
 O cidadão que descum-
prir o toque de recolher imposto 
pela Prefeitura de Cuiabá poderá 
ser multado em R$ 609. A multa, 
entretanto, será aplicada apenas 
em caso de resistência ou des-
obediência, conforme determina 
o decreto baixado pelo prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB).
 “Somos uma gestão 
humanizada. Então, a primeira 
abordagem será sempre o diá-
logo. Havendo justificativa, os 
supostos infratores serão orien-
tados. Em casos extremos, a 
pessoa será autuada, será con-
duzida à delegacia para provi-

dências. Também existe multa, 
há enquadramento legal confor-
me a lei nº 004/92”, explicou o 
coronal Leovaldo Sales, secre-
tário de Ordem Pública.
 No primeiro dia em que 
o Toque de Recolher começou a 
valer, por exemplo, uma pessoa 
foi multada por descumprir o de-
creto. Conforme informações da 
assessoria de imprensa da Pre-
feitura de Cuiabá, um cidadão 
promoveu uma festa no bairro 
Parque Geórgia com aglome-
ração de aproximadamente 30 
pessoas, todas sem máscara de 
proteção, inclusive.
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“BOBEOU É MULTA!”

Cidadão que descumprir toque de recolher pode pagar 
multa de R$ 609

Por corrupção, Éder Moraes é condenado a 18 anos de 
prisão e deve pagar R$ 52 milhões

 O ex-secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, 
Éder Moraes, foi condenado a mais 18 anos e oito meses de prisão, 
acusado de ter praticado peculato e corrupção passiva quando esta-
va no Executivo. 
 Segundo as investigações do Ministério Público Federal 
(MPF), Éder teria procurado o empresário José Geraldo de Saboia 
Campos para negociar a quitação de uma dívida que Mato Grosso 
tinha com suas empresas.  O então secretário de Fazenda teria feito 
a proposta de que, em troca da retirada da ação judicial contra o Es-
tado, ele liberaria o pagamento. Contudo, para isso, receberia parte 
do valor de volta. 
 De acordo com a decisão judicial, assinada em 10 de junho 
pelo do juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal, o pagamento foi 
feito em duas parcelas, sendo uma de R$ 6,8 milhões e outra de R$ 
10,6 milhões. Depois o empresário devolveu cerca de R$ 5,5 milhões 
por meio de transferência para oito empresas, indicadas por Éder 
Moraes. 

CONDENADO
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Eleições municipais são adiadas e data prevista para 
primeiro turno é 15 de novembro

 O adiamento das eleições municipais de outubro deste ano 
já é ponto pacificado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o 
Congresso Nacional devido a pandemia do novo Coronavírus (Co-
vid-19). O pleito deverá ser realizado em 15 de novembro. A diver-
gência é quanto a data do segundo turno. Parte defende que seja em 
29 de novembro, já outra parte em 06 de dezembro.
 Assim que houver um consenso quanto a este ponto, o Con-
gresso elaborará uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
para regulamentar a alteração, a qual deverá ser aprovada pela Câ-
mara de Deputados e pelo Senado Federal.
 A expectativa é que a medida seja aprovada até o final do 
próximo mês, tendo em vista o prazo para realização de convenções 
partidárias que, conforme o calendário eleitoral atual, vai do dia 20 
de julho a 5 de agosto. Além da alteração na data das convenções 
deverão ocorrer mudanças no calendário eleitoral e novos prazos, 
inclusive, para desincompatibilização devem ser debatidos.

NOVA DATA
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Expediente

Bêbado, homem finge ser policial
e ameaça dona de conveniência com revólver

 Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (18), 
no bairro São Sebastião 2, em Rondonópolis, suspeito de ameaçar a 
proprietária de uma conveniência com uma arma de fogo e mentir que 
seria policial.  
 A Polícia Militar foi informada de que haveria um homem 
armado em uma conveniência e que o suspeito teria se identificado 
como policial e estava com a arma de fogo nas mãos, ameaçando as 
pessoas. No local, o suspeito foi abordado e com ele encontrado um 
revólver calibre 38, com 05 munições intactas. 
 A equipe perguntou se o suspeito era policial e o homem 
confirmou, no entanto, ao checar a documentação oficial, ele falou a 
verdade e disse que não era agente. A vítima relatou que o suspeito 
apontou a arma em sua direção e a ameaçou por diversas vezes. Os 
relatos foram confirmados por uma testemunha. O suspeito teve que 
ser algemado, por estar em visível estado de embriaguez. Ele foi preso 
e encaminhado à delegacia.

