
O Termo de Colaboração 
foi firmado entre o Muni-
cípio de Campo Novo do 
Parecis, representado pelo 
Prefeito Rafael Machado e o 
Conselho da Comunidade de 
Campo Novo do Parecis, re-
presentado pelo Senhor Tar-
cio Moreira de Oliveira, Pre-
sidente da entidade. O ato da 
assinatura contou com a pre-
sença do Diretor da Cadeia 
Pública, Sr. Edivano Trinda-
de; Dra. Lais Liane Resende, 
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Entrou em vigorar nes-
ta quinta-feira, 19, a Lei 
13.546/2017, que ampliou as 
penas mínimas e máximas 
para o condutor de veícu-
lo automotor que provocar, 
sob efeito de álcool e outras 
drogas, acidentes de trânsito 
que resultarem em homicí-
dio culposo (quando não há 
a intenção de matar) ou le-
são corporal grave ou gravís-
sima. A nova legislação foi 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer em dezembro 
do ano passado.

Antes, a pena de prisão 
para o motorista que come-
tesse homicídio culposo no 
trânsito estando sob efeito 
de álcool ou outras drogas 

A Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos adqui-
riu aproximadamente R$ 
9 milhões em equipamen-
tos táticos, equipamentos 
de proteção individual, 
armamentos, viaturas, 
munições letais e não le-
tais e kits químicos para 
o Sistema Penitenciário 
estadual. As aquisições 
são fruto de um amplo in-
vestimento com aporte re-
cebido do Fundo Peniten-
ciário Nacional (Funpen) 
para aprimorar e dar mais 
qualidade às atividades 
desenvolvidas pelos agen-
tes penitenciários. Os 
equipamentos vêm sendo 
adquiridos desde o ano 
passado e diversas unida-
des prisionais já recebe-
ram.

Ontem, 19, o governa-
dor Pedro Taques e o secre-
tário de Justiça e Direitos 

Folhamax

Uma adolescente de 
apenas 14 anos foi víti-
ma de estupro durante 
um assalto na cidade de 
Peixoto de Azevedo, na 
última quarta-feira, 18. O 
homem teria ficado revol-
tado ao pedir a bolsa da 

Um homem de 36 anos 
está preso suspeito de ter 
abusado de mais de 10 
adolescentes em Cáceres. 
Segundo a Polícia Civil, 
ele teria abusado sexual-
mente de menores entre 
13 e 16 anos. Para atrair 

Adolescente de 14 anos é 
estuprada durante assalto

14 uNiDADes

Diversas unidades já receberam

Lei entrou em vigor ontem, dia 19

Equipamentos são entregues 
ao Sistema Penitenciário
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Promotora de Justiça; Paulo 
José Martins Grama, Defen-
sor Público; Débora van der 
Sand, Assessora Jurídica da 
Prefeitura, e ainda os Senho-
res João Francisco Dallepia-
ne,  Samir Dartanhan Ramos.

O Prefeito Rafael ressaltou 
que a assinatura de Termo é 
o início de uma caminhada 
importante. “Um passo im-
portantíssimo para Prefeitura 
Municipal, importantíssimo 
para Campo Novo do Pare-
cis, mais uma vez se mostra 
que unidos a gente consegue 
mais e ir mais longe”, afir-
mou o Prefeito Rafael.

O Termo tem como objeto 
o repasse de recursos finan-
ceiros para o Conselho da 
Comunidade da Comarca de 

Campo Novo do Parecis, a 
fim de realizar o pagamento 
de diárias/mão de obra aos 
reeducandos em cumpri-
mento de pena de regime 
fechado, para a prestação de 
serviços públicos internos 
e externos à Unidade Pri-
sional, junto às Secretarias 
Municipais do Poder Exe-
cutivo Municipal, conforme 
os artigos 28 e 29 da Lei nº 
7.210/84 (Lei de Execução 
Penal). A Prefeitura poderá 
contratar a quantidade de 
até 500 diárias mensais, com 
valor unitário de R$ 43,50, e 
o recuperando poderá traba-
lhar o número de diárias que 
corresponda até a quantia de 
um salário mínimo, ou seja, 
R$ 954,00.

menina e não encontrar 
nada para levar.  

Em uma cerâmica, co-
meteu o estupro contra 
a vítima. Ela só foi libe-
rada depois e conseguiu 
pedir ajuda para a Polícia 
Militar. Foram realizadas 
rondas pela região, mas o 
bandido não foi encontra-
do.

as meninas, ele prometia 
apoio emocional quando 
elas passavam por alguma 
decepção amorosa.

Ele  se apresentava 
como guia espiritual para 
atrair garotas que sofreram 
uma decepção amorosa. 
Iludia as vítimas dizendo 
faria um trabalho que le-
varia até a reconciliação 

com o ex namorado.
Para isso as meninas 

tinham de que tomar um 
banho de ervas e permi-
tir que o guia espiritual 
tocasse o corpo delas. Os 
abusos eram cometidos na 
casa dele.

De acordo com a dele-
gada, ele as abusava de to-
das as maneiras. 

psicoativas variava de 2 a 
5 anos. Com a mudança, a 
pena aumenta para entre 5 e 
8 anos de prisão. Além disso, 
a lei também proíbe o moto-
rista de obter permissão ou 
habilitação para dirigir veí-
culo novamente. Já no caso 
de lesão corporal grave ou 
gravíssima, a pena de prisão, 
que variava de seis meses a 
2 anos, agora foi ampliada 
para prisão de 2 a 5 anos, in-
cluindo também a possibili-
dade de suspensão ou perda 
do direito de dirigir.

Humanos, Fausto Freitas, 
farão em Rondonópolis a 
entrega de equipamentos 
para 9 unidades da Região 
Sul do Estado e outras 
quatro da regional Médio 
Norte, que foram as uni-
dades de Arenápolis, Nor-
telândia, Diamantino e 
São José do Rio Claro com 
coletes balísticos, kits quí-
micos e armamento.

“Os investimentos na 
qualidade de vida e segu-
rança dos agentes são de 
extrema importância para 
o bom desempenho do sis-
tema”, avalia o secretário 
Fausto Freitas.

“Antes dessa mudança na 
nossa legislação, a pena por 
causar acidente com morte 
era no máximo até quatro 
anos, ou seja, o delegado ti-
nha a permissão de estipular 
uma fiança, possibilitando a 
liberação imediata do acusa-
do. Diante dessa majoração 
da pena, isso não pode acon-
tecer mais. Isso ocorre por-
que a nossa lei só permite a 
concessão de fiança para cri-
mes com pena máxima de 4 
anos”, comentou o Advoga-
do, Rodrigo Soares da Costa.


