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9 casos confirmados

Foto: Giuseppe Feltrin

 Os casos suspeitos de 
coronavírus em Mato Grosso 
chegaram a 326 e nove estão 
confirmados, dois a mais que 
ontem (24). A informação consta 
da nota informativa 19 divulga-
da pela Secretaria de Estado de 
Saúde nesta quarta-feira (24).
 Os novos casos confir-
mados são na cidade de Várzea 
Grande, uma mulher de 26 anos, 
e em Cuiabá um homem de 36 
anos. Os dois casos foram no-

tificados no dia 20 de março à 
Secretaria de Saúde. Do total de 
exames realizados, outros 50 fo-
ram descartados até o momento. 
Mato Grosso não registrou nen-
hum óbito.
 Dentre os municípios 
com maior número de casos 
suspeitos estão Cuiabá (47), 
seis confirmados, Várzea Gran-
de (31), dois confirmados, Sinop 
(29), Rondonópolis (28) e Tanga-
rá da Serra (17).
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MT tem nove casos confirmados e 326 suspeitos de coronavírus Família pede ajuda para localizar idoso
com alzheimer 

 Familiares e amigos pedem informações que ajudem a lo-
calizar o idoso, Waltello Esiquiel de Sousa, de 68 anos, que está des-
aparecido desde terça-feira (23). O sumiço já foi registrado na polí-
cia. Waltello sofre de Alzheimer hipertenso, toma remédio controlado 
e saiu escondido da casa onde morava, no bairro Santa Terezinha, 
por volta das 14 horas. Segundo familiares, ele vive de lembranças 
do passado e tinha intenções de viajar para as cidades de Brasília e 
São Paulo. 

DESAPARECIDO
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Órgão públicos migram atendimentos
presenciais para virtual 

 A maioria dos órgãos públicos já estão em home office, tanto 
em Cuiabá, quanto em Várzea Grande, assim como muitos serviços 
do Estado estão sendo desempenhados por servidores de dentro de 
casa. Tudo isso para evitar aglomerações no ambiente de trabalho. É 
bom estar atento e antes de pensar em sair de casa procure saber o 
que está funcionando ou não. 
 Estão sendo mantidos os serviços essenciais como saúde e 
segurança pública. Para saber mais sobre as mudanças nas rotinas 
dos serviços públicos acesse o Leiagora e pesquise sobre o órgão 
que deseja atendimento. 

A TECNOLOGIA É A SOLUÇÃO
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Quarentena continua em Mato Grosso
 Apesar das últimas declarações do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) contrárias ao isolamento, as medidas de contenção 
não foram alteradas no estado e nem em Cuiabá e Várzea Grande. 
Tanto o governador Mauro Mendes (DEM), quanto o secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, já se manifestaram sobre o 
assunto e garantiram que a quarentena irá continuar. 
 A princípio a previsão é de que dure até dia 5 o fechamento 
de escolas, alguns comércios, bares e outros segmentos que não se 
enquadram como serviços essenciais. No entanto, dependendo da 
situação com que o vírus se espalhe, o isolamento pode ser prorro-
gado. As medidas visam evitar aglomeração e seguem as recomen-
dações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e até mesmo do 
Ministério da Saúde.

ESTADO MANTÉM QUARENTENA
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Expediente

 Aneel proíbe corte de luz na quarentena
e população reclama 

 Moradores de Cuiabá e Várzea Grande denunciaram que, 
nos últimos dias, funcionários da Energisa fizeram o corte da ener-
gia elétrica de diversas casas da região. Eles questionam se, mesmo 
nesse momento de quarentena, a empresa poderia interromper os 
serviços. Um dos vídeos denunciando o caso passou a circular pelas 
redes sociais na segunda-feira. Nele, um homem conta que é morador 
de Várzea Grande e tem quatro crianças pequenas na casa. No entan-
to, ainda assim teve a energia cortada.
 Porém, conforme o Leiagora apurou, as interrupções de 
energia não estavam proibidas em nenhum dos decretos estaduais. 
Só que nessa terça a Aneel determinou que as concessionárias sus-
pendam os cortes por 90 dias. Depois da decisão, a Energisa informou 
que vai atender ao posicionamento da agência reguladora, mas pediu 
que os clientes que tiverem condições, mantenham seus pagamentos 
em dia. O faturamento dos gastos será mantido. 

CORTES SUSPENSOS POR 90 DIAS
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Fiscalização municipal fecha oito
estabelecimentos na capital

 No primeiro dia de fiscalização, em cumprimento ao decreto 
que dispõe sobre medidas de contenção ao coronavírus, os agentes 
de Regulação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pú-
blica fecharam oito estabelecimentos por desobediência das medidas 
temporárias, emergenciais e adicionais à atividade econômica de cun-
ho privado no âmbito municipal. A medida tem validade até o dia 5 de 
abril, podendo ser prorrogado.
 Na manhã dessa terça (24), três equipes acompanhadas pela 
guarnição da Polícia Militar percorreram locais alternados pela cidade, 
como bairros e grandes avenidas, afim de garantir que a população 
permaneça em casa neste período, exceto os serviços considerados 
essenciais segundo decreto do executivo municipal.

FALTA DE RESPONSABILIDADE
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Governo abre canais para doação de recursos,
equipamentos e mantimentos

 O Governo de Mato Grosso abriu canais para que a popu-
lação e o empresariado possam fazer doações para ajudar na pre-
venção e combate ao coronavirus. Uma das frentes visa atender a po-
pulação carente e tem como objetivo arrecadar cestas básicas e itens 
alimentícios e de limpeza. Já a Secretaria de Saúde pede doações de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais), como máscaras de pro-
teção, álcool 70% para uso dos profissionais de saúde e demais equi-
pamentos, como respiradores e ventiladores mecânicos. As doações 
podem ser feitas na conta bancária especial. 

UNIDOS CONTRA O CORONAVIRUS
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Incêndio atinge loja de utensílios domésticos
pela segunda vez

 Um incêndio destruiu uma loja de utensílios domésticos 
e brinquedos na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro 1º de 
Março, em Cuiabá. Por sorte, ninguém se feriu. Essa foi a segunda 
vez que a loja pegou fogo. O primeiro incêndio aconteceu em agosto 
de 2019. O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas viaturas foram 
enviadas para o local para controlar o fogo que tomou grande pro-
porção. Foram utilizados 9 mil litros de água. A causa ainda é descon-
hecida e será investigada. 

MAIS UM INCÊNDIO
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A doação para a Assistência 
Social pode ser feita 

diretamente na conta aberta 
exclusivamente para isso: 

Banco do Brasil
Agência 3834-2. 

Conta bancária número 
1.042.810-0

Já a doação para Saúde pode 
ser feita pela conta do Fundo 

Estadual de Saúde

Banco do Brasil 
Agência 3834-2
Conta corrente 

1.042.809-7
CNPJ 04.441.389/0001-61


