
1 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Quarta-feira, 27 de Maio de 2020



2 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Quarta-feira, 27 de Maio de 2020

Nilson James

ALTA FLORESTA

MT Hemocentro atualiza cadastro de
doadores de medula óssea

O MT Hemocentro realiza

a Semana Estadual da Impor-
tância da Conscientização da
Doação de Medula Óssea a
partir desta segunda-feira (25)
até sexta (29) com o objetivo
de sensibilizar a população
para a importância de ser um
doador voluntário e salvar vi-
das.

Em Mato Grosso, até mar-
ço deste ano, foram cadastra-
dos 65.409 doadores, sendo
11 transplantes realizados
com sucesso desde 2015; o
último ocorreu em fevereiro
deste ano.

A doação de medula ós-
sea é importante para o tra-
tamento de pacientes com
doenças que comprometem
a produção normal de célu-
las sanguíneas, como as
leucemias-, além de porta-
dores de aplasia de medula
óssea e síndromes de
imunodeficiência congênita.

Em Mato Grosso, o único
serviço cadastrado pelo
INCA (Instituto Nacional de
Câncer) para realizar o ca-
dastro de doadores de me-
dula óssea é o MT
Hemocentro, que está loca-

PM registra furto e roubo nas últimas horas
em Alta Florest a

-------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------

O primeiro caso acontece

no setor G. A vítima compareceu
na Central de Operações da Po-
lícia Militar nesta segunda-feira,
dia 25, e passou a relatar que é
proprietário de uma oficina me-
cânica e que no último sába-
do por volta das 21h40, o esta-
belecimentos havia sido furtado
em um período onde o solicitante
já não estava mais na oficina.

Conforme os relatos da víti-
ma, a mesma reside no fundo da
oficina e a fechou por volta das
12h00, sendo que em nenhum
momento ouviu ou viu nada es-
tranho no período em que esta-
va em casa. Já por volta das
21h30, o proprietário saiu da sua
residência com a família e vol-
tou as 23h40, e quando retornou
percebeu que havia sido subtra-
ído uma máquina de solda mig

smashweld 450 4x4 c/tocha -
esab e um cilindro de oxigênio
de mistura de solda mig.

Contudo, no momento da
confecção do Boletim de Ocor-
rência, o policial operador do
COPOM recebeu uma ligação
via 190 onde um determinado
senhor informava ter termina-
do a sociedade com outro se-
nhor na Rua G próximo ao Lar
do Idosos e relatava que tinha
pego uma máquina de solda na
oficina onde o mesmo tinha
sociedade com o proprietário.
Diante destas informações, o
Boletim foi confeccionado e
encaminhado à Delegacia
Judiciaria de Polícia Civil para
as providencias cabíveis.

A Polícia Militar registrou
nessa segunda-feira, mais um
roubo, desta vez a mão arma-
da. Conforme as informações,
a vítima e sua esposa relata-
ram que saíram do Assenta-
mento São Pedro (Comunida-
de Arco-Íris) com destino à Alta

Floresta.
O solicitante conduzia uma

motocicleta e estacionou na lan-
chonete na entrada da estrada
do capixaba para esperar a
van, momento em que estacio-
nou uma camionete de cor
branca, descendo dois homens
armados, informando que se
tratava de um assalto e que era
para as vítimas não reagirem e
passarem a carteira. A vítima
relata ter sido roubado uma
quantia de R$ 2.300,00 em di-
nheiro, esse que foi da venda
de dois bezerros e seria para
custear o tratamento dentário
da esposa.

A vítima repassou as carac-
terísticas dos suspeitos, sendo
um homem moreno grande e o
outro branco magro e alto, as
armas utilizadas seria uma de
cano longo e a outra curta. Di-
ante dos relatos informado, o
B.O. foi confeccionado e a pos-
sivelmente agora a Polícia Ci-
vil irá investigar o caso.

lizado na Rua 13 de junho, n°
1.055, e funciona de segunda
a sexta feira, das 07h30 às
17h.

Mesmo com a pandemia, o
serviço continua funcionando
normalmente. A pessoa que
deseja se cadastrar pode com-
parecer espontaneamente no
MT Hemocentro pode realizar
o agendamento por meio do
número 3623-0044 ramal 222.
Devido à diversidade
populacional mato-grossense,
a possibilidade de encontrar
um doador compatível de me-
dula óssea é maior. (G1/MT)
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Ontem Alta Floresta atingiu a marca de 29 doentes com
Covid 19. Acompanham este número, 217 informações de
síndrome gripais, dos quais 78 foram descartados para a
doença e 61 excluídos dos bancos de dados, que é quando
o paciente apresenta, clinicamente, as informações de Covid
19, mas quando os dados são implantados no sistema esta-
dual, acabam excluídos por não serem compatíveis com o
protocolo da SES.

Dos 29 casos, dois estão internados e outros 20 estão
em trat amento domiciliar , 7 já foram recuperados.

Mas o número nesta estatística, que mete medo, é o de
pessoas que estão aguardando resultado, 49. Daqui para o
final de semana estes testes chegam e poderão confirmar
(torço para que não) a tendência de crescimento da curva.

Enquanto isso, Alta Floresta vai discutindo a continuida-
de de comércio aberto ou se implantam-se medidas mais
duras. Ontem na Câmara de V ereadores, por exemplo, per-
deu uma ótima oportunidade de desfazer a lei que ampliou
o toque de recolher para as 23:30h, liberou igrejas para fa-
zer seus próprios covidários (aglomerações), dentre ou-
tras.

Ninguém discute a necessidade de sobrevivência das
empresas, sejam elas mini, pequenas, médias ou grandes,
porém os casos de Covid 19 que têm aparecido na cidade
demonstram por si só  a necessidade de cuidado com vi-
das.

