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18 casos confirmados

 O estado de Mato Gros-
so possui 18 casos confirma-
dos de coronavírus, sendo que 
quatro pacientes seguem inter-
nados, dois em enfermarias e 
outros dois em Unidades de Te-
rapia Intensiva. Os dados foram 
informados pela Secretaria de 
Estado de Saúde na nota infor-
mativa 22. 
 Até o momento, dos 18 
casos confirmados 12 são em 
Cuiabá, três em Rondonópolis, 
dois em Várzea Grande e um em 
Nova Monte Verde. Até sexta-fei-
ra (27), quando foi divulgada ofi-
cialmente a última nota, o núme-

ro de casos confirmados era de 
11, o que representa um aumen-
to de 63%. A média de idade dos 
confirmados é de 40 anos. 
 De acordo com as no-
vas diretrizes, o boletim não 
traz mais os casos suspeitos, 
somente os notificados de Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG), a qual inclui a CO-
VID-19 bem como outros tipos 
de Influenza, como H1N1, entre 
outras. Sendo assim, Mato Gros-
so tem 210 casos de SRAG noti-
ficados, destes, 46 seguem inter-
nados em enfermarias e outros 
18 pacientes estão na UTI. 
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Senado aprova benefício de R$ 600
a autônomos e informais

 O Senado aprovou nessa segunda-feira (30) o pagamen-
to de um auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600, 
destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. 
Chamado de “coronavoucher”, a ajuda vem para reparar as perdas 
de renda para algumas fatias da sociedade durante o período de iso-
lamento, quando as oportunidades de trabalho para essas categorias 
estão escassas.
 A proposta encaminhada pelo governo Federal era de R$ 
200, mas o texto sofreu alteração no Congresso e a aprovação foi 
unânime, com 79 votos favoráveis e apoio dos senadores da opo-
sição e do governo. Logo após a aprovação, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, usou o Twitter para pedir ao presidente da Repú-
blica a sanção imediata do projeto. Ele está afastado das atividades 
após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

BENEFÍCIO APROVADO!

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

Covid-19: Como se comportar durante
as compras fora de casa

 Moedas e cédulas de dinheiro passam de mão em mão pe-
las ruas e em comércios. Cartões de banco e documentos pessoais 
também são usados frequentemente por todos. Não se sabe ao certo 
quanto tempo o vírus que causa a covid-19 sobrevive em superfícies, 
mas a orientação central para evitar contaminação é, após usar es-
ses objetos, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel 70% 
e evitar tocar nos olhos, boca ou nariz.

CUIDADO COM AS TRANSAÇÕES!
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De volta da França, jovem relata desespero na Europa 
e diz “Brasil não está consciente”

 Uma pandemia provocada por um vírus que se alastra pelo 
mundo. O país vizinho aumentando, diária e consideravelmente, o 
número de infectados. Seu país de residência anunciando o fecha-
mento de fronteiras e seu país natal barrando a entrada de estran-
geiros. Era nesse cenário em que se deparava a cuiabana Ana Luísa 
Melo Ferreira, de 24 anos, que há dois mora na França e chegou na 
semana passada com a filha Olívia, de três anos, em Cuiabá. 
 Ela comparou a situação na Europa e no Brasil. Para ela, 
embora seja possível notar preocupação de parte da população, as 
pessoas ainda não têm consciência do nível da pandemia. “Parece 
que não se dão conta da gravidade. Pensam que não são grupo de 
risco e não precisam se preocupar”. A universitária também notou 
a diferença com que os governos brasileiro e francês conduzem a 
situação. Em sua visão, o presidente Jair Bolsonaro age com irres-
ponsabilidade com a vida da população e com o sistema de Saúde.  
Segundo a estudante, a preocupação com o comércio e a economia 
também corre na França. Só que os moradores se sentiram acolhi-
dos pelo presidente que determinou confinamento e anunciou um 
suporte para que os trabalhos fossem mantidos e as empresas não 
quebrassem.

