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MAIS DISPUTADO QUE O 
CAMPEONATO DE FUTEBOL
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Assaltante azarado bate carro roubado e fica
preso às ferragens 

 Dois homens foram presos nessa quarta-feira (22), após 
roubarem dois veículos na comunidade Estrela do Oriente, no muni-
cípio de Nossa Senhora de Livramento. Na fuga um dos assaltantes 
bateu o carro e ficou preso às ferragens, precisando ser socorrido 
pelos bombeiros. 
 Os policiais foram acionados e após uma breve perse-
guição, um dos suspeitos se entregou. Já o segundo empreendeu 
fuga em alta velocidade, mas perdeu o controle da direção e chocou 
em poste de iluminação pública e em um muro. No HB20 foi encon-
trada uma grande quantidade de latinhas de cerveja. Ambos foram 
reconhecidos pelas vítimas que contaram que eles estavam armados 
no momento do crime, porém o armamento não foi localizado.

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

FALTA DE SORTE OU COMPETÊNCIA?

Após protestos e perdas de patrocínio,
Operário desiste de trazer Bruno

 O Clube Esportivo Operário Várzea-grandense (CEOV) de-
sistiu da contratação do goleiro Bruno. Após protestos e perda de 
patrocinadores o time se viu forçado a “rever a possível contratação” 
do atleta e entendeu que seria melhor desistir de banca-lo na equipe. 
Bruno Fernandes das Dores de Souza foi condenado a 22 anos de 
prisão pelo sequestro e assassinato da modelo Eliza Samúdio, mãe 
do filho dele, ocorrido em 2010. Atualmente cumpre pena em regime 
semiaberto no interior de Minas Gerais.
 A negociação já ocorria há semanas, mas só foi adiante 
após a justiça ter autorizado a vinda do goleiro para Mato Grosso.

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

#ELENAO FICOU NEM PRO CAFEZINHO ...

Enfim, estudo sobre VLT será apresentado dia 10 
 O estudo de viabilidade do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 
deverá ser apresentado pelo governo Federal no dia 10 de fevereiro 
em uma reunião com o governo do Estado. Nesse encontro, equi-
pe da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana deverá apresentar 
detalhes dos estudos técnicos sobre a viabilidade do VLT que estão 
sendo feitos por um Grupo de Trabalho criado pela secretaria gover-
namental. O grupo estuda e analisa alternativas de solução à reestru-
turação do modal.

Assista a reportagem completa no site  www.leiagora.com.br

OBRA ETERNA Os eleitores mato-gros-
sense terão que ir duas vezes às 
urnas este ano. Além da eleição 
municipal que já está planejada, 
um novo pleito ao Senado será 
realizado no dia 26 de abril para 
preencher a vaga deixada pela 
ex-juíza Selma Arruda (Pode-
mos) cassada por caixa 2 e abu-
so de poder econômico. A ideia 
de mais uma disputa movimen-
tou os políticos e já são cerca de 
30 nomes na pré-campanha. 

 A movimentação está 
intensa e parece que todos resol-
veram colocar o nome para ‘jogo’ 
neste pleito suplementar fora de 
época e que custará cerca de R$ 
11 milhões à Justiça Eleitoral. 
Apesar da agitação neste perío-
do, tudo deve ser afunilado até 
dia 12 de março, data final para 
que os partidos realizem con-
venção e defina os nomes dos 
candidatos, além das coligações.

Confiram os nomes dos candidatos no site www.leiagora.com.br

ELEIÇÃO PARA O SENADO JÁ 
TEM DATA E 30 CANDIDATOS 
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ÁRIES: Você sentirá que estará mais casada e nervosa 
durante este tempo. O planeta Vênus fará algumas 
atividades contra você neste período importante. 

TOURO: Com muita energia terá facilidade para fazer de-
terminadas coisas. Apresentará também uma facilidade 
maior para lidar com situações capciosas no momento. 

GÊMEOS: As suas ações serão tomadas em alguns 
momentos sem pensar, causando-lhe alguns danos. Mas 
poderá passar por momentos melhores.

CÂNCER: Suas opções no momento no que tange o 
amor estarão muito afl oradas neste momento de forma 
bem evidente. 

LEÃO: Com uma sensação de segurança acima do 
normal poderá também demonstrar o quão leal você é 
para seus amigos. 

VIRGEM: Pessoas que não colocavam muita fé em você 
notarão o quão habilidosa você é. Os planetas Urano e 
Mercúrio serão peças chave neste sentido da sua vida. 
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

TS
MIRMIDÃO

REUNENC
MELANCIA
ÃADORAR
OBTIDOR

ESCAMAAO
DGPDLP
EELOGIO
LEMESAP
ETANOSU

DIOCPDL
TVIARIA
EGUASOR

M

Tema da
pintura de
Di Caval-

canti

(?) Braga,
atriz de

"Bacurau"
(Cin.)

