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PORTE DE ARMAS SEIS PERGUNTAS

TRÂNSITO

FOGO AMIGO

Governo vai ter 
que se explicar

Gasolina e o diesel: caros

Acidentes
matam mais
que crimes
violentos

Galli critica
Selma por 
critica-lo

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber pediu informações ao governo sobre o Decreto Pre-
sidencial nº 9.785/2019, que altera a regulamentação do 
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2016). A medida 
muda regras sobre aquisição, cadastro, registro, posse, 
porte e comercialização de armas de fogo.  Página - 7

Levantamento re-
alizado pela Seguradora 
Líder identifi cou que os 

acidentes de trânsito em 
Mato Grosso matam mais 

que os crimes violentos, 
ou seja, homicídio, la-

trocínio e lesão corporal 
seguida de morte.                                         
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O ex-deputado de-
cidiu demarcar território 
após a senadora Selma 
Arruda, do mesmo partido 
que ele, ter declarado em 
entrevista ao site Midia-
News de que não o vê dis-
putando a prefeitura pelo 
nome de Galli ter muita re-
jeição na capital do estado 
por ser uma fi gura conser-
vadora.
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Se você é dono de um dos 55 milhões de carros que 
circulam no Brasil, o preço do combustível importa para 
você. Mesmo se você mal usa o veículo. Como as rodovias 
são o meio de transporte mais utilizado no país, o valor 
dos derivados do petróleo afeta o bolso de todas as famí-
lias.            Página - 2

SEGUNDA-FEIRA

Diário do Estado traz especial dos
33 anos de emancipação de Sorriso
A Capital do Agronegócio alcançou sua emancipação político-administrativa em 13 de maio de 1986. Nesta 
edição, o Diário do Estado MT traz um especial sobre a data comemorativa.

DIVULGAÇÃO

 Páginas - 9, 10, 11, 12

HELDER FARIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PORTAL T5

DIVULGAÇÃO

NA JUSTIÇA

COMISSÃO QUER IMPEDIR 
CORTE NAS UNIVERSIDADES
A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa deve acio-
nar a Justiça Federal de Mato Grosso contra o corte de 30% das verbas para as universidades públicas, 
através da Procuradoria-Geral do Parlamento.
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