
CPI vai ouvir ex-governador e 
responsável pela gravação da 

“cena do paletó”  Há tempos questiona-
se os aumentos exagerados 
da conta de luz. Somente nes-
te ano o aumento já passou de 
11%, bem acima da inflação. Os 
salários não acompanham este 
reajuste. E os serviços não me-
lhoram conforme os reajustes. 
Quando você precisa falar no 
0800 é uma espera sem fim, as 
vezes nem completa a ligação, 
e quando você diz estar sem 
energia a única resposta é que 
uma equipe irá em até 5 horas 
no local. Se cortam a luz, pode 
chorar, porque vai demorar uns 
3 dias para irem na sua casa. 
A mesma demora ocorre quan-
do você simplesmente precisa 
que liguem a energia quando se 
muda.  A Energisa já é líder 
de reclamação no Procon, ul-
trapassando as operadoras de 
telefone. 
 Passou da hora de se 
abrir a caixa preta da Energisa 
e agora espera-se que a As-
sembleia Legislativa faça a sua 
parte, investigue de verdade os 
exageros e que a CPI não aca-
be em pizza. 

Os depoimentos ainda não têm data porque Toninho de Souza 
pediu vista. A CPI investiga Emanuel Pinheiro pelo recebimen-

to de propina e obstrução de justiça.

Camara Municipal de Cuiabá

Insegurança no 
parque

Editorial

 O prefeito de Rondonó-
polis, José Carlos do Pátio (SD), 
foi condenado por improbidade 
administrativa e perdeu os dire-
itos políticos por 5 anos. A de-
cisão é da 1ª Vara Especializada 
da Fazenda Pública do município. 
Pátio foi denunciado pelo Ministé-
rio Público por irregularidade no 
contrato com empresa de comu-
nicação.  
 Os valores saltaram 
de R$ 600 mil para R$ 4,6 mil-
hões após 8 aditivos. Com isto, 
a situação de Pátio se complica, 
pois, atrapalharia a reeleição. No 
entanto, como ainda cabe recur-
so, é possível que ele dispute sub 
judice.

 Os trabalhos da CPI do 
Paletó foram retomados e alguns 
personagens chaves para apu-
rar o envolvimento do prefeito de 
Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), 
com o recebimento de propina, 
quando ainda era deputado, serão 
ouvidos novamente. São eles: 
o ex-governador Silval Barbosa 
e o ex-chefe de gabinete, Silvio 
Corrêa, responsável por gravar o 
vídeo que ganhou o país com a 
cena de Emanuel colocando din-
heiro no paletó. 
 A primeira reunião ordi-
nária da CPI foi marcada por bate-
boca. A discussão ocorreu porque 
Toninho de Souza (PSD), que 
assumiu recentemente a relato-
ria, alegou que precisava de con-
hecimento prévio dos documen-
tos físicos da CPI. No entanto, o 
presidente, Marcelo Bussiki (PSB) 
relembrou que ele já estava em 
posse dos arquivos digitais desde 
a última semana.
 A CPI teve início em 
2017, mas acabou judicializada e 
os trabalhos ficaram suspensos

 Frequentadores do Par-
que das Águas, em Cuiabá, de-
nunciaram para a reportagem do 
Leiagora sobre a falta de segu-
rança no estacionamento do local. 
Já virou rotina baús de motos e 
veículos serem arrombados no 
estacionamento que não tem se-
gurança. A responsabilidade de fa-
zer a segurança é da Prefeitura de 
Cuiabá, por meio da Secretaria de 
Ordem Pública, que por sua vez, 
‘joga’ o problema para a Polícia 
Militar.

CPI vai investigar 
abuso na cobrança 

de energia

Pátio é condenado e 
perde direitos políticos

 O assunto do momento 
são os aumentos excessivos na 
conta de energia. Cada vez que 
o boleto chega é um susto. O fato 
gerou uma mobilização popular e 
pressionou a Assembleia Legisla-
tiva abrir uma CPI para investigar 
os abusos. A petição online reuniu 
mais de 10 mil assinaturas e a co-
missão deve ser instalada ainda 
nesta semana.  
 Um dos pontos a ser 
investigado será a sonegação 
de R$ 800 milhões por parte da 
Energisa, empresa concessioná-
ria de energia elétrica no estado. 
A cobrança partiu do presidente 
da Assembleia, Eduardo Botelho 
(DEM), que convocou o diretor 
da concessionária, Riberto José 
Barbanera, para prestar esclareci-
mento em uma audiência pública 
nesta terça. 
 No Procon, a Energisa 
está entre os líderes de recla-
mações e fechou o mês de maio 
com 576 registros de reclamações. 
O problema mais frequente é “co-
brança indevida/abusiva”, com 
493 reclamações.

