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CASOS DE SINDROME RESPIRATÓRIA

REDUZEM 18% EM MT

CORONAVOUCHER
Auxílio emergencial é ampliado
para novas categorias de profissionais.
O projeto de lei que amplia o auxílio emergencial de R$ 600
para categorias de trabalhadores ainda não contempladas e que tenham perdido renda em função da pandemia do novo coronavírus foi
aprovado pelo Senado nessa quarta e foi para sanção do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).
Com a decisão, o Congresso Nacional incluiu mais de vinte
categorias na lista do benefício, entre eles extrativistas, assentados
da reforma agrária, artesãos, profissionais da beleza (como cabeleireiros), ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons,
motoristas de aplicativos, taxistas e catadores de recicláveis.
O texto aprovado proíbe que instituições financeiras façam
descontos ou compensações sobre o valor do auxílio emergencial,
mesmo que o beneficiário esteja em débito com a Caixa Econômica
Federal ou outra instituição responsável pelo pagamento do auxílio.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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O número de casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave reduziu 18% em duas semanas em Mato Grosso, apesar
da pandemia de coronavírus. Os
dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e referem-se
ao número acumulados de casos
por semana.
De acordo com os dados do governo do Estado, os
casos de síndrome respiratória,
que consistem em doenças pulmonares, vinham crescendo desde o final de fevereiro, mas entre
oito de março e 15 de março, o
crescimento foi de 232%, desde
então ela vinha numa ascensão

de cerca de 30 casos novos por
semana.
No entanto, desde o dia
4 de abril, quando atingiu o pico
do gráfico, iniciou a queda de
casos que caiu de 153 para 124
no acumulado da última semana.
Todos os casos de síndrome respiratória entram para o sistema
classificados como suspeitos de
coronavírus, porém, a maior parte não tem sido atestada positiva
para Covid-19.
Os dados são de que
mais de 80% das amostras testadas pelo Laboratório Central
de Mato Grosso são negativos à
doença.

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

O LEGADO DA QUARENTENA
Mendes defende reabertura total de comércio
e alerta para colapso financeiro
O governador Mauro Mendes (DEM) defende a reabertura
total do comércio no Estado. Para o democrata, se a atividade econômica continuar paralisada, Mato Grosso pode entrar em colapso financeiro.
“Não podemos parar toda a economia, isso irá quebrar tanta
gente, causar tanta dor, porque nesse nível de contaminação ameno
que estamos registrando, poderemos ficar meses assim, e como vai
ficar a sobrevivência do cidadão? Não dá para ficar parado, porque
isso irá trazer grandes e irreparáveis consequências para todos”, disse o democrata.
Mendes, no entanto, se esquiva da responsabilidade. A abertura do
comercio é recomendada por meio do decreto baixado pelo chefe
do Executivo Estadual nessa quarta-feira (22), só que cabe a cada
município definir as regras.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

ESCOLHA ERRADA

Homem deixa a profissão de caminhoneiro
para vender drogas e acaba preso

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

VOLTA OU NÃO VOLTA?

Retorno das aulas é motivo de divergência entre
Prefeitura e Governo

Dois homens foram presos por por tráfico de droga, no residencial Júlio Domingos de Campos, em Várzea Grande. Na ação, os
policiais apreenderam dois veículos, duas peças de maconha e mais
32 porções da mesma droga, uma balança, uma máquina de cartão,
um soco inglês e dinheiro.
A primeira prisão ocorreu durante uma abordagem na Avenida Mario Andreazza, quando os policiais constataram que o veículo estava com a documentação atrasada e a habilitação do motorista
vencida. Na revista encontraram maconha escondida em um cano de
PVC e dinheiro. Já na casa do suspeito encontraram mais droga, três
frascos de anabolizantes vindo do Paraguai, além de uma mala grande
com vestígio de maconha em um fundo falso com resquícios de pó de
café para conter o odor.
O suspeito informou que era caminhoneiro e deixou a profissão para vender droga há seis meses. Acrescentou que seu público
seria pessoas da classe média e alta. Durante a abordagem, o seu celular do homem não parava de tocar. Ele disse que seriam compradores. Já no percurso para a delegacia, os militares levavam o veículo do
suspeito quando um homem em um veículo GM Onix preto, dava sinal
para o carro parar, sem perceber que quem dirigia eram os policiais. O
cidadão estava exaltado e cobrava a droga. Os policiais desceram do
veículo e na abordagem do homem, ele alegou ser apenas usuário e
já teria pago pela droga.

Enquanto o governador Mauro Mendes (DEM) decretou o retorno das aulas para o dia 5 de maio, o prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro (MDB), acordou com o sindicato das escolas privadas a volta
para 10 de maio. Ainda pode haver alterações nos horários para garantir um rodízio no fluxo do trânsito evitar aglomerações.
A flexibilização das medidas já vem sendo adotadas por ambos, inclusive, o comércio em Cuiabá retoma as atividades a partir da
semana que vem com horário reduzido. Outras prefeituras seguem
nesta mesma linha da retomada das atividades comerciais, desde que
sigam as orientações de higienização determinadas pela Organização
Mundial de Saúde.
A decisão pela retomada das atividades tem sido tomada porque o crescimento no número de casos tem sido abaixo das projeções
feitas até o momento e o governo garante que há leitos para atender
os casos, mesmo que a construção dos 200 leitos no Hospital Metropolitano não esteja pronta ainda.

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

Multa por falta de máscara reduz para R$ 80
e empresários que terão que pagar

SEM ICMS

Lei que isenta ICMS da energia elétrica é aprovada

O projeto de lei do governo do Estado que vai beneficiar 147
mil famílias com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da energia elétrica foi aprovado pela Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (22).
A proposta segue para sanção do governador Mauro Mendes
(DEM), o que deve ocorrer nos próximos dias. A isenção começa assim que a lei for publicada no Diário Oficial do Estado e terá validade
pelo tempo que durar a pandemia do novo coronavírus.
Os consumidores que serão beneficiados com a nova medida são aqueles que se enquadram na categoria baixa renda, cujo
consumo é igual ou inferior a 220 KWh/mês. No entanto, é necessário
que um morador peça à concessionária de energia elétrica a inclusão
na categoria “subclasse residencial de baixa renda”.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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TOMA QUE A MULTA É SUA

A multa para ausência de máscara foi reduzida para R$ 80 e
o cidadão estará isento. Somente os estabelecimentos privados serão
responsabilizados por quem entrar sem o material no local. Além disso, as medidas punitivas serão válidas a partir de 5 de maio.
A proposta aprovada hoje pelos deputados estaduais foi o
terceiro texto discutido e alterou a proposta que já havia sido votada
na segunda-feira (20), que previa ainda a responsabilização do gestor
público e a multa ainda era de R$ 140.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