BÊBADO E DISSIMULADO
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MT chega a 7361 casos confirmados
e 272 mortes por coronavírus

 Nas últimas 24 horas, Mato Grosso somou mais 487 casos 
novos de coronavírus e contabilizou um total de 7.361 confirmações. 
Também foram mais 22 mortes, com isso, o estado acumula 272 óbi-
tos em decorrência da Covid-19 até esta quarta-feira (17). Os dados 
são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).
 As 22 mortes mais recentes envolveram residentes de Vár-
zea Grande (7), Rondonópolis (2), Nossa Senhora do Livramento (1), 
Sinop (2), Cuiabá (4), Guarantã do Norte (1), Nova Lacerda (1), Cam-
po Novo do Parecis (1), Nova Mutum (1), Santo Afonso (1) e Sorriso 
(1). Do total de casos confirmados, 4.125 estão em isolamento domi-
ciliar e 2.618 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos 
e descartados para a Covid-19, há 190 internações em UTI e 171 em 
enfermaria. Isto é, a taxa de ocupação está em 76,6% para UTIs e em 
21% para enfermarias.

NÚMEROS ATUALIZADOS
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Após se passar por testemunha, homem é preso por 
matar vítima com 70 facadas

 Um homem suspeito de ter assassinado um pessoa com 70 
facadas no mês de maio acabou preso nesta semana em Vila Bela da 
Santíssima Trindade (500 km a oeste de Cuiabá). O curioso do caso 
é que o suspeito foi a primeira pessoa a ser ouvida nas investigações, 
simulando ser testemunha dos fatos e imputando o crime a outra pes-
soa. O delegado de Vila Bela, Maurício Maciel, após investigação so-
bre o homicídio que vitimou Francisco Massai, 54 anos, representou 
pela prisão do suspeito, deferida pelo juízo da comarca. O mandado 
de prisão foi cumprido na terça-feira (16).
 A vítima foi morta no dia 08 de maio com 70 perfurações de 
arma branca. A Polícia Civil ouviu outras testemunhas e obteve indí-
cios suficientes da autoria do suspeito e de que ele havia mentido nas 
declarações prestadas. 

LOBO EM PELE DE CORDEIRO
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MEC autoriza aulas online em 2020
e UFMT aprova ‘flexibilização’

 Universidades federais podem voltar às aulas durante o ano 
letivo de 2020, mas online. Uma portaria publicada pelo Ministério da 
Educação (MEC) autoriza a substituição das aulas presenciais no en-
sino superior por aulas em meios digitais. A medida vale até o dia 
31 de dezembro ou enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).
 Nessa direção, a Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) aprovou, na tarde de ontem (16), a flexibilização das ativida-
des de graduação, possibilitando a retomada das aulas nos cursos 
que aprovarem, em colegiado, a oferta de disciplinas com o uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação durante período de isola-
mento social. 
 “Agora deve-se unir esforços para aprovar um Plano de In-
clusão Digital para garantir acesso aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade e desenvolver metodologias que possam auxiliar na 
inclusão de discentes com deficiência, garantindo o acesso ao ensi-
no nos Cursos que adotarem e implementarem a proposta”, finaliza 
a pró-reitora de Ensino de Graduação, professora Lisiane Pereira de 
Jesus.

FLEXIBILIZAÇÃO
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é adiada para segunda-feira

 Sem garantir a maioria para aprovar a Reforma da Previdên-
cia, a base do governo acabou adiando a votação para segunda-feira e 
trabalha para garantir um consenso e assim fazer com que a proposta 
seja aprovada. Ocorre que desde a votação do primeiro projeto, que 
reajustou a alíquota de 11% para 14%, o governo acabou perdendo 
voto, como do deputado Elizeu Nascimento (DC). Ele se sentiu traído 
pelo governador Mauro Mendes (DEM), já que na época votação pela 
proposta com a garantia de que os militares ficassem de fora da refor-
ma, no entanto, não foi isso que ocorreu. 
 Em janeiro, quando foi aprovada a reforma, o governo garan-
tiu 16 votos favoráveis. No entanto, no cenário atual pelo menos 11 
deputado estariam contra a proposta encaminhada. Com isso, mesmo 
garantindo 13 votos, o projeto não passa, por se tratar de uma Propos-
ta de Emenda Parlamentar e precisar de 14 votos favoráveis. 

SERVIDORES ANSIOSOS
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