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Morador de MT apresenta suspeita de coronavírus 
 Um morador do município de Alto Taquari (480 km de 
Cuiabá) deu entrada, na quarta-feira (26), em um hospital do mu-
nicípio, com suspeita de coronavírus. O caso está sendo monitorado 
pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). O homem teria retornado 
de uma viagem para a Itália, onde 12 pessoas já morreram com a 
doença. 
 Ao Leiagora, a SES descartou que o caso seja considerado 
suspeito, por ainda não se enquadrar nas definições do Ministério da 
Saúde. Contudo, segue monitorado. 
O vírus foi identificado no fim de 2019 na China e já se espalhou por 
diversos países. Desde então, são mais de 80 mil infectados e cerca 
de 2.800 mortes no mundo.
Sintomas:   Segundo a OMS, o vírus tem os sintomas semelhantes 
ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars). São eles a tosse 
seca, a febre e o cansaço. Além disso, alguns pacientes relataram 
dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta 
ou diarreia.

Assista o vídeo no site www.leiagora.com.br

(Foto: Reprodução da Internet)

DANÇA DAS CADEIRAS
Partidos definem pré-candidatos ao Senado

 A 20 dias do prazo final para que os partidos enviem os 
nomes dos candidatos ao Senado para a Justiça Eleitoral, algumas 
legendas começaram a lançar seus pré-candidatos, dentre eles, es-
tão o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) que foi o primeiro a 
ser confirmado, o deputado federal José Medeiros (Podemos) e o 
ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB). 
 Além deles, o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), 
terceiro colocado na última eleição, e o ex-deputado Júlio Campos 
(DEM) já estão trabalhando também para se viabilizarem para a dis-
puta. Pela esquerda, dois nomes são cotados: o deputado estadu-
al Valdir Barranco (PT) e a ex-reitora da UFMT, Maria Lucia Cavalli 
Neder (PC do B)
 A briga está acirrada e a lista de pré-candidatos já chegou 
a 30 nomes, mas vem afunilando nesta reta final. A eleição para o 
Senado está marcada para o dia 26 de abril e será para preencher a 
vaga deixada por Selma Arruda cassada no fim do ano por caixa 2 e 
abuso de poder econômico. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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SUSPEITA DE CORONAVIRUS

O ROBIN HOOD DE RONDONÓPOLIS
Assaltantes invadem residência, fazem moradora 

refém e distribuem objetos roubados
 Dois homens foram presos suspeitos de roubar uma residên-
cia e fazer a moradora refém, no bairro Jardim Beira Rio, no município 
de Rondonópolis (216 km distante de Cuiabá). O curioso deste caso 
é que os bandidos saíram distribuindo os pertences da vítima pela 
cidade, enquanto a mantinham presa dentro do veículo roubado. 
 De acordo com a vítima, os suspeitos chegaram armados 
em uma motocicleta e a renderam. Depois disso, colocaram os obje-
tos roubados dentro do veículo e a vítima no banco traseiro, cobriram 
a cabeça dela com uma calça. Eles, então, percorreram as ruas da 
cidade em alta velocidade e saíram distribuindo os objetos roubados. 
Os suspeitos foram presos no momento em que se preparavam para 
mais uma viagem. Após busca no veículo foi encontrado um revólver 
calibre 32, com 05 munições. A PM tentou recuperar os objetos rou-
bados, mas nada foi localizado.

Confira  no site www.leiagora.com.br
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MANDA PRO SERASA!
Homem é preso por ameaçar garota

de programa em encontro
 Um homem foi preso suspeito de ameaçar garota de pro-
grama e não pagar pelo encontro nessa quarta-feira (26), no Quilo-
metro Zero, em Várzea Grande. Segundo informações do Boletim de 
Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para deslocar 
até o Motel Ti Kontei. No local, os policiais entraram em contato com 
a vítima que disse que o homem combinou um programa com ela no 
valor de R$ 200. O conduzido a entregou R$ 150,00 para que ela 
mandasse trazer drogas. Ao ser questionado sobre o dinheiro do 
programa, o homem disse que ligaria para um amigo traze-lo. Ele a 
trancou no banheiro e a ameaçou de morte, caso chamasse a polí-
cia. Durante um momento de distração do suspeito, a vítima saiu do 
quarto e acionou a Polícia. Ambos foram encaminhados à delegacia.

Confira no site www.leiagora.com.br
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CIDADÃO DE BEM
Dono de bar aborda policiais e entrega arma de fogo

 O proprietário de um bar entrou um revólver calibre 31 com 
três munições picotadas à polícia de maneira voluntária, na cidade de 
Novo São Joaquim. A ação chamou a atenção dos PM’s e de acordo 
com o boletim de ocorrência, o dono da arma chegou no bar e tentou 
matar um outro homem, mas os disparos falharam. Na fuga, o sus-
peito deixou a arma. Os agentes entregaram a arma de fogo com as 
munições na delegacia de Barra do Garças.

Confira no site www.leiagora.com.br MALDITO SANGUE DO MEU SANGUE
Tio ameaça sobrinho com faca,
faz ele tirar roupa e o estupra

 Um homem foi denunciado pelo sobrinho por estupro. O fato 
aconteceu nessa quarta-feira (26), na cidade de Mirassol D’Oeste. Se-
gundo informações da Polícia Militar, o adolescente de 15 anos pro-
curou o batalhão e relatou que sofreu abuso sexual por parte do tio, 
que usou uma faca para obriga-lo a se deitar de bruços, tirar a roupa e 
o estuprá-lo. Os policiais realizaram rondas para localizar o suspeito, 
porém não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Judi-
ciária Civil.

Confira  no site www.leiagora.com.br


