
 A aplicação de multa 
aos estabelecimentos privados 
em Mato Grosso, que não exi-
girem o uso de máscaras faciais 
dos clientes, passa a valer a 
partir desta terça-feira (5). Mato 
Grosso foi o primeiro estado do 
país a instituir o uso obrigatório 
de máscaras. O valor da multa é 
de R$ 80 por pessoa sem más-
cara, seja funcionário ou cliente.
 A partir das 13h desta 
terça-feira (5), a Polícia Militar 
começa uma ação específica de 
fiscalização do cumprimento do 

decreto, que torna obrigatório o 
uso de máscaras. A Operação 
‘Dispersão II – Covid 19’ irá noti-
ficar aqueles que estiverem des-
respeitando a medida legal.
 Além disso, o gover-
no do Estado encaminhou nova 
proposta para Assembleia nesta 
terça em caráter de urgência / ur-
gentíssima a aplicação de multas 
para estabelecimentos públicos 
também. O projeto deve ser vo-
tado ainda hoje pelos parlamen-
tares. 
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ITEM DE USO 
OBRIGATÓRIO!

Multa nas empresas por falta de máscara passa
a valer a partir desta terça

MT tem baixa ocupação de leitos com
pacientes de Covid-19

 Apesar do crescimento no número de casos confirmados de 
coronavírus, a ocupação de leitos ainda é baixa em Mato Grosso. 
Nesta segunda-feira, o estado registrou 344 casos, no entanto, so-
mente 21 estão internados, o que representa apenas 6,1% do total de 
pacientes infectados. 
 Isto deve-se também ao grande número de recuperados que 
já são de 59,6% o que totalizam 205 pessoas. Além disso, 105 estão 
em isolamento domiciliar, sem precisar de internação. Outro ponto, é 
de que dos 21 internados, 11 estão em hospitais privados e outros 10 
em hospital público. 
 Nessa segunda, a taxa de ocupação dos leitos da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e da enfermaria no Hospital Estadual San-
ta Casa, tido como referência para Covid-19 na baixada cuiabana, 
ainda é baixa. Os números informados pela direção da unidade con-
firmam que dos 30 leitos de UTI, apenas dois estão sendo utilizados, 
o que corresponde a 6% da utilização.  

LEITOS SOBRANDO
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Prefeitura multa agências bancárias por aglomeração
 As aglomerações nas instituições financeiras por munícipes 
que buscam o pagamento da parcela emergencial de R$ 600 pelo 
Governo Federal continuam sendo alvo das ações de fiscalização 
municipal. Mesmo diante das medidas adotadas pela Prefeitura de 
Cuiabá, como o decreto 7892/2020, que exige que os bancos adotem 
medidas para evitar a aglomeração de pessoas, as equipes de fiscali-
zação da Secretaria de Ordem Pública (Sorp) ainda se deparam com 
munícipes incrédulos quanto à necessidade das ações preventivas.
 Na semana passada, a fiscalização autuou uma agência 
bancária que manteve mais de 700 pessoas aglomeradas em frente 
a uma unidade instalada na rua Barão de Melgaço. A partir das notifi-
cações e autuações lavradas pelos fiscais da Prefeitura aos bancos, 
as instituições podem sofrer restrições, além de pagar multas, que 
poderão ser diárias. No decreto, o prefeito pontua que todos os esta-
belecimentos descritos devem dar total publicidade das regras e re-
comendações de biossegurança, com enfoque principal à necessida-
de de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes 
ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos 
nas áreas de operação das respectivas atividades.

TEIMOSIA DA POPULAÇÃO
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Expediente

Caso com refém em Cuiabá termina com morte de mulher
 Uma ocorrência com refém, registrada na manhã de segun-
da-feira (4), no bairro Jardim Guanabara, em Cuiabá, acabou com a 
morte de uma mulher.  Ela seria ex-companheira do morador da casa, 
que é policial civil. As informações são de que ela queria reatar o rela-
cionamento, mas o homem não aceitou. 
 A delegada plantonista da Homicídios e Proteção à Pessoa, 
Jannira Laranjeira, responsável pelo caso, informou que os depoimen-
tos colhidos, até o momento, no local confirmam se tratar de suicídio. 
De acordo com ela, quando foram ouvidos disparos de arma de fogo, 
o policial civil (dono da casa) encontrava-se do lado de fora do imóvel 
acompanhado de uma viatura da Polícia Militar, acionada pelo próprio 
ex-namorado para atender a situação.

