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PREFEITO PRORROGA IPTU

 Um novo decreto publi-
cado nesta quinta-feira (16) pre-
vê a prorrogação do pagamento 
da primeira parcela do IPTU que 
venceu nesta semana para 13 
de junho. Além disso, o prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 
(MDB), prorrogou por seis meses 
o vencimento do ISSQN para as 
atividades de hospedagem, tu-
rismo, viagens e congêneres, 
serviços de diversões, lazer, en-
tretenimento e congêneres, pro-
fissionais autônomos.
 Apesar da demora na 
decisão de prorrogar o venci-
mento do imposto, Emanuel 

explicou que precisava de uma 
análise técnica da equipe econô-
mica. De acordo com o prefeito, 
Cuiabá deixará de arrecadar R$ 
10 milhões por mês. 
 Em uma transmissão 
online nesta quinta, Pinheiro ex-
plicou ainda que estuda liberar o 
comércio de maneira gradativa 
para evitar aglomeração, mas 
ainda não anunciou como fun-
cionará esta liberação. O decreto 
municipal prevê o fechamento do 
comércio até dia 21. Um novo 
documento deve ser emitido para 
determinais quais segmentos es-
tarão liberados para funcionar. 
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E ESTUDA REABERTURA 
GRADATIVA DO COMÉRCIO

Foto: PREFEITURA DE CUIABBÁ

 O número de casos de coronavírus em MT é de 151, mas só 
3.9% dos pacientes estão internados, ou seja, seis deles, e outros 42 
já se recuperaram da doença. O que representa uma taxa de sucesso 
no tratamento de 27.8%.  O quinto óbito pela Covid-19 foi confirmado 
na manhã desta quinta-feira (16) e trata-se de um paciente de Cuiabá. 
Esta é primeira morte registrada na capital que tem 52% dos casos de 
coronavírus. 
 Considerando o número de casos confirmados em Mato 
Grosso, 62% dos diagnosticados são do sexo feminino e 38% mascu-
lino; além disso, 84 pacientes têm faixa etária entre 36 a 55 anos. 
Os casos confirmados estão em Cuiabá (79), Rondonópolis (23), 
Sinop (11), Várzea Grande (7), Tangará da Serra (5), São José dos 
Quatro Marcos (4), Primavera do Leste (4), Cáceres (2), Aripuanã (2), 
União do Sul (1), Pontes e Lacerda (1), Nova Mutum (1), Nova Monte 
Verde (1), Lucas do Rio Verde (1), Lambari D’Oeste (1), Conquista 
D’oeste (1) Canarana (1), Campo Novo do Parecis (1), Alta Floresta 
(1) e em residentes de outros Estados (4).
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151 CASOS, 5 VÍTIMAS FATAIS
6 PACIENTES, 42 RECUPERADOS

Foto: Tchelo Figueredo
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Expediente

Senado publica cassação de
Selma no Diário Oficial

 A Mesa Diretora do Senado publicou no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira (16) a decisão que culminou na perda do man-
dato da juíza Selma Arruda (Podemos), que teve o mandato cassado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no final do ano passado. Com 
isso, o cargo foi declarado vago e a ex-magistrada deixa oficialmente 
de fazer parte do Senado, após pouco mais de um ano exercendo o 
mandato. 
 Agora, a Mesa Diretora deve convocar o ex-vice-governador 
Carlos Fávaro (PSD) para assumir a vaga interinamente. Ele foi o ter-
ceiro colocado na eleição em 2018 e deve permanecer no cargo até a 
realização de nova eleição, que foi adiada e ainda não tem data para 
acontecer. 

POLÍTICA
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Saque em dinheiro
 O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no 
próximo dia 27. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento 
do beneficiário. 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 
sacarem o benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezem-
bro, no dia 5.

FELIZES OS NASCIDOS EM JANEIRO
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Segunda etapa da vacinação
contra gripe inicia hoje

 Começa nesta quinta-feira (16) a segunda fase da Campan-
ha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Nesta etapa, o Ministério 
da Saúde ampliou de cinco para dez o número de grupos prioritários 
para a vacinação, a fim de proteger de forma antecipada a população 
contra as gripes virais, além de minimizar o impacto da procura por 
serviços de saúde.
 Devem ser vacinados na segunda fase os profissionais das 
forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras condições clinicas específicas, caminho-
neiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores), 
trabalhadores portuários, povos indígenas, adolescente e jovens de 12 
a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberda-
de e funcionários do sistema prisional.

IMUNIZAÇÃO
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Deputados não concordam com multa por falta de
máscara e adiam votação de projeto

 Os deputados estaduais Lúdio Cabral (PT), Elizeu Nascimen-
to (DC) e Wilson Santos (PSDB) pediram vista do projeto de lei que 
prevê multa de R$ 140 para quem for flagrado sem máscara protetora 
em Mato Grosso e devem apresentar uma nova proposta.
 O projeto foi enviado pelo governador Mauro Mendes (DEM) 
na terça-feira (14), tornando lei a obrigatoriedade do uso do item. Se-
gundo o texto, caberá à Polícia Militar, ao Procon e às vigilâncias fis-
calizar o cumprimento da norma. A medida já consta no decreto 437, 
assinado no dia 3 de abril.

OU USA OU PAGA R$ 140
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Caixa paga hoje auxílio emergencial a 3,6 milhões
de beneficiários

 A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta (16) a primeira 
parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a 2,2 milhões de pessoas 
com as informações em dia no Cadastro Único de Programas Sociais 
(CadÚnico). Hoje também começa a ser feito o pagamento a benefi-
ciários do programa Bolsa Família. Serão atendidos 1,3 milhões bene-
ficiários do programa de transferência de renda.

CORONAVOUCHER
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