Já disse e não me cansarei de repetir , porque é fato, as
atitudes tomadas pelo prefeito Asiel Bezerra no início da
pandemia, retardaram a chegada do vírus. Houve um "qua-
se lockdown" logo na primeira semana, ninguém saia a noite.
De dia, só os que realmente precisavam.

Pra recordar , no dia 14 de abril p assado, o prefeito havia,
após ouvir vários segmentos econômicos da cidade, emiti-
do um decreto de relaxamento do combate ao corona vírus
com a liberação de grande parcela do comércio, que esta-
vam impedidos de trabalhar em função de decreto emitido
no final de março (25/03).

Dois dias depois, no dia 16, o Ministério Público Estadual
(MPE) e outras entidades, enviaram recomendação à Pre-
feitura contra a flexibilização. Até aquele dia, a SMS tinha
registrado apenas um caso de Covid 19 na cidade. O decre-
to foi revogado e as normas antigas passaram a valer no dia
seguinte, 17 de abril

No mesmo dia, já no início da noite, a Câmara se reuniu
e por unanimidade, em proposta do presidente, Emerson
Machado, transformou o decreto revogado, em lei munici-
pal, com um plus, o relaxamento do horário do toque de
recolher , antes 20g, agora, 20:30h. A lei foi sancionada no dia
22 de abril e passou ater validade no dia 23.

Segundo 10 entre 10 autoridades sanitárias do Brasil e
do mundo, vive-se hoje o reflexo do que aconteceu 14 dias
antes. No caso de Alta Floresta a conta é fácil.

No dia 23 de abril, tinha 45 notificações, com 12 casos
suspeitos.

No dia 1º de maio, foi registrado o segundo caso de Covid
19. Naquele dia o número de notificações havia subido para
49, com 07 suspeitos.

Fechado o primeiro ciclo de 15 dias, em 07 de maio, já
tinha 70 notificações com 23 suspeitos, o dobro.

A transmissão já estava sendo considerada localmente,
como fora do controle, era uma questão de tempo. Não de-
morou muito.

No dia 12 de maio foram registrados 05 casos novos.
No segundo ciclo de 15 dias após a lei EM, já eram 135

notificações com 9 casos confirmados e 24 suspeitos.
Ontem, 26 pouco mais de um mês da lei libera geral, Alta

Floresta marcou 217 notificações com 49 investigações de
casos suspeitos e 29 confirmações para Covid. Um homem
morreu e o caso, que está sendo investigado, pode se trans-
formar na primeira morte por Covid 19.

Eu também quero o comércio aberto. Eu também quero
que as coisas voltem à normalidade. Mas eu também tenho
medo do que vem pela frente.

Apenas para reflexão. Alta Floresta possui hoje em tor-
no de 50 respiradores, entre rede pública e privada. Estes
respiradores são para atender não apenas pacientes de
Alta Floresta, mas de toda a região. Esta semana a ala Covid
do HRAS estava lotada, com sua capacidade esgotada. Duas
pessoas confirmadas com Covid 19 estavam juntas de ou-
tras quatro com os sintomas, mas sem a confirmação, po-
dendo ser outro tipo de gripe. Ou seja, correndo o risco de
saírem com Covid de dentro do hospital.

Ocorre, que o hospital não tem leitos suficientes para
ficar no aguardo de "pacientes Covid". Uma fonte do O Diário
me explicou que o hospital, naqueles dias do "quase
lockdonw", teve uma grande redução no número de atendi-
mentos. Hoje, com o relaxamento promovido pela Lei EM, a
capacidade de atendimento do hospital atingiu 80%, ou seja,
como é possível destinar leitos para ficarem ociosos aguar-
dando pacientes Covid, quando se está com a capacidade
instalada à beira do colapso? Difícil.

Esta mesma fonte, que é profissional da saúde,
logicamente, fez um apelo o qual faço questão de colocar
entre aspas, somente vou preservar a identidade à seu
pedido.

"As pessoas não têm noção do que está acontecendo,
nós, enquanto Estado estamos fazendo de tudo, precisa-
mos da colaboração da sociedade, da população!!!".

#FICAADICA

Por Altair Nery

------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
------------------------------------------------------------------

Na manhã desta terça-feira, dia 26, os verea-

dores de Alta Floresta ficaram de apresentar novas
medidas de prevenção ao novo coronavírus, princi-
palmente voltadas a aumentar a fiscalização e di-
minuir a possibilidade de aglomeração de pessoas,
bem como retornar o toque de recolher para as
20h00. As propostas foram apresentadas pelo Se-
cretário de Saúde, Marcelo Costa, ainda na manhã
de segunda-feira, dia 25, onde o mesmo apresen-
tou dados relativos ao COVID-19 e sobre a preocu-
pação do crescimento dos casos positivos nos últi-
mos dias.

Entretanto, devido à pressão dos empresários
presentes no Plenário Arnaldo Corcino, os verea-
dores decidiram não apresentar nenhuma propos-
ta e "passaram a bola" para o Executivo, a informa-
ção é de que a Prefeitura Municipal deveria apre-
sentar um novo decreto com as novas medidas.
Antes mesmo da sessão iniciar, os vereadores se
reuniram para discutir as propostas novamente. Ao
final da reunião, o vereador e presidente da Mesa
Diretora, Emerson Machado, se dirigiu até os em-
presários e falou sobre a decisão tomada pela mai-
oria dos vereadores de não apresentar o projeto
com as novas medidas.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Di-
ário, Emerson foi pontual em relação à redução do
toque de recolher que hoje está estipulado às 23h30,
ele afirmou que o comércio noturno é pequeno e
para o parlamentar, não são os empresários que
estão fazendo aumentar o número de casos no
município. "Não é comercio noturno que está fazen-
do aumentar os casos de Covid-19; porque só pe-
nalizar o comercio noturno? Eu não concordo, o
comércio tem que trabalhar", disse ele. Em dado
momento da entrevista, que estava sendo feita de
forma coletiva com outros colegas da imprensa,
Emerson pediu licença para retirar a máscara de
proteção, contrariando todas as recomendações de
prevenção do Ministério da Saúde, da Organização
Mundial da Saude e até da própria Secretaria Muni-
cipal de Saúde e continuou a responder os
questionamentos da imprensa.

