
Ano I - nº 27 - Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

400 FAMÍLIAS 
DESPEJADAS

Foto: PMMT

Durante assalto, homem atira no peito
de cliente em loja de VG

 Um homem foi baleado durante assalto na Loja Pernambu-
canas em Várzea Grande, no fim da tarde desta segunda-feira (27). 
Os assaltantes roubaram celulares da loja e durante ação acertaram 
um tiro no peito de um cliente. Para fugir, roubaram um carro, mas 
bateram o veículo em seguida. Tentaram fugir a pé, porém, a polícia 
conseguiu prender um jovem de 16 anos durante a ação. Ele estava 
portando um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e 
três intactas.
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NO LUGAR ERRADO E NA HORA ERRADA

Fique alerta: narguilé pode causar água no pulmão
 A jovem Mara Barbosa, de 18 anos, está há mais de 15 dias 
internada com um quadro grave de pneumonia e derrame pleural 
(água no pulmão). O caso é um de vários que passaram a ser regis-
trados pela Medicina em consequência do uso do narguilé, uma es-
pécie de cachimbo de água que virou moda entre os jovens no Brasil.  
 A equipe do Leiagora ouviu um especialista para falar sobre 
o assunto. Além de causar dependência e câncer no pulmão, o Nar-
guilé também provoca outras doenças como a da Mara Barbosa que 
podem inclusive levar a morte se não for tratada adequadamente.

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

FUMAÇA MORTAL

 Quatrocentas famílias 
são retiradas de uma área próxi-
ma à Ponte de Ferro, na região 
do Coxipó do Ouro. O despejo 
ocorreu durante reintegração de 
posse na manhã desta terça-fei-
ra (28) com uso da força policial, 
no entanto, não houve resistên-
cia por parte da população e a 
ação ocorreu de forma tranquila. 
 Os moradores moram 
na comunidade há seis anos e 
já construíram casas na região, 
que conta inclusive com comér-
cio local. Com a saída do local, 
eles não têm para onde ir e serão 
encaminhados para um barracão 

da prefeitura na região da Pon-
te Ferro.As famílias chegaram a 
fazer uma proposta pela área no 
valor de R$ 3 milhões, pagando 
quase o dobro do valor do hecta-
re do local, porém, o proprietário 
não aceitou. Os moradores esta-
vam indignados com a situação, 
principalmente, pela demora da 
Justiça em dar uma decisão. 
 “Esperam a gente cons-
truir, conquistar nossos sonhos, 
ter gastos para depois vir aqui 
tirar nós como se a gente fosse 
um qualquer”, desabafou Fran-
cisco Soares, um dos moradores 
da região.
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O caso da travesti Mari:
desaparecida ou assassinada?

 O desaparecimento da travesti Mari causou comoção na 
cidade de Santo Antônio de Leverger (36 km de Cuiabá). Ela era pi-
zzaiola na cidade e sumiu no dia 8 de janeiro ao sair do trabalho por 
volta das 23h30. Hoje completa 20 dias do sumiço e a população está 
revoltada com a falta de informação e morosidade na investigação.  
 Os moradores chegaram a deter por conta própria três 
homens considerados suspeitos. Eles foram encaminhados para 
a delegacia, mas pela nova lei de abuso de autoridade não é per-
mitido ouvir qualquer pessoa à noite quando não se é configura-
do o flagrante. Como foi o caso deles. A soltura gerou ainda mais 
revolta dos moradores que realizaram protestos em frente à sede 
da polícia na cidade com cartazes pedindo solução para o caso.  
 O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas 
pela travesti e utilizam cães farejadores para tentar dar uma solução 
para o caso. Os suspeitos devem ser ouvidos ainda hoje pelo delega-
do responsável pelo caso.
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CADÊ A MARI ?E COLOCADAS EM BARRACÃO
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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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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 FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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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.
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ÁRIES: Algumas incomodações virão para lhe alimentar 
um stress desnecessário e, que pode ser evitado por você 
neste momento. 

TOURO: A grande admiração que você tem pelas coisas 
belas, será melhor intensifi cada neste momento para que 
haja uma boa evolução. 

GÊMEOS: Você poderá mostrar que é uma pessoa 
forte e resistente para com os ideais mais fortes da sua 
personalidade. 

CÂNCER: As discussões irão fi car mais complicadas e 
acirradas neste momento da sua vida, de forma bem 
arrojada você chegará aonde quer. 