O automó-
vel com

motor 1.0

Conselho
Regional
de Odon-
tologia 

Fruta
predileta
da Magali

(HQ)

Alcança-
do; conse-

guido

Reveste o
corpo dos

répteis

Além do
mais;
além
disso

Alberto de
Oliveira,
escritor

brasileiro
Dercy 

Gonçalves,
comedian-

te

Ave muito
veloz dos
Cerrados

Luiza
Parente,

atleta
brasileira

Peça de 
embarca-

ção
náutica

Principal 
constituin-
te do gás
natural

Centro de 
Proces-
samento
de Dados

Satélite
vulcânico
de Júpiter

(Astr.)
"(?) Come
ti Amo",
música
italiana

A obra de 
recupera-

ção de
ruas

Fêmea
corredora
de hipó-
dromos

Forma
sinco-

pada de
"senhor"

Ousado;
intrépido

A letra
sinuosa

Situação comum entre os mutuá-
rios da casa própria devido às 

altas pres-
tações

Árvore, em inglês
Filhos de mães diferen-
tes amamentados por
uma mesma mulher

Ajudante 
de cozi-
nheiro
Agrupa 

Idolatrar
Vacina

contra a 
tuberculose

Gabo;
louvor

Sufixo de
"cloreto"

Tecla de 
áudio (TV)
Interjeição
de espanto

Seu, em
espanhol
Doutores
(abrev.)

2/su. 3/dio. 4/tree. 6/adorar. 8/mirmidão.

LIBRA: Coisas novas virão para você no que tange a ter 
um relacionamento melhor no âmbito social. Chegarão 
em você alguns elementos que não tinha muita certeza.

ESCORPIÃO: Uma procura intensa que tem feito por 
respostas sinceras talvez lhe trará algum resultado neste 
momento. 

SAGITÁRIO: Não tente mentir para si mesma, isso não irá 
lhe ajudar de forma alguma agora. Tente verifi car aonde 
está errando.

CAPRICÓRNIO: Os teus desejos se mostrarão confl i-
tantes, pois não terá muita defi nição do que é mais 
importante para você. 

AQUÁRIO: Nem todos entenderão a sua força e aquilo 
que você tem planejado, mas alguns irão ter a habilidade 
de mudar o seu rumo. 

PEIXES: Ficará mais tranquila agora, pois os aspectos 
ruins da ansiedade sumirão e fi carão em você apenas o 
desejo de crescer.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Música, alegria 
e ritmos empolgantes mar-
cam o primeiro Grito de Car-
naval de 2020, que no pró-
ximo domingo (19), a partir 
das 12h, promete encher o 
Bosque Maia com cores es-
peciais. O Grito de Carnaval 
é uma iniciativa da Uniblo-
cos e conta com o apoio da 
Prefeitura de Guarulhos 
para perpetuar a tradição e a 
festividade no município. O 
evento tem entrada gratuita 
e a participação é livre para 
toda a família.

Além de valorizar a parti-
cipação popular e a organiza-
ção da sociedade civil em blo-
cos carnavalescos, o evento 
reúne associações e grupos 
artísticos dedicados ao Car-
naval de rua em Guarulhos.

Nos últimos anos, a Uni-
blocos vem fomentando a re-
alização dos famosos bloqui-
nhos em diferentes regiões 
da cidade, desenvolvendo 
laços de amizade nos bairros 
e alcançando, cada vez mais, 
participantes cativos, satisfei-
tos e envolvidos com a festa.

Dentre os blocos de rua 
que fazem parte da Uniblocos 

Foliões realizam primeiro Grito de Carnaval 
de 2020 neste domingo no Bosque Maia
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estão Delega, Piores do Ano, 
Fanfarrões, Bem Dito, Pescaki-
nada, Unidos dos Meus Ovos, 
Jacaré de Teta e Minduca.

Para mais informações 
sobre a Uniblocos acesse ht-

Serviço:
Data: domingo (19), das 12h às 17h
Local: Bosque Maia (Tenda Branca). Avenida Paulo Facci-
ni, s/nº, Centro
Entrada gratuita
Classifi cação livre

tps://www.facebook.com/uni-
blocosguarulhos/. Para saber 
mais sobre a programação de 
eventos culturais da cidade 
acesse https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/agendacultural.

Linha direta Leiagora
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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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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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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.

Moradores reclamam de buracos e pedem solução
 Moradores reclamam da grande quantidade de buracos em 
uma das mais movimentadas e importantes vias bairro Parque Cuiabá, 
a Avenida Valter Gallucci. De acordo com a população, o local está as-
sim há aproximadamente dez anos, e a situação piorou após as obras 
de saneamento básico e que a empresa Águas Cuiabá fez na região.

Assista a reportagem completa no site www.leiagora.com.br

BURAQUEIRA SEM LIMITE

Churrascaria “de Marrone” é investigada por intoxicação 
alimentar e notificada por ‘inconformidades’

 Após inúmeras denúncias de casos de intoxicação alimentar, 
a Churrascaria Favo de Mel, pertencente ao cantor Marrone, da dupla 
Bruno e Morrone, é alvo de uma investigação da Vigilância Sanitária 
de Cuiabá. O caso ganhou repercussão em dezembro principalmente 
pelas várias reclamações registradas em rede social.
 De acordo com os relatos, as pessoas apresentaram sinto-
mas como náusea, vômito, diarreia, cefaleia, febre e dor abdominal, 
sinais e sintomas típicos de intoxicação alimentar. Em vistoria no lo-
cal, e Vigilância Sanitária encontrou inconformidades que motivaram a 
notificação e determinação de prazo para regularização do estabele-
cimento. No momento o restaurante está sendo monitorado pela fisca-
lização sanitária com o objetivo de evitar novas ocorrências.

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