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 Subiu para 90 o nú-
mero de casos confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus 
em Mato Grosso. Desses, 63 
estão em isolamento domiciliar. 
Os dados foram atualizados pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), na tarde desta quarta-fei-
ra (8). Além disso, uma segunda 
morte foi confirmada nesta quin-
ta-feira (9) em Cáceres. O pa-
ciente estava em tratamento de 
câncer e tinha retornado do inte-
rior de São Paulo onde recebia a 
medicação. 
 A família emitiu uma 
nota informando também que a 
vítima não quebrou o isolamento 
e ao retornar do interior de São 

Paulo de avião teria viajado de 
uber para Cáceres e não de ôni-
bus como chegaram a comentar. 
Esta é a segunda morte confir-
mada em Mato Grosso. A primei-
ra ocorreu na semana passada 
em Lucas do Rio Verde. Um ho-
mem de 54 anos com doenças 
crônicas como hipertensão e 
diabetes morreu em decorrência 
da Covid-19. Outras duas mor-
tes são investigadas ainda: uma 
em Rondonópolis e outra em 
Querência. 
 Cuiabá lidera o ranking 
de municípios com 50 casos 
confirmados, seguida de Rondo-
nópolis (7), Várzea Grande (6), 
Sinop (6) e Tangará da Serra (5). 
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Vereadores cobram posicionamento do prefeito
sobre prorrogação do IPTU

 Os vereadores por Cuiabá estão cobrando durante uma po-
sição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) quanto ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). Em ofício encaminhado ao Executivo Muni-
cipal na semana passada, os parlamentares solicitaram a prorrogação 
de, ao menos, 90 dias no vencimento e cobrança do imposto. A exem-
plo do que tem ocorrido em várias cidades, dentre elas, Várzea Gran-
de que prorrogou o vencimento de março para 17 de abril e manteve o 
desconto de 15%. 
 Até o fechamento desta edição, a assessoria da Prefeitura 
de Cuiabá informou que o prefeito deve anunciar medidas referente 
ao ISSQN nos próximos dias, já com relação ao IPTU ele ainda segue 
avaliando. A data de vencimento do primeiro boleto é 13 de abril.

EAI PREFEITO?
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E 90 CASOS CONFIRMADOS
DE CORONAVÍRUS EM MT
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80% dos infectados com coronavírus em MT
têm menos de 56 anos

 Boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
apontou que 80% das pessoas que estão infectadas com o novo co-
ronavírus em Mato Grosso têm menos de 56 anos. Na faixa etária dos 
56 aos 80 anos, o Estado contabiliza 17 pacientes. Chama atenção 
no documento, porém, a informação de uma pessoa com mais de 81 
anos e outra com menos de cinco anos que foram contaminadas. 
 De acordo com os dados divulgados pelo governo, 52 pa-
cientes têm entre 36 e 55 anos e cinco estão entre 6 a 18 anos. 

NÃO SÃO IDOSOS
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Governo libera saque de R$ 1.045 do FGTS
por trabalhador a partir de 15 de junho 

 O governo Federal confirmou uma nova fase de liberação 
de recursos do FGTS. Medida Provisória publicada nesta semana vai 
permitir saques de até R$ 1045 por trabalhador. A ação faz parte das 
ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coro-
navírus. Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e 
ficarão disponíveis até 31 de dezembro. A nova liberação de recursos 
do FGTS deve beneficiar cerca de 60 milhões de contas.

FGTS
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ExpedienteMT recebe mais 163.200
doses de vacina contra Influenza

 A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da 
Gerência do Programa Estadual de Imunização, informa que recebeu, 
nesta semana, o quarto lote de vacinas contra a influenza do Ministé-
rio da Saúde. São mais 163.200 doses que já foram distribuídas para 
todos os 141 municípios. As doses da vacina imunizarão prioritaria-
mente o grupo de risco. Nesta primeira etapa, que teve início no dia 23 
de março, devem ser vacinados somente idosos a partir de 60 anos e 
profissionais da saúde.

IMUNIZAÇÃO
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Prefeitura reforça pedido para evitar
circulação nos parques e praças públicas

 Com base nas recomendações técnicas que comprovam que 
o isolamento social é a principal forma de combate ao avanço do novo 
coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Cuiabá reforça à população 
que evite frequentar os parques públicos. Desde que o período de qua-
rentena foi instituído na Capital, os espaços de lazer estão com todas 
as suas atividades de rotina suspensas. 
 No total, o Município é responsável por quatro parques, sen-
do eles o Parque das Águas, Parque Tia Nair, Parque da Família e 
Parque da Nascente  - Yone de Azevedo Campos. Conforme monitora-
mento da Secretaria de Serviços Urbanos, que atua na administração 
e manutenção, mesmo com uma redução espontânea na circulação, 
ainda há pessoas utilizando os espaços. Para evitar que isso acon-
teça, no Parque das Águas, por exemplo, onde normalmente o fluxo de 
frequentadores é maior, o Município desativou, temporariamente todos 
os equipamentos. Dessa forma, os banheiros, as quadras de areia, 
academia ao ar livre, fonte luminosa, splash zone e show das águas 
não estão em funcionamento. 

EVITE LOCAIS PÚBLICOS!
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Decreto proíbe cobrança de taxa para religar
a água de consumidores inadimplentes

 Após determinar que o abastecimento de água seja religa-
do para todas as unidades consumidoras inadimplentes em Cuiabá, o 
prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, proibiu ainda a suspensão da 
cobrança da taxa para efetuar o procedimento. Para justificar a gratui-
dade, o decreto define que trata-se de uma medida excepcional, em 
decorrência de uma situação emergencial vivida no município. O ato 
é aplicado levando em consideração o fato da água ser um elemen-
to essencial para o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), podendo o seu corte gerar enormes prejuízos a saúde da 
população.

EMANUEL MANDOU RELIGAR

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

Aulas suspensas:
quais os reflexos das mudanças nas mensalidades?

 Dentre os efeitos da crise do coronavírus que mais impactou 
a sociedade, está a suspensão das aulas, do ensino infantil ao supe-
rior, nas redes pública e privada. O governo federal editou a Medida 
Provisória (MP) 934/2020 que suspendeu, diante da excepcionalida-
de, a quantidade mínima de dias letivos no ano escolar, sem reduzir, 
no entanto, a carga horária total.
 Na prática, isso significa que parte do ensino presencial, pas-
sará a ser feito na modalidade à distância.  Mas quais os reflexos 
destas mudanças em relação ao pagamento das mensalidades? A re-
comendação do governo Federal é para que as mensalidades sejam 
mantidas, porém, a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) orienta 
que os consumidores busquem negociar seus interesses junto às ins-
tituições de ensino com cautela e equilíbrio, ressaltando-se que todos 
os atores (empresários, consumidores, funcionários) estão sofrendo 
os efeitos da crise.

NEGOCIAÇÃO DE INTERESSES

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