Indagado sobre o aumento no número de casos
e se alguma nova medida de prevenção deveria ser
imposta, Emerson limitou-se a dizer que a Prefeitu-
ra deveria fiscalizar melhor, principalmente, segun-
do ele, as agências bancarias. A reportagem do Jor-
nal O Diário entrou em contato com a Assessoria
de Comunicação da Prefeitura Municipal para sa-
ber da possibilidade do Prefeito Asiel Bezerra de
apresentar um novo decreto para que seja tomada
novas medidas de prevenção, mas conforme a in-
formação repassada, não há previsão para isso
acontecer.

Mesmo com número
crescente de casos da

Covid-19 em Alta
Floresta, legislativo e
executivo municip al
"cruzam os braços"
para não prejudicar a

economia
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10 casos em 24 horas ; número
da Covid em Alta Floresta atinge

29 positivados
O aumento de casos de COVID 19 em Alta Floresta, saltou de 19

para 29 casos, no píor dia até agora e causou muita apreensão à popu-
lação. Assim que os números foram tornados públicos nas mídias soci-
ais da prefeitura, a divulgação alastrou. Um pequeno erro na elabora-
ção do Boletim fez a prefeitura emitir novo boletim, acompanhado de
uma Nota oficial.

No primeiro documento, foram divulgados os mesmos 29 casos, a
confusão se deu no número casos que ainda se mantém suspeitos, no
primeiro eram 55 e no segundo (o que vale) são 49 casos. Também
houve confusão no número de descartados, 71 na primeira versão e 78
na que está valendo.

O restante das informações são as mesmas nos dois boletins, 20
pessoas em isolamento (tratamento) domiciliar e outras duas interna-
das com quadro moderado.

O secretário Marcelo Costa, nesta noite de terça-feira, encaminhou-
se à capital do Estado, Cuiabá, “convocado” pelo Secretário Estadual
de Saúde, a pauta não foi informada, mas sabe-se que o assunto é
Covid 19. A situação de Alta Floresta e outros municípios preocupa não
apenas as autoridades locais, como do estado. Em pouco mais de uma
semana, foram registrados 20 casos de Covid 19 e uma pessoa mor-
reu sendo que há suspeita da doença pandêmica, o caso segusendo
investigado.

A “ala Covid”, no hospital Regional, trabalha com 7 leitos com respira-
dores e preparados para atender casos leves a moderados e já está
trabalhando no limite. Com o aumento dos casos, está ligado um sinal de
alerta, a possibilidade é de ampliação da enfermaria, ou a destinação de
uma segunda enfermaria para atender casos de síndrome respiratórias.

60% das pessoas que morreram
de Covid-19 em MT tinham

hipertensão ou diabetes

---------------------------------------
G1 MT
---------------------------------------

OO boletim da Secretaria Esta-

dual de Saúde (SES) aponta que em
60% das mortes por Covid-19 em
Mato Grosso, o paciente tinha tam-
bém hipertensão ou diabetes. Em al-
guns casos, ele tinha as duas doen-
ças.

Mato Grosso registrou, até o últi-
mo domingo (24), 40 mortes pela
doença, segundo o boletim da SES.
Destas, apenas três vítimas não pos-
suíam nenhuma outra comorbidade.
Três casos ainda estão em investiga-
ção. Ou seja, 85% dos pacientes so-

friam com outras
comorbidades.

Além de hipertensão e dia-
betes, as outras comorbidades
mais comuns foram a obesida-
de (9), cardiopatia (7) e doen-
ça renal (4).

Além dessas, também fo-
ram a óbito pacientes com cân-
cer, neoplasia e hepatopatia.

Até o último domingo, foram
notificados 1.464 casos confirma-
dos da Covid-19 em Mato Grosso.
As últimas três mortes envolveram
dois residentes de Cuiabá e uma
de Cotriguaçu.

Dos 1.464 casos confirmados
da Covid-19 em Mato Grosso, 844
estão em isolamento domiciliar e
460 estão recuperados. Há ainda
120 pacientes hospitalizados, sen-
do 58 em Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) e 62 em enfermaria.

Considerando o número total de
casos, 50,3% dos diagnosticados
são do sexo feminino e 49,7%
masculino; além disso, 427 paci-
entes têm faixa-etária entre 31 a 40
anos.

Governo Federal vai contratar 5,1
mil profissionais p ara ações

contra covid-19
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária

de 5.158 profissionais de saúde para ações de enfrentamento á
covid-19. A portaria foi publicada ontem (26) no Diário Oficial da
União (DOU).

Os profissionais poderão ser contratados já a partir deste mês
de maio e os contratos terão validade de até seis meses. A remu-
neração e a distribuição dos profissionais ficarão a cargo do Mi-
nistério da Saúde.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 192 médicos
intensivistas, 100 enfermeiros intensivistas, 60 fisioterapeutas
intensivistas, 606 médicos, 18 médicos para Unidade Básica de
Saúde, 698 enfermeiros, 684 fisioterapeutas, 2.259 técnicos de en-
fermagem, 101 técnicos em laboratório, 102 farmacêuticos, 57
nutricionistas, 61 biomédicos, 120 fonoaudiólogos e 100 psicólo-
gos.

