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IGNORANTE

UMA FESTA, MUITA “TRETA”

Prefeito vai à delegacia prestar depoimento
sobre caso Abilio

Lembra do caso da festa na casa do vereador Juca do Guarana, em que teria rolado um esquema de compra de votos para
cassar Abilio Júnior? Então, a história veio à tona final do ano, mas
somente este mês o prefeito Emanuel Pinheiro foi prestar depoimento na Delegacia Fazendária, que investiga o caso.
Pinheiro foi no dia 8 de maio e foi ouvido pelos delegados
José Ricardo e Luiz Henrique, responsáveis pela investigação. Porém, somente ontem a equipe do Leiagora conseguiu confirmar a
informação.
Desde o início do caso, o prefeito nega ter se envolvido
em qualquer situação e disse que tudo foi uma armação para prejudicá-lo. O caso surgiu no final do ano passado, durante a fase de
oitivas do processo que tramitava na Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara de Cuiabá, o qual culminou na cassação
do parlamentar. Na oportunidade, a servidora da Saúde municipal,
Elizabete Maria de Almeida acusou o chefe do Executivo Municipal
de oferecer cargos e dinheiro a parlamentares da base para garantir
a cassação de Abílio. A negociata, segundo ela, ocorreu durante uma
festa na casa do vereador Juca do Guaraná Filho (MDB).
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Homem se recusa usar máscara, quebra restaurante
e acaba preso
Um homem de 37 anos
foi preso após quebrar objetos de
um restaurante. Ele estava embriagado e ficou irritado porque
era obrigada a usar máscara. O
caso ocorreu em Várzea Grande
na noite de domingo (23).
Os
policiais
foram
acionados via 190 para deter o
homem que estava em um restaurante em um posto de combustível causando danos materiais e assustando os clientes do
local, no bairro 15 de maio.
Ao chegar no estabele-

cimento, a equipe da PM encontrou o suspeito em visível estado
de embriaguez, sem máscara,
com um corte na mão devido ter
quebrado uma garrafa de bebida. Os policiais orientaram o
homem a deixar o restaurante,
mas ele não acatou a ordem, ficando ainda mais agressivo. Ele
foi contido pelos policiais que
lhe disseram que iria levá-lo ao
Pronto-Socorro para fazer um
curativo na mão, mas o homem
não aceitou e foi direto para a
Central de Flagrantes.

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

ISOLAMENTO
Governo vai contratar novos hotéis para
hospedar servidores com covid-19

O Governo de Mato Grosso vai contratar novos serviços
de hospedagem para servidores diagnosticados com a Covid-19
(doença causada pelo novo coronavírus). O chamamento público circulou no Diário Oficial nessa segunda-feira (25).
Segundo o governo, o objetivo é evitar a propagação do coronavírus entre os profissionais de saúde e proteger o servidor ou
seus familiares em local seguro, com isolamento durante o período
de quarentena.
O Estado já havia feito a contratação sem licitação do Hotel
Fazenda Mato Grosso por R$ 225 mil por mês, porém, em quase 30
dias não havia solicitação por parte dos profissionais e acabou sendo
cancelado. Agora, o objetivo é atender no estado inteiro.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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CENA DE AÇÃO

NÚMEROS ALARMANTES

Tiroteio e perseguição termina com
bandido morto é policial ferido

MT registra mais de 1500 casos
e número de mortes passam de 40

Nessa segunda-feira (24), a Rotam sofreu uma emboscada quando tentava interceptar uma quadrilha que se preparava para assaltar uma mineradora na região do Morro de São
Gerônimo, na estrada que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.
Durante o confronto um policial foi ferido na perna,
mas passa bem. Um dos assaltantes foi morto. Outros criminosos fugiram pela região de mata, mas a polícia acredita que estejam feridos. Já que um dedo foi encontrado próximo ao veículo utilizado pelos bandidos, e não pertencia ao bandido morto.
A operação iniciou pela manhã, mas a ação ocorreu durante
todo o dia, mas sem êxito em capturar os outros integrantes da quadrilha,
que também atua no roubo a banco. O assaltante morto tinha, inclusive,
uma ficha bem extensa. Com duas passagens por roubo, uma delas
em um banco em Rondonópolis, e outras cinco por porte ilegal de arma.
Ao final do dia, o Grupo de Combate ao Crime Organizado prendeu quatro pessoas identificadas como membros de um grupo criminoso que trocou tiros com a Polícia Militar, horas antes durante uma ação criminosa.
Os suspeitos têm envolvimento em arrombamentos recentes
de caixas eletrônicos e a ação resultou na apreensão de quatro armas
de fogo, munições e de um bloqueador de sinal.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

