
 Problema recorrente na 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT), os gastos com 
combustíveis voltaram a entrar 
na mira do Ministério Público do 
Estado. Dessa vez o promotor de 
Justiça Roberto Turin foi quem 
abriu um inquérito civil para in-
vestigá-los. Conforme a portaria, 
um possível gasto descontrolado 
por parte do Parlamento chegou 
ao conhecimento do Ministério 
Público por meio da imprensa.
 A matéria citada no do-
cumento constata que, em 2018, 
o Legislativo investiu mais de R$ 
4 milhões em combustíveis, mas 
não teria condições de compro-
var os gastos. Essa situação foi 
constatada em uma pré-auditoria 
do Tribunal de Contas do Estado 
nas contas de exercício daquele 
ano. Segundo auditores, a AL 
gastou R$ 4,2 milhões com a em-

presa K.Q.Moura, responsável 
pelo contrato de combustíveis. 
No entanto, documentos encon-
trados na ALMT informariam pa-
gamento de R$ 3,3 milhões, ou 
seja, a conta não batia.
 Em nota, a Assembleia 
Legislativa informou que fez um 
rigoroso controle de gastos com 
combustível, possuindo normati-
zação interna acerca do assunto, 
com plena identificação de moto-
ristas, servidores, veículos e in-
formações detalhadas de abas-
tecimento. O valor mencionado 
na matéria representa percen-
tual inferior ao permitido contra-
tualmente para gastos com com-
bustíveis, o que mostra cuidado 
com o gasto público. O montante 
é proporcional à quantidade de 
deputados, servidores e princi-
palmente à extensão territorial
de Mato Grosso.
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“COMPLETA AI!”

Gastos de combustíveis na Assembleia entram
na mira do MP

Mendes diz que responsabilidade de testes
é dos municípios

 Muito criticado nos últimos dias por conta da suposta fal-
ta de exames do novo Coronavírus (Covid-19), o governador Mauro 
Mendes (DEM) afirma que a responsabilidade é dos municípios. Ele 
afirma que o governo do Estado comprou os testes e aumentou o 
número de laboratórios conveniados nos últimos dias, mas frisa que 
todos os municípios do Estado receberam recurso federal para com-
bater a proliferação do vírus.
 “Quem faz a atenção primária, quem recepciona os pacien-
tes, são as prefeituras. Então, a entrada na rede é de responsabilida-
de do município, é a atenção básica e secundaria. Então, se a pes-
soa chegou com sintomas, o município tem que ter o teste”, disse. O 
chefe do Executivo frisa, inclusive, que teve cidades do estado que 
receberam um valor maior do que o Governo para promover ações 
de combate à covid-19. Como exemplo, ele cita Cuiabá que recebeu 
mais de R$ 26 milhões da União.

“BATATA QUENTE”
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Emanuel anuncia estudo de barreiras sanitárias
e testagem em massa para Cuiabá

 O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), revelou que 
aguarda resultado de um estudo para decidir sobre a implantação 
de barreiras sanitárias na Capital. Ainda há a possibilidade de que a 
população seja submetida a testagem em massa para identificar os 
casos do novo coronavírus. A informação foi passada pelo prefeito no 
início da tarde dessa quarta-feira (20), após reunião com o ministro 
interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. 
 Segundo o prefeito, a aplicação de testes em massa é ne-
cessária para que a Saúde possa fazer um planejamento eficiente no 
combate à pandemia. Emanuel defendeu que o governo repassou 
para Cuiabá apenas 4,5 mil testes e isso não foi suficiente sequer 
para testar os profissionais da Saúde. “Só em Cuiabá hoje tratamos 
de 78 casos confirmados de covid-19 não residentes, pessoas que 
moram no interior ou em outros estados do país, então precisamos de 
um apoio maior para planejar com mais eficiência”, reclamou. 
Ele explicou ainda que o representante do Ministério sinalizou positi-
vo para a barreiras sanitárias e das testagens em Cuiabá. A barreira 
trata-se de um mecanismo legal utilizado para restringir ou impedir a 
circulação de pessoas de outras cidades. 