Para custear a contratação, o governo publicou, também na edi-
ção desta terça-feira do DOU, uma Medida Provisória (MP) que
abre um crédito extraordinário de R$ 338,2 milhões em favor do
Ministério da Saúde.

Na mesma MP, o governo também abre crédito de R$ 28,720
bilhões para o Ministério da Cidadania para cobrir despesas de
auxílio emergencial para proteção a pessoas em situação de
vulnerabilidade, devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o texto, o valor total, de mais de R$ 29 bilhões,
será liberado a partir da contratação de operação de crédito inter-
no (contratos ou emissão de títulos da dívida pública).
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Concursos da UFMT p ara professores e técnicos são suspensos
por tempo indeterminado

--------------------------------------
G1 MT
--------------------------------------

Produtores de madeira
requerem prorrogação
no prazo dos projetos

de manejo
-----------------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA
-----------------------------------------------------------------------------

Sem crédito e com vendas paradas, setor requer que

as Autex sejam renovadas automaticamente.
Os produtores de madeira brasileira estão pleiteando a

prorrogação do prazo de exploração em manejos e proje-
tos licenciados devido à crise decorrente da pandemia do
novo coronavírus. A estimativa do setor é que a
comercialização de madeira registre uma queda de até
60% neste ano, inviabilizando a retirada dos produtos du-
rante a safra de 2020, que teve início em maio.

Com a diminuição do período chuvoso, começa a co-
lheita da madeira nas florestas tropicais brasileiras oriun-
das de áreas de manejo ou de projetos autorizados pelos
órgãos competentes. O pico da safra geralmente ocorre
entre os meses de junho e agosto, quando o índice
pluviométrico é menor e permite a exploração da madeira
e transporte com segurança.

Porém, com a queda nas vendas e incertezas do mer-
cado, muitos produtores vão reduzir a colheita ou até mes-
mo suspender para evitar mais prejuízos econômicos. De
acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Madeirei-
ros do Extremo Norte de Mato Grosso (SIMENORTE) e
Presidente do Fórum Nacional de Atividades de Base Flo-
restal (FNFB), Frank Rogieri de Souza Almeida, como a
madeira é perecível, os produtores não vão explorar os pro-
jetos em sua totalidade para evitar perda de produto nos
pátios. "Entramos na safra com uma insegurança muito
grande devido às incertezas no mercado interno e externo.
Por isso estamos requerendo a prorrogação dos prazos
para que os produtores possam explorar a madeira já li-
cenciada na próxima safra. Estes produtos têm autoriza-
ção de todos os órgãos fiscalizadores para serem retira-
dos conforme o manejo adequado", explica o vice-presi-
dente do SIMENORTE e Presidente do FNFB.

O Fórum Nacional apresentou ao Ministério do Meio
Ambiente um ofício destacando a importância da dilação
de prazo das Autorizações Florestais de Exploração
(Autex). Geralmente a autorização tem validade de um ano
podendo ser renovado por mais um ano, sendo que em
alguns estados este prazo é de dois anos, porém sem pror-
rogação.

"Como algumas empresas já estão no último período
de exploração, não vão conseguir executar os projetos em
sua totalidade. Por isso estamos solicitando, em caráter
especial, que os manejos sejam prorrogados automatica-
mente", explica Frank Rogieri.

A Dois concursos da

Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) mar-
cados para serem reali-
zados neste ano foram
suspensos por  tempo
indeterminado devido à
pandemia  do novo

coronavírus.
Um dos concursos ofe-

recia 29 vagas para téc-
nicos administrativos e o
outro, com sete vagas,
era destinado para pro-
fessores de nível superi-
or. As provas aconteceri-
am neste mês.

O anúncio da suspen-

são foi  publ icado pela
Gerência de Exames e
Concursos (GEC), vincu-
lada à Pró-Reitoria Admi-
nistrativa (Proad) da UFMT,
na sexta-feira (22) e divul-
gado no portal da universi-
dade nessa segunda-feira
(25).

De acordo com a orga-

nização dos concursos, o
novo cronograma para re-
alização das atividades
suspensas será publicado
após análise do Comitê de
Prevenção Covid-19 da
UFMT.

No entanto, ainda não há
data prevista para que essa
análise seja concluída.
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QUA - Ei, Touro, hoje é pra glorificar de pé, hein! O dia
pode ser muito produtivo e lucrativo para quem trabalha
em casa, com parentes, produtos ou serviços domésti-
cos. O recadinho é da Lua, que migra durante a madruga-
da para o setor familiar do seu Horóscopo, incentivando a
cuidar com mais atenção e carinho dos interesses que
dizem respeito ao seu lar.

QUA – Boas novidades chegam da Lua, nossa fada sen-
sata, que migra para a sua Casa 11, iluminando seu lado
idealista, confiante e otimista. Ela vai mandar muitas ener-
gias para você vai pensar positivo, fazer planos para no
seu futuro e focalizar aquele projeto que sempre desejou
realizar. Ainda que não possa colocá-lo em prática em cur-
to prazo, o momento é propício para refletir sobre cada
etapa para transformar seu sonho em realidade.

QUA – Dando rolê a partir dessa madrugada em Leão,
signo parceiro do seu, a Lua manda poderosas vibra-
ções para você e promete um dia perfeito sem defei-
tos e cheio de oportunidades. Ela vai acentuar sua
liderança, sua sede de conhecimento e também o seu
espírito aventureiro, sinal de que terá um interesse
maior por tudo que possa abrir novos horizontes para
a sua vida.

