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Nilson James

ALTA FLORESTA

Exame confirma Covid 19 em detento
que morreu na semana p assada em

Alta Florest a

-------------------------------------------
DA REDAÇÃO
-------------------------------------------

A Secretaria Municipal de

Saúde confirmou no início da tar-
de desta quarta-feira, 27, que o

detento Antônio Machado
de Jesus, de 75 anos, que
morreu há uma semana
(dia 21 de maio) na ca-
deia pública de Alta Flo-
resta, estava mesmo com
Covid 19.

O resultado do exame
foi informado nesta quar-

ta-feira diretamente pelo se-
cretário de Saúde Marcelo
Costa à integrantes da impren-
sa em um grupo de WhatsApp
em que jornalistas e membros
da Comissão de Combate ao
coronavirus fazem trocas de

informações. A morte foi confir-
mada no Boletim
Epídemiológico no início da
noite de ontem.

O corpo de Antônio Macha-
do de Jesus nem chegou a ser
velado, sendo levado direta-
mente ao cemitério para enter-
ro, com todos os cuidados ne-
cessários orientados pelas au-
toridades sanitárias.

O homem era do chamado
grupo de risco para Covid 19,
além da idade avançada, tinha
pré-disposição para doenças
pulmonares.

A quarta-feira, 27, começou ten-
sa em Alta Floresta com a confir-
mação de Covid 19 como causa
da morte de Antônio Machado de
Jesus, de 75 anos de idade

No final do dia, mais uma notí-
cia triste, a morte de uma mulher
que estava internada no Hospital
Regional e que havia testado po-
sitivo dias antes.

Dona Nair, de 73 anos, recebeu
pelas midias sociais centenas de
homenagens especialmente de
suas netas. A anciã fazia parte do
grupo familiar de uma das pesso-
as que testou positivo na sema-
na passada. Pelo menos quatro
pessoas da mesma família foram
contaminadas.

"Descance em Paz Vozinha
Nair. Maldito Covid 19", este foi o
desabafo de uma das netas da
anciã e que mora na cidade de
Carlinda.

Noutra postagem, outra neta,
A.S.C, diz ter perdido o alicerce
"pra esse vírus" em seguida faz
referência ao último momento que

Números de COVID chegam a 36 contaminados e
Alta Floresta registra dois óbitos pela doença

viveu com a sua avó.
"Eu não pude nem me des-

pedir,  mas fica essa nossa
última lembrança, você falan-
do que adorou meus óculos e
que queria um desses tam-
bém, nossa última lembrança
fica do dia 10/05 no dia das
mães, você estava tão feliz,
obrigada por ter me cri-
ado e me dado os me-
lhores conselhos da
vida, por encher meu co-
ração de amor, você
sempre disse q não fica-
ria pra sempre, mas eu
nunca estive preparada
pra te perder, esse era
meu maior pesadelo e
não caiu a ficha ainda de
que esse dia chegou,
obrigada por ter me
dado tanto amor e cari-
nho, você foi a melhor vó
do mundo.

Novos casos - Nas úl-
timas 24 horas foram
registrados mais 7 ca-

sos de Covid 19. Duas pesso-
as seguem internadas em es-
tado moderado (leve), mas a
"novidade" do boletim emitido
pela SMS é que há um caso
grave. Atualmente são 226 in-
formações sobre síndromes
gripais, dos quais 37 são sus-
peitos de Covid 19.
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Chegou aquele dia que ninguém esperava, mas chegou. On-
tem foram registradas as duas primeiras mortes de vítimas da
Covid. O primeiro caso na verdade aconteceu na semana passa-
da, quando um detento da cadeia pública de Alta Floresta acabou
falecendo após sentir as consequências da doença. O detento
tinha 76 anos de idade.

O segundo caso, é de uma senhora de 73 anos e que contraiu
a doença após contato com familiares. Há outros integrantes do
grupo familiar que também estão com Covid 19, estão em trata-
mento domiciliar. Uma segunda pessoa da família chegou a ser
internada, mas pelas informações que chegaram à nossa reda-
ção, o caso não evoluiu para gravidade.

O susto, o medo, a falta de informações mais concretas sobre
a doença e sobre o que se está fazendo para combater a epidemia
em Alta Floresta é muito grande.

Especialistas do mundo inteiro apontam o isolamento social
como única forma de conter o corona vírus. Entretanto há pessoas
que negam estas evidências com base em informações de zap
zap e disseminam fake news de modo criminoso e até macabro.

Alta Floresta, por incrível que pareça, logo nos primeiros dias
da pandemia, criou medidas protecionistas que deram resultado,
a Covid chegou em várias cidades brasileiras, em várias cidade de
Mato Grosso, mas aqui não se via este impacto.

Entretanto, pressionado pelo setor econômico, o prefeito ce-
deu através de um decreto liberando em meados de abril, várias
atividades não essências, até aglomerações em igrejas que ele
mesmo havia bloqueado. MPE, MPT e Defensoria agiram rápido e
sugeriram a suspensão do decreto sob pena de o prefeito ter que
arcar com as consequências das mortes que poderiam surgir
com o relaxamento.

