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PREFEITO VAI GANHAR MAIS QUE O PRESIDENTE
POR 15 X 06 VEREADORES APROVAM AUMENTO DE MAIS DE 20% POR AO PARA PREFEITO E MAIS 400 SERVIDORES

A CADA DIA A VERGONHA AUMENTA AINDA MAIS

 O Conselho Regional 
de Medicina informou que abrirá 
uma sindicância para apurar a 
responsabilidade e irregularida-
des no Hospital Municipal e re-
criminou a gestão municipal por 
abrir as portas sem estrutura. Já 
o Sindicato dos Médicos revelou 
que o problema é a falta de pla-
nejamento, precariedade na con-

tratação dos profissionais e re-
velou salários atrasados. Ainda 
ponderou: “a prefeitura não con-
segue manter nem um hospital, 
imagina dois”. Os fatos são nega-
dos pela Prefeitura que garante 
que tudo está normalizado e os 
profissionais haviam sido contra-
tados na segunda, portanto não 
tendo salário a receber ainda.

 Com um custo de R$ 
190 milhões, em menos de 48 
horas depois da 6ª inauguração, 
o Hospital Municipal de Cuiabá, 
conhecido como novo pronto-so-
corro, enfrenta problemas no 
atendimento que vão desde a fal-
ta de profissionais, dentre eles, 
anestesistas e pediatras, além 

de problema para realização 
de exames como tomografia.  
 Em meio a este caos, 
o paciente é empurrado de uma 
unidade para a outra, buscando 
atendimento. Vale lembrar que 
o pronto-socorro trata de ur-
gência e emergência, portanto, 
não dá pra esperar muito pela 

assistência médica. E assim, 
vidas são colocadas em risco. 
 As denúncias foram di-
versas e chegaram também para 
os vereadores que resolveram 
convocar o secretário de Saúde, 
Luiz Pôssas, para esclarecer os 
problemas. Listas com ausên-
cia de médicos, contratação 

emergencial de anestesistas, 
transferências de pacientes para 
antigo pronto-socorro, cirurgias 
de urgência sendo adiadas, e 
ainda desinformação a algumas 
pessoas que procuraram o HMC 
para atendimento. Tudo isto em 
apenas dois dias do funciona-
mento de 100% do hospital.

QUASE R$200.000.000 E ATENDIMENTO PRECÁRIO
ESSA É A REALIDADE DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ, FALTA MÉDICO E MATERIAL DE TRABALHO

“POR FORA FORÓFOFÓ, POR DENTRO UM MULAMBO SÓ!”

 Por 15 votos contra 6, 
os vereadores por Cuiabá apro-
varam nesta terça-feira (19) o 
projeto da Mesa Diretora que 
autoriza o aumento do salário 
do prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB) e de mais 400 servidores. 
Salário equivalente ao do presi-
dente da República, Jair Bolso-
naro. Isto porque os parlamenta-
res rejeitaram uma emenda que 
previa já o aumento para 2021, 
quando o salário pode chegar a 

R$ 32 mil, um aumento de R$ 9 
mil em dois anos, superior até 
mesmo o chefe maior do país. 
O assunto sobre o aumento 
do salário do prefeito já havia 
sido adiantado pelo Leiagora 
no mês passado. De R$ 23 mil, 
agora Pinheiro passa a receber 
R$ 27 mil. Aumento de mais de 
20%, enquanto o salário míni-
mo da população deve sair de 
R$ 998 para algo em torno de 
R$ 1.040, reajuste inferior a 5%. 

VOTARAM Á FAVOR
• Marcos Veloso (PV);
• Adevair Cabral (PSDB);
• Orivaldo da Farmácia (PP);
• Sargento Joelson (PSC);
• Chico 2000 (PL)
• Doutor Xavier (PTC)
• Adilson Levante (PSB)
• Juca do Guaraná (Avante)
• Renivaldo Nascimento (PSDB);
• Clebinho Borges (DC);
• Marcrean Santos (PRTB);
•  Zidiel Coutinho (PV);
• Luís Cláudio (PP);
• Ricardo Saad (PSDB);
• Toninho de Souza (PSD).

NÃO CONSEGUE MANTER UM, IMAGINA DOIS! 
CAOS NA SAÚDE DEVE CONTINUAR

 O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), de-
clarou que as denúncias refe-
rente à falta de profissionais e 
equipamento no novo Hospital 
Municipal de Cuiabá tratam-se 
de fake news, produzidas por 
pessoas que estão “morren-
do de ciúme e com inveja” e 

classificou como “maldade”.  
Ele diz que é preciso unir forças 
ao invés de só criticar porque o 
novo hospital veio para trazer dig-
nidade no atendimento à popu-
lação mais carente. Segundo ele, 
tem medicamentos para 4 a 6 me-
ses de funcionamento do HMC.

“PURO RECALQUE”
PREFEITO DIZ SOFRER CIÚMES E INVEJA
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Agente prisional machão mantém mulher presa, 
espanca enteado de 6 anos e vai para cadeia

 Um agente prisional, identificado como Edson Batista Al-
ves, de 35 anos, foi preso na noite de quarta-feira (20), por agredir, 
ameaçar e manter em cárcere privado a companheira e ainda agredir 
e humilhar o filho dela de 06 anos, chamando o garoto de “veado”, 
ferindo o olho da criança e quebrando o braço do enteado. Não sa-
tisfeito ainda jogou água quente no menino. O caso aconteceu no 
bairro Alvorada, em Cuiabá. De acordo com informações do Boletim 
de Ocorrência, a vítima relatou que há duas semanas deixou a cidade 
de Rondonópolis para conviver com o suspeito e que na última sema-
na, ele estava a agredindo constantemente e não a deixava sair do 
apartamento, ameaçando matar ela e filho dela de 06 anos. Acabou 
preso e terá que dividir a cela com os presos que ele cuidava. 
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VAI SER MACHO NA CADEIA

Grávida é presa transportando cocaína
 Uma jovem grávida foi presa tentando transportar mais de 2 
quilos de cloridrato de cocaína para o estado do Maranhão. A prisão 
ocorreu na terça-feira (19) no Terminal Rodoviário de Cuiabá. A sus-
peita, J.L.L., 20 anos, foi autuada em flagrante delito por tráfico inte-
restadual de drogas.
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“NEVOU” NO PRÉ-NATAL

“Não fui na inauguração do HMC porque aquilo foi 
um ato eleitoral” Vice-prefeito Niuan Ribeiro

Cuiabá vence Paysandu e é bicampeão 
da Copa Verde

 O Cuiabá é bicampeão da Copa Verde! Após jogo equilibra-
do até o fim, o Dourado venceu o Paysandu por 1 a 0 no tempo nor-
mal e por 5 a 4 nos pênaltis, na noite de quarta-feira (20), no estádio 
Mangueirão, em Belém. O título da competição regional garante ao 
time mato-grossense vaga na oitavas de final da Copa do Brasil 2020.
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É BICAMPEÃO!