QUA - Quem sonha com mudanças na vida profissional pode
ter seu dia de sorte e quem avisa é o Sol, que segue firme e
forte na Casa do Trabalho do seu signo e forma aspecto
superpositivo com a Lua nesta quarta-feira. Isso significa que
você terá ótima disposição e muita disciplina para cumprir as
tarefas, então, tudo que fizer deve trazer bons resultados. O
céu só recomenda cautela com interesses financeiros e os
gastos.

QUA – A união faz a força! Hoje as estrelas estão
inspiradas e prometem um dia muito estimulante para
suas relações pessoais e profissionais. Tudo o que
você fizer em benefício dos outros vai repercutir
favoravelmente em sua vida. Além de elevar sua
liderança e simpatia, a Lua leonina incentivará você
a unir-se aos colegas e somar energias por um ob-
jetivo em comum.

QUA – Hoje a Lua será sua fada sensata. Ela traz surpresas
incríveis para o seu signo e promete um dia repleto de vitalida-
de ao começar a brilhar no setor mais positivo do seu Horós-
copo durante a madrugada e ao sorrir para o Sol, deixando
seu magnetismo no auge e seus caminhos iluminados. Se
depender de charme, simpatia e criatividade, nada vai atrapa-
lhar seus planos nesta quarta-feira

QUA – Escorpião, a partir de hoje a Lua brilha no ponto de
exaltação em seu Horóscopo e por isso você é privilegia-
do, sim! Suas metas ganham fôlego, amparo e impulso. O
desejo de conquistar o sucesso profissional será maior e
você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar,
ainda que esteja trabalhando remotamente. Pode até to-
mar atitudes mais ousadas e apresentar propostas capa-
zes de mudar os rumos da sua carreira.

QUA - O Sol vai iluminar a sua percepção, realçará o
poder do pensamento e estimulará você a encontrar
soluções para assuntos que atormentam seu coração.
Em harmonia com a Lua, que ingressa hoje em sua Casa
da Fortuna, o astro-rei clareia as suas ideias e traz a
tona sua habilidade estratégica para resolver pendênci-
as ou questões mais complexas.

QUA – Uma das principais características do seu signo é o
poder de comunicação e hoje esse seu dom será
potencializado pela Lua, que reverbera excelentes vibrações
em sua Casa 4. Isso quer dizer que sua capacidade de se
expressar está ainda mais afiada e você deve explorar este
talento natural para conseguir o que deseja. Vai mandar bem
nos contatos pelas redes sociais

QUA – Hoje os astros vão fechar na parceria com seu signo
e conspirar a seu favor, a começar pela Lua, fada sensata
que passa a brilhar em Leão durante a madrugada e traz
poderosas energias para a sua vida. Você vai se sentir
superconfiante e terá determinação de sobra para correr
atrás dos seus objetivos. É que além de levantar o seu pique,
a Lua também faz ângulo harmonioso com o Sol

QUA – A Lua nem gente é, é anjo, Peixes! E ela dá um
rolê no setor do trabalho em seu Horóscopo e realça
as principais qualidades do seu signo. Você deve ter
um dia bem produtivo no emprego e pode mostrar os
múltiplos talentos que possui através das suas ativi-
dades. A proteção será ainda maior se está tocando
seu serviço de casa e se conta com o apoio de pa-
rentes.

QUA – A Lua começa a visita mensal pelo seu inferno
astral nesta quarta. Tá achando que deu ruim, né? Só
que não! A despeito de deixar seu jeito mais contido, ela
também vai trazer benefícios e os principais virão do
ótimo aspecto com o Sol. Em sintonia com o astro-rei, a
Lua manda um bom incentivo para você focar nos seus
interesses profissionais

---------------------------------------------------
FOLHA MAX
---------------------------------------------------

O Governo do Estado de

Mato Grosso sancionou a lei que
libera venda e consumo de bebi-
da alcoólica em estádios mato-
grossenses A sansão da lei foi
publicada na últimaa quinta-feira
(21) no Diário Oficial. A lei é de
autoria do deputado estadual
Faissal Calil (PV).

“Temos que agradecer ao go-
vernador Mauro Mendes (DEM)
pela sansão da Lei, ao deputado
estadual Faissal Calil, autor do
projeto de Lei, e ao secretário de
Esportes, Allan Kardec (PDT),
que tem trabalhado em conjunto
conosco para retomarmos o fute-
bol de Mato Grosso”, declarou o
presidente da Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF),
Aron Dresch.

Aron foi um dos interlocutores
para a sansão da lei ao lado do
Executivo e Legislativo municipal.

De acordo com a lei, além da
arquibancada, os camarotes dos
estádios também poderão autori-
zar a venda e consumo nas arqui-

AGORA É LEI - Bebida alcoólica é
liberada nos estádios de Mato

Grosso

RESUMO DAS
NOVELAS

Thomas convence Anna de
que não conhecia a sala se-
creta. Dom Pedro se encon-
tra com Domiti la. Joaquim
descobre uma prova contra
Thomas. Diara gosta da
ideia da construção de um
novo quilombo nas terras de
Wolfgang. Bonifácio diz a Jo-
aquim que pode ajudá-lo a
falar com Anna. Nívea pede
para Liu ensiná-la a cuidar
de um bebê. Matias vê Cecí-
l ia com Peter.  Lurdes co-
menta com Anna sobre o es-
tranho comportamento de
Leopoldina. Peter consegue
visi tar Amál ia.  Cecí l ia se
apavora quando Matias a
questiona sobre o médico.
Bonifácio procura Thomas.
Joaquim arma um encontro
com Anna.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Jamaica conta a Leila que foi
Fabinho quem armou o roubo
para incriminar Jonatas, mas a
jo rna l i s ta  não  ac red i ta .
Rosângela visita Jonatas na
prisão e diz ao filho que acre-
dita em sua inocência. Leila in-
venta uma desculpa para con-
seguir com Mirtes as imagens
gravadas pelas câmeras de
segurança da Bastille. Leila e
Jamaica comprovam que foi
Fabinho quem fez a troca dos
envelopes e mostram para Zé
Pedro. Policiais vão à casa de
Germano  pa ra  ap reender
Fabinho.