Entretanto, a Câmara de Alta Floresta resolveu bancar uma lei
de libera geral e, atendendo (por unanimidade) uma proposta do
presidente Emerson Machado, aprovou lei que não só flexibilizou o
comércio, mas também relaxou por completo o distanciamento
social. O toque de recolher foi ampliado para as 23:30h e as lan-
chonetes que no decreto que havia sido suspenso, poderiam fun-
cionar até as 18 horas, tiveram seu horário ampliado quase que
"ad eternum", ou você acha mesmo que os fiscais da prefeitura
que já são poucos iriam sair às ruas à noite para verificar a falta de
cumprimento das medias sanitárias?

Pior ainda, se de dia os fiscais enfrentam a ira das pessoas
que são abordadas por descumprir condições mínimas como o
uso da máscara, imaginem a noite, depois que o cidadão bebe
umas e outras? Quem arriscaria a vida para abordar uma pessoa
tomada pelo álcool e tentar fazer com que ela coloque uma másca-
ra? O Emerson Machado e sua lei libera geral achavam ser possí-
vel. O resultado está aí para todos verem.

O pior de tudo é quando a pessoa é covarde. Emerson Macha-
do é homem público. É vereador eleito, inclusive com meu voto
(faço aqui questão de registrar que votei nele nas eleições passa-
das). Ele tem obrigação de dar explicações à sociedade sobre
seus atos, sobre os atos da Câmara à qual ele representa na
condição de presidente.

Pois bem, ontem a noite, após os registros das mortes, o re-
pórter do Jornal O Diário, Bruno Felipe, manteve contato por meio
de aplicativo de whats App, perguntando-lhe sobre medidas que
poderiam ser tomadas para melhorar o isolamento social, infor-
mou que se tratava de uma reportagem e que fazia (ele já sabia
disso) parte da equipe do Jornal O Diário. O que o covarde fez?
Bloqueou nosso repórter.

Senhor Emerson Machado, seria leviano da minha parte que-
rer aqui colocar na sua conta as duas mortes que ocorreram on-
tem e outras que infelizmente podem acontecer, afirmar que as
mortes ocorrem por causa da "LEI EM" que o senhor propôs e que
seus pares, TODOS, votaram favoráveis, enfim afirmar que por
causa dessa lei que essas pessoas morreram, afinal, as mortes
por Covid 19 se somam neste país abandonado pelos políticos,
porém, Emerson Machado, o senhor precisa ter um mínimo de
dignidade e atender a imprensa, conversar com a popula-
ção, explicar as suas ações, expor o que pode e deve ser
feito.

O jornal O Diário está aberto às suas respostas sobre
esse tema. Se a sua covardia impede que o senhor nos
atenda pessoalmente, mande estas respostas por sua
assessoria. Deixo aqui algumas perguntas.

- Há alguma possibilidade de a Câmara recuar em
relação à Lei que liberou o comércio indiscriminadamente,
especialmente em relação ao toque de recolher?

- O que a Câmara de Vereadores está fazendo de real
para conter o Coronavírus?

- Já passou pela sua cabeça, como ordenador de des-
pesas da Câmara, destinar alguma verba para ajudar no
combate ao coronavirus?

Se o senhor puder responder, estamos à disposição,
mas fazemos um pedido, deixa de covardia e não blo-
queie mais ninguém do Jornal O Diário. Faço este pedido
como editor chefe deste veículo de imprensa, mas tam-
bém o faço como cidadão, pagador de impostos (teu sa-
lário também sai da minha conta) e principalmente como
ex-eleitor seu, ex- e arrependido, diga-se de passagem.

Por Altair Nery

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

Nas últimas sessões ordinárias realizadas

pela Câmara Municipal os parlamentares apresen-
taram diversas indicações ao Executivo Municipal,
principalmente sobre a questão da atual situação
de pandemia do novo coronavírus. Conforme o Arti-
go 157 do Regimento Interno da Casa de Leis, indi-
cação é o ato escrito, em que o vereador sugere
medida de interesse público, as autoridades com-
petentes, ouvindo-se o Plenário, se assim o solici-
tar.

Na sessão especial de quarta-feira (20/05) a
vereadora Elisa Gomes e os vereadores Dida Pires
e Mequiel Zacarias assinaram a Indicação nº 149/
2020, recomendando a necessidade assegurar aos
Agentes de Trânsito o direito à percepção do adici-
onal de insalubridade, incidente sobre o salário da
categoria. O vereador Mequiel e a vereadora Elisa
assinaram duas indicações em conjunto voltadas
para atender setores distintos durante a pandemia.
A mensagem nº 150/2020 indica ao prefeito Asiel
Bezerra de Araújo, com cópia a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Pecuária e ao Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que de-
senvolva a atividade formativa e organizativa junto
aos agricultores familiares e orgânicos quanto a
criação de plataformas ou mecanismos digitais (in-
dividuais e coletivas) que facilitem a venda dos pro-
dutos.

Já a indicação nº 151/2020 endereçada ao chefe
do Poder Executivo, com cópia a Diretoria de In-
dústria, Comércio e Turismo e ao Conselho Munici-
pal de Turismo, recomenda o desenvolvimento da
atividade formativa e organizativa junto aos artesãos
quanto a criação de plataformas ou mecanismos
digitais (individuais e coletivas) que facilitem a ven-
da dos produtos em período de pandemia. Por meio
da Indicação nº 152/2020, o vereador Mequiel suge-
riu ao Executivo Municipal, com cópia a
Controladoria Municipal, que proceda com a cria-
ção de um portal de transparência específico para
as ações relativas ao coronavírus (Covid-19), nos
moldes da Orientação Técnica 05/2020 do Tribunal
de Contas de Mato Grosso.