durante este tempo. Em agosto 
deste ano, a justiça determinou 
o retorno, porém, a Câmara vem 
protelando o retorno com recursos 
judiciais.
 Somente esta semana 
os trabalhos reiniciaram, mas com 
o pedido de vista do relator as 
oitivas ainda não têm data para 
ocorrer. Toninho tem 10 dias para 
analisar os documentos. Em meio 
a tudo isso, tem o presidente da 
Câmara, Misael Galvão, que ain-
da insiste em recorrer, o que pode 
acabar suspendendo novamente 
os trabalhos. 
 Além de Silval e Sílvio, 
também devem ser chamados 
para ser ouvido o ex-secretário 
de Indústria, Comércio, Minas e 
Energia (Sicme), Alan Zanata, e 
o servidor Valdecir Cardoso de Al-
meida. Zanata é peça-chave tam-
bém no processo, pois Emanuel é 
investigado na CPI por obstrução 
de justiça, em decorrência de um 
áudio encontrado na casa dele, 
em que o ex-secretário gravou Sil-
vio falando sobre o vídeo. 
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Expediente

Divirta-se:

Charge por Fred

Solução - Edição Nº2
 Duas mulheres foram 
presas tentando entrar com 
nove fones de ouvido na peni-
tenciária da Mata Grande, em 
Rondonópolis, escondidos em 
uma vasilha contendo pedaços 
de churrasco. O flagrante acon-
teceu durante procedimento 
de revista. Os fones de ouvido 
foram levados pela esposa de 
um preso do raio 3, identificada 
apenas como L.R.S. Ela con-
tou que levava os acessórios 
para um amigo do marido iden-
tificado apenas como “Maciel”.  
 Logo depois, outra visi-
tante, identificada como M.J.J.O., 
também esposa de um interno do 
raio 3, informou à agente que a 
vasilha era dela. No final da his-
tória, as duas mulheres foram le-
vadas à delegacia.

Esposas são presas ao 
levar fones em churrasco 

 Três assaltantes invadiram e tentaram explodir o caixa 
eletrônico da agência do Banco do Brasil, na avenida Júlio Cam-
pos, em Várzea Grande, na madrugada desta terça-feira (15). 
Segundo consta do Boletim de Ocorrência, às 03h30, os ladrões 
invadiram o local quebrando os vidros da agência, mas não efe-
tuaram a explosão, fugindo antes da polícia chegar. 
 Os policiais militares encontraram dois artefatos explo-
sivos na agência, além de outros materiais. A equipe do Bope foi 
acionada para desativar as dinamites. 
 O veículo usado pelos suspeitos, um ford Fiesta, foi en-
contrado e era produto de roubo. Peritos criminais e a Polícia Ju-
diciária Civil estiveram na agência para coleta de dados e demais 
informações sobre o ocorrido para iniciar as investigações.

Assaltantes invadem banco e tentam 
explodir caixa eletrônico

 Uma mulher procurou a 
delegacia para denunciar que a 
sua filha, de 12 anos, foi vítima 
de estupro. O crime teria aconte-
cido no bairro Nova Esperança, 
em Cuiabá. Dois homens em um 
carro abordaram a menina e um 
deles, utilizando uma máscara, a 
teria estuprado. A dupla estava 
armada e forçou a adolescente a 
entrar no carro, modelo Gol. Eles 
a levaram até um campo, onde 
cometeram o crime. 
 A vítima tinha saído 
para ir até a casa de uma amiga. 
A mãe descobriu o crime e pro-
curou a polícia para denunciar os 
estupradores. As investigações 
serão conduzidas pela Delegacia 
Especializada de Defesa dos Di-
reitos da Criança e Adolescente 
(Deddica). Até o momento, nin-
guém foi preso.

Mascarado estupra 
menina de 12 anos
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