
 Levantamento da Pre-
feitura de Cuiabá, em parceria 
com a Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), divulgado 
nessa segunda-feira (1º), aponta 
que os casos do novo corona-
vírus já se espalharam e estão 
em 104 bairros de Cuiabá. O 
mapeamento considera os da-
dos de covid-19 até o dia 30 de 
maio, quando Cuiabá registrava, 
segundo a secretaria municipal 
de Saúde, 723 pessoas diagnos-
ticadas com a doença.
 Conforme a prefeitura, 
atualmente os casos da doença 
já atingiram 85% dos bairros da 
capital, sendo que 521 pessoas 
ainda estão sendo monitoradas 

pela Vigilância Sanitária quan-
to a doença. Além desses, 193 
pessoas já foram consideradas 
recuperadas da covid-19.
 Segundo os dados di-
vulgados, atualmente o maior 
número de casos de infecção 
estão concentrados no Jardim 
Imperial. Já região central e nor-
te de Cuiabá aparece infestada, 
com casos em todos os bairros. 
Os com maior concentração 
de infectados são o Duque de 
Caxias, Quilombo, Centro Cul, 
Bandeirantes, Jardim Aclimação, 
Dom Aquino, Poção, Pico do 
Amor, Lixeira, Jardim Leblon e 
também o Jardim Itália.
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MAPEANDO

Novo mapeamento aponta casos de covid-19 em 85% de 
Cuiabá; 104 bairros atingidos

MT tem 2636 casos confirmados
e 67 mortes por Covid-19

 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
seccional de Mato Grosso, Leonardo Campos, foi detido na madru-
gada desta quinta-feira (28), enquadrado na Lei Maria da Penha. A 
esposa dele relatou em depoimento que a agressão é recorrente. 
Nesta noite, o presidente teria retornado bêbado, dado um empurrão 
e feito xingamentos contra a esposa, Luciana Póvoas, que também é 
advogada e influenciadora digital. 
 A esposa estava acompanhada de uma advogada da Co-
missão da Mulher da OAB-MT. Já Leonardo estava acompanhado 
também dos advogados Edson Rodrigues, do Tribunal  de Defesas 
das Prerrogativas, Rodrigo Marinho, da Associação Brasileira de Ad-
vogados Criminais, e Alaert Rodrigues.
 Luciana foi ouvida pela polícia e depois Leonardo seguiu até 
quase 6h da manhã prestando depoimento. Enquanto isso, a esposa 
saiu para ir em casa buscar uma arma que seria supostamente de 
propriedade do presidente da Ordem, mas ela retornou visivelmente 
nervosa e alterada alegando não ter encontrado o objeto. 
 Como ela representou criminalmente contra ele, Leonardo 
deve permanecer preso até a audiência de custódia. A esposa não 
ingressou com medida restritiva. O caso deve ser investigado pela 
Delegacia da Mulher. Além disso, o presidente pode responder tam-
bém no Tribunal de Ética da OAB-MT. 

NÚMEROS ALARMANTES
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Bope localiza fuzis e munições para derrubar
helicóptero; quadrilha trocou tiro com Rotam

 Em Cuiabá, na tarde desta segunda–feira (1), policiais do 
Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) 
localizaram e apreenderam dois fuzis, sendo um Colt calibre 223 e 
outro AK47 7,62x39, mais de 270 munições e vários carregadores 
que se encontravam enterrados entre folhagens e galhos secos em 
uma área de mata.
 Esse material bélico foi deixado por integrantes da organi-
zação criminosa que roubaram uma caminhonete Hilux e alvejaram 
um policial militar da Rotam, no dia 25 de maio, na capital durante 
confronto na região do Coxipó do Ouro. Nessa ação um suspeito aca-
bou morto e outro ferido.

PARECE FILME
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Expediente

PEC da previdência estadual entra na pauta
da ALMT nesta quarta

 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2020, que 
altera a previdência estadual em Mato Grosso, deve ser analisada 
em primeira votação nesta quarta-feira (3). A data, marcada com an-
tecedência e anunciada pelo presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho (DEM). 
A proposta deverá sofrer alterações a pedido de deputados. O pro-
jeto causou grande polêmica no fim de 2019. A expectativa é de que 
desde que a PEC voltou a tramitar líderes do fórum sindical fossem 
ouvidos pelos parlamentares para sugerir mudanças e evitar ainda 
mais perdas aos servidores que estão sem a Revisão Geral Anual já 
há alguns anos e ainda não poderão ter aumento nos próximos dois 
anos, e já tiveram o aumento desconto da alíquota da previdência de 
11% para 14%. 
 O próprio Botelho reconheceu que, da forma como o texto 
enviado pelo governo do Estado, ele não tem grandes chances de ser 
aprovado. O presidente da Assembleia pediu que os deputados que 
tiverem interesse apresentem emendas ao texto original durante essa 
fase da tramitação, antes que o texto vá ao plenário, ou seja, nesta 
quarta, uma vez que as PECs têm regime diferenciado. 
 Pelo regimento, a proposta deve ser analisada primeiramen-
te pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela comissão 
de mérito. Normalmente, em outros projetos de lei, essa tramitação é 
ao contrário. Além disso, a mesma proposta tem que ser votada duas 
vezes não podendo sofrer alteração entre uma e outra votação. 

