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 Líder do Podemos em Mato Grosso e deputado federal, 
José Medeiros, é um dos nomes mais forte cogitado pelo grupo da 
direita para disputar a vaga da senadora Selma Arruda (Podemos) na 
eleição suplementar que ainda não tem data definida e deverá ocorrer 
somente a partir de março. O assunto ainda não foi discutido formal-
mente no partido para não deixar a parlamentar cassada constrangida.
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MEDEIROS
DEVE DISPUTAR VAGA DA SELMA

Senadora Selma é cassada por caixa 2
 Por 6 votos contra um, a senadora Selma Arruda (PSL) foi 
cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos crimes de caixa 2 e 
abuso de poder econômico. Além disso, ela perdeu os direitos po-
líticos por oito anos. Uma nova eleição deve ser convocada após a 
publicação da decisão , fato que deve ocorrer somente em 2020.

NÃO TEVE JEITO

 Está nas mãos dos deputados estaduais um projeto de lei 
que cria, readéqua e exclui algumas taxas cobradas no Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran). A proposta encaminhada pelo gover-
no do Estado para a Assembleia Legislativa, inclusive, já foi aprovada 
em primeira votação, agora, segue para votação final em plenário.
 Caso seja aprovado há aumentos que chamam a atenção 
como de renovação de credenciamento titular que vai de R$ 181,52 
para R$ 900, reajuste de 450%. Já a taxa de renovação de creden-
ciamento de Centro de Formação de Condutores (autoescolas), 
vai subir de R$ 167,65 para R$ 906,82. Outro reajuste será do re-
gistro dos CFCs que custa R$ 172 e deve subir para R$ 226,84. 
 O governo pede urgência na apreciação da proposi-
tura. A partir da aprovação, as novas cobranças passam a va-
ler no prazo de 90 dias. Ao todo, 81 taxas sofrerão reajustes. 
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Projeto cria novas cobranças no Detran
TAXAS DO DETRAN SOBEM ATÉ 800%

Nova eleição pro Senado vai custar R$ 9 milhões
 O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), des-
embargador Gilberto Giraldelli, falou sobre o custo da nova eleição 
ao Senado e a previsão é que custe à Justiça cerca de R$ 9 milhões. 
Além disso, há algumas datas previamente definidas no calendário 
eleitoral para a realização da nova eleição, no entanto, devido às 
férias dos magistrados, a data mais próxima seria a partir de 8 de 
março, além desta teria ainda 26 de abril, 10 de maio e 21 de junho. 

SEM MISÉRIA
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 Alô! Já pensou em ligar e receber drogas em casa ou onde 
estiver? Pois é. O mundo do crime organizado evolui conforme as 
tecnologias, além de já aceitar cartão de débito e de crédito, há ainda 
o DISK DROGAS. Só que como nada dura para sempre, a casa caiu 
para uma quadrilha especializada em delivery para clientes de “alto 
padrão social” que pagavam a mais para receber a droga em casa. 
 A ação policial prendeu oito pessoas envolvidas no esquema, 
sendo seis homens e duas mulheres. Um dos mandados de prisão foi 
cumprido na Penitenciária Central do Estado (PCE). As investigações 
para chegar na organização começaram há três meses. O grupo 
realizava as entregas em condomínios de luxo, arredores de esco-
las, faculdades, bairros de classe média-alta, condomínios de luxo, 
Centro Político Administrativo, motéis, restaurantes, entre outros.
 Ao longo das investigações foram apreendidos 07 veículos, 
entre eles um Honda HR-V, além disso foram bloqueados aproxima-
damente R$ 50 mil de um dos membros da organização. Também 
foram apreendidos equipamentos eletrônicos, dinheiro e drogas.
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DISK DROGAS
Oito são presos por tráfico

e fazer entregas de drogas em casa
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Órgão ad-
ministrador
de rodovi-
as (sigla)

"Resident 
Evil", "P.T."
e "The Evil

Within"

Alimento
preferido
do Perna-
longa (TV)

"Risos", na
linguagem 
de internet

Mancha
na pele
muito
clara

Programa
com pre-
sidenciá-
veis na TV

Sensação
típica 

da fibro-
mialgia

Lágrimas
de (?):

falsidade
(pop.)

Extensão de
arquivos
do Word
(Inform.)

A vaga ofe-
recida por
lojas no 

fim de ano

Mídia que
lançou
Orlando

Silva

Rio que
nasce nos

Alpes
Suíços

Século
(abrev.)

