Recuperação Fiscal, 
mas é preciso destacar 
que não existem pre-

juízos para as catego-
rias de áreas essenciais 
e que todos os compro-
missos assumidos com 
os servidores serão 
cumpridos”, declarou 
o governador Pedro Ta-
ques.“Fazemos questão 
de deixar claro que em 
momento algum somos 
contra qualquer ação 
do governo que venha 
melhorar a situação do 
nosso Estado. A nossa 
posição é não retroce-
der nas conquistas e 
adquirir melhorias nas 
condições de trabalho. 
”, disse a diretora de 
imprensa e divulgação 
do Sindspen, Josi Mu-
niz.

O presidente do 
Sindspen, João Batis-

ta, destacou que a ca-
tegoria não é contra 
o governo organizar 
melhor os investimen-

tos, desde que todos os 
setores sejam tratados 
de forma igualitária. 
“A partir do momento 

que o governador revê 
a situação dos incen-
tivos, podemos nego-
ciar”.
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Como parte das ações 
do Outubro Rosa, a Po-
lícia Militar de Mato 
Grosso realizou na sex-
ta-feira, 30, o corte de 
cabelos das policiais 
que escolheram doar 
um pouco de sua vaida-
de para os pacientes do 
Hospital de Câncer.

A campanha Pelotão 
da Solidariedade acon-
teceu durante todo o 
mês de outubro, arreca-
dando cabelos, lenços e 
boinas, que serão doa-
dos ao Hcan, para que 
posteriormente sejam 
entregues a pacientes 
com câncer.

Até a manhã de sex-
ta-feira, mais de 20 ca-
belos já haviam sido 
doados, sendo que ao 
menos a metade veio de 
doações de policiais mi-
litares.

Os cabelos doados 

são enviados para São 
Paulo, onde as perucas 
são confeccionadas gra-
tuitamente para o Hcan. 
É necessário que o ca-
belo tenha ao menos 20 
cm.

A coordenadora de 
desenvolvimento insti-
tucional do Hospital de 
Câncer, Silvia Regina 
Negri, disse que as pe-

rucas podem colaborar 
até no tratamento dos 
pacientes, devido à me-
lhora da autoestima.

A primeira-tenente 
Raissa Helena Amorim 
foi uma das doadoras. 
Ela disse que, mesmo 
não tendo muito cabelo, 
se sensibilizou com a 
campanha e quis ajudar 
de alguma forma.

Uma mulher foi esfa-
queada pelo ex-marido 
na tarde desta segunda-
feira, 30, em Cuiabá. 
Como consequência, 
ela ficou cega do olho 
esquerdo.

De acordo com rela-
to, o homem de 32 anos 
chegou à quitinete da 
ex-mulher conversan-
do tranquilamente e 
não apresentava estar 

alterado. Em determi-
nado momento, sacou 
uma faca e golpeou três 
vezes a ex.

A mulher recebeu 
atendimento médico e 
foi encaminhada para 
uma unidade de saúde. 
Lá, se constatou que 
uma das facadas atin-
giu seu olho esquerdo e 
a deixou cega.

A vítima identifica-
da como L.L.S, 33, dis-
se a polícia que o rela-

cionamento entre eles 
havia acabado no do-
mingo. Desde então, ele 
fez ameaças de morte.

A Polícia Militar 
prendeu o suspeito que 
foi encaminhando para 
a delegacia. O caso ini-
cialmente foi registrado 
como lesão corporal e 
ameaça. Após ser ou-
vido pelo delegado de 
plantão, o ex-marido 
foi autuado por tentati-
va de homicídio.

O estado de Mato 
Grosso teve a terceira 
maior taxa de casos re-
gistrados de estupros a 
cada 100 mil habitan-
tes do país, em 2016. 
O dado consta na 11ª 
edição do Anuário 
Brasileiro de Seguran-
ça Pública. O levanta-
mento, elaborado pelo 
Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, foi 
divulgado na segunda-
feira, 30.

Quase 49 casos a 
cada 100 mil habitan-
tes foram notificados 
em Mato Grosso, no 
ano passado. Ao todo, 
foram registrados 
1.614 ocorrências de 
estupro pela polícia. A 
média é de quase cinco 
casos por dia.

O estado fica atrás 
apenas de Mato Grosso 
do Sul, que registrou 

taxa de 54,4 casos e do 
Amapá, que teve 49,2 
casos por 100 mil mo-
radores. Roraima (45,5) 
e Santa Catarina (44,6) 
completam o ranking.

Por outro lado, os 
estados do Espírito 
Santo e do Rio Grande 
do Norte tiveram a me-
nor taxa no ano com-
parado. Foram 4,7 e 5,9 
casos, respectivamen-
te. Do total de estupros 
registrados em Mato 
Grosso, 353 ocorreram 
em Cuiabá. Em compa-
ração com as outras ca-
pitais, Cuiabá teve a se-
gunda maior taxa com 
60,3 casos a cada 100 
mil habitantes, ficando 
atrás de Macapá (AP), 
que teve 63,2 registros.

Segundo o fórum, 
o conceito de estupro 
inclui, além da conjun-
ção carnal, os atos libi-
dinosos e os atentados 
violentos ao pudor. Ca-

sos registrados
Em junho do ano 

passado, um advoga-
do de 46 anos foi pre-
so dentro do escritório 
dele, em Cuiabá, sus-
peito de ter abusado 
da própria filha de 14 
anos. O crime, segun-
do as investigações da 
Polícia Civil, teriam 
sido cometidos contra 
a menina desde que ela 
tinha 9 anos.

Em outro caso, o so-
noplasta de uma igreja, 
de 21 anos, foi preso 
suspeito de ter estupra-
do três crianças dentro 
de uma igreja evangé-
lica da capital. Gerson 
Rômulo Ítalo de Araújo 
Barros trabalhava como 
sonoplasta da Igreja do 
Bairro Pedra 90, onde 
os abusos eram supos-
tamente cometidos du-
rante os cultos. À po-
lícia, ele confessou os 
crimes.
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Os cabelos doados são enviados para São Paulo

Dados são do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado na segunda-feira

Policiais fazem campanha e doam 
cabelos para o Hospital de Câncer

Mulher leva facada do marido 
e fica cega em Cuiabá

MT tem a 3ª maior taxa de casos de 
estupros a cada 100 mil habitantes


