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“É ARMAÇÃO”

Vereadores são ouvidos e Emanuel é intimado a falar 
sobre suposta armação

 A Delegacia Fazendária 
(Defaz) iniciou as oitivas dos en-
volvidos no caso sobre a supos-
ta armação contra o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB), denun-
ciada pela servidora da Saúde 
municipal Elizabete Maria de 
Almeida. Na última semana, três 
vereadores foram ouvidos pelo 
delegado José Ricardo Garcia 
Bruno, responsável pelo inquérito.
 Trata-se de Juca do 
Guaraná (Avante), Ricardo Saad 

(PSDB) e Chico 2000 (PR). Além 
disso, Emanuel Pinheiro já foi 
intimado para prestar esclareci-
mentos sobre o fato e deve com-
parecer à Defaz a partir do dia 
10. Inicialmente, a funcionária 
pública havia acusado o chefe 
do Executivo de subornar diver-
sos parlamentares para cassar 
o vereador Abílio Brunini (PSC). 
No entanto, em outro depoimento 
ela voltou atrás e acusou Abílio 
de ser responsável pela armação. 

Assista a entrevista completa no site www.leiagora.com.br
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E CONTINUA...
Senado inicia processo de cassação de Selma;

decisão pode ser ‘derrubada’
	 O	presidente	do	Senado,	Davi	Alcolumbre	(DEM-AP),	definiu	
nesta quarta-feira (5) o rito de afastamento da senadora cassada Sel-
ma Arruda (Podemos-MT), e lembrou que a Mesa Diretora do parla-
mento poderá reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
 Selma teve o mandato cassado no dia 10 de dezembro de 
2019, pelas práticas de caixa dois e abuso de poder econômico. Con-
tudo, ela permanece no Senado porque o afastamento depende de 
decisão do Legislativo. O rito anunciado por Alcolumbre, aliás, dá fôle-
go	para	Selma,	garantindo	mais	de	um	mês	até	o	resultado	final.	E,	
nesse caso, ela continua recebendo o salário mensal de R$ 33,7 mil.
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O HERÓI DO VOVÔ
Neto esfaqueia homem para defender avô de agressão

 Uma confusão no bairro Despraiado terminou com dois 
homens gravemente feridos, na noite dessa quarta-feira (05), em 
Cuiabá. Ainda não se sabe o que motivou a briga. Segundo infor-
mações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi 
acionada via 190 para atender um caso em que uma pessoa estar-
ia esfaqueada. Ao chegar no local, um idoso de 77 anos relatou que 
após uma discussão, o suspeito o agrediu com socos no rosto e no 
corpo, quebrando sua clavícula. No decorrer das agressões, o acusa-
do pegou um facão e partiu para cima do neto do idoso, que para se 
defender pegou uma faca e acertou o suspeito com vários golpes

Confira no site www.leiagora.com.br

GAME OVER
Operário e Luverdense não avançam para

2ª fase da Copa do Brasil
 Os times mato-grossenses que entraram em campo nessa 
quarta-feira (5) pela Copa do Brasil não conseguiram avançar na com-
petição e estão eliminados. Operário e Santa Cruz-PE empataram em 
0	a	0,	mas	os	pernambucanos	 tinham	a	vantagem	e	ficaram	com	a	
vaga na próxima fase. Já o Luverdense acabou derrotado por 3 a 1 
contra o Bahia de Feira e se despediu da Copa do Brasil. Os gols da 
classificação	baiana	 foram	marcados	por	Deon,	Menezes	e	 Jarbas.	
Kauê descontou para o time de Lucas do Rio Verde. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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“COM A MARVADA PINGA 
É QUE EU ME ATRAPAIO”

Homem é preso com 354 garrafas de Heineken furtadas
 Um homem foi preso nessa quinta-feira (05), no bairro Água 
Limpa, em Várzea Grande, suspeito de furtar 354 garrafas de cervejas 
do estacionamento de um supermercado atacadista da cidade.  Se-
gundo informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Rotam 
foi informada via 190, de que um indivíduo em um veículo Fiat Uno, de 
cor azul, havia tentado furtar uma caminhonete no estacionamento do 
Atacadão, na avenida Júlio Campos, em Várzea Grande e que fugiu 
do local, tomando rumo ignorado. A polícia já tinha conhecimento do 
modo de operação do suspeito e conseguiu fazer a abordagem. O sus-
peito ainda tentou alegar que havia comprado a cerveja, mas mudou a 
versão diversas vezes e acabou sendo encaminhado para  delegacia. 
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DESAPEGA
Mulher é presa por receptação de joias furtadas

de apartamento
 Várias peças de joias furtadas de um apartamento na Capital 
foram recuperadas na quarta-feira (05), pela Polícia Judiciária Civil, 
durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de 
Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. Além das peças localizadas e au-
toria do crime esclarecida, uma mulher de 20 anos foi detida e autua-
da	em	flagrante	pelo	crime	de	receptação.	As	joias	foram	furtadas	de	
dentro de um apartamento no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. O 
fato aconteceu na véspera do Natal de 2019, quando os moradores 
estavam viajando.
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