
Ano I - nº 48 - Terça-feira, 14 de Abril de 2020

124  CIDADES DE 
MT NÃO REGISTRAM

 Até o momento a maio-
ria dos municípios de Mato Gros-
so ainda não registrou nenhum 
caso de coronavírus. Das 141 
cidades no estado, apenas 17 
possuem casos confirmados da 
Covid-19 e 124 estão ‘livres’ da 
doença. Os dados são da nota 
informativa divulgada nessa se-
gunda-feira (13).
 Mato Grosso tem 134 
casos confirmados de corona-
vírus, sendo a grande maioria, 
em Cuiabá, com 72, seguida de 
Rondonópolis com 22, Sinop que 
tem 11, Várzea Grande com 6, 
Tangará da Serra com 5. Já os 
municípios como São José dos 
Quatro Marcos, Cáceres, Ari-
puanã contam com dois casos 
cada. Além disso, outras nove 

cidades possuem um caso ape-
nas. São elas:  União do Sul, Pri-
mavera do Leste, Nova Mutum, 
Nova Monte Verde, Lucas do Rio 
Verde, Lambari D’Oeste, Cana-
rana, Campo Novo do Parecis, 
Alta Floresta. Nos municípios 
de Pontes e Lacerda, Chapada 
dos Guimarães e Rondonópolis 
tiveram casos de residentes de 
outros Estados.
 A diferença no núme-
ro de casos tem feito com que 
cada prefeitura adote medidas 
diferentes para conter a pande-
mia, como é o caso de Cuiabá, 
Várzea Grande e Chapada dos 
Guimarães, que além de serem 
próximas, é constante que mora-
dores destas três cidades transi-
tem entre elas.
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CASOS DE CORONAVÍRUS
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 É claro que o assunto do momento é o coronavírus, no entan-
to, muitas outras doenças continuam existindo e matando pessoas no 
estado, dentre elas, a dengue, zika, chikungunya, além da Influenza 
A, que tem sintomas semelhantes à Covid-19. No entanto, os boletins 
epidemiológicos não ficam mais disponíveis no site da Secretaria de 
Estado de Saúde como era comum até o ano de 2018. Agora é pre-
ciso solicitar por email, uma informação que é pública, e ainda assim 
quando enviado os dados são com meses de atrasos. 
 De acordo com o boletim nacional, Mato Grosso está dentre 
os cinco estados com maior incidência de casos de dengue, classifi-
cado como risco A, e pelo menos cinco mortes já foram confirmadas 
e outras ainda aguardam a conclusão dos exames. Já os dados da 
H1N1, o último boletim repassado é de final de fevereiro e a Secretaria 
de Estado de Saúde informou que dispõe no momento de dados de 
série histórica de Influenza em Mato Grosso no período de 2017 até 
as semanas de 1 a 9 do ano de 2020 (até fevereiro), sendo os dados 
deste ano ainda parciais e com registros somente de casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sem registros de dados dos 
vírus da Influenza (H1N1, H3N2 e Influenza B). 
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AFINAL DE CONTAS, QUANTOS JÁ
MORRERAM PELO CORONAVÍRUS ?

H1N1, DIABETES, CHIKUNGUNYA,
DENGUE, ACIDENTES, VIOLÊNCIA...

FALTA DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO
E DA SECRETARIA DE SAÚDE PREJUDICA
IMPRENSA NAS INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO 
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Expediente

Dez partidos já possuem pré-candidatos
a prefeito de Cuiabá

 Ainda nem sabe se realmente terá eleição municipal este ano 
devido à pandemia de coronavírus que chegou no Brasil e desde fe-
vereiro vem preocupando autoridades e tem no isolamento social uma 
das medidas mais eficientes até o momento. No entanto, nem mesmo 
a nova doença tem reduzido os debates que nos bastidores continuam 
a ocorrer nem que seja virtualmente. Até o momento, pelo menos 10 
partidos devem lançar candidatos a prefeito na capital. 
Dentre as legendas que devem ter candidatos estão o MDB, DEM, 
Patriota, Cidadania, Podemos, PSDB, PT, PDT, PSOL e Pros. 

POLÍTICA
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População pode buscar informações sobre
‘coronavoucher’ em Centro de Assistência 

 Para evitar que a população mais carente seja enganada por 
estelionatários ou golpistas, a prefeitura determinou que as 14 unida-
des dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) continuem 
em funcionamento para que possam atender o cidadão e ajudar com 
informações sobre o auxílio emergencial anunciado pelo Governo Fe-
deral, conhecido como ‘coronavoucher’. O benefício foi criado para 
auxiliar os trabalhadores informais afetados pela crise do novo coro-
navírus.

CORONAVOUCHER
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Saque em dinheiro do auxílio
emergencial começa dia 27

 Benefício de R$ 600 pagos a trabalhadores de baixa renda 
afetados pela pandemia de coronavírus, o auxílio emergencial co-
meçará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. A Caixa Econô-
mica Federal, responsável pelos pagamentos, anunciou o novo calen-
dário na noite dessa segunda-feira (13).
 Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do be-
neficiário. As retiradas ocorrerão no dia 27 para os nascidos em janeiro 
e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os 
nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em 
maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacaram o 
benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5

DINHEIRO NA MÃO!
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Prefeitura estuda reabertura do comércio
de maneira gradativa

 O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), recebe hoje 
um plano emergencial realizado pelos empresários do comércio que 
apresenta medidas para flexibilizar o decreto que determinou a parali-
sação das atividades comerciais no município em decorrência do novo 
Coronavírus. 
 A proposta da categoria é garantir a abertura do comércio em 
horário reduzido de funcionamento das 9h às 17h, e ainda retornar o 
horário normal de funcionamento de supermercados e conveniências, 
mas no sistema de pegue e leve. O prefeito estuda a possibilidade de 
retornar gradativamente as atividades, que inicialmente estão suspen-
sas até dia 21. 

“PEGUE E LEVE”
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