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 A polêmica em torno 
da contratação do goleiro Bruno 
Fernandes tem sido o assunto 
do momento. O Clube Esporti-
vo Operário, de Várzea Grande, 
confirmou a contratação do jo-
gador condenado a 22 anos por 
sequestrar, assassinar e esquar-
tejar Eliza Samúdio, mãe do filho 
dele, no ano de 2010. A expec-
tativa é que chegue ainda esta 
semana para compor o elenco 
do time, já que a justiça de Minas 
Gerais, estado onde ele cumpre 
a pena no semiaberto, liberou a 
vinda dele para o estado. 

 Nem mesmo a reper-
cussão negativa sobre o caso fez 
a diretoria do Operário recuar da 
contratação a exemplo de outros 
times que acabaram recuando 
sob ameaças inclusive de perda 
de patrocínio. Com relação ao 

time de Várzea Grande, os pa-
trocinadores diretos do time não 
recuaram dos investimentos. No 
entanto, as empresas Martinelo 
e Sicredi, responsáveis este ano 
pela realização do Campeona-
to Mato-grossense optaram por 
solicitar que a equipe não use a 
marca de ambas nas camisetas.
 
 Além da reação das 
empresas, um grupo de mulhe-
res organizou um protesto para 
esta terça-feira (21), às 19h, no 
estádio Dito Souza, no bairro 
Cristo Rei, em Várzea Grande 
– local onde o Operário estreia 
hoje no Campeonato Estadual 
contra o Poconé. A manifestação 
é em repúdio à contratação do 
goleiro por entender que não se 
pode permitir que o assassino de 
uma mulher, mãe do filho dele, 
torne-se ídolo de crianças. 

EM MEIO A PROTESTOS, OPERÁRIO CONFIRMA GOLEIRO BRUNO 

#ELENÃO

Feminicídios correspondem a quase metade
dos assassinatos de mulheres em MT 

 Levantamento da Coordenadoria de Estatística e Análise 
Criminal (CEAC) aponta que 87 mulheres foram assassinadas em 
Mato Grosso em 2019, sendo que 39 casos foram feminicídios, cri-
mes contra a vida de mulheres praticados em virtude de violência 
doméstica e familiar ou menosprezo/discriminação contra a condição 
de mulher. Os dados são referentes ao período de janeiro e dezem-
bro do ano passado, e englobam todas as idades.
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ESCÓRIA COVARDE

Jogador foi condenado a 22 anos por sequestrar,
assassinar e esquartejar eliza samúdio - mãe do filho dele.
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ÁRIES: Apesar de haver algumas modificações no 
ambiente em que você vive, conseguirá se adaptar muito 
bem. 

TOURO: Você irá fazer de determinado objeto algo maior 
do que realmente é neste dia. Precisa abandonar esse 
apego para poder seguir em frente. 

GÊMEOS: Se você dialogar sobre determinadas coisas 
com um pouco mais de tranquilidade seguirá muito bem. 
Tenha sempre uma boa conduta.

CÂNCER: Precisa se esforçar para dar aquela atenção 
dentro de casa e focar menos em coisas passageiras. 
Você precisará resolver assuntos de grande elevação. 

LEÃO: Você sentirá que tudo pode ser algo muito mais 
produtivo se você expor um pouco mais de energia. 
Netuno fará uma diferença positiva na sua vida.

VIRGEM: Agir de forma um pouco mais organizada tende 
a criar uma situação um tanto quanto melancólica para 
aqueles que te rodeiam. 
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Íon com
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Beatles
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no forno
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Não, em
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(?) Mello,
atriz

Corrige a
foto
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A partir dela o réu
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iniciar sua sentença

(jur.)

Hábito do
estudioso
O maior
cervídeo

3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.

LIBRA: No âmago do seu espírito mais renovador, você 
estará com toda a paz do mundo ao seu lado. Você 
conseguirá ficar muito bem estável.

ESCORPIÃO: A sua conexão será muito maior com 
alguém do signo de Câncer nesta entoada mais frenética. 
Você verá uma grande energia tomar conta de você.

SAGITÁRIO: Todas as suas reflexões estarão no caminho 
certo para sair de uma situação desagradável. As coisas 
seguirão um caminho bem mais parcimonioso.

CAPRICÓRNIO: Você tentará se profissionalizar para 
uma coisa nova nesta sua grande jornada. Deverá auxiliar 
algumas pessoas neste dia diferenciado. 

AQUÁRIO: Ficará um pouco mais agitado no decorrer 
deste dia por causa de algumas mudanças. Aproveite 
todas as chances que você tiver.

PEIXES: Seu senso de boa vontade estará bem melhor 
desenvolvido e aflorado neste dia. Conseguirá compreen-
der a natureza de algumas falhas suas. 

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - Mesmo 
com o feriado de Finados cain-
do no sábado (02), é possível se 
divertir e aproveitar o final de 
semana no Sesc Guarulhos. O 
mês de novembro já começa 
com uma programação reche-
ada de música e arte.

