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APAGÕES VOLTAM A SER RECORRENTES
VERGONHA A LUZ DE VELAS

Moradores ficam sem energia 
e sem eletrodomésticos
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 Para quem acha que 
os apagões de energia são coi-
sa do passado, se engana. Está 
cada vez mais recorrente esta 
situação. A equipe do Leiagora 
falou com moradores do bairro 
Jardim Renascer que reclama-
ram que basta uma ameaça de 
chuva para ficarem sem energia 
por cerca de 12 a 20 horas num 
dia. Alguns já tiveram eletrodo-
mésticos queimados e recla-
mam do descaso da Energisa. 
 Rosalina Aparecida é 
cuidadora de idosos e conta que 
na última chuva ficou até as 4h 
da manhã sem energia. Acabou 
não dormindo, porque às 5h tem 
que sair para trabalhar.  E ainda 
terminou com o ventilador quei-
mado. Agora tem apenas um na 
casa funcionando e com a ele-
vação da conta de luz, fica difícil 
sobrar para comprar um novo. 
 Já a dona de casa Alai-
de Francisca ficou sem micro-on-
das. Ela relata ainda que está 
lavando a roupa na mão para 
economizar energia, afinal a con- 

ta aumentou absurdamente. O 
presidente do bairro, José Car-
los da Silva, diz que já enviou 
ofício para a concessionária to-
mar providência e desabafou: 
“A Energisa simplesmente usa 
e abusa da cara do cidadão”. 
Vale destacar que em casos de 
apagões, quando o cidadão liga 
para a Energisa a informação é 
de que até cinco horas vão enviar 
uma equipe, porém, em alguns 
casos este tempo é muito maior. 
 Já a concessionária 
alega que tem plano de me-
lhorias para o bairro Renascer 
e alega que situações climáti-
cas podem causar interrupções 
e garante que existe um plano 
que consiste no planejamento 
de como atuar em casos emer-
genciais de forma rápida e efi-
caz. Já com relação aos valores 
das contas, a concessionária 
diz que os clientes podem pe-
dir análise das faturas e vistoria 
pelos canais de atendimento da 
empresa: 0800 646 4196 ou re-
des sociais (facebook e twitter).

Médico é preso pela terceira
vez por agredir namoradas

 O médico Emilson Miranda Júnior, de 30 anos, foi preso 
preventivamente por policiais da Delegacia Especializada de Defe-
sa da Mulher de Cuiabá, suspeito novamente de cometer os crimes 
de ameaça e lesão corporal, enquadrado na Lei Maria da Penha. O 
mandado de prisão foi deferido pela 1ª Vara da Violência Doméstica 
e Familiar da Comarca de Cuiabá. Ele foi ouvido no inquérito policial, 
referente à ocorrência registrada pela vítima no início deste mês, e 
depois encaminhado para audiência de custódia da Justiça. O agres-
sor foi acusado, em 2017, de agredir uma professora que na época 
mantinha um relacionamento com ele. Este ano, em fevereiro, foi 
preso novamente após socar e chutar a namorada e ameaçar a filha 
dela. Ele havia sido solto em abril.
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METIDO A MACHÃO JÁ PODE PEDIR MÚSICA 
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Bandidos agridem e fazem pais
de deputado reféns

 Os pais do deputado estadual Faissal Calil (PV), com ida-
des de 71 e 78 anos, foram feitos reféns, no bairro Jardim Shangrilá, 
em Cuiabá. As vítimas teriam sido agredidas pelos criminosos que 
fugiram levando além do carro, vários pertences como notebooks, 
celulares e dinheiro. A neta das vítimas, de 22 anos, disse que esta-
va dormindo quando ouviu um barulho muito alto. Ao verificar, foram 
rendidos por três suspeitos armados. As vítimas foram agredidas e 
trancadas em um cômodo da casa. A jovem contou que foi levada 
para abrir o portão da casa para que pudessem entrar com o carro 
utilizado pelos ladrões para colocar os pertences e depois fugiram le-
vando o veículo da vítima, um Toyota Corola. Quando os criminosos 
saíram do local, ela pulou a janela para chamar uma tia.
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ALÉM DE BANDIDOS, COVARDES!

Idosa de 77 anos entrega marido 
após ele dizer que faria picadinho dela

 Após 30 anos de violência e ameaças uma senhora de 77 
anos deu um basta e denunciou Realino Rodrigues de Souza, 61 
anos. Ela pegou várias facas e facões e falou que faria picadinho 
da vítima. Tudo isto porque ela pediu dinheiro para pagar as contas. 
O homem foi levado para a delegacia e a mulher contou que há 30 
anos vive num relacionado em que é agredida e ameaçada. 
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ANTES TARDE DO QUE NUNCA !
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3/dot. 4/lair — paso. 5/ariri — elepê — tiner. 6/oitava. 8/holambra. 9/tamarindo. 19/lema da torcida do galo.
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C A N O

3/ant — cat — nbb — not — obá. 5/bambu — harém — letra. 6/ignara. 9/elton john.

Cruzadas

Traficantes utilizam república perto
de escola para comércio de drogas

 Dois homens e uma mulher que utilizavam uma república 
perto de uma escola para o comércio de entorpecentes foram presos 
em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes 
(DRE), realizada nesta terça-feira (12), no bairro Sol Nascente, em 
Cuiabá. Foram detidos Dircinei Soares de Oliveira, de 36 anos, (que 
estava com mandado de prisão em aberto), Cleiton Cordeiro Rodri-
gues, 20 anos, e Maria Cristina Marques da Costa, 43 anos. O trio 
era responsável pela venda de diferentes substâncias e foram au-
tuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação 
para o tráfico com aumento de pena por envolver menores de idade. 
O delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira informou que o ponto era 
próximo à Escola Estadual Doutor Hélio Palma de Arruda e os trafi-
cantes trabalhavam com uma clientela específica.
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ESCOLA DO CRIME

VAGAS PARA SERVIÇO PÚBLICO
Secretaria de Educação abre inscrições para 
mais de 2 mil vagas; salários de até R$ 3,5 mil

 Os interessados em participar do processo seletivo da Se-
cretaria Municipal de Educação têm até o dia 17 para fazer suas 
inscrições. No total serão preenchidas 2.231 vagas temporárias, 
além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis mé-
dio, médio técnico e superior, com vencimentos que variam de R$ 
1.198,96 a R$ 3.567,59. A taxa de inscrição é de R$ 60 para as 
funções de nível médio e médio técnico e de R$ 70 para nível supe-
rior. Confira como se inscrever no site Leiagora. 
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LINHA DIRETA LEIAGORA - QUER FAZER UMA DENÚNCIA?  MANDE 
UM WHATSAPP PARA :  (65) 99989-2018

Rapaz aplica golpe em venda de 
motocicleta na OLX e é preso

 Mais uma pessoa foi vítima de golpe no site OLX. Desta vez 
o suspeito acabou preso no bairro Parque Nova Esperança, em Cuia-
bá. Gabriel dos Santos de Moraes Preto, 20 anos, responderá pelo 
crime de estelionato.  De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Ro-
tam realizou a abordagem de dois suspeitos e localizou a quantia de 
R$ 1.960 no bolso de Gabriel. Ele confessou ter aplicado um golpe 
pelo aplicativo OLX ao negociar uma motocicleta que não era dele. 
Gabriel ainda passou o contato da vítima, que é morador de Manaus, 
e confirmou o fato. De acordo com o suspeito, foi depositado a quan-
tia de R$3.650,00 na conta de uma terceira pessoa, identificada como 
Wesley, que ficou com parte do dinheiro, porém ele não foi localizado.
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