Tereza Cristina se apavo-
ra com a possibilidade de
Griselda contar para Renê
sobre seu caso com
Pereirinha. Gigante vê Te-
reza Cristina e Griselda na
casa de Pereirinha e avi-
sa a Guaracy. Íris decide
usar a foto que tirou de
Renê com Griselda para
chantageá-lo. Alberto che-
ga ao Tupinambar e é hos-
til com Dagmar. Teodora
diz a Pereirinha que con-
seguirá um emprego.
Antenor e Beatriz encon-
tram Patrícia e Alexandre.
Tereza Cristina conta para
Crô seu plano para atra-
palhar a festa de Griselda.
Renê expulsa Íris e Alice
do Le Velmont.

bancadas. A venda só poderá
ser realizada uma hora e meia
antes do início das partidas e até
uma hora após o fim do jogo re-
alizado.

“Todo cidadão que vai ao es-
tádio tem o direito ao entreteni-
mento de forma plena. Proibir o
consumo de bebidas é violar
esse direito. Para alguns a be-
bida é condenada por gerar vi-
olência, mas quem gera violên-
cia é o ser humano. Portanto,se
alguém se descontrola, ele que
tem que ser condenado, e não
toda a sociedade. O Deputado
Faissal está de parabéns  pela
lei”, declarou Geandre Bucair,
um dos d i r igentes  do  Dom
Bosco.

Vale destacar também que as
bebidas deverão também ser
comercializadas somente dentro
de embalagem descartável, cujo
rec ip ien te  não u l t rapasse
500ml.

“Temos que ajudar o futebol
de Mato Grosso, ao invés de
atrapalhar, proibir a bebida al-
coólica dentro do estádio, é ul-
trapassar o bom senso”, disse o
deputado Faissal Calil.
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Município recebe da
Usina Hidrelétrica
Teles Pires kit s de

testagem rápida p ara
COVID-19

PARANAÍTA

---------------------------------------------------------------
ASSESSORIA
---------------------------------------------------------------

O Prefeito Tony Rufatto recebeu da Hi-

drelétrica Teles Pires 100 kits de testagem
rápida para o COVID 19. Os kits foram soli-
citados pela Saúde  de Paranaíta por meio
do Comitê de Enfrentamento ao
CoronaVirus e foram entregues pelos repre-
sentantes da UHE nesta manhã  de segun-
da feira, 25.

Família Capixaba se torna modelo p ara a
Agricultura de Nova Monte V erde

---------------------------------------
ASSESSORIA
---------------------------------------

A Secretaria de Agricultura

de Nova Monte Verde vem
acompanhando a rotina da famí-
lia Ahnert, mais conhecida como
Família Capixaba, que trouxe
para Nova Monte Verde uma cul-
tura antiga, mas que nunca tinha
sido investida no município.

Estamos falando da Pimenta
do Reino, um produto que dá em
média de 7 a 8 colheitas no ano,
gerando uma renda constante
possibilitando que o agricultor
tenha capital de giro para man-
ter investimentos em outras cul-
turas.

Más não é só isso que vem

MONTE VERDE

Restauração de Estradas nos Assent amentos
Antônio Soares e Planalto do Iriri

---------------------------------------
NOTÍCIA VIP COM ASSESSORIA
---------------------------------------

Aproveitando a chegada

do período de estiagem a Se-
cretaria de Transportes de Pei-
xoto de Azevedo deu início ao
cumprimento do cronograma
de restauração das estradas
rurais dos projetos de assen-
tamento.

Os serviços estão sendo
concentrados nesta semana
nos PAs Antônio Soares e Pla-

nalto do Iriri. Nestas localida-
des uma patrulha de
maquinários e servidores
executam trabalhos de cons-
trução de pontes e bueiros,
além de cascalhamento,
patrolamento e abertura de
saídas de água.

"O período de chuvas real-
mente castigou as estradas
de todos os projetos de as-
sentamento Peixotenses,
mas chegou o momento de
darmos celeridade aos nos-
sos trabalhos de recuperação
de toda malha viária. Foi uma
determinação do Prefeito
Maurício Ferreira de Souza,
pois na estiagem podemos
desenvolver um serviço de
melhor qual idade e
consequentemente mais du-
radouro. A preocupação é ga-

PEIXOTO DE AZEVEDO

destacando a
forma de traba-
lhar dos
Capixabas, se-
gundo informa-
ções, a proprie-
dade, que leva
o nome da famí-
lia, é exemplo
no município,
pois vem inves-
tindo na diversi-
ficação da pro-
dução para que

não fique refém da variação de
preço do mercado. A Chácara
Ahnert deverá ser utilizar como
modelo para Nova Monte Ver-
de, onde estão abertos para
outros produtores que tenham
interesse em conhecer e trocar
experiencias, razão pela qual
gera orgulho em poder ajudar
a desenvolver a agricultura em
Nova Monte Verde.

A Propriedade hoje, tem
plantados 1 mil pés de pimenta
do reino, 4 mil pés de pupunha,
19 mil pés de café e um viveiro
para produzir e comercializar
mudas.