Já o vereador Luiz Carlos indicou através da
mensagem nº 153/2020, à Coordenação Regional
de Serviços Operacionais da Energisa Alta Flores-
ta /MT, que promova as ações que se fizer neces-
sária junto aos departamentos a quem de compe-
tência for daquela concessionária de serviços, com
a finalidade de efetuar a ligação de unidades con-
sumidores de caráter não permanente às famílias
"ocupantes" da área de segurança do Aeroporto
Osvaldo Marques Dias, de Alta Floresta, vinculada
ao período de tempo que até que se conclua o pro-
cedimento respeitante à ocupação do referido imó-
vel.

De acordo com o Artigo 158 as indicações serão
lidas no expediente e encaminhadas de imediato a
quem de direito, independentemente de deliberação
do Plenário. E se a deliberação tiver sido solicitada,
como foi o caso destas cinco indicações votadas
na Sessão Ordinária do dia 20, o encaminhamento
somente será feito após aprovação do Plenário.

Parlamentares
apresentaram indicações
pertinentes nas últimas

sessões realizadas
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A empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS
MADEVERDE EIRELI, inscrita no CNPJ
sob nº 36.999.413/0001-79 E Inscrição Es-
tadual nº 13.812.000-5, localizada no Muni-
cípio de Nova Monte Verde - MT, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA - MT, a
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO DE Nº 317910/
2018 da empresa L.A. INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MADEIRAS LTDA para o em-
preendimento COMÉRCIO DE MADEIRAS
MADEVERDE EIRELI, com APROVEITA-
MENTO do processo de Nº 495304/2009,
para atividade de SERRARIA COM DES-
DOBRAMENTO DE MADEIRA. Não foi de-
terminado EIA-RIMA

SEMAEstado vai chamar prefeituras p ara discutir
possibilidade de retomada das aulas

---------------------------------------
OLHAR DIRETO
---------------------------------------

O governador Mauro Men-

des (DEM) afirmou que entrará
em contato com prefeitos nas
próximas semanas para discu-
tir a possibilidade de retoma-
da das aulas pelo menos nas
cidades em que ainda não há
casos de Covid-19. As aulas da
rede estadual estão suspensas

d e s d e
março.

"Hoje
nós con-
v e r s a -
mos so-
bre isso
no Co-
mitê do
Covid, é
um tema
que nos
preocu-
pa. Nós

sabemos da importância do
ano letivo e estaremos dialo-
gando nas próximas semanas
em conjunto com os prefeitos
para que possamos encontrar
uma solução que atenda a edu-
cação e que atenda a seguran-
ça da saúde também. Temos
que reconhecer que existem
mais de 80 cidades que ainda
não tiveram um único caso da
doença, talvez possamos dar
um tratamento diferenciado

nessas cidades", disse Mendes,
nesta terça-feira (26).

 No final do mês passado, o
Governo decidiu manter as aulas
suspensas por tempo
indeterminado. Os estudantes já
estão em casa desde o dia 23 de
março. A intenção inicial era de
que as aulas voltassem no dia 4
de maio, porém, a pedido de pre-
feitos e após recomendação do
Ministério Público, Mendes voltou
atrás. Uma eventual retomada
das atividades escolares somen-
te deverá ocorrer seguindo orien-
tações que serão determinadas
em decreto. Além disso, as aulas
da rede municipal seguem a car-
go de cada prefeitura.

 O secretário de Saúde, Gilber-
to Figueiredo, defende que a re-
torno só aconteça quando houver
segurança para os alunos. O
gestor destacou, ainda, a previ-
são de que o número de casos
de Covid-19 no Estado aumente
nos próximos dias. (Olhar Direto)

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Apiacás Sr.
Adalto José Zago  CONVIDA a população
em geral para assistir a Audiência Pública
de Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre do Exercício de 2020, e
também o Relatório Resumido da Execu-
ção Orçamentária 2º bimestre/2020, que
será disponibilizado no site
www.apiacas.mt.gov.br "Banner Audiência
Pública".

Local: Disponibilizado no site da Pre-
feitura Municipal de Apiacás

Data: 27 de maio de 2020
A partir das 16:00 horas
Eventual questionamento poderá ser

feito pelo e-mail:
ouvidoria@apiacas.mt.gov.br

Sua participação é muito importante,
conheça onde foram investidos os recur-
sos financeiros do exercício de 2020 até
o encerramento do mês de abril.

Apiacás MT, 25 de maio de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA

Devido à p andemia, Prefeitura Municip al
realizará audiência pública via online

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

A Prefeitura Municipal de

Alta Floresta irá realizar na pró-
xima sexta-feira, dia 29 de maio,
uma audiência pública on-line
para a apresentação dos de-
monstrativos do Relatório Resu-
mido de Execução Orçamentá-
ria (RREO) e do Relatório de
Gestão Fiscal (RGF) do
quadrimestre.

O método online será realiza-
do considerando o período de
pandemia do Novo
Coronavírus(Covid-19) e tam-

bém em virtude do de-
creto municipal que res-
tringe aglomeração de
pessoas em eventos
públicos. De acordo
com a assessoria de
comunicação da prefei-
tura, a audiência será
transmitida ao vivo a
partir das 19h00 (horá-
rio local) pelo Facebook

e YouTube podendo haver
questionamentos em tempo
real pelos participantes on-line.