ATITUDES DESESPERADAS
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Expediente

Enem é adiado e enquete com inscritos
definirá nova data

 O Ministério da Educação decidiu adiar o Exame nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 em função dos impactos da pandemia do 
novo coronavírus. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação 
ao que foi previsto nos editais. O cronograma inicial previa a aplicação 
do Enem 2020 impresso nos dias 1º e 8 de novembro. Já os participan-
tes da versão digital, fariam a prova nos dias 11 e 18 de outubro. Mais 
de 3,5 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.
 Para definir a nova data, o Inep promoverá uma enquete di-
recionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por 
meio da Página do Participante. As inscrições para o exame seguem 
abertas até as 23h59 desta sexta-feira (22).

E NEM TEM DATA
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Anvisa alerta sobre falsificação de vacina contra gripe
 A Agência Nacional de Vigilância Santirária (Anvisa) alerta 
que foram identificados três casos de falsificação da vacina Fluarix Te-
tra, da empresa GlaxoSmithKline Brasil (GSK), utilizada para prevenir 
a influenza ou gripe.
 De acordo com a Anvisa, em nota publicada em seu portal na 
internet, a vacina falsificada é vendida na apresentação frasco-ampo-
la multidose, ou seja, um frasco que permite que várias doses sejam 
retiradas e aplicadas em diversas pessoas.
 Segundo a Agência, a vacina original, Fluarix Tetra da GSK, 
é produzida e comercializada em embalagem que contém uma serin-
ga preenchida com dose única, agulha, estojo plástico (para acondi-
cionamento da seringa e da agulha), bula e cartucho. A empresa GSK 
também fabrica a Fluarix com dez doses, porém a embalagem contém 
dez seringas preenchidas.

MAIS FALSA QUE NOTA DE 3 REAIS
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PEC da previdência estadual vai ser votada
no dia 3 de junho e texto deve ser alterado

 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2020, que 
altera a previdência estadual em Mato Grosso, deve ser analisada em 
primeira votação apenas no dia 3 de junho. A data, marcada com an-
tecedência, foi anunciada pelo presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho (DEM), nesta quarta-feira (20).
 Segundo Botelho, diversos deputados teriam pedido tem-
po para promover as discussões em relação ao projeto, que causou 
grande polêmica no fim de 2019. O próprio Fórum Sindical, que repre-
senta os servidores do Estado, ameaçou furar a quarentena em razão 
do novo coronavírus para pressionar, pessoalmente, os parlamenta-
res.
 O presidente da Assembleia pediu que os deputados que 
tiverem interesse apresentem emendas ao texto original durante essa 
fase da tramitação, antes que o texto vá ao plenário, uma vez que as 
PECs têm regime diferenciado. Pelo regimento, a proposta de emen-
da constitucional deve ser analisada primeiramente pela Comissão 
de Constituição e Justiça e depois pela comissão de mérito. Nor-
malmente, em outros projetos de lei, essa tramitação é ao contrário. 
Além disso, o mesmo texto tem que ser votado duas vezes, ou seja, 
não pode sofrer alteração entre a primeira e segunda votação, como
ocorre em algumas situações. 

PREVIDÊNCIA

Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Idoso é morto após cobrar satisfação
de homem que esfaqueou seu boi

 Um idoso de 66 anos foi assassinado após cobrar satisfações 
de um homem que esfaqueou um boi de propriedade da vítima. Luiz 
Carlos Brage, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na 
unidade de saúde de Barão de Melgaço. O crime aconteceu na última 
sexta-feira (15). 
 A Polícia Militar foi acionada no pronto-socorro do município 
após ser informada que a vítima deu entrada na unidade com várias 
perfurações de arma branca. A equipe da PM deslocou até comunida-
de de Porto Brandão, onde teria ocorrido o crime, para localizar o autor 
dos golpes, porém o suspeito não foi encontrado. 
Moradores da localidade informaram que viram o suspeito saindo a 
cavalo em disparada após o crime. Segundo uma testemunha, o sus-
peito havia machucado um boi com vários golpes de faca e a vítima 
foi até a residência do homem para tomar satisfação do ocorrido com 
o animal. 

MALUCO DA FACA
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