Segundo o produtor Uitano
Ahnert, uma das missões de
sua família é auxiliar o agricul-
tor que tem o interesse de di-

versificar a cultura de sua propri-
edade, para que amplie sua fonte
de renda e possa trabalhar com
maior segurança financeira, atra-
vés de informações sobre mane-
jo e cultivo, tanto na cultura da pi-
menta ou do café.

A Família Ahnert veio do esta-
do do Espirito Santo em busca
novos caminhos, e viu em Nova
Monte Verde um município jovem
com grandes oportunidades tan-
to no campo quanto no comércio.
Trazendo a cultura da Pimenta do
Reino, nova na região, abriram um
novo mercado de consumo onde
será exportada do município.

Neste processo a Secretaria
de Agricultura tem atuado no
acompanhamento com os técni-
cos agrônomos, que auxiliam e
trocam experiência. Segundo
Mário Sergio, devido ser uma cul-
tura nova no município e a família
ter uma vasta experiência do seu
cultivo, a troca de experiência com
a secretaria está sendo mutua.

Segundo informações da Se-
cretaria, estão aparecendo vári-
os compradores interessados na
produção da pimenta, para o for-
talecimento da cultura é necessá-
rio que outros produtores invistam
no seu cultivo, agregando valor e
interesse da indústria na região.Equipe médica vibra

com cura da 1ª paciente
com Covid-19 em

Colíder

COLIDER

---------------------------------------------------------------
NORTÃO ONLINE
---------------------------------------------------------------

A equipe

dos profissio-
nais da Saúde
do Hospital Re-
gional de
Colíder come-
morou ontem a
alta da primeira
paciente com
Covid-19 trata-

da na unidade.
A paciente venceu o coronavírus e pode vol-

tar para sua cidade. Um vídeo gravado na saí-
da dela, mostrou os médicos e enfermeiros vi-
brando, pela vitória contra o vírus.

Ela passou sete dias internada na unidade.
Natural do Maranhão, estava na cidade de
Marcelândia com familiares quando sentiu os
sintomas da doença.

Parabéns aos dedicados profissionais que
compõe a unidade clínica do Hospital Regional
de Colíder.

rantir o escoamento da produ-
ção, a chegada de insumos nas
propriedades rurais, propiciar o
acesso das pessoas a sede do
município sem maiores transtor-
nos, proporcionar segurança na
trafegabilidade e possibilitar
uma agilização na logística de
transporte. Vamos cumprir essa
missão, mesmo que seja de for-
ma gradativa, porém contínua",
disse o Secretário Júnior Doi-
deira. O Prefeito Maurício
Ferreira aproveitou a oportuni-
dade para agradecer o empe-
nho dos servidores, operadores
de máquinas, motoristas de
basculantes, equipe de pontes
e bueiros, e os demais, pelo es-
forço e dedicação neste pro-
cesso de revitalização das es-
tradas interioranas de Peixoto
de Azevedo-MT.
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Senado aprova proibição de corte
de luz em véspera de fins de

semana
O Senado aprovou, na se-

gunda-feira (25), um projeto de lei
(PL) que proíbe o corte de luz por
falta de pagamento em vésperas
do fim de semana. De autoria do
senador Weverton Rocha (PDT-
MA), o projeto foi aprovado no
Senado em dezembro passado.
Em seguida, foi aprovado na
Câmara dos Deputados, onde
sofreu alterações, voltou ao Se-
nado e agora foi aprovado em
definitivo. O projeto vai agora a
sanção presidencial.

A relatora do projeto, Kátia
Abreu (PP-TO), comentou a pos-
tura das companhias de energia,
que não religam a luz nos fins de
semana, mesmo quando a dívi-
da é paga. "Parece que é mal-
dade: corta na sexta, e a família
só vai ter a luz de novo na segun-
da-feira, mesmo que ela tenha o
dinheiro para religar a luz."

O projeto também obriga a
companhia fornecedora de ener-
gia a notificar o cidadão antes de
realizar o corte por falta de paga-
mento. "Se a empresa de ener-
gia cortar a luz sem notificação,
ela terá que pagar até o dobro do
valor daquela conta", disse Kátia.

A aprovação do projeto foi fru-
to de um acordo entre a lideran-
ça do governo, representada

pelo senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), e a relatora. O acordo diz
respeito à taxa de religação. O pro-
jeto original visava a vedação da
taxa. Segundo Kátia Abreu, os valo-
res vão de R$ 7 a até R$ 104. Já a
taxa de religação urgente pode che-
gar s até R$ 261. Os estados onde a
taxa é mais alta são Minas Gerais e
Amapá.

A relatora criticou a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) por
não interferir na cobrança de taxas
tão altas para religar a energia. "O
cidadão já tem a vergonha de cortar
a energia por falta de dinheiro. Ago-
ra, pagar um preço de religação ur-
gente de R$ 190 a R$ 261? Eu não
sei o que a Aneel está fazendo.
Agência serve para isso, para regu-
lar preço, tarifas."

Bezerra propôs que a Aneel faça
a regulação dos valores. Uma audi-
ência pública com representantes da
agência reguladora faz parte do
acordo. A partir daí, os senadores
aguardariam um prazo para verificar
as providências. Com o acordo, o
projeto foi aprovado de forma unâni-
me.

Bezerra acrescentou que, se a
Aneel não tomar providências em um
prazo considerado adequado, o go-
verno apoiará um novo projeto de lei
estabelecendo limites para essas
tarifas. (Agência Brasil)

Inscrições p ara o Enem seguem
abertas até quarta-feira

As inscrições para o Exame Na-

cional do Ensino Médio (Enem) 2020
estão abertas até a próxima quarta-
feira (27) e devem ser feitas por meio
da internet. O prazo começou no dia
11 e terminaria no dia 22, mas foi
estendido por mais cinco dias.