Para acompanhar a ses-
são, basta entrar na página ofi-
cial da prefeitura municipal
através do link https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
PrefeituraAltaFloresta/. Lem-
brando que o Relatório Resu-
mido da Execução Orçamen-
tária (RREO) ajuda a compre-
ender a   situação fiscal do
município, com dados sobre a
execução orçamentária da re-
ceita e da despesa. A publica-
ção do RREO é exigência da
Constituição Federal exige em
seu artigo 165, §3, e as normas

para sua elaboração e publica-
ção foram estabelecidas pela
Lei de Responsabilidade Fis-
cal.

Já a RGF é um dos instru-
mentos de Transparência da
Gestão Fiscal criados pela Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Especificamente, o RGF
objetiva o controle, o
monitoramento e a publicidade
do cumprimento, por parte dos
entes federativos, dos limites
estabelecidos pela LRF: Des-
pesas com Pessoal, Dívida
Consolidada Líquida, Conces-
são de Garantias e Contratação
de Operações de Crédito. To-
dos esses limites são definidos
em percentuais da Receita
Corrente Líquida (RCL), que é
apurada em demonstrativo pró-
prio elaborado e publicado pela
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). Ao final do exercício, a
LRF exige ainda a publicação
de demonstrativos que eviden-
ciem as Disponibilidades de
Caixa e a Inscrição de Restos
a Pagar.

EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Polícia Federal faz buscas em endereços de Roberto Jefferson,
Luciano Hang e blogueiros

--------------------------------------
G1
--------------------------------------

Ministério Público
requer finalização de
obra e funcionamento

de UPA em Alta Florest a
-----------------------------------------------------------------------------
ANA LUIZA ANACHE
Assessoria MP
-----------------------------------------------------------------------------

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por

meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta,
ajuizou Ação Civil Pública (ACP) com pedido de liminar
contra o Município, requerendo que ele seja compelido a
"finalizar as obras e iniciar o funcionamento na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)" da cidade.

O promotor de Justiça Luciano Martins da Silva pede
ainda que a unidade seja provida de equipamentos e equi-
pe médica mínima, capazes de atender à população com
qualidade, e reivindica multa diária no valor de R$ 5 mil em
caso de descumprimento da decisão, a ser arbitrada con-
tra o gestor municipal.

Conforme o MPMT, a construção de uma Unidade de
Pronto Atendimento no município de Alta Floresta foi habi-
litada pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2010.
"Tendo em vista o lapso temporal que a obra demandaria,
bem como a necessidade de pronto atendimento pela po-
pulação, em 30 de novembro de 2012, foi celebrado o
Contrato de Gestão nº 007/SES/MT/2012, entre o Estado
de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistên-
cia e Saúde (IPAS), a fim de estabelecer o gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de
saúde, no Hospital Regional Albert Sabin, em regime de
24h", narrou o promotor de Justiça. Esse atendimento no
hospital regional deveria ser temporário, até a conclusão
da obra da UPA, prevista para novembro de 2017.

Ocorre que o prazo para a conclusão das obras da
UPA foi dilatado para maio de 2018, ao passo que o con-
trato de gestão que previa a prestação dos atendimentos
pelo Hospital Regional terminou em novembro de 2017.

Ou seja, a unidade deixou de prestar os serviços an-
tes de a UPA estar em funcionamento. Assim, foi instau-
rado inquérito civil inicialmente com a finalidade de acom-
panhar a transferência dos atendimentos realizados pelo
Hospital Regional Albert Sabin para a unidade de pronto
atendimento. "A Secretaria Municipal de Saúde, apesar
de intimada, não se manifestou a respeito de eventual
finalização das obras", consta na ação.

Diante disso e do conhecimento de que a obra perma-
nece inacabada, restou à 1ª Promotoria de Justiça Cível
de Alta Floresta buscar na Justiça que o Município seja
obrigado a finalizar a construção e colocar em opera-
ção a unidade, de modo a garantir à população o direito
à saúde.

A Polícia Federal reali-

zou buscas e apreensões
nesta quinta-feira (27) no
âmbito do inquérito do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
que apura produção de infor-
mações falsas e ameaças à
Corte -- conhecido como "in-

quérito das fake news".
Entre os alvos estão o ex-

deputado federal Roberto
Jefferson; o empresário
Luciano Hang, dono da
Havan; os blogueiros Allan
dos Santos e Winston Lima.

As medidas foram autori-
zadas pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, relator do

caso.
As buscas com relação a

Jefferson foram realizadas
em dois endereços dele: um
na cidade de Comendador
Levy Gasparian e outro em
Petrópolis (ambas no Rio de
Janeiro).

Hang teve buscas em dois
endereços em Brusque e um

em Balneário Camboriú, em
Santa Catarina.

Além desses dois esta-
dos, mandados foram cum-
pridos em São Paulo, no
Mato Grosso, no Paraná e no
Distrito Federal.

Ao todo, a operação tem
29 mandados de busca e
apreensão.



6 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020 ESPORTES / ENTRETENIMENTO

QUI – Boas novas chegam de Mercúrio, regente do seu
paraíso astral, que começa a brilhar nos graus
cancerianos, empoderando sua comunicação, inteligên-
cia e energia mental. Sua maneira de se expressar ficará
mais receptiva, carinhosa e você vai atrair a simpatia
alheia com facilidade. Se lida com trocas, compras, ven-
das, encomendas, deve receber um bom impulso.

