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PREFEITO SÓ QUER IMPLANTAR TOQUE DE RECOLHER
Um novo decreto passou a vigorar em Cuiabá e a
partir de sábado está proibido
a circulação da população livremente entre o período das
22h30 às 5h. O objetivo é evitar
a proliferação do coronavírus. A
medida foi tomada para controlar
principalmente a aglomeração
de pessoas, principalmente, em
distribuidoras e conveniências,
além das festinhas clandestinas
que tem aumentado consideravelmente nos últimos dias. A medida vale por 15 dias, mas pode
ser prorrogada
Além disso, o novo decreto anunciado pelo prefeito
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro
(MDB), prorroga por mais 30 o
retorno das atividades escola-

res, sendo assim, as aulas presenciais seguem interrompidas
até 12 de julho. Por outro lado,
o chefe do Executivo liberou as
aulas em escolas de idiomas
com até 12 alunos, desde que
mantenham o distanciamento e
sejam adotadas as medidas de
biossegurança.
Outra medida adotada
é que a partir de 15 de junho,
haverá mudança no horário de
funcionamento do setor de prestadores de serviço. Dessa forma, os segmentos de salão de
beleza, barbearia, cabeleireiro e
congêneres, passam a atender
das 13h às 19h. Anteriormente,
o horário previsto era das 8h às
14h.

E TEM MUITO MAIS...

MP INVESTIGA OMISSÃO DE DADOS E MÁ APLICAÇÃO
DE RECURSOS NA PREFEITURA DE CUIABÁ

PREFEITURA SUPLEMENTA ORÇAMENTO DA COMUNICAÇÃO

EM QUASE R$ 6 MILHÕES
E VEREADOR QUESTIONA

O promotor de Justiça Alexandre Guedes, do Ministério Público de Mato Grosso, investiga a Prefeitura de Cuiabá por suposta
má aplicação de recursos públicos. A denúncia foi feita pelo governo
do Estado e dá conta também da omissão de dados de leitos criados
para atender os casos da covid-19.
A Prefeitura também é alvo de outro inquérito que apura o
recebimento de R$ 42 milhões do governo federal. Nesse inquérito,
o MP apura se o dinheiro foi usado para financiar os leitos de UTI,
equipamentos de proteção individuais e insumos hospitalares. Como
o dinheiro é da União, o Ministério Público Federal também investiga
esse caso.
Por meio de nota, a Prefeitura de Cuiabá disse ver como naturalidade a abertura do inquérito e afirmou que tem seguido a linha
de trabalho de estruturação da rede de atendimento na Saúde.

A Prefeitura de Cuiabá suplementou o orçamento da Secretaria de Inovação e Comunicação em R$ 5.9 milhões sob a justificativa do estado de calamidade em decorrênca da proliferação do
coronavírus da capital. O decreto que abre o crédito suplementar foi
editado e publicado no dia 28 de abril de 2020 e consta do portal da
Covid criado pela administração municipal.
O valor e a destinação foram questionados pela oposição e
o vereador Abílio Brunini (Podemos) ponderou ao Leiagora que o decreto não fala de onde a verba foi retirada e nem como será aplicada.
Ele questionada ainda se seria necessário quase R$ 6 milhões para
a Comunicação e ainda ressalta que não viu a mesma destinação
para compra de equipamento e para outras demandas prioritárias da
saúde.
“Eu não vi um valor desse nem mesmo para a saúde e me
chama a atenção porque está como prioridade neste momento de
pandemia, mas gastar R$ 6 milhões com comunicação é realmente a
melhor aplicação deste recurso? E de onde está vindo este dinheiro?
O prefeito não presta conta dos recursos federais, será que ele está
tirando dos R$ 42 milhões que ele recebeu?”, questiona o parlamentar.
Abílio disse que tomou conhecimento do fato somente nessa quarta-feira (10), mas pretende encaminhar a denúncia para o
Ministério Público, a exemplo de outras denúncias que estão sendo
feitas pelo grupo de oposição e foram levadas ao conhecimento dos
órgãos de controle. Contratos como os dos drones e da TV Mais para
transmissão de aulas acabaram sendo, inclusive, suspensos pela
própria prefeitura após o assunto vir à tona.
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Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

ENQUANTO ISSO NA ASSEMBLEIA...
Com 22 votos, Botelho é reconduzido ao cargo
de presidente da ALMT

