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113 MUNICÍPIOS
LIVRES DO VÍRUS

TAXA DE RECUPERAÇÃO
Números positivos:
56% dos pacientes de Covid-19 estão curados
Um número que tem chamado a atenção é com relação à
recuperação dos pacientes infectados por coronavírus. Isto porque,
a taxa de cura hoje no estado já é de 56%, o que representa um total
de 145 pessoas, dos 256 casos confirmados. Outro número que pode
ser considerado positivo é de que dos outros 90 em tratamento, 85
estão em isolamento domiciliar, sem a necessidade de ser hospitalizado, e somente 16 estão internados.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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REDUÇÃO NA CONTA
Desconto na conta de luz para famílias
de baixa renda já passa a valer

A maioria das cidades de Mato Grosso está sem
nenhum registro de casos de
coronavírus. Até o momento, somente 28 das 141 cidades do estado registraram casos. A grande
maioria está concentrada Cuiabá
que até essa segunda-feira (27)
tinha 126, o que representa quase 50% do número de casos.
Mato Grosso tem hoje
256 casos confirmados e 11 óbi-

tos. Do total de mato-grossenses
infectados, 214 ou 85,6% foram
registrados em nove dos 10
maiores municípios, envolvendo 1,659 milhão de pessoas ou
menos da metade da população
estadual. Além de Cuiabá, Rondonópolis (36), Sinop (20), Várzea Grande (12), e Primavera do
Leste (6), completam o ranking
das cinco cidades com maior número de pacientes infectados.

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

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), sancionou nessa segunda-feira (27) o Projeto Lei nº 328/2020, que tira
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) da conta de energia elétrica dos consumidores que se enquadrarem na categoria baixa renda. Conforme a Assembleia Legislativa, pelo menos 147 mil famílias serão beneficiadas com a proposta,
aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais na semana
passada.
As famílias que se enquadram na categoria “subclasse residencial de baixa renda” são aquelas que possuem renda de até meio
salário mínimo por pessoa ou que tenham algum membro que receba
o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).
Para receber a isenção, um dos integrantes da família deve
solicitar à distribuidora de energia elétrica a classificação da unidade
consumidora na subclasse residencial baixa renda, e precisa estar
com os dados da família do Cadastro Único em dia. Também é necessário ter consumo igual ou inferior a 220 KWh/mês. A isenção poderá ser solicitada ainda por famílias com renda mensal de até três
salários e também com pessoas doentes ou com deficiência, cujo
tratamento médico demande o uso continuado de aparelhos com alto
consumo de energia elétrica.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

QUEM NÃO É AUTORIZADO, XISPA!

QUEIMOU NA LARGADA

Atenção! Ônibus não é para todo mundo!

PM fecha aniversário regado a álcool
e drogas em Cuiabá

O comércio de Cuiabá começou a voltar à sua rotina na segunda-feira (27), depois de pouco mais de 30 dias de portas fechadas.
No entanto, quem quiser aproveitar os serviços locais precisará driblar
a fiscalização da prefeitura ou usar outras formas de transporte.
É que, apesar de autorizar o retorno da movimentação - principalmente no centro da cidade -, a prefeitura manteve a frota de 30%
de ônibus em circulação. Isso representa, segundo o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Antenor Figueiredo, 90 ônibus, que serão
quase que exclusivos para trabalhadores da saúde e outros serviços
autorizados.
Para acessar a um desses veículos, o profissional tem que
apresentar algum comprovante de trabalho - ao menos é o que consta no papel. Quando questionada sobre como os munícipes que não
fazem parte dos serviços que estão funcionando vão chegar até o comércio central, a prefeitura diz que eles terão que encontrar meios
alternativos. Segundo eles, a determinação da prefeitura não é de “liberar geral”, ou seja, é de que, se você não tiver que trabalhar, deve
ficar em casa.

Uma festa regada a álcool e drogas na madrugada desta
terça-feira (28), no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá, acabou fechada
pela Polícia Militar. A organizadora da festa era uma jovem de 18 anos
e foi presa. A festa acontecia em uma chácara no bairro.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, por volta
das 03h40, os militares receberam denúncias informando que no local
estariam menores alcoolizados, carros com som alto e consumo de
drogas. As equipes foram averiguar a denúncia e ao chegar na chácara algumas pessoas tentaram pular o muro, mas foram abordados.
Em buscas no local, foram localizadas três porções de substância análogas a maconha e porções de pasta base de cocaína, que
foram dispensadas assim que as guarnições chegaram. Haviam várias
garrafas de bebidas alcoólicas e muitos menores, entre 15 e 17 anos.
Uma jovem de 18 anos informou que estaria comemorando o aniversário dela. Ela foi detida e encaminhada à central de flagrante.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

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

SEM DÓ NEM PIEDADE !

Emanuel não suspende desconto de consignados e diz:
‘bancos não têm dó de ninguém’
Os servidores públicos da Capital não terão os descontos de
consignados suspensos durante o estado de calamidade decretado
pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) em decorrência da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19). Isto porque, na avaliação do chefe
do Executivo, tal medida pode ser negativa para o funcionário público
devido à represa de juros por parte dos bancos.
Para Pinheiro, trata-se apenas de um ‘acalento para um momento de sufoco’, mas que não isenta o munícipe, e sim, represa,
tendo em vista que as instituições financeiras deverão cobrar juros em
cima do prazo que o consignado ficou suspenso.
“Bancos são instituições financeiras e não têm dó de ninguém. Não depende de um decreto meu tirar juros e ai você prorroga
e depois acumula, dois, três meses”, afirma Pinheiro. De acordo com
ele, a sua intenção ao decidir não adotar esta medida foi proteger o
servidor. “Eles podem restringir o poder de compra, o limite de crédito,
por anos. A projeção que eu fiz foi essa”, finalizou.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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VOLTA ÀS AULAS

Confira o cronograma de retorno
das atividades escolares em Cuiabá

Após reunião com o Ministério Público de Mato Grosso, a
Prefeitura de Cuiabá decidiu adiar para o dia 18 de maio o retorno
das atividades escolares. Pelo cronograma estipulado pela prefeitura,
retornam às aulas primeiro os alunos da educação infantil, que têm até
3 anos. Na semana seguinte, a partir de 25 de maio, serão as crianças
de 4 e 5 anos. Já alunos da última etapa do ensino fundamental e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam em 1º de junho. Estudantes da primeira etapa do ensino fundamental serão os últimos a
retornarem às aulas, a partir de 8 de junho.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

