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LEITOS LOTADOS

Taxa de ocupação de leitos de UTI’s chega a 75,9%
e liga sinal de alerta

A taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o estado
chegou a 75,9% e preocupa as
autoridades, devido ao crescimento de casos e de internações
nas últimas semanas. Dos 233
leitos disponibilizados na rede
pública, 177 estão ocupados. Há
uma preocupação maior ainda,
porque a rede privada também já
está com superlotação.
Por outro lado, o governo do Estado anunciou ontem
mais de 30 leitos no Hospital
Metropolitano e a Prefeitura de
Cuiabá montará outros 30 no antigo pronto-socorro, hospital de
referência para o atendimento de
pacientes com Covid-19.
A preocupação é maior
no interior. Isto porque o governo estadual tem, atualmente,

120 leitos para atender todo o
estado e alguns municípios não
possuem sequer uma UTI. Sendo assim, o governo planeja aumentar em até 100 leitos nas demais cidades do estado, só que
isto ainda depende de parcerias,
equipamentos, equipes de profissionais.
á uma dificuldade em
conseguir recursos tanto humanos quanto materiais para atender a demanda. O estado ampliou inclusive o pagamento dos
plantões para fidelizar alguns
profissionais e tentar atrair mais.
Até mesmo empresas especializadas em terceiriza mão de obra
médica ou de enfermagem estão
encontrando dificuldade. Outro
problema é o adoecimento destes profissionais que acabam
sendo infectados durante a ação.
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ESCÂNDALO

Secretária de Saúde é alvo da PJC por superfaturamento nas compras para combate à Covid-19
A secretária de Saúde de Rondonópolis, Izalba Diva de
Abulquerque, e a responsável pelo Departamento de Administração
e Finanças da Secretaria, Vanessa Barbosa Machado, foram alvos
da Operação Stop Loss, deflagrada nesta terça-feira (16) pela Polícia
Judiciária Civil. A ação apura o superfaturamento e outras irregularidades na aquisição de materiais de consumo para o combate à pandemia da Covid -19 pela Prefeitura do município, com dispensa de
licitação.
Autorizadas pelo Tribunal de Justiça, estão sendo executadas medidas cautelares de afastamento do exercício da função,
proibição de contato entre os investigados e de acesso às dependências da Secretaria Municipal de Saúde contra duas servidoras da
Prefeitura.
O procedimento investigado destinou-se à aquisição de papel toalha e papel higiênico da empresa R. Merlim Rocha da Silva
– ME, com nome fantasia Papelaria Art Papel, em março de 2020. Foram adquiridas 8.500 unidades de um “combo” de papel toalha contendo cada um 8 pacotes com 2.000 folhas, bem como a aquisição de
17.000 rolos de papel higiênico com 60m cada um, totalizando o valor
de R$ 715.870,00. Além da enorme quantidade de unidades adquiridas, foi verificado sobrepreço de 48% na compra de papel higiênico
e de 60% na compra de papel toalha.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

CRESCE EM RITMO ACELERADO
MT tem 6390 casos confirmados de coronavírus
e 223 mortes

O número de casos confirmados de coronavírus em Mato
Grosso é de 6.390 casos e 223 óbitos em decorrência do coronavírus
da covid-19. Nas últimas 24 horas foram 286 novas confirmações e
10 mortes. Os dados são do boletim divulgado pela Secretaria de
Estado de Saúde nesta segunda-feira (15).
Os óbitos mais recentes envolveram residentes de Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande, Sinop, Canarana,
Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Do total confirmado, 3.485 estão em isolamento domiciliar
e 2.386 estão recuperados, o que representa 37%, número que caiu
nos últimos dias. Este percentual de pessoas curadas já chegou a ser
de 80% em Mato Grosso. E de acordo com o secretário de Saúde,
Gilberto Figueiredo, o estado ainda não está no pico da doença.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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COVARDIA

