
 O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), anun-
ciou durante transmissão ao on-
line na manhã desta quarta-feira 
(28) que irá liberar a abertura 
gradual de bares, restaurantes 
e shoppings, com horário reduzi-
do. A decisão já era esperada, 
visto que os segmentos destes 
setores vinham pressionando o 
Executivo municipal depois que 
o comércio de rua foi reaberto. 
 Já feiras, academias 
e clubes, Pinheiro informou 
que ainda irá estudar as me-

didas de segurança e anun-
ciar somente na próxima se-
mana as mudanças que serão 
implantadas para este setor.  
 “O desemprego, a cri-
se econômica por ter a cidade 
paralisada, isso é muito grave. 
Não foi uma decisão autoritária 
em fechar a cidade, eu fui muito 
atacado pelos setores. Eu enten-
do porque as ameaças são muito 
grandes, do comércio que você 
se dedicou, a vida em risco, mas 
não foi o prefeito, foi a pandemia 
de coronavírus”, justificou.
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L I B E R A D O

Prefeito libera bares, restaurantes e shoppings em Cuiabá

Secretário pede cassação de deputado
por ‘invadir’ pronto-socorro

 A Secretaria Municipal de Saúde protocolou um ofício junto 
à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa solicitando a abertura de 
um procedimento administrativo contra o deputado estadual Ulysses 
Moraes (DC). A medida visa cassar o mandato do parlamentar. 
 No documento, assinado pelo secretário Luis Antônio Pos-
sas de Carvalho, a pasta alega que o democrata cristão invadiu o 
Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá no último dia 14 de 
maio para “fiscalizar” o trabalho dos profissionais de saúde. O gestor 
ainda acrescentou que o parlamentar adentrou a ala vermelha da 
unidade de saúde sem autorização, atrapalhando o trabalho dos pro-
fissionais do setor.
 Diante disso, classifica a postura de Ulysses como “inade-
quada”, e pede para que o Parlamento Estadual tome providências 
quanto ao ocorrido. O documento foi lido durante a sessão plenária 
desta quarta-feira (27). 
 O secretário ainda registrou um boletim de ocorrência con-
tra o parlamentar, que se manifestou por meio de nota. O deputa-
do diz ter ficado surpreso com a representação, e afirma que o fato 
demonstra que a Prefeitura de Cuiabá quer “calar os que exercem 
seu ofício fiscalizatório”. “Isso só demonstra a falta de respeito com 
o cidadão cuiabano, bem como com os profissionais de saúde que 
trabalham no antigo Pronto Socorro de Cuiabá em condições pre-
cárias”, completou.

FOI AJUDAR... ATRAPALHOU
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Expediente

Presidente da OAB-MT é preso por Maria da Penha
 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sec-
cional de Mato Grosso, Leonardo Campos, foi detido na madrugada 
desta quinta-feira (28), enquadrado na Lei Maria da Penha. A esposa 
dele relatou em depoimento que a agressão é recorrente. Nesta noite, 
o presidente teria retornado bêbado, dado um empurrão e feito xinga-
mentos contra a esposa, Luciana Póvoas, que também é advogada e 
influenciadora digital. 
 A esposa estava acompanhada de uma advogada da Co-
missão da Mulher da OAB-MT. Já Leonardo estava acompanhado 
também dos advogados Edson Rodrigues, do Tribunal  de Defesas 
das Prerrogativas, Rodrigo Marinho, da Associação Brasileira de Ad-
vogados Criminais, e Alaert Rodrigues.
 Luciana foi ouvida pela polícia e depois Leonardo seguiu até 
quase 6h da manhã prestando depoimento. Enquanto isso, a esposa 
saiu para ir em casa buscar uma arma que seria supostamente de 
propriedade do presidente da Ordem, mas ela retornou visivelmente 
nervosa e alterada alegando não ter encontrado o objeto. 
 Como ela representou criminalmente contra ele, Leonardo 
deve permanecer preso até a audiência de custódia. A esposa não 
ingressou com medida restritiva. O caso deve ser investigado pela 
Delegacia da Mulher. Além disso, o presidente pode responder tam-
bém no Tribunal de Ética da OAB-MT. 