QUI – Hoje a Lua leonina inspira seu signo a transformar
sonhos e realidade e também troca vibrações
superpositivas com Vênus, seu astro regente. Isso signifi-
ca que seus caminhos se abrem e ideais que você vem
acalentando nos últimos tempos recebem o reforço do céu.
É pra glorificar de pé! O período é benéfico para focar em
seus interesses e há boas chances de firmar alianças
importantes para os seus projetos.

QUI – Sagita, cursos, treinamentos, tutoriais, pales-
tras e estudos continuam favorecidos, por isso, agar-
re as oportunidades e aprenda tudo que puder para
impulsionar o seu progresso. O aviso é da Lua leonina,
que hoje também troca likes com Vênus e dá sinal
verde para suas parcerias, seja no âmbito pessoal ou
profissional. Trabalhar em equipe pode ser bem posi-
tivo no emprego

QUI – Se depender das estrelas, essa quinta-feira
terá um total de zero defeitos pegar firme em suas
atividades e ver o seu trabalho render. Lua e Vênus
darão carta branca para focar nas responsabilida-
des, fazer bom uso do seu tempo e se concentrar
em todas as tarefas que precisam de conclusão. Não
vai faltar disposição para colocar os deveres em dia
e terminar tudo que estiver pendente.

QUI – Seu signo recebe sinal verde de Vênus para
se dedicar ao que mais gosta e transformar essa
quinta-feira em um dia prazeroso. Além de dar um
rolê no setor mais positivo do seu Horóscopo, o
planeta do amor e do dinheiro troca excelentes vibes
com a Lua, indicando um período oportuno para
somar forças com quem tem interesses e afinida-
des.

QUI – Lua e Vênus fecham na parceria, emanam energias
maravilhosas, abençoam seu astral e prometem um dia per-
feito sem defeitos. Seu entusiasmo será contagiante e tudo
indica que fará até as tarefas mais chatas parecerem fáceis.
Seu lado gentil, prestativo e atencioso vai falar mais alto,
incentivando a cooperação e a integração com quem se rela-
ciona.

QUI – Dia propício para você se concentrar em suas
metas e investir toda sua energia na carreira. Se quer
dar um salto de qualidade no que faz, aproveite o in-
centivo da Lua e confie em suas potencialidades. Em
ângulo harmônico com Vênus no período da manhã, a
força lunar habilita sua competência e revela que é
hora de mergulhar mais fundo em seus interesses para
provar seu valor.

QUI - Ganhar dinheiro continuará entre os seus principais
interesses nesta quinta e quem garante é a Lua, que dá um
rolê em sua Casa da Fortuna e ainda troca ótimas energias
com Vênus na parte da manhã. Sua intuição, que já é forte,
estará ainda mais poderosa e pode te indicar caminhos
prósperos. O momento é oportuno para você refletir sobre
o que pode e deve fazer para equilibrar as finanças.

QUI – A Lua segue seu rolê livre, leve e solta em sua
Casa 3 e ainda faz aspecto maravigold com Vênus, sinal
de que criatividade, simpatia e boa lábia serão seus trun-
fos para brilhar e alcançar seus ideais. Palavras e atitu-
des gentis vão facilitar os relacionamentos, o trabalho e
os acordos em geral. Cuidados com a beleza protegidos
no período da manhã.

QUI – Leão, meu cristalzinho, você não merece palmas,
merece o Tocantins inteiro! Hoje a Lua dá um rolê em seu
signo e faz ângulo superpositivo com Vênus, enviando
muita luz e energia para o seu signo. Essa influência virá
de encomenda para você realizar objetivos e agrupar
pessoas em torno de interesses em comum, principal-
mente nos contatos virtuais.

QUI - O trabalho deve caminhar sem muitas novida-
des nas primeiras horas do dia, mas as coisas mu-
dam e melhoram no meio da manhã, quando a Lua
troca likes com Vênus e envia ótimas energias para
o seu signo. Seus interesses vão fluir bem, sua ener-
gia física e mental ficará no auge e seu rendimento
vai surpreender, ainda mais se trabalhar em seu can-
tinho.

QUI – Vênus fica em sintonia com a Lua e traz estímulos para
focar em seus interesses íntimos, reabastecer suas energi-
as e investir em seu amor próprio. Cuidar da beleza fará
muito bem à sua autoestima, então, reserve um tempinho
para dar um up no visual. No trabalho, seu lado prestativo e
gentil virá à tona e cooperar será a sua política. Só não deixe
isso comprometer o seu rendimento.

---------------------------------------------------
EBC
---------------------------------------------------

Percorrer os quase 35 km que

separam, em linha reta, Dover (Ingla-
terra) de Calais (França). Esse era o
próximo desafio do ultramaratonista
aquático Alan Viana, que poderia ver
sua missão aumentar para 50 km de
distância em razão da ação das cor-
rentes marítimas. A janela para a qual
o brasileiro estava inscrito era de 9 a
20 de julho de 2020. Contudo, no iní-
cio dessa semana ele informou à
Agência Brasil que a Channel
Swimming Association (entidade que
administra as travessias entre Ingla-
terra e França) confirmou o cancela-
mento de todas as provas agendadas
para junho e julho por conta da
pandemia do novo coronavírus (covid-
19).

O desafio, que era só meu no iní-
cio, passou a ser de várias outras
pessoas que embarcaram junto comi-
go nesse sonho. E eu tinha certeza
que estava muito preparado para
completar a prova”, lamenta o nada-
dor.