Casal é preso por agredir a nora em Várzea Grande

Em Várzea Grande, um casal foi preso pela Polícia Militar
por agredir a nora, no bairro Centro. O homem (44 anos) e a mulher
(41) queriam pegar o neto, filho da vítima, que se recusou entregar a
criança aos suspeitos que haviam ingerido bebida alcóolica. O caso
ocorreu no domingo (14) à noite.
Os policiais foram acionados via 190 para verificar a ocorrência de lesão corporal, no centro da cidade. Na residência onde ocorreu o fato, a vítima relatou que seus sogros haviam ingerido bebida
alcóolica e que ao se recusar entregar o seu filho aos sogros, ela foi
agredida e que entraram em luta corporal.
A mulher contou ainda que a sogra a agrediu, jogando uma
garrafa de água em seu rosto, ela também sofreu escoriações no
braço esquerdo, segundo a vítima, os suspeitos a seguraram forte
pelos braços a jogando sobre uma mesa. O casal foi preso por lesão
corporal e entregue à Central de Flagrantes.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

DELIVERY

Carro carregado com celulares e drogas que seriam
lançados na PCE é interceptado
Policiais da Força Tática prenderam dois homens que lançariam celulares e drogas para dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE), na madrugada desta terça-feira (16). A Força Tática realizou
a abordagem de dois homens em um veículo Ford Fiesta e durante
a vistoria no carro encontraram diversos celulares ensacados, junto
com carregadores e mais porções de substância análoga à maconha
e pasta base.
Os suspeitos confessaram que iriam jogar o material para
dentro da PCE, onde haveriam receptores. Um deles informou ainda
que na sua residência, localizada no bairro Pedra 90, haveria mais celulares e uma pistola. Além disso, um dos suspeitos apresentou mandado de prisão em aberto.
Na casa foram localizadas a pistola com o logotipo da PJC,
modelo 940 e mais munições .40. Os suspeitos foram encaminhados
para Central de Flagrantes.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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ESCOLHAS DIFÍCEIS
Mauro e Emanuel discutem novos leitos, testes em massa e protocolos de atendimento
Ampliação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva, criar
um novo protocolo de atendimento, aumentar a testagem e o tratamento precoce foram os assuntos debatidos na reunião entre o governador Mauro Mendes (DEM) e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro
(MDB), que deixaram as diferenças de lado, fumaram o cachimbo da
paz e agora irão trabalhar em conjunto para salvar as vidas dos mato-grossenses na luta contra a covid-19.
A doença avança de maneira assustadora nas últimas semanas. Aumento expressivo de casos, mortes e internações fizeram com
que o sinal vermelho de alerta fosse ligado principalmente pelo governo do Estado devido à taxa de ocupação das UTI’s.
Testagem em massa:
O prefeito disse que fechou uma parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e passará a realizar o chamado teste
ouro, que é o PCR, numa média de 300 por dia para garantir mais
eficiência no monitoramento dos pacientes tanto em casa, quantos internados na enfermaria que estariam ainda em fase menos aguda da
doença..
Protocolo de atendimento:
O secretário de Estado de saúde, Gilberto Figueiredo, alertou que muitos casos estão chegando já em condições irreversíveis
e o paciente nem passa pela enfermaria, indo direto para a UTI. Isso
levantou outra pauta na reunião: a mudança no protocolo de atendimento. Inicialmente foi divulgado para que pacientes só buscassem
unidades de saúde quando já estivesse com grande dificuldade na
respiração, mas isto se mostrou ineficaz, de acordo com o secretário.
Tratamento precoce:
Ainda será debatido por uma junta médica - que deve reunir profissionais do estado, da capital e até o CRM, para melhorar as
condições de atendimento aos pacientes no estágio inicial da doença
e discutir o tratamento medicamentoso logo no começo dos sintomas,
para tentar evitar o agravamento da doença.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

FINALMENTE

Caixa libera consulta ao valor e data de
novos saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (15)
a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador.
O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque
emergencial e quando o valor será creditado por meio do site fgts.
caixa.gov.br ou por meio do Disque 111. A consulta poderá ser feita
também pelo aplicativo FGTS e pelo Internet Banking da Caixa a partir
de sexta-feira (19).
Ao fazer a consulta por app ou no site, o trabalhador também
poderá optar por não fazer o saque emergencial ou ainda por devolver
o valor para a conta do FGTS caso o crédito já tenha ocorrido. O trabalhador que escolher não fazer o saque emergencial deve informar a
Caixa pelo menos dez dias antes da data de crédito prevista.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

