
50% CURADOS 
EM MATO GROSSO

 A taxa de recuperação 
dos pacientes com coronavírus 
em Mato Grosso está em quase 
50%. Já são 89 pacientes cura-
dos da doença, dos 181 casos 
confirmados no estado. Os da-
dos são do boletim divulgado 
nessa segunda-feira (20). A taxa 
é bem superior à de mortalidade, 
que está em 3,3% com seis óbi-
tos confirmados.
 Além disso, apenas 13 

pacientes estão internados, o 
que representa 7,2%. A maioria 
segue em leitos privados (8). O 
que acaba dando fôlego para o 
governo começar a flexibilizar as 
medidas restritivas de segurança 
no estado, já que o secretário 
de Saúde, Gilberto Figueiredo, 
assegurou a existência de leitos 
suficientes para atender os pa-
cientes da Covid-19.
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Taxa de recuperação dos pacientes
com coronavírus é de quase 50% em MT
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Emanuel apresenta cronograma de retorno
das atividades econômicas; confira

 O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), confirmou, 
nesta segunda-feira (20), que haverá o retorno gradativo das ativida-
des econômicas na capital mato-grossense a partir do dia 27. 
A medida já era esperada desde a semana passada, considerando 
também que o decreto que proíbe o funcionamento de parte dos se-
tores econômicos vence nesta terça-feira (21). 

O CAMINHO DE VOLTA

Para saber o que muda com o novo decreto, acesse www.leiagora.com.br
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Expediente

Quatro servidores da UPA Morada do Ouro
têm diagnóstico de Covid-19

 A Prefeitura de Cuiabá confirmou que quatro profissionais 
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro 
foram diagnosticados com Covid-19 (doença causada pelo novo co-
ronavírus). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação 
da infecção saiu na última sexta-feira (17), depois que um primeiro 
servidor testou positivo para a doença há mais de 20 dias. 
 Os novos servidores detectados com a doença foram isola-
dos em suas casas e seguem monitorados, segundo a secretaria. As 
pessoas que tiveram contato com elas, como seus familiares e colegas 
de trabalho direto, também seguem monitorados.

A LINHA DE FRENTE
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Projeto que discute multa por falta de máscara
é aprovado na ALMT

 O projeto de lei que prevê a multa pelo não uso de máscaras 
protetoras faciais em Mato Grosso foi amplamente discutido durante 
sessão dos deputados estaduais, na tarde desta segunda-feira (20). 
Por 17 votos a 7, foi aprovada a proposta apresentada pelo deputado 
Lúdio Cabral (PT), que isenta o cidadão da multa, e transfere a pu-
nição aos estabelecimentos públicos e privados.
 A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e 
Justiça e deve sofrer novas alterações já que o texto aprovado con-
traria a intenção do governo em multar as pessoas no valor de R$ 
140. Há ainda um debate de que o empresário não deve ser respon-
sabilizado. A próxima votação deve ocorrer já na quarta-feira (22). 

ITEM DE USO OBRIGATÓRIO
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MT tem 181 casos confirmados de coronavírus
 A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a 
tarde desta segunda-feira (20.04), 181 casos confirmados da Covid-19 
em Mato Grosso, sendo registrados seis óbitos em decorrência do co-
ronavírus. A sexta morte foi notificada nesta segunda-feira pelo muni-
cípio de Barra do Garças.  
 Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 60% 
dos diagnosticados são do sexo feminino e 40% masculino; além dis-
so, 100 pacientes têm faixa-etária entre 36 a 55 anos. Mato Grosso 
tem ainda 664 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notifica-
dos e monitorados. 

CONTAGEM
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Secretário descarta escalonar salários de maio,
mas indecisão segue para junho

 O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Gallo, afir-
mou que não será necessário voltar com o escalonamento de salários 
no mês de maio. Segundo ele, apesar da queda na receita do Estado, 
a folha referente ao mês de abril segue garantida. Já para o mês de 
junho, porém, a equipe do governo ainda acompanha a arrecadação 
estadual.
 O escalonamento salarial foi uma das primeiras medidas 
anunciadas no governo Mauro Mendes (DEM) em 2019, logo que as-
sumiu o comando do Estado, mas encerrou em dezembro após por fim 
ao decreto de situação emergencial. 

ESCALONAMENTO
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