PREVIDÊNCIA
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Homem é preso ao tentar aplicar golpe
em locadora de shopping

 Um homem foi preso nessa segunda-feira (1º) ao tentar apli-
car um golpe em uma locadora de veículos, no Shopping de Várzea 
Grande. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, via rádio, para 
atender uma ocorrência de estelionato no Shopping de Várzea Gran-
de. Os militares deslocaram e, no local, um funcionário relatou que o 
suspeito chegou na loja para alugar um veículo. 
 Ele apresentou os documentos pessoais e o comprovante de 
endereço, porém após verificação foi constatado que o endereço per-
tencia a uma outra pessoa, que afirmou que não conhecia o suspeito. 
Além disso, o homem estava com um cartão, aparentemente, adulte-
rado. O suspeito confessou que receberia R$ 3 mil para levar o veículo 
até um posto nas proximidades do shopping. 
 O funcionário da loja informou que em datas anteriores foram 
levados dois veículos da empresa com os mesmos modus operandis. 
O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de oco-
rrência.

O LOUCO DA LOCADORA
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Sem asfalto e saneamento,
moradores são expostos à doenças

 Moradores do bairro São Matheus, em Várzea Grande, se-
guem sem asfalto em parte da região. Como consequência, sofrem 
com a falta de saneamento básico e o excesso de poeira, expondo 
crianças e idosos a diversas doenças – inclusive respiratórias, for-
mando o chamado grupo de risco para Covid-19. Em vídeo enviado 
à reportagem do Leiagora, seu Juca reclama que espera há décadas 
pelo serviço público. “Já faz 20 anos que eu moro aqui e nada de sair 
esse asfalto. Ali no posto Amazonas asfaltou. Mas aqui só conversa 
afiada”, afirma.
 Com “ali”, o senhor se refere ao lado direito do bairro. “En-
trando no bairro, o lado direito foi asfaltado no ano passado, mas a 
parte esquerda nenhuma rua foi”, explica uma moradora e profissional 
da segurança, que preferiu não se identificar. Entre os problemas en-
frentados pela população, a porta-voz destaca a falta de saneamento 
básico, canalização e escoamento de esgoto. “As pessoas normal-
mente fazem fossas residenciais, que podem até mesmo atingir lençol 
freático, contaminando a água”, destaca.
 A Prefeitura de Cuiabá informou que a Secretaria de Obras 
fará um levantamento na região, porque há muitas invasões e em área 
sem regularização não se pode realizar obras definitivas. Além disso, 
a administração municipal alegou que os moradores não cumprem 
com a obrigação, pois 70% não pagam IPTU. 

PROBLEMAS DE TERCEIRO MUNDO
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Estudantes da UFMT na Colômbia conseguem
recursos para voltar ao Brasil: ‘alívio’

 Depois de duas semanas de agonia, a saga dos estudantes 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) deve chegar ao fim. 
Nesta segunda-feira (1º) a universidade conseguiu autorização para 
disponibilizar cerca de R$ 3,4 mil para cada um dos sete estudantes 
que estão na Colômbia por força da pandemia do novo coronavírus 
devido ao fechamento da fronteira. 
 Os estudantes, que são alunos de mobilidade acadêmica in-
ternacional desde janeiro deste ano, dependiam de apoio do governo 
brasileiro para retornarem ao país, visto que a fronteira foi fechada 
para impedir a propagação do vírus. Nesta quarta-feira (4), às 7h do 
horário de Bogotá, um voo coordenado pela Embaixada Brasileira fará 
a repatriação dos universitários.
 Para a estudante Beatriz Rodrigues Folha, de 22 anos, a res-
posta da universidade foi um alívio. “Os nossos pais ficaram muito 
preocupados com a situação, ainda mais porque teve muita falta de 
comunicação da Embaixada com outros setores”, contou a estudante 
de Saúde Coletiva ao Leiagora.

DE VOLTA PRA CASA
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