
 O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MT) abriu uma 
representação de natureza inter-
na para apurar irregularidades 
em um pregão da Prefeitura de 
Cuiabá. O objetivo era a contra-
tação de empresa especializada 
para prestação de serviço de au-
xiliar administrativo. A suspeita 
é de que houve favorecimento, 
levando em consideração inclu-
sive o fato de a pregoeira ter um 
relacionamento com o diretor da 
Metta Service, empresa vence-
dora do certame. 
 Apesar do pedido para 
suspender o contrato e evitar o 
pagamento à empresa, o con-
selheiro Moisés Maciel apenas 
aceitou a representação e deu 
72 horas para que os envolvidos 

prestem esclarecimento e apre-
sentem a documentação solici-
tada pela Secretaria de Controle 
Externo. Ele determinou a notifi-
cação do prefeito Emanuel Pin-
heiro, da secretária de Gestão, 
Ozenira Félix, do controlador ge-
ral do Município e do procurador 
geral. 
 O pregão investigado 
foi dividido em três lotes, tendo 
custado cada um deles o valor 
estimado de R$ 5 milhões, ou 
seja, um total de R$ 15 milhões 
para contratação de 395 cargos. 
O lote 1 previa a contratação de 
133 cargos, já os outros dois lo-
tes previam mais 131 cada um 
deles. Com isso, cada auxiliar 
custará em média R$ 3,1 mil por 
mês aos cofres públicos.
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CORRUPÇÃO NÃO PARA 
NEM NA CRISE COVID-19

TCE apura favorecimento em pregão para contratar
395 auxiliares por R$ 15 milhões

Sindicato vê colapso do SUS em uma semana
e pede lockdown 

 O Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato 
Grosso (Sinpen-MT) protocolou, nesta segunda-feira (8), dois ofícios 
nos Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado, pedindo que os 
órgãos recomendem às Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande a 
implantação do “lockdown”.
 Conforme o diretor do Sinpen, Dejamir Soares, o sistema de 
saúde público deve entrar em colapso ainda nesta semana. “Não há 
vagas para UTI em leito público”, afirmou ao Leiagora.
 No ofício, o sindicato destacou que, segundo o governo do 
Estado divulgou no domingo (7), Mato Grosso tem 45,6% dos leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas, “o que coloca em 
alerta máximo o sistema de saúde”.

LOCKDOWN
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Secretário confirma colapso no sistema
e falta de leitos ainda em junho

 O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, afir-
mou que a falta de leito está próxima de ocorrer e o sistema entrará 
em colapso ainda em junho. Vale destacar que o número de casos 
vem crescendo na média de 200 por dia e já superou as projeções do 
governo do estado, chegando a 4.243 casos e 126 mortes. Destes, 
227 estão hospitalizados, o que fez com que a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI subissem para 47,4%. 
 Gilberto informou ainda que nesta terça-feira (9) o boletim já 
deve vir com uma taxa de ocupação ainda bem maior devido ao au-
mento na demanda de internação. A preocupação é ainda maior com 
relação à falta de respiradores, equipamento essencial no tratamento 
do paciente com covid-19, devido à insuficiência respiratória causada 
pela doença. 
 “Vai faltar leito sim, não adianta enganar a população. Fize-
mos e estamos fazendo tudo para reduzir essa deficiência, mas essa 
deficiência vai acontecer e não vai precisar chegar em julho, vai ser 
agora em junho mesmo. A situação é grave e por isso exige medidas 
mais rígidas”, afirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje.  

“Se você quer sair, entenda, que não terá 
respirador para você”

Figueiredo, Gilberto (2020)  
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Expediente

Eleição na AL: Botelho será reeleito presidente 
 O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) deve ser ree-
leito presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quar-
ta-feira (10). O democrata foi o único a registrar chapa e deve contar 
com a maioria dos votos de seus colegas de Parlamento. A chapa en-
cabeçada pelo atual presidente foi oficializada no final da tarde desta 
segunda-feira (8), data limite estipulada pela atual Mesa Diretora por 
meio de resolução administrativa. 
 O grupo de oposição chegou a ensaiar uma candidatura com 
o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) como cabeça de chapa, mas 
não prosperou. Diante disso, Botelho segue com os deputados Max 
Russi (PSB) como primeiro-secretário e Janaina Riva (MDB) como pri-
meira-vice presidente. A novidade é o deputado estadual Wilson San-
tos (PSDB), que recentemente passou a fazer parte da base governis-
ta na Casa de Leis.
 O tucano integra a chapa de Botelho como segundo-vice-pre-
sidente. Também passa a integrar a Mesa o deputado Claudinei Lopes 
(PSL) como terceiro-secretário. Permanecem no cargo os deputados 
Valdir Barranco (PT) e Paulo Araújo (Progressistas), como segundo e 
quarto secretário, respectivamente.
 Devido à pandemia do novo coronavírus a votação não será 
convencional. Apesar de ser presencial, cada parlamentar acompan-
hará a votação de seu gabinete, sendo chamado ao plenário um por 
vez para poder votar.
 A medida visa garantir a segurança dos deputados, evitando 
assim aglomeração. Apenas Botelho, Max e Janaína devem perma-
necer no plenário. A votação, que ocorre a partir das 9h, será secreta, 
mediante apresentação de cédula completa. Os eleitos tomarão posse 
em 1º de fevereiro de 2021.

