
A NOVELA DA CÂMARA

Cassação de Abílio gera troca de acusações
 O processo de cas-
sação do vereador Abílio Junior 
(PSC) esquentou ainda mais o 
clima entre os vereadores na 
Câmara de Cuiabá. A Comissão 
de Ética votou pela perda do 
mandato e agora o processo 
segue a tramitação na Casa, 
que só deve chegar ao plenário 
em meados de março, ou seja, o 
assunto ainda deve render muito 
bate-boca e troca de acusações. 
Os vereadores de oposição ale-
gam que a cassação do vereador 
é uma forma de enfraquecer a 
CPI da Saúde, já que Abílio é 
acusado de abusar de sua au-
toridade durante fiscalização 
no Hospital São Benedito, ação 
que acabou gerando a Operação 

Sangria que desmontou um es-
quema de corrupção na área. 
Além disso, o próprio parlamen-
tar acusou alguns vereadores 
de usar seu processo de cas-
sação como moeda de troca 
para barrar a CPI do Paletó, que 
investiga o prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB). Na 
lista de acusados estão o pre-
sidente da Casa, Misael Galvão 
(PTB), Ricardo Saad (PSDB), 
que já anunciou que pretende 
processar Abílio, Chico 2000 
(PR), Adevair Cabral (PSDB), 
Juca do Guaraná (Avante) e Luis 
Claudio (PP). Toninho de Souza, 
que é o presidente da Comissão 
de Ética, foi chamado de cor-
rupto e capacho do prefeito. 

Assista a entrevista completa no site www.leiagora.com.br
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“A VOLTA DOS QUE NÃO FORAM”
Taques se articula para disputar ao Senado 

e gera crise no PSDB
 Quem pensou que o ex-governador Pedro Taques (PSDB) 
estava morto politicamente devido à derrota nas urnas em 2018 está 
enganado. Nos bastidores, o tucano vem se articulando para viabilizar 
a sua candidatura ao Senado na eleição suplementar que ocorre em 
abril deste ano. A informação é do deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB), no entanto, outras lideranças tucanas, como o presidente do 
partido, Carlos Avalone, nega e continuam apoiando o ex-deputado 
Nilson Leitão para o Senado. 

Confira no site www.leiagora.com.br

TERROR NA RODOVIA
Onda de roubos a carreta aterroriza motoristas em MT

 Assaltantes continuam aterrorizando os motoristas de cami-
nhão em Mato Grosso. Somente nesta madrugada, três carretas foram 
roubadas nas rodovias federais que cortam o Estado. A informação foi 
passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).  
 Por sorte, um caminhão carregado com soja foi recuperado 
nesta quinta-feira, por volta das 4h. Uma equipe da Polícia Militar do 
bairro Pedra 90 estava em rondas pela região do Distrito Industrial, 
quando foi informada que indivíduos em atitude suspeita estariam com 
uma carreta nos fundos da Amaggi. Os policiais deslocaram até o local 
e visualizaram os suspeitos, que ao perceberam a aproximação da 
viatura fugiram para mata. A equipe realizou buscas na região, mas 
ninguém foi encontrado.

Confira no site www.leiagora.com.br

Ano 1 - nº32 - Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

MUITA DISPUTA E POUCO TRABALHO

SALVE-SE QUEM PUDER!
Presidente do Conselho de Segurança é assassinado

 O presidente do Conselho Comunitário de Segurança Públi-
ca (Conseg), Valdir Farinha, foi morto durante uma tentativa de roubo 
a veículo na noite dessa quarta-feira (12), no bairro Monte Líbano, em 
Rondonópolis. Foram presos dois homens e duas mulheres, sendo 
uma adolescente, suspeitos de participarem do homicídio. Uma quin-
ta pessoa foi identificada, mas ainda está foragida. 

Confira os vídeos no site www.leiagora.com.br
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O MANÍACO DO SHOPPING POPULAR
Homem é preso após ser flagrado se masturbando

em Shopping Popular
 Um homem de 35 anos foi preso nessa quarta-feira (12), no 
Shopping Popular, em Cuiabá, após ser flagrado se masturbando no 
local. O suspeito vinha perseguindo um funcionário do shopping, que 
acionou a Polícia Militar.  Segundo informações da vítima, ele estava 
no trabalho quando percebeu que um homem o observava. Então, 
resolveu ir ao banheiro e quando saiu de um dos boxs deparou com 
o suspeito novamente e com o órgão genital para fora da roupa se 
masturbando. Imediatamente, ele saiu do banheiro e informou o 
chefe o que tinha ocorrido. Depois, o suspeito retornou ao shopping 
e ficou perseguindo o rapaz, que acionou a polícia. O homem foi 
preso e encaminhado à delegacia.

