
O Governo de Mato 
Grosso, por meio do De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT), 
começa a emitir, a partir 
de 1º de junho, a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) com a nova iden-
tidade visual. A nova 
versão foi determinada 
pela Resolução nº 886 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) e será 
impressa para os condu-
tores que forem renovar 
o documento, emitir a 
segunda via, alterar da-
dos ou tirar a CNH pela 
primeira vez a partir de 
junho.

“O novo modelo da 
CNH vai evitar fraudes, 
pois traz novos itens de 

Nova carteira de habilitação começa
a ser emitida a partir de junho
O documento terá 
um código de leitura 
internacional
de dados
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Nova Carteira Nacional de Habilitação

EM MATO GROSSO

A proprietária de um 
berçário em Canarana foi 
presa pela acusação de 
maus-tratos contra crian-
ças. A suspeita teve o pe-
dido de prisão preventiva 
expedido pela Justiça na 
última sexta-feira, 20 e 
cumprido na terça, 24.

Segundo informações 
do site Canarana em Foco, 
a mulher foi presa na zona 
rural da cidade. Em segui-
da foi encaminhada para 
a cadeia pública feminina 
de Nova Xavantina.

A Polícia Civil começou 
a investigar o berçário no 
início deste mês, após cer-

DENÚNCIA

Ele foi presa na terça-feira

Dona de creche é presa pela
acusação de maus-tratos
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segurança em relação à 
anterior e não sofrerá al-
teração na taxa, perma-
necendo o mesmo valor”, 
destacou o presidente do 
Detran-MT, Gustavo Vas-
concelos.

Devido à necessida-
de de ajustes no sistema 
das gráficas para a im-
pressão do novo modelo 
da Carteira Nacional de 
Habilitação, a emissão 
das CNHs estará suspen-
sa do dia 27 de maio a 1º 
de junho em todo Estado, 
conforme já deliberado 
com o Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro).

O QUE VAI MUDAR - 
A nova versão da CNH 
terá as cores em verde e 
amarelo, identificação 
das categorias com equi-
valência internacional e, 
no verso, texto em portu-
guês, inglês e espanhol 
facilitando a identifica-
ção dos condutores bra-
sileiros em solo estran-
geiro. No verso da CNH, 

ca de 15 pais procurarem 
a delegacia para denun-
ciar a suspeita de que seus 
filhos sofreram maus-tra-
tos na unidade.  

Na denúncia, os pais 
encaminharam fotos e ví-
deos com as lesões sofri-
das pelas crianças.

Durante as investiga-
ções, o delegado respon-
sável pelo caso, Deuel 
Paixão, informou que rea-
lizou cerca de 30 oitivas 
durante a investigação. 
Foram colhidas fotos, ví-
deos e depoimentos.

As investigações foram 
concluídas ainda na se-
mana passada. O caso, 
porém, está em segredo de 
justiça.

além do QR Code, o do-
cumento também terá 
um código de leitura in-
ternacional de dados.

A categoria da CNH fi-
cará visível na primeira 
coluna junto à imagem 
do tipo de veículo o qual 
o condutor está habilita-
do. No canto superior di-
reito do documento terá 
uma indicação por meio 
da letra P (se o condutor 
tiver apenas permissão 
para dirigir) e a letra D 
(se a CNH for definiti-
va).

O documento também 
terá um campo para in-
dicar se o condutor exer-
ce atividade remunera-
da e outro campo para 
anotação de possíveis 
restrições médicas. A 
nova CNH contará com 
mais dispositivos de se-
gurança como tinta es-
pecial fluorescente que 
brilha no escuro, itens 
visíveis apenas com luz 
ultravioleta e holograma 
na parte inferior do do-

Documento de
um desaparecido
desde 2021
foi encontrado

Polícia descobre cemitério clandestino 
usado por facção criminosa

PRIMAVERA DO LESTE

Um cemitério clandes-
tino usado por facção 
criminosa e com duas 
ossadas humanas, foi lo-
calizado pela Polícia Ci-
vil, na zona rural do mu-
nicípio de Primavera do 
Leste.

Os policiais civis de 
Paranatinga, região sul 
do Estado, realizavam di-
ligências investigativas 
quando receberam infor-
mações sobre um possí-
vel local usado por uma 
organização criminosa, 
para ocultar corpos de 
pessoas executadas.

Diante das informa-
ções a equipe de Para-
natinga com apoio dos 
investigadores de Prima-
vera do Leste e acompa-
nhados dos peritos da 
Politec, deslocaram-se 
até a região de área rural 
nas proximidades do Tre-
vo do Gaúcho, sentido 
Santo Antônio do Leste, 

Duas ossadas humanas foram localizadas
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próximo a uma lagoa.
No local foram feitas 

buscas para localizar as 
possíveis covas. O dono 
da propriedade rural for-
neceu uma retroescava-
deira para ajudar no tra-
balho.

Duas ossadas humanas 
foram localizadas, sen-
do que uma delas estava 
com documento de um 
indivíduo desaparecido 
desde agosto de 2021. 

Junto com os restos mor-
tais foram encontrados 
vários outros objetos, 
que também foram reco-
lhidos pela perícia.

Conforme o delega-
do de Paranatinga, Eric 
Fernando de Souza Mar-
tins, as investigações 
continuam para confir-
mação das vítimas, bem 
como apuração dos cri-
mes e identificação dos 
autores.
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cumento, dificultando 
falsificações.

O Detran-MT refor-
ça aos condutores que 
possuem o documento 
na versão antiga e den-

tro do prazo de valida-
de, que não precisam se 
preocupar, pois o mes-
mo continuará válido 
até a sua data de venci-
mento para renovação.


