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GOVERNADOR
INFECTADO!

NÚMEROS ALARMANTES

Com 212 novos casos, MT passa dos três mil
infectados pelo coronavírus

Mato Grosso contabiliza 3.029 casos confirmados da Covid-19, nesta quarta-feira (6). Até a tarde de hoje, foram registrados
79 óbitos em decorrência da doença. Sendo que nas últimas 24 horas
ocorreram quatro mortes nos municípios Rondonópolis, Rosário Oeste, Confresa e Várzea Grande, e foram confirmados 212 casos novos. Do grupo infectado, 1.844 estão em isolamento domiciliar e 929
já estão recuperados. Há ainda 177 pacientes hospitalizados, sendo
100 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 77 em enfermaria.
A secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que a
rede do Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, de 161
leitos de UTI e 744 leitos de enfermaria especificamente para pacientes com coronavírus no Estado. Considerando o número total de
casos em Mato Grosso, 50,8% dos diagnosticados são do sexo feminino e 49,2% masculino; além disso, 872 pacientes têm faixa-etária
entre 31 a 40 anos.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

“DEU RUIM”

Governador de MT, Mauro Mendes é diagnosticado
com covid-19
O governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes (DEM),
foi diagnosticado com o novo
coronavírus na noite dessa quarta-feira (3). O resultado foi informado pela assessoria do Palácio Paiaguás na manhã desta
quinta-feira (4). Ele é o sétimo
governador a ser infectado pela
Covid-19.
Segundo o governo,
Mauro já passou por contraprova do exame, que confirmou o
diagnóstico. “O governador está
bem, em isolamento domiciliar,

e não apresenta sintomas. Ele
passará a trabalhar de casa, via
videoconferência, sem atendimentos presenciais”, informou.
Em um vídeo divulgado
nesta quinta-feira, Mauro Mendes comunicou a contaminação
e informou que fez o teste na
terça-feira. Ele informou ainda
que não apresentou sintomas.
“Então nós teremos que adotar,
como todo cidadão, o protocolo
de isolamento, para evitar que
haja continuidade na cadeia de
transmissão”, disse.

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

Suspeitos de roubar banco em Guiratinga
são mortos em confronto com a PM

Dois assaltantes, suspeitos participar do roubo a caixas eletrônicos do Banco Bradesco de Guiratinga, morreram nessa quarta-feira (3), durante confronto com a Polícia Militar. A troca de tiros
aconteceu em uma região de mata entre o vilarejo de Nova Bandeirantes a cidade de São José do Povo. Outros membros da quadrilha
foram presos por envolvimento no ataque, que aconteceu na segunda-feira (1º). Ao todo seis assaltantes foram detidos.
Durante buscas pelos criminosos na mata, a equipe policial
foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo. Os militares
reagiram e balearam os suspeitos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica e estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros.
Os assaltantes foram socorridos pela equipe policial até o
Hospital Regional de Rondonópolis, onde foi constatado a morte. O
suspeito que utilizava tornozeleira foi identificado como Márcio Almeida Lima, que possui diversos registros criminais pelos crimes de furto
de caixa eletrônico, furto a residência, estelionato e receptação. Não
foi possível identificar o outro suspeito morto.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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AGUARDANDO A TAL BOA NOTÍCIA
Mauro faz suspense, mas Wilson diz que
‘vem boa notícia para professores’
Pouco mais de dois mil professores acompanham com ansiedade os movimentos do governo de Mato Grosso nesta semana,
quando há a expectativa de que seja sancionada a lei que prevê um
auxílio emergencial de R$ 1,1 mil aos profissionais que atuam de forma contratual com o estado.
De acordo com o governador Mauro Mendes (DEM), a decisão sobre a sanção ou não do texto dependeria de um parecer da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Conforme o deputado estadual
Wilson Santos (PSDB), porém, essa resposta já foi dada e é positiva
para os profissionais.
“A Procuradoria Geral do Estado já homologou o parecer do
procurador Daniel, então a qualquer momento o governador Mauro
Mendes Ferreira anuncia uma boa notícia para os mais de 2 mil professores interinos”, comentou Wilson, durante a sessão da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (3).
O parecer em questão se refere a um projeto de lei aprovado
na Assembleia no dia 13 de maio, no qual os deputados previam a
criação do auxílio emergencial para professores interinos do Estado.
Esse benefício seria para cerca de 2,4 mil profissionais que não conseguiram firmar contrato com o governo neste ano. Isso aconteceu
em razão da suspensão das atribuições de aulas no fim de março, em
razão da pandemia do coronavírus.