Ele vinha se preparando desde
2017: “É difícil para mim e para todo
o pessoal que estava me ajudando.
Ainda estou assimilando tudo o que
está ocorrendo. Mas sei também que
minha dor não é maior do que a de
várias outras pessoas ao redor do
mundo. O momento é de muitas per-
das para milhões de pessoas em di-
versos países”.

A Channel Swimming Association
deu a Alan a opção de entrar em uma
lista de reserva ainda para esse ano,

Covid-19: brasileiro é forçado a
adiar travessia do Canal da

Mancha

RESUMO DAS
NOVELAS

Joaquim conta para Anna o
que sabe sobre Thomas.
Bonifácio questiona Thomas
sobre a guerra na Cisplatina.
Thomas estranha a hostili-
dade de Anna. Licurgo con-
vence Germana a desistir de
entrar no quarto alugado por
Thomas. Dom Pedro discu-
te com Leopoldina e
Bonifácio se preocupa com
o estado da princesa. Joa-
quim estranha quando Elvira
fala sobre Domitila. Dom
Pedro compõe uma música
para Domitila. Jacira foge da
aldeia. Thomas não gosta de
ver Anna dormindo no quarto
de Vitória. Dom Pedro sente
ciúmes de Leopoldina com
Bonifácio. Anna procura Joa-
quim.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Lili fica abalada ao saber
que foi Germano quem
mandou libertar Jonatas e
prender Fabinho. Lili ex-
pulsa Germano de casa.
Na comemoração da volta
de Jonatas para casa,
Montanha  dança  com
Rosânge la .  Jo jô  e
Stelinha ficam sozinhas
em casa e acabam se
aproximando. Arthur liga
para Eliza e pede que a jo-
vem volte para sua casa.
Jonatas enfrenta Arthur.

Guaracy pede para
Alberto tentar se entender
com Dagmar. Crô acredita
que não conseguirá levar
o plano de Tereza Cristina
até o fim. Daniel vê Patrí-
cia chegar à pousada com
Alexandre. Antenor e
Beatriz se beijam. Celeste
desconfia de que Baltazar
planeja roubar Solange.
Paulo propõe comprar a
parte de Esther na Fio
Carioca. Carolina se sur-
preende ao saber que
Letícia dormiu na casa de
Juan Guilherme. Teodora
pede emprego no hotel
em que ficou hospedada.
Íris mostra a foto de Renê
e Griselda se beijando
para Tereza Cristina.

uma fila de espera para 2021 ou um
reagendamento para 2022: “Não sei
qual o propósito disso tudo. Mas o
projeto era uma meta de vida. Vai
acabar ficando para 2021. As da-
tas que me foram oferecidas para
esse ano já estão fora do período
ideal para travessias. Ainda não sei
também se terei disposição e fôle-
go para seguir nadando após essa
prova. Minha esposa e eu quere-
mos filhos. Temos outros planos.
Então, era o encerramento de um
ciclo, que agora apenas adiamos
para um futuro próximo".

O foco era tanto que, durante a
preparação, o maratonista aquáti-
co completou quatro das maiores
provas do Brasil, a Travessia da Ilha
do Arvoredo (25 km), o Amazon
Challenge (30 km), a Travessia do
Leme ao Pontal (34 km) e a Traves-
sia da Ilha do Mel (45 km): “Se não
tivesse o Canal da Mancha, eu já
estaria realizado. Essa nova traves-
sia seria a forma de coroar tudo que
venho fazendo”.

O cancelamento chegou apenas
nesse mês. Porém, as incertezas
começaram ainda em março, com
a chegada da pandemia ao Brasil:
“Fiquei duas semanas sem nadar.
Depois, passei um período treinan-
do na piscina dos meus pais com
auxílio de alguns equipamentos.
Posteriormente consegui uma pis-
cina em uma academia. Mas era
difícil manter o foco. Os
organizadores apenas orientavam a
seguir treinando, se possível. De-
pois veio problema do aumento da
cotação da libra, que, quando fiz a
reserva, estava em quase R$ 5.
Depois ficou perto dos R$ 7. Então,
normalmente o projeto já teria mui-
tas dificuldades. E o coronavírus ain-
da veio para potencializá-las. Pas-
sava por uma briga mental diária
para nadar durante três horas na
academia praticamente vazia. Não
é uma situação fácil de se lidar.
Porém, não vou desistir. Tenho que
seguir em frente até tornar realida-
de esse sonho”.
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Administração
municip al

trabalhando em pról
ao bem estra da

sociedade

PARANAÍTA

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

O
Prefei-
to Tony
Rufatto
p o r
m e i o
de sua
A d m i -

nistração tem priorizado o bem estar da po-
pulação, e com isto vem destinando várias
ações no sentido de gerar melhorias na qua-
lidade de vida dos cidadãos paranaitenses.
Dentre os vários investimentos realizados
no município a infraestrutura é um dos mais
destacados, proporcionando assim um pa-
drão na qualidade de vida das pessoas.

Nesta segunda-feira (25/05) tiveram iní-
cio os trabalhos de preparação para a pa-
vimentação asfáltica na comunidade 3ª Sul,
o que irá oportunizar melhor comodidade
aos professores e alunos da escola Munici-
pal São Pedro, bem como aos demais mo-
radores daquela localidade. (Assessoria)

Alta Florest a: taxa de ocup ação de leitos
destinados ao COVID-19 no Hospit al Regional

gera preocup ação

---------------------------------------
NOTÍCIA EXATA
---------------------------------------

O  Hospital Regional de

Alta Floresta possui atualmen-
te 15 leitos destinados ao
novo coronavírus, destes, um
trata-se de leito de UTI e ou-
tros 14 são leitos de enferma-
ria.