DISQUE 180
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Idosas superam as estatísticas e vencem à covid-19
 Em meio à tantas notícias tristes, eis que hoje foi um dia de 
comemorar a vida. Duas idosas superaram a covid-19 e receberam 
alta nessa quarta-feira (27). Histórias que merecem ser compartilha-
das e contadas para dar um alento à todas as famílias atingidas pelo 
novo coronavírus. São elas as donas Anna e Suzana. 
 Anna Augusta de Oliveira Monteiro, uma senhora de 102 
anos que já tinha muita histórias para contar, inclusive a de ter sido 
a primeira-dama de Cuiabá, agora ganhou mais uma; a de superar a 
Covid-19, que tem justamente os idosos no grupo de risco. Nascida 
em Santo Antônio de Leverger, presidente da antiga LBA, atuou muito 
na área de promoção social no estado e na capital. Anna mostrou que 
é uma mulher de garra e lutou por três semanas contra o coronavírus 
e superou até mesmo o total isolamento dos familiares, mas a vontade 
de sobreviver foi maior. 
 Outra lutadora foi dona Suzana Maria da Glória, de 63 anos. 
Ela, além de ser idosa, estava no chamado grupo de alto risco, isto 
porque era hipertensa e diabética, portadora de doença pulmonar e 
cardíaca, e também fez três tratamentos contra câncer. Toda vitória 
contra a covid-19 deve ser comemorada, mas Suzana é especial. De-
pois de 21 dias hospitalizada entre UTI e apartamento, recebeu alta 
nesta quarta-feira (27) e emocionou não apenas sua família, mas os 
médicos, colaboradores e todo corpo de enfermagem do Complexo 
Hospitalar Cuiabá, onde estava internada. 

“IDADE É SÓ UM NÚMERO”
Água e energia: contas podem ser parceladas em 24 

vezes e não devem ter juros
 As concessionárias dos serviços de fornecimento de água, 
tratamento de esgoto e distribuição de energia elétrica podem ser proi-
bidas de aplicar juros e multas sobre dívidas que foram contraídas 
durante o período de calamidade pública em Mato Grosso.
 A decisão foi tomada pelos deputados da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso (ALMT), que aprovaram por unanimidade 
o projeto de lei proposto pelo deputado Paulo Araújo (Progressistas). 
O texto, lido em segunda votação na sessão dessa quarta-feira (27), 
segue agora para a sanção do governador, que ainda pode vetar o 
projeto.
 Conforme o projeto de lei, além de serem proibidas de aplicar 
as sanções aos clientes, as concessionárias ainda deverão oferecer a 
opção de parcelamento dos débitos. A lei dispõe que esse pagamento 
possa ser feito em até 24 vezes, sem juros. Ao apresentar o proje-
to, o deputado justificou que muitos trabalhadores tiveram sua renda 
comprometida e passam por dificuldades financeiras diante da política 
de isolamento. Dessa forma, segundo Paulo Araújo, eles não teriam 
condições para efetuarem o pagamento dos seus compromissos.

RENEGOCIANDO DÍVIDAS
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STF determina entrega de ventiladores pulmonares
adquiridos por MT

 O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), suspendeu a requisição administrativa feita pelo Governo 
Federal e determinou que a empresa Magnamed Tecnologia Médica 
S.A. forneça os 50 ventiladores pulmonares (respiradores) comprados 
pelo Governo de Mato Grosso.
 A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28), quando foi 
deferida parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Estado, 
afastando todos os argumentos do Governo Federal e da empresa. 
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) deve entrar em contato com a 
empresa nas próximas horas para agilizar o processo de entrega dos 
equipamentos ao Estado, que serão utilizados em leitos de UTI’s.
 O Governo havia comprado e efetuado o pagamento de 50 
respiradores, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). 
Contudo, quando o Estado já aguardava a entrega dos equipamentos, 
o Governo Federal fez uma requisição administrativa de todos os equi-
pamentos produzidos pela empresa, que atingiu os aparelhos de Mato 
Grosso. Por esse motivo, o Estado recorreu ao STF para que fosse 
garantido a entrega dos respiradores. Na primeira decisão judicial, do 
dia 1º de maio de 2020, o ministro determinou a entrega dos equipa-
mentos, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

“SÓ VAI NA BASE DA MULTA!”
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