FALTA CONSCIÊNCIA?
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Expediente

Amigos se unem e divulgam pequenos comércios
de forma gratuita 

 Nesses dias de quarentena você parou para pensar ‘como é 
que a dona Maria vai vender seus pastéis, se não tem feira?’ Ou ‘como 
é que o seu José vai se manter se ele não pode vender seus espetin-
hos? Provavelmente não, mas não precisa se sentir mal. Pensando 
nessas pessoas, dois amigos se juntaram com empresas e influencers 
para divulgar o produto de microempreendedores e ajudá-los a sobre-
viver nessa crise.
 Pressionados pela crise e sem recursos ou estrutura para 
investir, o máximo que conseguem fazer é partir para o delivery. Mas 
como vender se ninguém além das pessoas do bairro o conhece? Es-
sas limitações motivaram Léo Rodrigues e Marcus Paulo a criar o Ins-
tagram @todosportodosmt, para tentar ajudar esses microempreen-
dedores nesse período. Para divulgar, eles precisam apenas do nome, 
telefone e saber o que a pessoa produz. Além disso, é importante que 
a pessoa atenda delivery.
 Nesta mesma pegada, a Rádio Capital FM abriu espaço para 
pequenas empresas anunciarem de graça. Os pequenos empresários 
podem fazer a divulgar das 9h às 17 ao vivo com o locutor. 

TODOS POR TODOS
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Desembargador mantém comércio fechado
e fala em desastre na Saúde

 A justiça decidiu a favor do município e o comércio continua-
rá fechado em Cuiabá até a próxima semana caso não seja editado 
um novo decreto por parte da Prefeitura de Cuiabá. A decisão foi o 
desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), que revogou o decreto do governo do Estado que flexibilizava 
as medidas de contenção ao coronavírus na capital. 
 O magistrado observou que não é uma medida responsável, 
da parte do governo, permitir o retorno da circulação de pessoas nas 
cidades. Ele ressaltou ainda que as projeções mais otimistas apontam 
para mais de 25 mil casos confirmados no país já nas próximas se-
manas, e Mato Grosso não está preparado para lidar com a situação, 
caso ela se agrave. Em trecho da decisão, o magistrado ainda afirma 
que “não é preciso ler borras de café para se prever o desastre que 
pode acontecer em Cuiabá”.

COMÉRCIO FECHADO
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Velório de mortos por coronavírus está
proibido em Cuiabá

 Desde sexta-feira (27) está proibido a realização de velórios 
em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. A norma segue 
uma regulamentação nacional e foi assinada pelo secretário de Saúde 
de Cuiabá, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho. A portaria Nº 017/2020/
SMS, regulamenta ainda como devem ser os procedimentos nas uni-
dades de saúde, hospitais públicos e privados durante os cuidados 
com os restos mortais, dos óbitos suspeitos ou confirmados. A prefei-
tura justifica que a atual situação demanda o emprego urgente de me-
didas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública.

FAMÍLIAS NÃO PODEM DIZER ADEUS
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Central de Atendimento tira dúvidas sobre coronavírus
 A fim de facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus 
e combater a propagação de notícias falsas, o Governo de Mato Gros-
so, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) disponibilizou 
à população a Central de Atendimento COVID-19. O canal de comuni-
cação é gratuito e ficará disponível diariamente, das 07h às 19h, por 
meio do número 0800 647 1223.

INFORME-SE
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MT tem queda nos índices de criminalidade
durante quarentena

 Com o isolamento social, medida imposta para controlar a 
disseminação do coronavírus, as ocorrências policiais reduziram no 
Estado. O período analisado é 10 a 29 de março. Comparado com o 
mesmo período de 2019, os crimes de latrocínio (roubo seguido de 
morte) caíram 85,7%. Da mesma forma os casos de roubos caíram em 
30,7%, furto 40,4%, lesão corporal 34,4%, tráfico de drogas 36,3% e 
4,3% nos casos de homicídios dolosos (com intenção de matar).

INFORME-SE
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