Na sexta-feira (01) o des-
taque é para As Bahias e a 
Cozinha Mineira. O trio se 
apresenta às 20h. Os ingressos 
custam a partir de R$ 9 para 
quem possui credencial e R$ 
30 a inteira. No mesmo dia, 
o Quinteto Fontegara se apre-
senta às 18h30 com músicos 
especialistas em flauta doce, 
com entrada a partir de R$ 6.

No sábado (02) tem Per-
formances Fabulosas às 15h, 
e Lamparina e a Primavera 
às 18h30. A música fica por 
conta dos artistas Paulo Costa 
e Moreno Veloso, que mistu-
ram poesia cantada e samba. 
A apresentação começa às 18h, 
e os ingressos custam R$ 30 
a inteira, R$ 15 a meia e R$ 9 
para quem tem credencial.

No mesmo dia, em cele-
bração ao Dia dos Mortos, 
acontece a Cumbia Calavera, 
com um altar dos mortos tra-

Feriado é marcado por programação 
musical do Sesc Guarulhos
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da cidade leem a

dicional mexicano, poesias de 
Nezahualcóyotl e bonecos gi-
gantes da tradição mexicana. 
A atração acontece na Praça 
de Convivência e é livre, sem 
retirada de ingressos.

Já no domingo (03), aconte-
ce a apresentação Entremun-
dos, às 17h, com o baterista 
e percussionista Emilio Mar-
tins, trazendo uma fusão en-
tre os ritmos brasileiros e os 
ritmos do resto do mundo. Os 
ingressos custam a partir de 

R$ 6. Às 18h Yvison Pessoa se 
apresenta com seu mais recen-
te álbum, Trajetória.

A Cia da Tribo traz uma 
peça interativa para toda a 
família. O público será convi-
dado a tirar os sapatos, cami-
nhar por um túnel e experi-
mentar diversas experiências 
sensoriais. A atração acontece 
em dois horários, às 12h e às 
13h30, com entrada gratuita, e 
retirada dos ingressos 1h antes 
do espetáculo. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim Flor 
do Campo
Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 9h 
às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e domingos e feriados, das 9h 
às 18h.

Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

Cruzadas

Direção Geral
Paulo A. Palhano

Diagramação: 
Letícia Santiago

Jornalista responsável e 
edição:
Alline Marques - DRT 1677/
MT

Textos:
Gabriella Arantes 
Luana Valentim
Luzia Araújo
 Amanda Simeone

Departamento Comercial: 
Patrícia Rodrigues 
 

Contatos: (65) 2127-9131 
comercial@leiagora.com.br 
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ÁRIES: Não ocorrerá grandes modificações, inclina-se a 
ser um momento mais tranquilo que o normal. Os plane-
tas Marte e Vênus o provocarão de forma parecida.

TOURO: Terá um momento com baixa interferência da 
Lua, pois ela irá apenas incitar de forma acanhada a sua 
pirraça. 

GÊMEOS: Neste instante sofrerá uma alteração mode-
radamente negativa arbitrada por Júpiter, que colocará 
uma energia na sua face mais dispersa e desligada. 

CÂNCER: Globalmente pende a se constatar o benefício 
de estar ao lado de quem tanto gosta. Marte enaltecerá 
sua capacidade de se reconciliar com antigas amizades. 

LEÃO: A fidelidade que está no seu cerne será eviden-
ciada por uma pessoa que suspeitava de você. O seu 
interesse por vitórias irá lhe gerar poder.

VIRGEM: Se mostrará rígido e primoroso e isso deixará 
alguma pessoas desiludidas por você. Necessitará de 
mais energia para lidar com a família.
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Árvore (?):
bonsai

A localização
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Malásia, Tailândia 
e Cingapura

Repug-
nância

Perpetua-
das (fig.)
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malogro
Tipo de

vitamina

Direitos iguais e
paridade salarial

Foco dos programas
do canal H2
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oca (gír.)

Arma
branca

Poder, em
inglês

(?) Gogh,
pintor

Tasmânia
(sigla)

3/aim — can — liu — toa. 4/salt — toni. 6/cucuia. 8/pancadão.

LIBRA: Irá flutuar em relação esta constelação, a energia 
da regência de Vênus. A sua competência mais importan-
te trará estabilidade e lhe afetará muito bem.

ESCORPIÃO: Ao longo da execução das suas tarefas, 
você irá apresentar uma energia intensa para efetivar 
suas atividades. 

SAGITÁRIO: No atual momento será o planeta Plutão que 
evidenciará uma tarefa superior em relação ao seu signo. 
Você pende a atuar de maneira mais leviana.

CAPRICÓRNIO: Determinadas ocorrências hoje necessi-
tarão da sua maneira de raciocinar, é indispensável que 
apresente sua característica de ser efetivo.

AQUÁRIO: Ficará um pouco mais agitado no decorrer 
deste dia por causa de algumas mudanças. Aproveite 
todas as chances que você tiver.

