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AGORA SÃO 76!

 Mato Grosso registrou 
16 novos casos de coronavírus 
nas últimas 24 horas. Um au-
mento de 26%. Destes, 13 estão 
hospitalizados e outros 11 já es-
tão recuperados da doença. Até 
o momento, estado segue com 
apenas uma morte confirmada 
e ocorreu no município de Lucas 
do Rio Verde. Os dados são do 
boletim divulgado pela Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES) 
divulgados nesta segunda-feira 
(6).

 Dos 76 casos confirma-
dos,  43 são em Cuiabá, seis em 
Rondonópolis, cinco em Várzea 
Grande, quatro em Tangará da 
Serra e Sinop. Já em São José 
dos Quatro Marcos e Cáceres 
possuem dois casos confirma-
dos. Já os municípios União do 
Sul, Nova Mutum, Nova Monte 
Verde, Lucas do Rio Verde, Ca-
narana, Campo Novo do Parecis,  
Aripuanã e Alta Floresta pos-
suem apenas um caso cada.
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Sobepara76casosconfirmadosdecoronavírus
emMT

Governo finaliza estudo sobre coronavírus em MT,
masnãodevedivulgá-lo

 O governo de Mato Grosso finaliza, nesta semana, os pri-
meiros estudos sobre o cenário do coronavírus no Estado e as pro-
jeções para os próximos dias. No entanto, o documento pode não 
ser divulgado, segundo o secretário estadual de Saúde, Gilberto Fi-
gueiredo. “Não queremos ser mais um daqueles que contribuem para 
ampliar ainda mais a  preocupação da população”, disse Figueiredo, 
em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (6).
 O estudo, encomendado pela Secretaria de Saúde (SES), é 
aguardado desde as últimas semanas de março, quando Figueiredo 
ponderou que só depois que Mato Grosso registrasse 50 casos con-
firmados de Covid-19 (doença causada pelo coronavírus) seria possí-
vel traçar os cenários do vírus. Agora, passada a marca sinalizada, o 
secretário alega que os dados só devem se tornar públicos se assim 
o governo decidir.

ESTUDANDO O VÍRUS
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Secretáriofazapeloparaqueapopulação
mantenhaisolamentosocial

 Considerando que autoridades e especialistas da área de 
saúde estão prevendo que o pico da disseminação do novo corona-
vírus ocorra entre o período de 10 de abril e 10 de maio de 2020, o 
secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, fez 
apelo à população para que evite usar o transporte público, que é 
apontado como um grande propagador da infecção.
 A Semob em atendimento ao Decreto 7.868/2020, do dia 4 
de abril, implementou plano de ação do transporte público para cum-
primento das medidas que enfocam o isolamento social, principal es-
tratégia para evitar a propagação e disseminação do novo Corona-
vírus. De acordo com o secretário, a recomendação de diminuição de 
circulação de pessoas é uma medida extrema, mas essencial para a 
proteção social.
 Os ônibus circularão em apenas 30% do total da frota, sen-
do que 10% exclusivamente para os profissionais da rede de saúde 
pública e privada. Já outros 20% só para usuários de atividades es-
senciais. Além disso, as empresas de ônibus deverão disponibilizar 
álcool em gel, higienização a cada ponto final e lotação máxima de 
50% da capacidade. O decreto possui vigência até 10 de maio.

ISOLAMENTO SOCIAL
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NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE
CORONAVÍRUS NÃO PARA DE SUBIR



Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

Charges

Direção Geral
Paulo A. Palhano

Diagramação: 
Letícia Santiago

Jornalista responsável e edição:
Alline Marques - DRT 1677/MT

Textos:
 Amanda Simeone

Camila Zeni
Edyeverson Hilário
Gabriella Arantes
Luzia Araújo

Departamento Comercial: 
Patrícia Rodrigues 
 

Contatos: (65) 2127-9131 
comercial@leiagora.com.br 

Expediente

Decreto disciplina o funcionamento de conveniências
empostosdecombustíveis

 O prefeito Emanuel Pinheiro assinou o Decreto Municipal 
nº 7.869 que disciplina o funcionamento das lojas de conveniências 
localizadas em postos de combustíveis em Cuiabá. O novo decreto 
complementa as medidas de isolamento social estabelecidas em do-
cumento anterior de nº 7.868.
 Fica então estabelecido que as lojas de conveniências lo-
calizadas em postos de combustíveis no perímetro do município de 
Cuiabá, poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e 
aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h. Lembrando que o 
consumo de produtos no local está proibido e que o funcionamento é 
apenas para compra e retirada do produto.

PREFEITO DISCIPLINADOR
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Paístemplenascondiçõesdegarantiroabastecimento
dapopulação

 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) garantiu, 
em nota, que o País tem condições de abastecer a população com 
alimentos, diante da pandemia de coronavírus. A estatal cita que a 
safra de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) supera em mais de 100 
milhões de toneladas o volume interno consumido de grãos no ano 
passado.
 Em relação aos estoques, a reserva brasileira de grãos é ga-
rantida pela rede de armazenagem privada e pela logística interna e 
externa. “Quem olha o volume dos estoques públicos está vendo uma 
parte muito pequena do que o País produz e do que o governo faz de 
ações para garantia do preço mínimo pelos instrumentos de política 
agrícola e da logística de abastecimento por meio dos programas so-
ciais”, explica o presidente da Conab, Guilherme Bastos. A Conab pos-
sui dentro da sua rede de armazenagem 59 estruturas utilizadas como 
base para a montagem e distribuição de cestas. Para um programa 
mais extenso, poderá ser montado um esquema de parcerias.

SEM PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO
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Prefeitodeterminaoreligamentodofornecimento
deáguaparatodososusuáriosinadimplentes

 O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou nessa se-
gunda-feira (6) um novo decreto, que estende para todas as unidades 
consumidoras inadimplentes, na Capital, o direito de retomada no for-
necimento residencial de água. O documento, nº 7.870, é mais uma 
ação de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) e será publicado 
nesta terça-feira (07), no Diário Oficial de Contas. Conforme a medida, 
a Águas Cuiabá fica, imediatamente, obrigada a fazer o religamento 
do abastecimento, cujo os cortes tenham ocorrido entre 17 de janeiro a 
17 de março. A concessionária possui o prazo de 10 dias para cumprir 
a determinação e comprovar execução do serviço à Agência Municipal 
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec). 

SEM CORTE!
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Governadorculpagreveedizquenãopode
contratarprofessoresparaficarememcasa

 Pelo menos 10 mil profissionais da educação estão com o 
sono prejudicado diante da prorrogação do início das aulas. Sem con-
tratos de trabalho, eles se preocupam com as contas da casa e as 
dívidas que se acumulam para pagar. E o governo de Mato Grosso 
parece irredutível na contratação desses professores. 
 Conforme o Leiagora noticiou, os professores contratados do 
Estado aguardavam a atribuição de aulas em março, quando, uma 
semana antes do início do ano letivo de 2020, o governo anunciou a 
suspensão das aulas. Sobre o assunto, o governador Mauro Mendes 
respondeu: “Eu não posso contratar ninguém para ficar em casa. É 
crime. É desperdiçar o dinheiro público”. Ele aproveitou para “culpar” 
a greve dos profissionais registrada em 2019. De acordo com Mauro, 
esse movimento fez com que o calendário acadêmico de 2019 se atra-
sasse, o que, consequentemente, atrasou o início de 2020. 

PROFESSORES DESESPERADOS
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