Neste ano, será obrigatória a in-
clusão de uma foto atual do partici-
pante no sistema de inscrição, que
deverá ser utilizada para procedi-
mento de identificação no momento
da prova. De acordo com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
as fotos poderão ser alteradas ou
inseridas após o período de inscri-
ções, na Página do Participante.

A foto deve ser atual, nítida, indivi-
dual, colorida e com fundo branco.
Não serão aceitas imagens de pes-
soas com óculos escuros ou artigos
de chapelaria (boné, chapéu, visei-
ra, gorro ou similares). Ela deve mos-
trar o rosto inteiro do participante com
uma boa iluminação e foco, nos for-
matos de arquivo JPEG e PNG, com
tamanho máximo de 2 MB. Imagens
em PDF não serão permitidas.

As datas do Enem serão definidas
após enquete que será feita com os
participantes inscritos, no final de ju-
nho, na Página do Participante. As
provas estavam previstas para no-
vembro deste ano, mas em razão dos
impactos ocasionados na sociedade
pela pandemia de covid-19, o Minis-

tério da Educação decidiu pelo adi-
amento por 30 a 60 dias.

No Enem 2020, serão aplicadas
duas modalidades de provas, a
impressa e a digital. Todas as
101.100 vagas para a prova digital
já foram preenchidas.

A estrutura dos dois exames
será a mesma. Serão aplicadas
quatro provas objetivas, constituí-
das por 45 questões cada, e uma
redação em língua portuguesa. A
redação será manuscrita, em pa-
pel, nas duas modalidades. Duran-
te o processo de inscrição, o parti-
cipante deverá selecionar uma op-
ção de língua estrangeira - inglês
ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição do
Enem é de R$ 85 e deverá ser
pago até 28 de maio. Quem tem
direito à gratuidade da taxa de ins-
crição, por se enquadrar nos per-
fis previstos nos editais do Enem,
terá a isenção automática, a partir
da análise dos dados declarados
no sistema.

A regra se aplica, inclusive, aos
isentos em 2019 que faltaram aos
dois dias de prova e não tenham
justificado ausência. De acordo
com o Inep, a medida beneficia
quem teve dificuldades em reali-
zar a solicitação de isenção devi-
do às restrições impostas pelo iso-
lamento social em razão da
pandemia de covid-19. (Agência
Brasil)

Após recorde, secretário prevê explosão da Covid em MT:
"est amos no início"

O secretário de Saúde, Gilberto

Figueiredo, alertou durante entrevista
virtual nesta terça-feira (26), que Mato
Grosso ainda viverá uma "explosão"
de casos do novo coronavírus. O che-
fe da pasta voltou a desenhar o cená-
rio pessimista para os próximos dias,
já que segundo ele, a curva ascenden-
te da infecção nem sequer começou.

"A curva nem começou ainda, é o
inicio de uma pandemia. Eu sei que

todo mundo quer que a se-
cretaria de Estado idealize
um cenário criando uma
perspectiva prognóstica de
quando vai acontecer o pico.
Nós não vamos fazer isso,
porque todos os dias há mu-
danças de comportamento
no nosso Estado", disse.

As declarações ocorrem
após o Estado bater o recor-

de de número de infectados em 24
horas. De domingo (24)  para segun-
da-feira (25) forame registrados 130
novos casos de Covid-19 em Mato
Grosso. Ao todo já são 1.594 confir-
mações e 43 óbitos da doença.

A morte mais recente foi confirma-
da durante a live e se trata de um ido-
so de 88 anos do município de Juara
(a 694,2 km de Cuiabá) pela Covid-
19. A vítima era um produtor rural da
região e deve entrar nos registros do
boletim da Secretária de  Estado e

Saúde desta terça.
Para o secretário, aumento drás-

tico é reflexo do comportamento da
população que insiste em desrespei-
tar as regras de isolamento social, o
que dificulta inclusive, o Estado a fa-
zer uma avaliação para o fim da
pandemia. "A população não está
correspondendo ao chamamento
para adotar as medidas não
farmacológicas. Então são muitas as
variáveis que não nos permitem fa-
zer uma avalição para estimar o
pico", explicou.  Com isso, Gilberto
voltou a fazer o apelo para que as
pessoas cumpram as orientações de
segurança, inclusive, para não entrar
nas estatísticas "desconfortáveis" de
contaminados. "Não existe ninguém
imune, eu acho certo desconforto
você se arriscar nesse momento,
você querer ser paciente teste posi-
tivo de Covid e chegar na escala dos
5% que vão precisar do leito de UTI.

Por isso, o que você puder fazer nes-
se momento que é dar sua contribui-
ção usando a máscara, evitar circu-
lação, grandes aglomerações e ado-
tar medidas que desde o inicio des-
sa pandemia nós estamos
enfatizando é o que se deve fazer",
expressou.

REFORÇO
Ao fim da transmissão, o secretá-

rio anunciou ainda a chegada de no-
vos equipamentos adquiridos na Chi-
na, que reforçaram o atendimento
aos pacientes com Covid-19. Os su-
primentos devem chegar num avião,
as 14h, no aeroporto Marechal
Rondon em Várzea Grande. "Conse-
guimos vencer inúmeros obstáculos
de logística, de transporte, de aquisi-
ção, vamos receber um reforço
tecnológico para que a gente possa
efetivamente melhorar nossas unida-
des hospitalares", finalizou. (Folha
Max)