DESFECHO CINEMATOGRÁFICO

Após misturar bebida com remédio, mulher fica
descontrolada e tenta agredir familiares

 Uma mulher foi presa nesse domingo (3) por tentar agredir 
os familiares após misturar bebida com remédio controlado, no bairro 
Colinas Verdejantes, em Várzea Grande. A equipe da Polícia Militar foi 
acionada via rádio para atender uma ocorrência na qual uma mulher 
estaria alterada e tentava agredir os familiares. 
 Os policiais foram até o local e encontraram a mulher agres-
siva e descontrolada em frente à residência onde morava. A equipe 
tentou acalmá-la, porém a suspeita partiu para cima dos policiais ten-
tando agredi-los e cuspindo. Foi necessário o uso de spray de pimenta 
para controlar a mulher e mesmo algemada, ela continuou exaltada. 
Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes.

MAIS LOUCA QUE O BATMAN
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Cuiabá adota a utilização de drones
em ações de desinfecção

 A operação de desinfecção desenvolvida pela Prefeitura de 
Cuiabá entra em uma nova fase a partir de agora. O trabalho, que é 
realizado como forma de combate a propagação do novo coronavírus 
(Covid-19), passa a contar também com a utilização de drones. A pri-
meira ação de pulverização aérea será realizada nessa segunda-feira 
(4). O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi in loco fazer a vistoria 
nos aparelhos.
 No total, três equipamentos, com capacidade de 10 litros 
cada e podendo fazer de 15 a 20 voos, serão utilizados pela Secreta-
ria de Serviços Urbanos para a execução da atividade. As ações serão 
realizadas de segunda-feira a sábado, em aproximadamente 40 con-
domínios instalados em território cuiabano. O planejamento é de que 
os drones façam parte da operação pelo período de 90 dias.

TECNOLOGIA PARA DESINFECÇÃO
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70% da frota de ônibus volta a circular em Cuiabá após 
ofício da Fecomércio

 Os comerciários que precisam utilizar o transporte público 
para ir e voltar do trabalho na capital, encontraram desde essa se-
gunda-feira (4) uma frota maior de ônibus em circulação nas ruas. Isto 
porque a Prefeitura de Cuiabá atendeu uma reivindicação da Feco-
mércio-MT e ampliou de 30 para 70% da frota. 
 Desde que foi anunciado em março o fechamento do comér-
cio em Cuiabá, como forma de combater a disseminação da Covid-19, 
o serviço de transporte público estava operando com 111 ônibus, 
equivalente a um terço do total de coletivos. Mesmo com a retomada 
gradual do comércio, em meados de abril, os ônibus continuavam em 
30%. No entanto, devido à preocupação com aglomeração, a adminis-
tração municipal editou novo decreto que integra a segunda etapa do 
plano de retomada gradativa da economia, com o funcionamento dos 
estabelecimentos prestadores de serviço em horário reduzido, das 8h 
às 14h. Já o comércio abre às portas das 10h às 16h.
 As estações Alencastro, Bispo, Dom José e Ipiranga, tam-
bém voltaram a funcionar, restringindo a entrada apenas pela porta 
dianteira. A entrada dos trabalhadores nos ônibus é permitida somente 
para quem estiver utilizando máscaras de proteção facial, e portando o 
crachá, ou uniforme. A carteira de trabalho também serve como com-
provante da necessidade de utilizar o ônibus.

A VOLTA DA FROTA
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Homem é autuado por descumprir medida
de isolamento em Cáceres

 A Polícia Civil de Cáceres autuou um homem que descum-
priu a medida de isolamento social para evitar a propagação do novo 
Coronavírus na cidade. Ele apresentou os sintomas da doença, após 
ter feito teste rápido que deu negativo para Covid-19. A autuação 
aconteceu após o prefeito de Cáceres pedir a prisão das pessoas que 
descumprissem as medidas de segurança contra o vírus. Ele justifica 
o pedido baseado no artigo 270 do código penal brasileiro para quem 
propagar doença contagiosa, criando perigo para a vida.
 Segundo informações do delegado, Alex Cuyabano, o ho-
mem infectado esteve no Maranhão e realizou um teste rápido que 
testou negativo para o Covid-19. Diante disso, ele participou de uma 
festa com dezenas de pessoas e dias depois começou a sentir os 
sintomas da doença. O homem fez novamente o exame e testou posi-
tivo à Covid-19. O resultado do exame saiu no dia 28 de abril. Ele foi 
identificado pela Polícia Civil e conduzido à delegacia, onde assinou 
um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e hoje se encontra 
em quarentena.Outras pessoas que estavam com sintoma da doença 
e descumpriram a quarentena foram identificadas e também autuadas 
pela polícia.

IRRESPONSÁVEL
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