Confira no site www.leiagora.com.br
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Tv Brasileira
Em 18 de setembro de 1950, o paraibano Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo, proprietário do Grupo Diários 
e Associados, colocava no ar a PRF - 3, Tv Tupi, canal 3, de São 
Paulo. Já são 60 anos de existência da televisão brasileira e muita 
coisa já aconteceu no interior da maravilhosa caixa de som e luz 
que transmite alegria, emoção, tristeza, sonhos e fascina milhares 
de pessoas no mundo inteiro. No começo não havia video tape e 
tudo era ao vivo, inclusive os comerciais, onde atores e atrizes 
mostravam as vantagens de adquirir eletrodomésticos para a casa.

Hoje a Tv é digital, ao vivo, via satélite, para o mundo in-
teiro, em todas as línguas e é possível assisti-la em qualquer lugar 
com o aparelho celular móvel.

A evolução tecnológica não para e a pergunta que fica é 
como será a televisão em 2050, depois de um século de existên-
cia?

Ninguém sabe a resposta, mas com certeza, nem mesmo 
Chateaubriand previu o que aconteceria ao longo dos anos depois 
daquela noite de 18 de setembro de 1950.

Assis Chateaubriand abre as transmissões da Tv Tupi, de São Paulo
Arquivo

1950 - Inauguração da Tv Tupi, de São Paulo;
1954 - Inauguração da Tv Record, de São Paulo;
1959 - Inauguração da Tv Piratini, de Porto Alegre;
1962 - Inauguração da Tv Gaúcha, de Porto Alegre;
Década de 60 - surge o VT (video tape);
1965 - Inauguração da Tv Globo, do Rio de Janeiro;
1969 - Inauguração da Tv Difusora, de Porto Alegre;
1969 - Primeira transmissão em rede ao vivo, o
Jornal Nacional, da Tv Globo;
1972 - Primeira transmissão a cores da tv brasileira
feita pela Tv Difusora, de Porto Alegre, com a Tv Rio;
1973 - Transmissão da novela O Bem-Amado, a
primeira totalmente a cores produzida pela Tv Globo;

1979 - Inauguração da Tv Guaíba, de 
Porto Alegre;
1980 - A Rede Tupi fecha suas portas para 
sempre;
1980 - Inauguração da Tv Pampa, de Porto 
Alegre;
1980 - Inauguração do SBT;
1983 - Inauguração da Rede Manchete;
Década de 80 - transmissões ao vivo via 
satélite;
Década de 90 - surge a tv por assinatura
Década de 2000 - surge a tv digital
Década de 2010 - ......

As mulheres não guardam 
ódio nem rancor: 

 Após um longo pe-
ríodo de doença, a mulher 
morre e chega aos portões
do Céu.
 Enquanto aguardava 
São Pedro, ela espiou pelas 
grades e viu seus pais,
amigos e todos que haviam 
partido antes dela, senta-
dos à mesa,apreciando um 
maravilhoso banquete.

 Quando São Pedro chegou, 
ela comentou:
 - Que lugar lindo! Como 
faço para entrar?
 - Eu vou falar uma palavra. 
Se você soletrá-la corretamente na
primeira você entra; se errar vai 
direto para o inferno.
 E ela respondeu:
 - Tá, qual é a palavra?
 - AMOR.
 Ela soletrou corretamente e 
passou pelos portões. Cerca de um 
ano depois, São Pedro pediu que 

ela vigiasse os portões naquele dia. 
Para surpresa dela, o marido apare-
ceu.
 - Oi! Que surpresa! - Disse 
ela. Como você está?
 - Ah, eu tenho estado muito 
bem desde que você morreu. Casei-
me com aquela bela enfermeira que 
cuidou de você, ganhei na loteria 
e fiquei milionário. Vendi a casa 
onde vivemos e comprei uma man-
são. Eu e minha esposa viajamos 
por todo o mundo. Estávamos de 
férias e eu fui esquiar hoje. Cai, o 

esqui bateu na minha cabeça e cá 
estou eu. Como faço para entrar, 
querida?
 - Eu vou falar uma pa-
lavra. Se você soletrá-la corre-
tamente na primeira você entra, 
senão vai para o inferno.
 E ele respondeu:
 - Tá, qual é a palavra?
 - ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER.

Solução nº31

TIC TAC
Selma tem até 3 de março para apresentar

defesa no Senado
 O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), é o relator do processo de cassação da senadora Selma 
Arruda (Podemos), que terá até dia 3 de março para apresentar de-
fesa. Com isso, Selma ganha tempo para recorrer junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e prorroga sua permanência no cargo. A par-
lamentar foi cassada no fim do ano pela Justiça Eleitoral por caixa 
2 e abuso de poder econômico, mas o processo ainda tem que ser 
aprovado pelo Senado. A eleição suplementar já está agendada para 
26 de abril. 

Confira no site www.leiagora.com.br


