
 Os empresários e tra-
balhadores do ramo de bares e 
restaurantes de Cuiabá realiza-
ram uma carreata na tarde desta 
segunda-feira (18) pedindo a re-
abertura dos estabelecimentos 
 na capital. A manifestação pro-
vocou aglomeração tanto na saí-
da, que ocorreu na Praça 8 de 
Abril, quanto no encerramento 
na Praça Alencastro. 
 Além disso, os ma-
nifestantes tentaram invadir o 
prédio da Prefeitura de Cuiabá. 
O protesto contou com faixas e 

caixões. Veículos de restaurante 
conhecido, como o Lélis Peixa-
ria, também marcaram presença. 
Numa das faixas os dizeres: 
“aqui jaz um CNPJ e milhares de 
CPF’s”.
 A prefeitura se mani-
festou por meio de nota sobre o 
protesto e informou que tem tra-
balhado para garantir a retoma-
da dos serviços gradativamente. 
O município continua avaliando 
o avanço da doença na cidade 
para tomar novas decisões com 
relação à reabertura dos lugares.
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DESESPERO

Empresários de bares e restaurantes protestam
pela reabertura e provocam aglomeração

Casos de coronavírus atingem 80 bairros em Cuiabá
 A capital mato-grossense é a cidade mais impactada pela 
doença e 80 bairros registram casos de coronavírus, dos cerca de 
300 existentes em Cuiabá. Segundo o acompanhamento, o bairro 
Jardim Imperial é onde mais se concentra pessoas infectadas, com 
16 casos confirmados.  
 Os dados foram disponibilizados pela Prefeitura nesse do-
mingo (17), com o painel de casos de covid-19 (doença causada pelo 
vírus). As informações são da Vigilância Sanitária da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e do Departamento de Geografia da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).
 De acordo o mapeamento, na região do Coxipó o bairro 
mais atingido é o Jardim Gramado, próximo ainda à comunidade São 
Gonçalo Beira Rio, e Praeirinho. Por lá são pelo menos cinco pes-
soas infectadas.  Ainda nas imediações o Jardim das Américas e o 
Jardim Itália também são bairros que apresentam entre cinco e sete 
pessoas infectadas com o vírus, margem que também é monitorada 
nos bairros Bosque da Saúde, Alvorada, Quilombo, Centro Sul, Du-
que de Caxias, Santa Rosa e Jardim Vitória.

PROPAGAÇÃO
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Homem aparece nu em chamada de vídeo;
mãe e filha denunciam assédio

 Mãe e filha estiveram na delegacia de polícia para registrar 
um boletim de ocorrência por assédio sexual. O caso aconteceu no 
bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (216 km distante de 
Cuiabá). 
 Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a adoles-
cente relatou que nesse domingo (17) recebeu várias mensagens do 
suspeito no celular de sua mãe, se passando por ela, começou um 
diálogo com o homem. Em determinado momento, o suspeito fez uma 
chamada de vídeo no banheiro e apareceu completamente nu. Ao per-
ceber que não estava conversando com a adolescente,  mas com a 
mãe da vítima, ele desligou o celular. 
 A mãe da jovem ligou para polícia e acionou uma viatura. Os 
policiais conduziram as vítimas à delegacia para registrar o caso.

PERVERTIDO VIRTUAL
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Expediente

Pai é preso por abandonar filho de 10 anos
 A Polícia Militar conduziu à delegacia um homem (35 anos) 
por abandono de incapaz, no domingo (17), em Várzea Grande. Há 
dois dias, o filho do suspeito, uma criança de 10 anos de idade, estava 
na residência de um desconhecido.
 Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar foram procurados 
pela pessoa que acolheu a criança em sua residência. Ela relatou que 
tentou fazer contato com o pai do menor, mas o suspeito não tomou 
providência. 
 Diante da denúncia, a PM acionou o Conselho Tutelar para 
dar apoio à criança, mas não obteve êxito. Os policiais foram até a re-
sidência do pai do menor e o prenderam, a criança e o suspeito foram 
conduzidos à delegacia. 