Grupo do 
lema "Mais
24 horas"

(sigla)
Regina
Volpato, 

apresenta-
dora de TV

(?)
cáustica, 
solvente de
gorduras

(?) teórica,
primeira
parte da 

autoescola

Planejar
(um

crime)

Período
sexual

dos
animais

(?)-condi-
cionado: é 
indispensá-
vel no verão

Checklist
levado ao 

super-
mercado

Luíza
Tomé,
atriz

cearense

Planta do 
ecossis-

tema
marinho

Remo, em
inglês

Embalagem
da carta

Empresa 
de telefonia

celular

Objetivo da aplicação
de pestici-

das em 
plantações

Aplica;
emprega
País de
Obama

Jair (?): deputado
federal mais votado
do RJ, conhecido por 
suas posições radicais

Lutador
do Coliseu
Tema de 

cantadores
Panquecas
(?) Betto,
escritor e
ativista

"Roubado" pelo juiz
(o time de futebol)

Dom
(abrev.)

Espaço pa-
ra realiza-
ção de competições

automobilísticas

Estatal envolvida no
escândalo de corrup-

ção da Operação
Lava Jato

BOG
GLADIADOR
ASUCREPES

MOTEFREI
CENOURARS

SARDADEBATE

DORCODN
EOARDOC
TEMPORARIA

RENOCAAA
RVSODAP

PREMEDITAR
OLCIOUA
ROLLALGA

PETROBRAS

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.
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OF R U T
T I QU E N E R VO S O

R E C O M P E N S A R
R I I V A L L

T R AN S G R E S S Ã O
I T A R E S I O N
O R L A S A NU I

O R I E N T A D O R
I M T A O S L O
O N E U T R O B

F R I A RA R A E S
A N E N T I D A D E

E N F A S E O N U S
C A L S R D S
E M A S E B A N O
S E R R A D O M A R

Status (?): 
estado atu-
al das coi-
sas (lat.)

Contração
muscular 
típica do 

estressado

Venda, em
inglês

Locais 
apreciados

por gas-
trônomos

Diz-se do 
corpo femi-
nino, por
sua forma

Pássaro
preto que 
cata inse-
tos do boi

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

O espírito
que causa 
transtor-
nos (Rel.)

Irineu
Marinho,
jornalista 
fluminense

(?) Lobo,
cantor e 

compositor
carioca

A condição
da pedra
painite no

mundo
Função

das mai-
úsculas 

num tuíte

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)

Sílvio Ro-
mero, poe-
ta e crítico

literário

Narcóticos
Anônimos

(sigla)

Madeira
muito

escura e
resistente

Cabeleirei-
ro (pop.)

Christiane
(?), atriz

Votações
Pronome 

substituído
por "vocês"

Keanu (?): o Neo da
série "Matrix" (Cin.)

O brasileiro que 
mora fora do Brasil

Margens
Professor
do mes-
trando

Ato como 
o pecado
Post-(?),
adesivo

Região como a ilha 
de Guadalupe

Curso prático de artes,
de rápida duração

Átomo 
com carga

elétrica
Venerado

Deus da
guerra

Produtor
de urina

Maior
cidade da
Noruega

Três vezes
O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é des-

prezível

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira
A vogal do
vocativo

Frente (?):
a massa
polar que

se desloca
e empurra
a tropical

Substância
do gesso

Aves
também

chamadas
de nhandu

Cadeia 
ao longo
do litoral
sudeste 
e sul do
Brasil 

Sociedade
com fins 

específicos
Fazer voar

Vermelho,
em inglês

Dar algo
em retri-
buição
Graceja

Espírito
Santo
(sigla)

Percorrem

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Homem zomba da polícia ao mentir que esfaqueou 
mulher; Ocorrência mobilizou quatro viaturas e Samu
 Um homem brigava com a mulher quando resolveu acio-
nar a polícia dizendo que tinha a esfaqueado e aguardava socorro. 
Quatro viaturas da polícia e o Samu foram acionados para atender a 
ocorrência no bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis.  No entanto, 
tratava-se de uma falsa comunicação de crime. Ao chegar no local, os 
agentes encontraram o homem de 41 anos e a mulher de 23, suposta 
vítima, rindo da cara da polícia. No fim, ambos foram encaminhados à 
delegacia, onde o homem confessou ter mentido e que o verdadeiro 
motivo era apenas uma discussão com esposa. A mulher está caracte-
rizada no B.O. como vítima.
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CORINGA DE RONDONÓPOLIS

Dupla é flagrada furtando
500 tijolos em carroça 

 Dois homens resolveram furtar tijolos de uma obra em cons-
trução e usaram uma carroça para transportar o produto. A ação dos 
bandidos foi denunciada por moradores da região que perceberam 
uma movimentação estranha no loca. No local, os policiais prenderam 
um homem identificado como Márcio Paulo dos Santos, de 26 anos 
e apreenderam um adolescente de 15 anos, por furto. O crime oco-
rreu no bairro Jatobá, em Várzea Grande.  Antes de serem levados 
à Central de Flagrante, os suspeitos voltaram até o local do furto e 
devolveram o material, uma vez que não havia como transportá-lo 
para a delegacia. A carroça e o cavalo foram deixados na residência 
de um dos ladrões. 

A CASA CAIU

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


