
 Se a disseminação do 
novo coronavírus não for con-
trolada nas próximas semanas, 
a população de Cuiabá poderá 
viver em isolamento total - medi-
da conhecida como “lockdown”. 
 O termo em inglês gan-
hou os noticiários nos últimos 
meses em razão da pandemia 
do vírus, que, altamente con-
tagioso, já fez mais de quatro 
milhões de vítimas em todo o 
planeta. Na tradução, a palavra 
significa que será feito o bloqueio 
total de uma área. E ele tem sido 
cogitado e implantado em de-
terminados estados brasileiros.  
 Em Cuiabá, segundo 

o prefeito, a medida não é des-
cartada, mas também não tem 
a necessidade de ser coloca-
da em prática neste momento.  
 “O lockdown é uma 
medida extrema. Estamos ven-
do alguns países e estados já 
ensaiando, mas ela só vai se 
fazer necessária se tivermos o 
caos total ou ameaça do caos 
total. Mas para proteger a saú-
de e a vida da população cuia-
bana eu lanço mão de qualquer 
medida”, destacou o prefeito. 
 Cuiabá tem quase 200 
casos confirmados e duas mor-
tes. 
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LOCKDOWN

Emanuel não descarta “lockdown” em Cuiabá

Presidente da Câmara é notificado
e Abilio retorna para o Legislativo

 Após quatro dias sendo procurado, o presidente da Câ-
mara de Cuiabá, Misael Galvão (PTB), foi notificado da decisão 
que determina o retorno imediato do vereador Abilio Júnior (Po-
demos). Ele foi encontrado em um posto de gasolina, mas em 
nota alegou que não estava fugindo e ele mesmo fez contato 
com o oficial de justiça para receber o comunicado do Judiciário.  
 Misael já comunicou que irá recorrer da decisão e o 
Parlamento deve ingressar com o recurso ainda esta sema-
na. Em contrapartida, o suplente de Abilio, Oseas Machado, 
autor do pedido de cassação, impetrou um agravo para ten-
tar evitar o retorno do parlamentar, mas teve o recurso negado.  
 Agora Abilio retorna e já prometeu apresentar requerimento 
para nova CPI que deve investigar os gastos no combate ao corona-
vírus. 

O JOGO VIROU
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Estelionatário tenta aplicar golpe em mulher
e acaba preso

 Um homem foi preso nessa segunda-feira (11) pelo cri-
me de estelionato, no bairro Araés, em Cuiabá. Uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada via rádio para deslocara até o Pos-
to Bom Clima, onde se encontrava uma vítima de estelionato. 
 Ao chegar no local, a mulher informou que o suspeito te-
ria vendido um terreno para ela pelo valor de R$20 mil, sendo que 
ela já havia pago R$17 mil ao suspeito, porém ela descobriu que 
o suspeito havia vendido o mesmo terreno para outras pessoas. 
 A vítima registrou o boletim de ocorrência e marcou o paga-
mento do valor restante em frente à rodoviária e  acionou a polícia. 
Os policiais e a vítima foram até o local combinado e prenderam o 
homem. O suspeito confessou o crime e informou que no hotel onde 
estava hospedado haviam mais R$15 mil. Os policiais foram até o 
local onde encontraram o valor, que segundo o próprio suspeito é 
parte do valor pago pela vítima. O homem foi levado à delegacia. 

GOLPISTA
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Expediente

PM encontra entorpecente dentro de tanque de
combustível e dupla é presa

 Para por comida na mesa os moradores de Cuiabá tiveram 
que gastar mais em abril, se comparado com o mês anterior, infor-
ma um levantamento feito pelo Instituto Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea). O aumento da cesta básica, que são os 
alimentos consumidos diariamente, teve uma alta de 5% no período. 
 O tomate e batata foram os que mais registraram alta. Am-
bos resultados foram causados pela diminuição das ofertas desses 
alimentos durante o mês. O terceiro produto que mais sofreu aumento 
no período, foi o leite com acréscimo de 9%. A carne, por sua vez, 
teve seu preço alterado com mais de 3% nas gondolas dos açougues. 
Já a banana, a farinha e o café em pó foram os únicos produtos que 
ficaram mais baratos no mês. Sendo que o primeiro teve baixa de 3% 
e os demais, 2%.

COMBUSTÍVEL DIFERENCIADO
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ALMT compra 200 testes para deputados que tiveram 
contato com infectado por covid

 Um homem foi preso nessa segunda-feira (11), com 
1kg de maconha em uma mochila de entregador, em Rondo-
nópolis (216 km distante de Cuiabá). Ele foi detido suspeito de 
cometer o crime de tráfico de drogas na modalidade delivery.  
 Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o sus-
peito foi visualizado com mochila de entregador em uma mo-
tocicleta próximo ao campo de futebol do bairro Monte Líba-
no. Ele foi abordado e encontrado aproximadamente 1kg de 
substância análoga à maconha e cerca de R$ 750 em dinhei-
ro. Segundo o suspeito o entorpecente seria entregue na região.  
 Ele indicou ainda que na residência teria mais entorpecente. 
No local foi encontrado dentro da geladeira 14 tabletes de substância 
análoga à maconha e uma sacola com porção de mesma droga, bem 
como outros 11 tabletes no rack de televisão do quarto do suspeito, 
além de dinheiro. O entorpecente foi pesado e totalizou aproximada-
mente 22kg. O suspeito foi levado à delegacia.

DE “MALAS” PRONTAS
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Homem posta notícia falsa sobre coronavírus
em MT e acaba preso

 O caso ocorreu na cidade de Carlinda, interior de Mato Gros-
so, mas que serve de alerta para que entenda que compartilhar fake 
News é crime. No atual momento de pandemia, a informação pode 
salvar vidas, mas uma notícia falsa, pode gerar até a morte de alguém.  
 O homem preso tem 26 anos e vai responder por denunciação 
caluniosa. Ele divulgou a falsa informação por meio do WhatsApp. Os 
policiais militares foram procurados pelo secretário de Saúde do Muni-
cípio que informou que havia recebido pelo WhatsApp a informação fal-
sa sobre a propagação do novo coronavírus em Carlinda. A mensagem 
na internet também ofendia e fazia acusações às autoridades locais.  
 O homem foi localizado e justificou que ouviu as informações 
na rua e decidiu fazer a postagem, mas não soube dizer quem teria 
contado a “fake news” na cidade. O suspeito foi detido e conduzido à 
delegacia para prestar esclarecimentos.

O MENTIROSO!
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Proposta na Assembleia cria benefício de R$ 2,5 mil para 
professores contratados do estado

 Uma proposta de auxílio emergencial para os pro-
fessores contratados da rede estadual de ensino foi apre-
sentada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).  
 O projeto de lei, que prevê um benefício mensal de 
R$ 2,5 mil por trabalhador, é de autoria do deputado esta-
dual Wilson Santos (PSDB), e vem como alternativa a outro 
projeto que previa a contratação retroativa dos profissionais.  
 Atualmente, segundo os deputados da ALMT, mais de dois 
mil professores interinos estão sem contratos com o governo do Es-
tado, em razão das medidas de prevenção ao novo coronavírus, que 
suspenderam o processo de atribuição de aulas no mês de março.

UM SOCORRO AOS PROFESSORES

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