LEÃO: A sua luz será bem mais forte neste momento de 
construção moral, tudo por causa da sua grande capaci-
dade de se adaptar e crescer. 

VIRGEM: Com bastante coerência irá conseguir se 
conectar com a realidade e determinar os fundamentos 
necessários para realizar o que precisa. 
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LIBRA: Você pode vir a tomar decisões desconcertantes 
e acabar fazendo algo negativo, gerando problemas de 
convívio. 

ESCORPIÃO: Grandes mudanças podem vir a acontecer 
enquanto você está buscando um caminho saudável para 
seguir. 

SAGITÁRIO: Irá demonstrar uma aceitação maior para 
encontrar a paciência que precisa em determinadas 
situações. 

CAPRICÓRNIO: O seu maior propósito neste momento, 
será o de evoluir sua capacidade para se comunicar, a 
qual terá um grande suporte do planeta Júpiter. 

AQUÁRIO: Em Urano os trajetos dos quais você precisa 
traçar para alcançar os seus objetivos estarão melhores 
evidenciados e carregados de esperança.

PEIXES: Em determinados momentos a urgência se mos-
trará bem mais ativa para você demandar o que precisa.  
Mantenha a calma.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - O espa-
ço temático Sítio do Picapau 
Amarelo é um lugar de brincar 
e aprender, localizado em Mai-
riporã, cidade vizinha a Gua-
rulhos. Os visitantes podem se 
divertir em meio à natureza, 
brincar com a boneca de pano 
falante, Emília, e assistir a um 
teatro com a turma toda.

Os cenários são todos ins-
pirados no autor Monteiro 
Lobato, e é possível visitar a 
casa da Dona Benta, toda de-
corada e com uma cadeira de 
balanço, o quarto da Narizi-
nho, a cozinha da Tia Nastá-
cia, a gruta da Cuca, a cabana 

Sítio do Picapau Amarelo é 
opção de passeio em Mairiporã
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do Tio Barnabé e até o Reino 
das Águas Claras. 

O local também conta com 
uma represa, uma biblioteca, 
museu com a história do es-
critor, galinheiro e horta. Há, 
ainda, um restaurante.

Os ingressos para passar 
a tarde no sítio, das 13h30 às 
17h30, custam R$ 65 para os 

adultos e R$ 55 para as crian-
ças até 10 anos, idosos e pro-
fessores. No site é possível 
ainda comprar o pacote Dia da 
Família no Sítio, com progra-
mação das 10h às 16h30, com 
ingressos a R$ 99 para crian-
ças, R$ 125 para adultos e R$ 
425 para até quatro pessoas. 

Nos dias 23 e 24 de no-
vembro a unidade irá realizar 
o Acampamento de Pais e 
Filhos, para que a família re-
alize atividades em grupo du-
rante todo o fi nal de semana. 

O Sítio recebe excursões 
de escolas, e basta entrar 
em contato para agendar e 
fechar o pacote. Segundo o 
site da unidade, mais de mil 
instituições de ensino, entre 
estaduais e particulares, já 
foram prestigiar o local, que 
soma mais de 250 mil visitas 
em toda a sua existência.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Local: Estrada Armando Barbosa Almeida, 8.035, Caceia - Mairiporã
Horário: das 10h às 17h30
Ingressos: venda antecipada pelo site, a partir de R$ 55 para crianças 
e R$ 65 para adultos
Site: www.sitiodopicapauamarelosp.com.br

Charges

Dona do Lar no CPA é invadida por assaltantes
duas vezes em menos de um mês

 Vinte e dois dias após ser invadida por dois assaltantes, a 
loja Dona do Lar no CPA foi alvo de criminosos novamente. Desta vez, 
dois rapazes entraram na loja e levaram 08 celulares. Além disso, os 
assaltantes também renderam um cliente e roubaram a carteira e o 
celular dele. Um dos suspeitos foi preso. O crime ocorreu por volta de 
meio-dia. Utilizando o sistema de rastreamento do celular do cliente, 
os policiais conseguiram recuperar o aparelho no bairro Novo Paraiso 
II. A motocicleta utilizada na fuga também foi localizada na mesma 
região. 
 No dia 06 de janeiro, a loja foi invadida por dois assaltantes. 
Eles fizeram clientes e funcionários reféns. Depois de uma intensa ne-
gociação, os assaltantes se entregaram e as vítimas foram libertadas.
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NÃO RESPEITAM NEM “A DONA”