SE RECUPERANDO EM CASA
Maioria dos pacientes está em isolamento domiciliar
Apesar do número de pacientes internados, a grande maioria
dos infectados pelo novo coronavírus trata da doença em isolamento
domiciliar. Os dados mostram que dos 1.594 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso, 946 estão em isolamento domiciliar e 499
estão recuperados.
Há ainda 107 pacientes hospitalizados, sendo 61 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 46 em enfermaria. Este número representa apenas 6,6% do total de infectados.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de
Saúde (SUS) é de 12% e de 3% nos leitos de enfermaria. A expectativa é que o números de internações aumente neste período de junho
e o governo tem atuado para disponibilizar leitos para atendimento
do coronavírus e evitar que o sistema de saúde entre em colapso a
exemplo de outros estados.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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Nas últimas 24 horas, surgiram 130 novas confirmações e
mais duas mortes por coronavírus em Mato Grosso. No total, já são
1594 casos confirmados da Covid-19 e 42 mortes, no entanto, os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde confrontam com
os do município.
Isto porque, a saúde de Rondonópolis confirmou no domingo
(24) a morte de um motorista de 35 anos, porém, o Estado alega que
ainda aguarda o resultado final. Em Juara, um idoso de 88 anos também teria morrido por Covid-19, mas não consta do boletim estadual.
Já a nota informativa traz a morte de um homem de 54 anos
de Várzea Grande, que foi internado ontem e testou positivo à Covid,
por meio do teste rápido, realizado na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), mas ainda aguarda o exame do Lacen. O óbito ainda não foi
contabilizado pelo município de Várzea Grande.
Há também diferença no número total de casos divulgados
pela prefeitura de Várzea Grande e o Estado. No boletim da SES, o
município tem 155 casos, enquanto a administração municipal informa
ter 145. A assessoria da Saúde do Estado informou que o sistema de
atualização é feito pelo município e não pelo Estado.
Outra morte que foi registrada no boletim estadual é de um homem de
77 anos, morador de Pontes e Lacerda. Ele morreu no sábado (23),
mas somente hoje foi confirmado.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

“ALGO NÃO CHEIRA BEM”
Vereadores da CPI da Semob são barrados e apontam
quebra contratual em pátio
Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
instaurada na Câmara de Cuiab, para apurar diversos serviços de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) do município, enfrentaram resistência ao promover a fiscalização in loco da
empresa Rodando Legal, responsável pelo recolhimento dos carros
apreendidos.
Após muita insistência, os vereadores Diego Guimarães (Cidadania), Lilo Pinheiro (PDT) e Wilson Kero Kero (Podemos) conseguiram adentrar as dependências da empresa para verificar a situação
do pátio onde ficam os carros apreendidos por agentes de trânsito.
“O objeto firmado entre a empresa rodando e a Semob é objeto da CPI, por isso viemos fazer essa vistoria. Inicialmente, tivemos
uma resistência por parte da empresa, fecharam porta para impedir
a nossa entrada, mas após a intervenção do supervisor do contrato,
um agente da Semob, liberaram nossa entrada, e encontramos uma
situação assustadora”, revelou Diego, presidente da Comissão.
De acordo com o parlamentar, muitos veículos são abandonados no pátio devido ao alto valor das taxas de retirada. Conforme
levantamento, o valor da remoção (guincho) é de R$ 110 para motocicletas, R$ 140 para automóveis e utilitários e R$ R$ 400 para caminhões e ônibus.
O contrato será investigado pela CPI.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

