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ENTÃO, QUEM VAI
PAGAR A CONTA?

Gastos com medidas contra o coronavírus não são
informados pelo governo de MT

Cento e cinquenta milhões de reais foi o valor estimado pelo governo de Mato Grosso para ser gasto com ações de
combate à pandemia do novo
coronavírus. Passado mais de
um mês das primeiras medidas
de prevenção adotadas, o valor
desembolsado pelo Executivo
ainda é incerto.
Ao Supremo Tribunal
Federal (STF), Mauro Mendes
(DEM), por meio da Procuradoria-Geral do Estado, informou
que já foram gastos R$ 85,3 milhões. A informação consta em
petição encaminhada ao ministro
Alexandre de Moraes, no dia 16
de abril, ou seja, há quase duas

semanas.
Contudo, apesar do
que alegou ao STF, os dados divulgados pelo governo de Mato
Grosso no Portal da Transparência contabilizam apenas R$ 53,6
milhões.
Além dos valores divulgados divergirem, o governo de
Mato Grosso também não disponibilizou cópia dos contratos firmados com as empresas chinesas, responsáveis pelo envio de
respiradores mecânicos, camas
hospitalares e EPIs, bem como
também não é possível localizar
o contrato firmado para as obras
de ampliação no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande.

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

ENSINO MAIS ACESSIVEL

Deputados aprovam redução de 25% nas mensalidades escolares durante pandemia
Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
aprovaram, durante sessão na manhã desta quarta-feira (29), um
projeto de lei que prevê a redução nas mensalidades das escolas
privadas durante o período de pandemia. A matéria foi proposta pela
deputada Janaina Riva (MDB), depois que os parlamentares não chegaram a um acordo com representantes do setor.
A discussão é de que, nesse período, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, além de que as aulas não estão sendo realizadas de forma presencial.
Durante a votação, os deputados aprovaram três emendas
de Silvio Favero (PSL), que prevê que as instituições de ensino deverão negociar as mensalidades na presença de representantes do
Procon. O deputado também propôs a porcentagem de desconto
acatada e proibiu as escolas de demitirem os professores nesse período. O projeto acabou aprovado com 10 votos a favor e 8 contrários
e deverá ser analisado em segunda votação.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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VAI OU NÃO VAI?

EM BUSCA DA AUTOSSUFICIÊNCIA

Ministério Público pede aumento na frota de ônibus
e dá 72 horas para prefeitura decidir

Dupla é presa com sementes
de maconha para cultivo

O Ministério Público de Mato Grosso (MP) notificou o prefeito
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para que promova o aumento progressivo da frota do transporte coletivo nos horários de pico.
O pedido é para que o aumento da frota seja de, no mínimo,
o dobro do que já roda na cidade nos horários de pico. A recomendação ainda prevê que haja disponibilização de alguns ônibus em pontos estratégicos da cidade. Na notificação também foi recomendado o
reforço da fiscalização dos usuários e das empresas de ônibus para
assegurar o cumprimento de todas as normas de precaução definidas
pelo poder público para se evitar o contágio da Covid-19.
A prefeitura já havia anunciado que não deveria ampliar a
frota porque a intenção é manter as pessoas em casa.

Dois homens foram presos pela Rotam por cultivo ilícito de
drogas, no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá. Sementes e porções
de maconha foram apreendidas na ação.
Os policiais realizavam abordagens de rotina na Avenida General Melo, quando perceberam que os suspeitos em uma motocicleta
tentavam evitar passar perto da polícia. Ao fazer a abordagem pessoal
na dupla, a polícia encontrou com um deles uma porção de sementes
de maconha.
O jovem confessou que cultiva a planta e que em sua residência havia mais sementes da substância. Em diligência na casa do
suspeito, uma porção de maconha foi encontrada em uma vasilha de
plástico. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia.

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

“VAI GASTAR DINHEIRO À TOA”
Anvisa libera teste de Covid-19 em farmácias,
mas Estado não recomenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou,
nessa terça-feira (28), um pedido para que as farmácias passem a fornecer testes rápidos para detecção do novo coronavírus à população.
Contudo, apesar da garantia da agência, a Secretaria de Estado de
Saúde não recomenda a medida.
De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, já existe mais de 10 modelos de testes rápidos liberados
pela Anvisa e cada um deles atua de forma diferente. Contudo, os
dados científicos apontam que o coronavírus só é detectável cerca de
sete dias depois de aparecidos os sintomas.
“Se a pessoa for na farmácia nesse momento e não estiver
sentindo nada, muito provavelmente ela vai gastar dinheiro á toa. O
teste rápido não é considerado para fazer diagnóstico, mas o acompanhamento de pacientes. O teste ideal para ser diagnosticado é o
PCH”, explicou Figueiredo.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br
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O TARADO DA MOTO

Homem preso por assediar Miss MT já foi detido
outras 3 vezes pelo mesmo crime

Um homem de 24 anos, suspeito de assediar a miss Mato
Grosso, Ingrid Santin, no último domingo (26), foi preso pela polícia
de Rondonópolis. Ele foi localizado no Residencial Juscelino, por volta
das 17 horas.
O homem foi identificado com auxílio das imagens obtidas
pelas câmeras de segurança do bairro onde ocorreu o assédio. A miss
estava de moto quando foi perseguida pelo assediador que conseguiu
ainda passar a mão nas pernas e parte íntimas.
O suspeito já havia sido detido outras três vezes pela PM e
pela Força Tática da cidade pelo mesmo crime. Na última vez que
foi preso ele estava se masturbando em frente de uma esmalteria na
região da Vila Aurora, porém foi solto. Em todos os casos, o homem
utilizou a mesma motocicleta, que usou para atacar a jovem.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

VALIDADES PRORROGADAS
Lei prorroga a validade dos
documentos públicos em MT

O governo do estado sancionou a Lei 11.117/2020, de autoria
do deputado estada Valdir Barranco, que prorroga a validade de documentos públicos em todo o estado. Estão no rol da nova legislação,
certidões, autorizações e permissões públicas.
A legislação também autoriza a suspensão de vistorias no
setor de transportes, garantindo ao cidadão a renovação automática
das licenças exigidas pelo estado e seus 141 municípios.
A nova legislação autoriza, ainda, o Poder Executivo “a incluir
novos documentos na prorrogação de validade”. A Lei foi publicada no
D.O dessa terça feira (28) e já está em vigor.
Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