SERÁ QUE FOI PRO “PALETÓ”?
MP mira Emanuel por locação de drones
e desistência de UTIs

O Ministério Público de Mato Grosso (MPE) abriu três procedimentos contra a Prefeitura de Cuiabá, para investigar a locação de
drones para desinfecção de áreas e a desistência da habilitação de
40 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para atender casos do novo
coronavírus.
O primeiro procedimento é analisado pelo Núcleo de Defesa
do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, que pediu um
levantamento de preços para saber se o valor pago pela Prefeitura foi
superior ou não aos preços de mercado. Nesse caso, se for comprovado sobrepreço, a prefeitura teria praticado improbidade administrativa
por causar danos aos cofres públicos. Ao todo, a contratação era de
R$ 850 mil, feito com a empresa B. Bortolo Fernandes - Serviços de
Filmagem.
Outro caso investigado pelo Ministério Público é a desabilitação de leitos de UTIs por parte da Prefeitura de Cuiabá, depois que
o município já teria recebido R$ 41 milhões do governo federal por ter
ofertado as unidades. Conforme o MPE, a demanda pela investigação
partiu do procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, que teria
se pautado pelas denúncias feitas pelo governador do Estado, Mauro
Mendes (DEM).
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

A FESTA DA ERVA

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

MANTENHA-SE INFORMADO(A)
Como pedir concessão e prorrogação do
auxílio-doença durante pandemia

Muitos segurados estão com dúvidas sobre a concessão e
prorrogação do auxílio-doença, devido à suspensão do atendimento
presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
provocada pela pandemia de covid-19. A Secretaria de Previdência
selecionou, por meio das redes sociais e dos comentários da página
eletrônica, as dez perguntas mais frequentes feitas pelos segurados
sobre a perícia médica.
A prorrogação será feita automaticamente pelo INSS enquanto durar a pandemia, e o segurado recebe antecipação no valor de um
salário mínimo (R$ R$ 1.045) por até três meses. O restante do valor,
para aqueles com direito a mais de um salário mínimo, será pago posteriormente, após a reabertura das agências do INSS, quando serão
emitidas as orientações de como proceder para solicitar a diferença de
valores.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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Dois são presos por tráfico de drogas e PM encontra
mais de 100 kg de supermaconha
Dois homens foram presos nessa quarta-feira (3), nos bairros
Jardim Potiguar, em Várzea Grande e no Cóxipo, em Cuiabá, por tráfico de drogas. Na ocorrência, os policiais do Grupo de Apoio do 4º
Batalhão conseguiram apreender mais de 100 kg de maconha.
Equipes da Polícia Militar estavam em patrulhamento no Quilômetro Zero, quando avistaram um veículo Corolla, que tentou fugir da abordagem, mas foi contido. No veículo foram encontrados R$
1.027, 02 tabletes grandes de substância análoga a maconha no interior do porta-malas e também uma porção menor no painel do carro.
O suspeito também tentou quebrar um dos dois aparelhos
celulares estavam levando, onde tinha informações do tráfico de drogas. O homem foi detido e na sua residência foram localizados aproximadamente 05 tabletes grandes de maconha, que estavam em um
saco de ração para cachorros. O suspeito indicou onde seria a casa do
sócio no crime, que ficava no Cóxipo, em Cuiabá. Lá foram encontrados entorpecentes acondicionados na geladeira e também apreendidas várias embalagens para o preparo e comercialização das drogas,
várias sementes em frascos de skank e também fertilizantes para o
preparo, cultivo e manutenção do pé da mesma droga.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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