POUCO SE FALA DA ASSEMBLEIA

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

Homem é preso por furtar peças de carne para
revender em açougues

 Um homem suspeito de praticar furtos de peças de carne em 
supermercados para revender para mercearias e açougues foi preso 
em flagrante pela Polícia Civil, na manhã dessa segunda-feira (8), em 
trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf) de Várzea Grande.
 Para praticar o crime, o suspeito entrou em um supermerca-
do no bairro Jardim dos Estados, se passando por cliente e subtraiu 
cinco peças de carne, sendo duas de picanhas, duas de contrafilé, e 
uma de capa de contrafilé, avaliadas em R$ 237. Logo após o crime, 
os policiais da Derf-VG flagraram o suspeito em um ponto de ônibus 
próximo ao supermercado, com as peças de carne no interior de uma 
sacola de pano.
 Esta não é a primeira vez que o suspeito furta o estabeleci-
mento, sendo um criminoso contumaz com oito passagens por furto 
neste e em outros mercados da região metropolitana. No dia 13 de 
abril, ele também foi preso por outro furto de peças de carne em um 
supermercado atacadista em Várzea Grande e no dia 25 de maio foi 
detido novamente em flagrante pelo furto de R$ 517 em peças de car-
ne subtraídas de uma rede de supermercados da Capital.

CHURRASCO RECEPTADO

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

Nas últimas 24 horas, MT tem 13 mortes e 214 novos 
casos confirmados de coronavírus

 Com 214 casos novos e mais 13 mortes confirmadas por co-
ronavírus, Mato Grosso registra até a tarde desta segunda-feira (8) o 
número de 4.243 casos de Covid e 126 óbitos. Os dados constam da 
nota informativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). 
 Dentre as mortes confirmadas está uma jovem de 19 anos, 
residente de Diamantino, que tinha diabetes e era cardiopata. Os 13 
óbitos mais recentes envolveram residentes de Nossa Senhora do Li-
vramento (1), Cuiabá (6), Várzea Grande (2), Vila Rica (1), Colíder (1), 
Diamantino (1) e Nova Mutum (1).

Leitos
 A SES aponta que há 34 casos suspeitos em enfermaria e 32 
em UTI - números que se somam aos confirmados e resultam na taxa 
de ocupação, que hoje é de 11,5% em leitos clínicos e 47,5% em UTI. 
Os percentuais servem de parâmetro para a tomada de decisão que 
ocorre em âmbito municipal.

POPULAÇÃO EM PÂNICO
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Pai faz homem ‘comer’ dinheiro após descobrir 
estupro de filho

 Um homem de 54 anos foi preso suspeito de dar dinheiro 
em troca de atos sexuais com um adolescente de 14 anos, na cidade 
de Mirassol D’Oeste (300 km distante de Cuiabá). O pai do menino 
acionou os policiais e em frente à casa do suspeito, o homem relatou 
que encontrou algumas mensagens estranhas no celular do filho e 
desconfiou da situação. 
 No domingo (7), o adolescente saiu para ir à igreja e demorou 
para voltar. Então, ele resolveu procurar o filho e o encontrou próximo 
de casa. Em conversa, o homem descobriu que o filho estava com 
R$120 e que tinha recebido o dinheiro em troca de atos sexuais.
 O menino levou o pai até a casa do suspeito, que confessou 
o crime, pediu perdão e também pediu para o pai não chamar a polí-
cia. Furioso, o homem fez o suspeito “comer” o dinheiro e o agrediu 
com um soco. O suspeito foi preso dentro da residência após resistir à 
prisão. Ele foi levado à delegacia para as devidas providências.

AINDA FOI POUCO
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