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NEM BISPO ESCAPOU
Estação Bispo é invadida novamente;

ninguém foi preso
 A Estação Bispo, inaugurada há pouco meses, foi invadida 
novamente na madrugada desta terça-feira (03). Por sorte, nada foi 
levado desta vez, apenas um vidro foi danificado.  Esta é a segunda 
vez que invadem o terminal de ônibus. Da primeira uma televisão foi 
levada e uma pessoa presa. Desta vez, até o momento, ninguém foi 
preso. Um vídeo com imagens das câmeras de segurança mostra a 
ação do bandido. 

Confira no site www.leiagora.com.br

A CASSAÇÃO

Selma diz que organização de Silval atuou em processo 
de cassação e provas foram manipuladas

 A senadora Selma Arru-
da (Podemos) quebrou o silêncio 
e falou com o Leiagora sobre o 
processo que resultou na cas-
sação do mandato. Para ela, des-
de o início, tratou-se de uma ação 
orquestrada pela organização 
criminosa chefiada pelo ex-gov-
ernador Silval Barbosa desde o 
início do processo. Ela também 
alega que houve manipulação 
de prova, considera a decisão 
“extremamente injusta” e disse 
ter ficado decepcionada e revol-
tada.  A parlamentar também ga-
rante que não avalia a cassação 
como uma mancha em sua tra-
jetória.
 “Desde o registro da 
minha candidatura já era o ad-
vogado do Silval Barbosa. Tudo 
isto iniciou desde o primeiro ato, 
tentaram impedir ‘juíza’ no meu 

nome, depois me tiraram tempo 
de TV, reprovaram minhas con-
tas. Toda volta que esta organi-
zação criminosa fez. Um dia você 
bate e outra você apanha, mais 
ou menos isso”, afirmou.
 Selma teve uma tra-
jetória meteórica da Justiça para 
a política. Ela ganhou notorie-
dade em 2015 com a prisão do 
ex-governador Silval Barbosa 
e secretários por crimes de cor-
rupção. Em 2018 pediu aposen-
tadoria do cargo de juíza e se fil-
iou ao PSL, partido que até então 
era de Jair Bolsonaro, e disputou 
eleição vinculando sua imagem 
ao presidenciável. Foi eleita a 
senadora mais bem votada no es-
tado e terminou o primeiro ano de 
mandato cassada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) por caixa 
2 e abuso de poder econômico.

Assista a entrevista completa no site www.leiagora.com.br

VOVÓ DO PÓ
Avó e neto são presos por tráfico de drogas

 Uma equipe da Força Tática prendeu na noite desta segun-
da-feira (03) um homem e uma senhora, por suspeita de tráfico de 
drogas e associação criminosa, no bairro Pedregal, em Cuiabá.  De 
acordo com boletim de ocorrência, a denúncia apontava uma casa 
como local de venda de entorpecente e já conhecida pelos moradores 
como ‘boca da vó’. A informação ainda acrescentava que a senhora e 
seu neto seriam membros de uma organização criminosa.

Confira no site www.leiagora.com.br

LADRÃO NERD
Homem furta saga inteira de O Senhor dos Anéis

e acaba preso
 Um homem identificado como W. L. de 38 anos, foi preso 
nesta segunda-feira (3), após furtar os DVDs dos filmes Senhor dos 
Anéis, O Predador, King Kong e também um dos jogos de luta mais 
conhecidos no mundo, o Street Fight. O furto aconteceu na Lojas 
Americanas do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. De acordo com o 
boletim de ocorrência, uma funcionária da loja informou para a Polícia 
Militar, que um indivíduo havia furtado os objetos do estabelecimento 
e saído sem fazer o pagamento.

Confira no site www.leiagora.com.br
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Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

O CHEIROSÃO
Homem faz limpa em mercado atacadista e vai preso 

 Policiais militares de Cuiabá e Rondonópolis encaminharam à 
delegacia nessa segunda-feira (03), dois homens por furtos ocorridos 
em mercados atacadistas. No bairro Jardim das Palmeiras, na capital, 
o homem já tinha sido rendido por funcionários do mercado quando os 
agentes chegaram. Ele carregava na mochila um simulacro de pistola 
e vários produtos de higiene pessoal. Já na cidade do Sul do estado, 
o suspeito foi detido pelos seguranças no estabelecimento e com ele 
foi encontrado frascos de desodorante. Na consulta, os policiais ainda 
localizaram mandado aberto por roubo.

Confira no site www.leiagora.com.br
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