PEIXES: Se sentirá de forma maravilhosa e com amenas 
modificações, não obstante retornará a estar mais 
afetuoso e afável.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - O Cine Cultura 
especial do próximo sába-
do (02) conta com a exibi-
ção gratuita de três longas-
-metragens no Cineclube do 
Adamastor Centro. Às 14h 
será mostrada a versão em 
desenho animado de Morte 
e Vida Severina, obra clás-
sica do escritor pernambu-
cano João Cabral de Melo 
Neto. Em seguida, às 16h, 
o espaço apresenta Gabriel 
e a Montanha, do diretor 
Fellipe Gamarano Barbosa. 
Às 19h, o Cine Cultura exi-
be Morangos Silvestres, do 

Cine Cultura especial exibe animação baseada 
em obra de João Cabral de Melo Neto
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da cidade leem a

diretor sueco Ingmar Berg-
man. Todos os filmes têm 
classificação de 14 anos.

Morte e Vida Severina 
(Brasil, 2010, 52 minutos) 
foi adaptada para os quadri-
nhos pelo cartunista Miguel 
Falcão. Preservando o texto 
original, a animação 3D dá 
vida e movimento aos per-
sonagens deste auto de natal 
pernambucano, publicado 
originalmente em 1956.

Em preto e branco, fiel à 
aspereza do texto e aos traços 
dos quadrinhos, a animação 
narra a dura caminhada de Se-

verino, um retirante nordesti-
no que migra do sertão para o 
litoral pernambucano em bus-
ca de uma vida melhor.

Em Gabriel e a Montanha 
(Brasil, 2017, 131 minutos), o 
diretor Fellipe Gamarano Bar-
bosa narra com grande beleza 
cinematográfica a trajetória 
de seu amigo pessoal, Gabriel 
Buchmann, durante viagem a 
diferentes países da África.

No Malauí, Gabriel alcan-
ça o topo do monte Mulanje, 
seu último destino. A produ-
ção do filme contou com a en-
fática participação da família 
de Gabriel, que se deslocou 
até o país para acompanhar 
as gravações. Lá, eles recria-
ram sua trajetória e fizeram 
descobertas incríveis.

Morangos Silvestres (Su-
écia, 1957, 91 minutos) conta 
a história do velho professor 
Isak Borg, que viaja de carro 
para uma universidade para 
receber uma homenagem. 
No caminho, depara com es-
trondosos parentes, o que o 
faz reviver velhos momentos 
de sua vida e tentar descobrir 
o significado de estranhos so-
nhos que vinha tendo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Dupla leva Corolla, troca tiros e assusta moradores
 Uma troca de tiros assustou os moradores do bairro Morada 
do Ouro, em Cuiabá, na manhã desta terça-feira (21). Dois homens 
roubaram um veículo Corolla de um morador do local. Segundo infor-
mações preliminares, a vítima seria um policial civil da Polinter. Na fuga 
a dupla de assaltantes bateu em outro carro, e ainda assim roubaram 
outro veículo, ainda não identificado, e conseguiram escapar da polícia.

BANG BANG URBANO
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Casal passa horas de terror nas mãos de sequestradores
 Um casal foi sequestrado e ficou cerca de duas horas nas 
mãos dos sequestradores. O crime ocorreu na noite dessa segun-
da-feira (20), no bairro Poção, em Cuiabá. De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência, a Rotam foi acionada para dar apoio a um 
cerco policial no acompanhamento de um veículo Peugeot, onde es-
taria uma mulher feita refém. O acompanhamento se deu na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça. Próximo do shopping, a polícia per-
deu o carro de vista e o localizaram apenas por volta das 23h30 já no 
bairro Pedregal. No mesmo momento outra equipe localizou as vítimas 
na mesma região. Elas foram rendidas por quatro homens em duas 
motos que anunciaram o roubo em posse de arma de fogo. Eles man-
daram o casal ir para o banco de trás dizendo que seria um sequestro 
relâmpago. Após se desfazerem dos celulares das vítimas para não 
serem rastreados, andaram em busca de caixas eletrônicos conse-
guindo sacar cerca de R$ 500. Os suspeitos não foram identificados e 
nem detidos.

TERROR FAMILIAR
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Famílias entram com ação para
se manter em residencial ocupado

 Após terem sido retiradas das casas do Residencial Jonas 
Pinheiro III, algumas famílias retornaram para o local e agora buscam 
na Justiça o direito de permanecer nas casas em Cuiabá. O grupo se 
organizou para criação de uma associação e agora deve entrar com 
uma ação judicial na tentativa de um acordo com a construtora Lumen 
Construtora, na 2ª Vara Cível do Poder Judiciário de Mato Grosso.
O advogado dos moradores, Daniel Ramalho, explica que as casas são 
pertencentes à Caixa Econômica Federal, que não fez parte do proces-
so por entender que a ação deveria ser proposta na Justiça Federal. 
Além disso, as casas estão em péssimas condições e não estão aptas 
ao sorteio. 
 Com a desapropriação, cerca de 400 famílias foram retiradas 
das casas, até o momento, pelo menos 150 delas já voltaram a ocupar o 
residencial com o intuito de chamar a atenção da Prefeitura de Cuiabá.
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MINHA CASA, MINHA VIDA