No momento, há sete paci-
entes internados, sendo 3 con-
firmados e outros 4 com sus-
peita da Covid-19 na ala des-
tinada a doença, todos em lei-
tos de enfermaria.

Dos pacientes internados,

ALTA FLORESTA

Paciente que morreu com suspeit a de Covid-19
tem corpo trocado em hospit al de MT e idoso

é enterrado no lugar

---------------------------------------
 G1 MT e Centro América FM
---------------------------------------

Uma idosa morreu com

suspeita de coronavírus (Covid-
19) na terça-feira (26), mas teve
o corpo trocado no Hospital São
Luiz, em Cáceres, a 220 km de

Cuiabá, por outro
idoso que acabou
sendo enterrado
no lugar dela.

Alaíde Rosa de
Aquino, de 81
anos, moradora de
São José dos Qua-
tro Marcos, era car-
díaca e deu entra-

da no hospital no dia 23 de
maio com suspeita de Covid-
19.

A morte da idosa provocou
uma confusão na unidade e o
corpo foi trocado com outro
paciente: Adélio João de Sou-
za, de 66 anos, que deu entra-
da no hospital com no dia 20
de maio após sofrer um infarto

COVID-19

cinco são
de Al ta
F l o r e s t a
(3 confir-
mados e
2 suspei-
tos),  um
caso sus-
peito é de
Apiacás e
outro sus-
peito é de
Nova Ban-

deirantes. Os pacientes inter-
nados têm idade entre 50 a
86 anos.

A taxa de ocupação dos
leitos hoje no Hospital Regi-
onal de Alta Floresta é de
50%, mas, de acordo com in-
formações obtidas, a unida-
de não interna casos suspei-
tos juntamente com os con-
firmados, para assim evitar
qualquer risco de contamina-
ção.

Diante disso, pode se di-
zer que a taxa de ocupação
de leitos em tese chega a
100%, uma vez que cada pa-
ciente ocupa um comparti-

mento separado.
Para receber novos pacien-

tes com suspeita ou positivo
para COVID-19, os que se en-
contram no Hospital devem re-
ceber alta, para assim abrir
vaga.

A expectativa é de que nes-
ta quarta-feira ou até amanhã,
quinta-feira (28), novos resulta-
dos cheguem do Laboratório
Central, podendo assim haver
a possibilidade de alta de al-
gum caso.

Conforme Camila
Domingues, Superintendente
de Enfermagem do Hospital
Regional, nenhum dos interna-
dos está necessitando de res-
piradores.

O Hospital Regional de Alta
Floresta tem hoje disponíveis 5
respiradores para ala destina-
da ao Covid-19, está previsto
que outros dois que estão em
manutenção cheguem essa se-
mana.

Alta Floresta tem até a ma-
nhã desta quarta-feira (27), 29
casos confirmados, destes 20
são considerados leves, dois
moderados e 7 recuperados.

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

APIACÁS

---------------------------------------------------------------
Assessoria
---------------------------------------------------------------

A Secretaria Municipal de Saúde entregou

hoje pela manhã TABLETS aos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS), para utilização no dia
a dia de trabalho. Os equipamentos contém o
sistema da Atenção Básica, que será alimenta-
do pelos ACS durante as visitas. Até então, os
agentes preenchiam manualmente as planilhas
e, depois, lançavam os dados no sistema. Ago-
ra, como os dados serão preenchidos e lança-
dos apenas uma vez, a produtividade será au-
mentada, assim como a qualidade do atendi-
mento uma vez que os agentes terão mais in-
formações sobre o histórico dos pacientes.
Outro fator relevante da informatização dos da-
dos é a possibilidade de monitoramento do
desempenho dos agentes. Informamos que a
aquisição dos Tablets está em conformidade
com as exigências do Ministério da Saúde, que
estabeleceu como metas a informatização da
Saúde e o investimento no trabalho de preven-
ção, que é exatamente o trabalho dos agentes
de saúde.

e morreu no mesmo dia que
Alaíde.

Quando os familiares chega-
ram ao hospital para liberar o cor-
po, foram informados que o ido-
so já havia sido sepultado com
suspeita de Covid pela família da
idosa.

Ainda conforme os familiares,
o idoso havia feito o exame en-
quanto esteve internado e o resul-
tado deu negativo.

A duas famílias registraram
boletim de ocorrência contra o
hospital.

A direção do hospital São Luiz
emitiu nota de esclarecimento in-
formando que abriu sindicância
para apurar o ocorrido e adotará
todas as medidas cabíveis.
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Governo vai disponibilizar list a de
quem recebeu auxílio

emergencial

O  governo federal deve

disponibilizar, nos próximos 15 dias,
a lista de beneficiários do progra-
ma de auxílio emergencial de R$
600, que está sendo pago a mais
de 53 milhões de pessoas.

A informação foi dada na terça-
feira (26) pelo ministro da
Controladoria Geral da União
(CGU), Wagner Rosário, durante
coletiva de imprensa no Palácio do
Planalto, para atualizar ações de
enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus.

