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QUARENTENA!
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Governo recomenda suspender transporte
intermunicipal, cancela visita nos presídios

e avalia redução de expediente
 O governador Mauro Mendes (DEM) também anunciou no-
vas medidas que devem alterar ainda mais a rotina da população, 
dentre eles, está a recomendação que as empresas de transporte 
coletivo intermunicipal suspendam as atividades ou, caso seja manti-
do, sejam adotadas medidas de higienes no interior do veículo. Além 
disso, ele cancelou as visitas nos presídios por 15 dias. O governo 
realiza ainda um estudo para verificar quais medidas serão adotadas 
com relação ao expediente que poderá ser reduzido ou até mesmo 
suspenso. 

GOVERNADOR TAMBÉM TOMA MEDIDAS

 Apesar de todas as 
mudanças devido à transmissão 
do coronavírus, a Prefeitura de 
Cuiabá optou por manter a me-
renda escolar, mas determinou 
que sejam entregues para as 
famílias cadastradas no Bol-
sa família. O prefeito Emanuel
Pinheiro (MDB) anunciou hoje 
as novas medidas adotadas pelo 
município para conter a prolife-
ração da doença. 
 Ainda no âmbito da 
educação, o prefeito suspendeu 
o programa “bom de bola, bom 
de escola” e todos os outros 
que possam implicar em aglo-
meração de crianças e adoles-
centes, além das atividades nas 

creches municipais. Emanuel 
também determinou a disponibi-
lização de materiais virtuais de 
aulas de reforço para os alunos 
matriculados no ensino funda-
mental e na Educação de Jovens 
e Adultos.
 Na pasta de Assistên-
cia Social, o decreto limitou a 
lotação máxima no Restaurante 
Popular para até 50 pessoas, e 
suspendeu o programa Siminina. 
Quanto à Mobilidade Urbana, o 
prefeito determinou a suspensão 
do passe livre para estudantes e 
idosos, bem como da tarifa social 
- válida apenas nos dias de feria-
dos.
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Passe livre está suspenso, ônibus serão higienizados e me-
renda será mantida

PREFEITURA TOMA MEDIDAS 
CONTRA PROPAGAÇÃO DO COVID-19 

Igrejas, cinemas e academias param, condomínios 
proíbem festas e órgãos públicos alteram expedientes

 Para evitar a propa-
gação do novo coronavírus (Co-
vid-19), que foi classificado como 
pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), diver-
sas entidades no país já ado-
taram medidas de prevenção. 
Em Mato Grosso não foi dife-
rente: shoppings alteraram seus 
horários, escolas, academias e 
cinemas fecharam as portas e 
até condomínios já começaram a 
proibir as reuniões sociais. 
As medidas de prevenção tam-
bém vão afetar o comércio da 
Capital. 
 Nesta quarta-feira, a 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) recomendou que o comér-
cio altere o horário de funciona-

mento para das 10h às 18h. Ou-
tra orientação passada foi para 
que os comerciantes limitem a 
entrada e a quantidade de produ-
tos a serem adquiridos por pes-
soa. Os shoppings da Capital já 
começaram a alterar os horários 
de funcionamento. 
 Alguns órgãos públicos 
também já paralisaram o aten-
dimento como é o caso da De-
fensoria Pública. O Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso instituiu 
o regime de teletrabalho e fechou 
as portas do Palácio da Justiça, 
Fóruns e quaisquer dependên-
cias do serviço judicial. Ministério 
Público também segue para re-
dução de expediente e rotativida-
de entre os funcionários. 

CORONAVÍRUS
AFETA ROTINA
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Expediente

Charges

Saiba tudo sobre o novo coronavírus
e a doença que ele provoca

 A cada dia novos casos de Covid-19, doença respiratória 
causada pelo novo coronavírus, se confirmam no mundo. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de coronavírus como 
uma pandemia. O termo é utilizado quando uma epidemia – grande 
surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes 
com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há 
mais de 115 países com casos declarados da infecção.

Veja o que se sabe sobre a pandemia e sobre o vírus até agora
no site www.leiagora.com.br

O QUE SE SABE ATÉ AGORA?

Mato Grosso contabiliza 25 casos
suspeitos de coronavírus

 A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, nesta 
quarta-feira (18), outras duas suspeitas de coronavírus em Mato Gros-
so. Atualmente, há 25 casos suspeitos monitorados no Estado, não 
existindo casos oficialmente confirmados da doença. As ocorrências 
que levantam a suspeita do COVID-19 estão em Lucas do Rio Verde 
(1), Aripuanã (2), Araputanga (4), Cuiabá (6), Nova Xavantina (2), Ron-
donópolis (4), São José do Rio Claro (1), Sinop (1), Ipiranga do Norte 
(1), Campo Verde (1), Campo Novo do Parecis (1) e Cáceres (1).

JÁ SÃO 25 SUSPEITOS
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