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 O empresário Wander-
ley Facheti Torres, dono da cons-
trutora Trimec, deu 17 cheques 
no valor de R$ 110 mil cada um 
ao ex-governador Silval Barbosa 
que deveriam ser repassados ao 
menos número de deputados es-
taduais que cobraram a parcela 
de 13º do mensalinho. O ex-depu-
tado Sérgio Ricardo, conselheiro 
afastado do Tribunal de Contas 
do Estado, seria o responsável 
por repassar aos parlamentares. 

 Porém, entre fevereiro e 
dezembro de 2011 o empresário 
sustou cinco cheques. De acor-
do com depoimento prestado por 

ele na 9ª Promotoria de Justiça 
Cível, as cédulas sustadas es-
tavam sendo repassadas para o 
ex-deputado Mauro Savi, Josias 
Guimarães, irmão do ex-deputa-
do Wallace Guimarães, além das 
empresas Costa e Costa Cons-
trutora e Incorporadora LTDA e 
Jornal Resumo On-Line LTDA. 
O último cheque ainda não 
foi identificado o destinatário.

 A sustação dos che-
ques levou o ex-deputado Sérgio 
Ricardo a contrair empréstimo 
de R$ 2,5 milhões junto à fac-
toring de propriedade de Ricar-
do Padilla de Borbon Neves.

CREDIÁRIO NO CARNÊ...
EM PESADAS PRESTAÇÕES
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ROTINA DE ESCÂNDALOS E PROBLEMAS
POR TODOS OS LADOS...

Sindicalista denuncia Energisa por
favorecimento e demissão em massa 

 Em oitiva na CPI da Energisa, o presidente do Sindicato 
dos Urbanitários, Dillon Caporossi, denunciou a concessionária por 
favorecer empreiteiras que seriam ligadas aos diretores do grupo, 
uma delas seria a Energisa Soluções, contratada como uma das 
prestadoras de serviço da concessionária. Além disso, de acordo 
com ele, 500 trabalhadores foram demitidos nos últimos quatro anos, 
enquanto o sistema de rede cresceu em mais de 70 mil. O que aca-
ba influenciando diretamente na má qualidade da prestação do ser-
viço. A Energisa negou quaisquer privilégios, disse que cerca de 30 
empresas prestam serviço, e garante transparência na contratação. 

Leia + acessando a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o 

da
 in

te
rn

et

Sérgio Ricardo faz empréstimo para
pagar 17 deputados

Leia + acessando a matéria completa no site www.leiagora.com.br

 Está proibido a retenção ou apreensão de veículos com IPVA 
em atraso. A medida cabe também para pendências de tributos, taxas, 
multas ou falta de porte de documento. Isto é porque a Assembleia 
Legislativa derrubou o veto do governador Mauro Mendes (DEM). 
 O governo havia barrado a proposta por entender que 
“afronta o princípio da razoabilidade, porque a apreensão não 
ocorre pelo atraso do IPVA e sim pelo licenciamento. No entan-
to, os parlamentares optaram por derrubar o veto e transformar 
em lei o projeto de autoria do deputado Ulysses Moraes (DC). 
 A decisão afeta cerca mais de 100 mil contribuintes ma-
to-grossense que estão atraso com o pagamento do imposto. Vale 
lembrar que após 180 dias, o débito vai para a dívida ativa do estado. 

Apreensão de veículos com IPVA
atrasado está proibido

♫ É PROIBIDO PROIBIR ♫

Confusão em bar termina com
homem esfaqueado

 Uma briga entre dois homens quase termina em tragédia 
nessa segunda-feira (26), no bairro Princesa do Sol, em Várzea 
Grande. Diego dos Santos Silva, de 32 anos, foi preso por esfaquear 
um homem após desentendimento em um bar. Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados e ao 
chegar no estabelecimento encontraram David Rocha Pereira, de 36 
anos, com três perfurações de faca. A vítima foi socorrida e levada 
ao pronto-socorro. 
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Cruzadas

CORNO DIGITAL
Homem é preso após agredir esposa

que mandava “nudes”
 Um homem foi preso em Mirassol D’Oeste (295,8 
km de Cuiabá) após agredir a esposa por mandar fotos ín-
timas para outro homem. Segundo o boletim de ocorrência, 
a mulher saiu correndo para o mato na tentativa de evitar as 
agressões. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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SAIVARÁ
Homem apedreja terreiro de candomblé por 

sentir cutucadas no ânus: ‘É feitiçaria’
 Homem identificado apenas como S.M.O. foi preso na madru-
gada de terça-feira (26), no bairro Tijucal, por apedrejar a residência 
dos vizinhos, que são praticantes do Candomblé. O suspeito disse ain-
da que sentia cutucadas no ânus supondo ser feitiçaria feita pelas víti-
mas. A Polícia Militar foi acionada e as vítimas relataram que o suspeito 
entrou na residência sem permissão e passou a atirar pedras. Em se-
guida, o suspeito retornou com um facão ameaçando os moradores. O 
acusado disse não suportar mais escutar e visualizar a prática religiosa 
dos vizinhos, que seriam praticantes do candomblé. Ele disse ainda que 
sentia cutucadas no ânus e acreditava ser feitiçaria feita pelos vizinhos. 
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Mãe e madrasta espancam menino
de 3 anos até a morte

 Duas mulheres identificadas como Luana Marques Fernan-
des, de 25 anos, e Fabíola Pinheiro Bracelar, de 22 anos, foram presas 
na noite de terça-feira (26), em Nova Marilândia, acusadas de matar um 
menino de 3 anos espancado. Elas são mãe e a madrasta da criança. 
O pai da criança sabia das agressões e foi denunciado por omissão. 
A criança deu entrada no Pronto Atendimento da cidade já sem vida. 
De acordo com testemunhas a criança era constantemente agredida 
e violentada. Parentes da criança disseram que a criança chegou a 
relatar que a madrasta a imprensou com o carro no portão tendo o 
seu fêmur quebrado em várias partes. A criança sempre aparecia com 
várias escoriações e hematomas pelo corpo.  Porém, ninguém tomou 
providência. As acusadas foram detidas e encaminhadas à Delega-
cia de Polícia e devem responder pelos crimes de homicídio, tortura e 
omissão de socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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