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) foi reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Por 22 votos a
favor, um contra e uma abstenção, o democrata garantiu, na manhã
desta quarta-feira (10) a sua permanência à frente do Parlamento Estadual pelos próximos dois anos.
Com isso, o parlamentar entra para a história do Legislativo
de Mato Grosso, uma vez que é o único deputado que exerceu o mandato de presidente da Casa de Leis por três vezes consecutivas. Antes disso, ainda compôs a mesa na chapa encabeçada por Guilherme
Maluf (PSDB) e ficou na vice-presidência logo no primeiro mandato na
Casa.
Botelho foi o único a registrar chapa, a qual reuniu deputados
da base governista e também de oposição. A chapa intitulada “União e
Trabalho, encabeçada pelo parlamentar democrata, ainda conta com
Janaina Riva (MDB) como 1ª vice-presidente, Wilson Santos (PSDB)
como o 2° vice-presidente, Max Russi (PSB) como 1° secretário, Valdir
Barranco (PT) como 2° secretário, Delegado Claudinei (PSL) como 3°
secretário e Paulo Araújo (PP) como 4° secretário.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

É IMPORTANTE NÃO SE DESCUIDAR
Mato Grosso tem 4.762 e 156 mortes por coronavírus

Com 260 novas infecções e mais 13 óbitos no estado, os casos de coronavírus em Mato Grosso totalizam 4.762 e 153 mortes nesta quarta-feira (10). A mortes eram de moradores de Várzea Grande
(4), Cuiabá (3), Barra do Garças (1), Cacoal (RO) (1), Vera (1), Pontes
e Lacerda (1), Nova Xavantina (1) e Santarém (PA)(1).
Do total confirmado, 2.661 estão isoladas em casa e 1.697
pessoas já estão curadas. Há ainda 251 pacientes hospitalizados, sendo 133 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 118 em enfermaria.
Com estes números, o estado informou que a taxa de ocupação das
UTI’s é de 64%
Dos infectados, 50,9 % são do sexo feminino e 49,1% masculino; além disso, 1.317 pacientes têm entre 31 a 40 anos de idade.
O documento ainda aponta que um total de 10.037 amostras já foram
avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 760 amostras em análise laboratorial.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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MAS NÃO ESTAVAMOS EM CRISE?

Em meia à pandemia, Câmara gasta R$ 500 mil com
13º de vereadores
Em tempos de pandemia, a Câmara de Cuiabá desembolsou
mais de R$ 500 mil para o pagamento de 13º salário retroativo aos 25
vereadores. Cada parlamentar recebeu nesta terça-feira (9) o montante de R$ 20,7 mil em suas contas bancárias referente ao 13º dos anos
de 2018 e 2019.
O assunto veio à tona depois de uma denúncia feita pelo vereador Felipe Wellaton (Cidadania), que questionou o pagamento. Ele
questionou o momento para se fazer o pagamento e disse ainda que
repassaria os recursos para o Conselho Regional de Medicina (CRM),
já que não confia na gestão do município.
O 13º dos parlamentares foi questionado em uma representação de natureza interna que tramitava no Tribunal de Contas do Estado (TCE), a qual foi julgada improcedente. No início do mês passado,
entretanto, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu que os vereadores por Cuiabá podem receber 13º salário.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

MAIS UMA SUSPEITA

Vereador de Cuiabá é internado na UTI
com suspeita de covid-19

O vereador Juca do Guaraná Filho (Avante) foi internado na
noite de quarta-feira (10) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
Hospital Amecor, em Cuiabá, com suspeita de covid-19. Ele estava
em isolamento desde segunda-feira (8) por apresentar sintomas leves.
Neste mesmo dia, o vereador foi submetido ao exame de coronavírus.
A previsão é de que o resultado sai nesta quinta-feira (11).
No final da tarde de ontem, entretanto, Juca teve seu quadro agravado
e acabou sendo internado na UTI com falta de ar, dores no peito, perda
do paladar, entre outros sintomas que coincidem com o coronavírus.
Na Câmara de Cuiaba há três casos confirmados e 13 suspeitos. Os confirmados são o vereador Orivaldo da Farmácia (Progressistas) e mais dois servidores do Legislativo.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

CAMPEÃO DE PASSAGENS

Homem com mais de 28 passagens pela polícia é preso
tentando roubar lojas em Cuiabá
Dois homens, sendo um com mais de 28 passagens criminais, foram presos pelos policiais militares do 1º Batalhão e da Força
Tática, em Cuiabá. Os suspeitos são acostumados em cometer roubos a estabelecimentos comerciais na cidade.
A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), quando
os suspeitos tentaram roubar duas lojas de eletrodomésticos, sendo
uma localizada na avenida Carmindo de Campos. Uma arma de fogo
e um simulacro de pistola foram apreendidas na ocorrência.
Os detidos foram levados à delegacia.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

