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 O Leiagora chega à sua 
versão impressa. Após quase dois 
anos, entendemos que lançar este 
tabloide seria uma boa forma de 
atingir um novo público e mostrar 
que somos uma empresa sem 
medo de arriscar. Desde sempre 
fomos arrojados e buscamos 
inovar na comunicação, mas com 
muita seriedade, comprometido 
com a verdade e com o bom 
Jornalismo. Já somos um site 
diferente, afinal além de um portal 
de notícia produzimos conteúdo 
audiovisual, temos um jornal ao 
vivo duas vezes na semana que 
reúne os principais acontecimen-
tos do estado e agora anunciamos 
este novo produto que também 
será veiculado às terças e quintas. 
E nesta primeira edição, trazemos 
informações da política mato-
g rossense ,  po l í c ia ,  ag ro  e 
economia e muito mais. Confira e 
interaja com a gente nas redes 
sociais. 

 Na proposta de uma 
suposta colaboração premiada 
direcionada ao Ministério Público 
Estadual (MPE), o ex-presidente 
da Assembleia Legislativa, José 
Riva, traz à tona diversos casos 
de corrupção que vão desde 
pagamento de propina, mensali-
nho e compra de sentença. 
 R i va  de ta lha  como 
funcionou o esquema da eleição 
para a Mesa Diretora do Parla-
mento, a partir de 1995 até o ano 
de 2015. Foram quase R$ 40 
milhões distribuídos em dinheiro e 

apartamentos para compra de 
votos de diversos parlamentares. 
Outro esquema revelado seria o 
pagamento de mensalinho a 
parlamentares. Em 20 anos, o 
pagamento teria somado cerca 
de R$ 178 milhões. No documen-
to consta uma lista com 38 nomes 
de parlamentares e ex-deputados 
que teriam recebido quantias que 
iniciaram em R$ 15 mil e chega-
ram a R$ 50 mil. 
Confira reportagem completa no 

www.leiagora.com.br.

Delação bombástica de Riva
Documento vazado para a imprensa revela esquemas de

corrupção de 20 anos que movimentou milhões. 

Foto: Mauríciio Barbant/ ALMT (09/05/2014)

 Há ainda no documento 
revelações sobre compra de 
cadeiras no Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e ainda sobre 
um esquema de pagamento de 
p r o p i n a  p a r a  g a r a n t i r  a 
aprovação da obra do VLT em 
Cuiabá. O documento não traz o 
p e r c e n t u a l  o u  v a l o r e s 
relacionados a escolha do modal, 
mas seria “algo em torno de 
milhões de reais”. No esquema 
das obras da Copa, o principal 
articulador seria o ex-governador 
Silva Babosa.

Editorial

CPI da Energisa

Se interessou, acesse no nosso site o link para assinar a petição. 

 A cada conta de luz, um susto. Esta é a sensação da 
população mato-grossense cada vez que recebe o boleto da Energisa. 
Por isso, mais de quatro mil pessoas já assinaram a petição que pede à 
Assembleia Legislativa à CPI da Energisa. Ao Ministério Público, os 
criadores da petição pedem uma investigação sobre o “aumento 
abusivo nas contas de energia elétrica nos municípios do Estado”. 

 A suposta colaboração 
p r e m i a d a  d i r e c i o n a d a  a o 
Ministério Público Estadual 
(MPE), o ex-presidente da 
Assembleia Legislativa, José 
Riva, teria citado que pagou 
R$1,1 milhão ao desembargador 
aposentado, Evandro Stabile, 
para que fosse dividido entre os 
membros do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) para não ter o seu 
mandato cassado. O membro do 
Poder Judiciário já foi condenado 
por venda de sentença após 
investigações da Operação 
Asafe. 

TCE e obras da Copa

Venda de sentença

http://www.leiagora.com.br
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Produtores de MT aderem à
campanha Algodão pela Vida

 A Campanha Algodão pela Vida chamou atenção. É uma 
ação de combate ao câncer de mama em alusão ao outubro rosa, mês 
de conscientização sobre a doença e a importância do 
acompanhamento médico e diagnóstico precoce. Quando descoberta 
no início, tem 95% de chances de cura. A ação estará concentrada nas 
cidades onde se localizam os maiores produtores de algodão do país. 
Em Mato Grosso, os produtores das cidades de Primavera do Leste, 
Campo Verde, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sapezal e Campo Novo 
do Parecis aderiram à campanha.

Chargepor Fred

Divirta-se

 Um garimpeiro, que não teve a identidade revelada, morreu 
com dois tiros na região do tórax após troca de tiros com policiais do 
Bope, durante a Operação Trype, deflagrada na segunda-feira (07), no 
município de Aripuanã (1200 km distante de Cuiabá), para encerrar as 
atividades de um garimpo ilegal na região.  A ação foi desencadeada de 
forma conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança estadual. 
Também dão apoio à ação fiscais do Ibama e da Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema). No barraco do garimpeiro foram encontradas duas 
espingardas. O garimpo está em funcionamento desde outubro de 2018. 
No site você confere vídeo do garimpo.

 Banda de MT lança novo single "Jhonny" nas plataformas de 
streaming. "Quem te socorre quando o corre da vida corre pra te 
cobrar?". É com esse questionamento que a banda mato-grossense 
Degraus acaba de lançar seu primeiro single, intitulado "Jhonny". A 
canção foi a selecionada pelo grupo para apresentação na eliminatória 
do concurso paulistano Time 4 Music, em que venceram a primeira 
etapa.

Cultura e arte
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Garimpeiro morre durante 
desocupação de garimpo
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