PAI APENAS NA HORA DE FAZER
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PM acaba com festa que menores usavam drogas
e recupera veículos roubados

 Três homens foram presos por corrupção de menores, uso 
de droga e receptação, na comunidade do Sucuri, em Cuiabá. Na 
ação policial, uma motocicleta Honda CG Titan vermelha e um Toyota 
Yaris, ambos com queixa de roubo, foram recuperados.  
 Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia descrevia uma 
festa em uma chácara, onde os frequentadores estariam armados, 
usando entorpecente e com presença de menores de idade.  Quando 
os militares chegavam ao local, várias pessoas tentaram fugir a pé por 
uma área de mata e em seus veículos. Foram ouvidos vários disparos 
de arma de fogo que vinham de rumos desconhecidos, além de várias 
garrafas sendo arremessadas nos veículos e viaturas.
 Na fuga, o motorista do veículo Fiat Pálio, ainda tentou atro-
pelar um dos policiais que revidou acertando um tiro no pneu do car-
ro. O veículo ainda seguiu por alguns quilômetros sendo localizado 
abandonado em uma área de mata e logo em seguida, o motorista foi 
contido quando seguia a fuga a pé.  No local da festa ficaram várias 
pessoas que foram abordadas e revistadas, entre elas seis adoles-
centes de 14 a 17 anos. Com o organizador do evento foi encontrado 
em seu bolso duas porções de maconha.  

FESTA ESTRANHA COM GENTE ESQUISITA
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Só vai voltar ao normal se a covid-19 estiver totalmen-
te controlada, avisa Emanuel

 É grande a pressão sobre o prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB), para que bares, restaurantes e shoppings voltem a 
abrir as portas na Capital. A associação do segmento, Abrasel, defen-
de que os espaços não vão ser proliferadores do novo coronavírus. 
As declarações, porém, não são suficientes para mudar entendimen-
to do prefeito.
 De acordo com Emanuel, o planejamento inicial era que os 
bares e restaurantes pudessem voltar às atividades a partir do dia 17 
de maio, de forma gradativa, assim como outros setores locais. No 
entanto, a normalidade dos serviços estava condicionada ao número 
de casos de coronavírus em Cuiabá e a capacidade de atendimento 
no sistema de Saúde.
 Nessa última segunda, Cuiabá acumula 293 casos confir-
mados e cinco mortes. Com a retomada do comércio, o número de 
casos na capital voltou a crescer e por isso as medidas restritivas 
para alguns segmentos foram mantidas e o retorno das aulas adiado. 

CIDADE CONTINUARÁ FECHADA
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Sobe para trinta o número de mortos por coronavírus
 O número de mortes cresceu muito na última semana e so-
mente nessa segunda-feira (18) foram confirmadas mais três mortes 
por coronavírus, todas em Cuiabá, fazendo com que o estado che-
gasse ao total de 30 óbitos. Os dados são da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT).
 Dentre as vítimas está a enfermeira Alessandra Bárbara, que 
trabalhava no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. Ela tinha 49 anos 
e estava no grupo de risco, já que tinha diabetes e hipertensão. Ela 
ficou 46 dias internada e não resistiu. Amigos e familiares prestaram a 
última homenagem durante o enterro na tarde de ontem no cemitério 
Parque Bom Jesus de Cuiabá. 
 As outras duas vítimas também eram mulheres e eram sogra 
e nora. Uma delas tinha 57 anos, também tinha doenças crônicas e 
estava internada desde sexta-feira (15) no antigo pronto-socorro de 
Cuiabá, hospital referência para a doença na capital. Já a sobra deu 
entrada na policlínica do Planalto  no domingo em estado grave e 
morreu aos 79 anos. Ela tinha diabetes e hipertensão. 
Até essa segunda-feira (18), Mato Grosso já soma 941 casos confir-
mados de coronavíru, destes 501 estão em isolamento domiciliar e 
337 estão recuperados. Há ainda 73 pacientes hospitalizados, sendo 
44 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 29 em enfermaria.

LUTO
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