"O ponto de destaque é que em
12 a 15 dias vamos estar colocan-
do em transparência toda a base
do recebimento do auxílio
emergencial, com todas as pesso-
as que vem recebendo, para que o
cidadão possa ele mesmo fiscali-
zar esses cerca de 53 milhões de
pessoas que estão cadastradas
com recebimento do auxílio
emergencial", disse o ministro.

Lançado em abril para assegu-

rar uma renda para trabalhadores
informais e famílias de baixa renda
em meio à pandemia, o auxílio
emergencial do governo federal
soma cerca de R$ 123 bilhões em
recursos orçamentários. O benefício
será pago, inicialmente, em três par-
celas. No momento, o governo exe-
cuta o pagamento da segunda par-

cela do programa.
Pagamentos irregulares
A CGU também está monitorando,

em parceria com o Ministério da Cida-
dania, o pagamento irregular do bene-
fício a pessoas que não teriam o direito
de receber. É o caso, por exemplo, de
cerca de 74 mil sócios em empresas.
A pasta também interceptou o paga-
mento para 86 mil pessoas físicas que
doaram mais de R$ 10 mil nas últimas
eleições. Proprietários de veículos de
mais de R$ 60 mil também foram iden-
tificados nos cruzamentos feitos pelo
governo, além de pessoas que possu-
em domicílio fiscal no exterior e tam-
bém se cadastraram para receber o
auxílio, o que é vedado.

"Em conjunto com o Ministério da
Cidadania, a gente vem cortando es-
ses benefícios para evitar a saída de
recursos", disse Rosário. Segundo o
ministro, o trabalho de monitoramento
está em andamento e ainda não é pos-
sível determinar o número final de pes-
soas que possam ter se cadastrado de
forma irregular no programa. (EBC)

Caixa paga auxílio a informais,
MEI, autônomos e
desempregados

A Caixa Econômica Federal

continua pagando o auxílio
emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil
para mães solteiras) destinado a tra-
balhadores informais,
microempreendedores individuais,
autônomos e desempregados.

No caso do Bolsa Família, o ca-
lendário está dividido conforme as
datas habituais de pagamento para
quem integra o programa. Para as
demais pessoas, o pagamento é fei-
to de acordo com o mês de nasci-
mento.

O crédito segue sendo feito para
um NIS por dia até o número zero, a
ser pago na próxima sexta-feira (29).
Os beneficiários podem sacar o be-
nefício pelo cartão do Bolsa Família.

Segunda parcela nas contas digi-
tais

O calendário de crédito na pou-
pança social digital da Caixa termi-
nou na terça-feira (26), com os nas-
cidos em novembro e dezembro. Os

depósitos começaram a ser feitos
no último dia 20, para os
beneficiários que receberam a pri-
meira parcela até o dia 30 de abril
e não são do Bolsa Família.

Saques da segunda parcela
O calendário para saques da

segunda parcela é diferente do ca-
lendário do crédito nas contas di-
gitais e tem início no próximo sá-
bado (30), para os nascidos em
janeiro.

No dia 1º de junho, os saques
serão permitidos para quem nas-
ceu em fevereiro, seguindo nessa
ordem até 13 de junho para os nas-
cidos em dezembro. No dia 7 de
junho (domingo) não haverá sa-
ques.

No dia 21, o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, disse que a
segunda parcela do auxílio
emergencial só será depositada
em contas fora da Caixa Econômi-
ca Federal a partir do dia 30. Se-
gundo ele, os beneficiários recebe-
rão o dinheiro automaticamente na
conta corrente de outros bancos,
no período de 30 de maio a 13 de
junho, conforme o cronograma de
saque em espécie do segundo lote.

Saque da primeira parcela
Na quinta (28), poderão sacar

em dinheiro os beneficiários nas-
cidos em novembro, e na sexta-feira
(29), os de dezembro.(EBC)

Justiça Federal determina suspensão de turismo e proíbe entrada
de não-índios em terra indígena de MT

A Justiça Federal em Mato

Grosso determinou a suspensão de
toda e qualquer at ividade

exploratória das riquezas naturais
do solo, dos rios e dos lagos exis-
tentes no interior da Terra Indíge-
na Pequizal de Naruvôtu, especi-
almente do comércio e/ou turismo

nos imóveis em que estão instala-
das em uma fazenda e uma pou-
sada no município de Gaúcha do
Norte, localizado no Alto Xingu.

A decisão, divulgada nesta quar-
ta-feira (27), atende a um pedido
do Ministério Público Federal
(MPF),

Também foi determinada a proi-
bição da entrada de não-índios
nas comunidades indígenas sem
a supervisão e o controle da
União, do Ministério Público Fe-
deral, da Fundação Nacional do
Índio (Funai) e/ou da Associação
Indígenas Pequizal do Naruvôtu,
sob pena de multa diária de R$ 5
mil.

A ação foi proposta em dezem-
bro do ano passado em razão da
degradação ambiental e explora-
ção predatória dos recursos natu-
rais no interior da terra indígena

O procurador da República e ti-

tular do Ofício de Populações In-
dígenas e Comunidades Tradici-
onais, Ricardo Pael, enfatizou, no
pedido, que o direito ao território
está expresso em portaria que de-
clarou a terra indígena como pro-
priedade permanente do grupo in-
dígena Naravute e também deter-
minou que a Funai realize a de-
marcação administrativa da refe-
rida área para posterior homolo-
gação.

Além disso, o próprio funciona-
mento da pousada é ilegal e está
proibido, tendo até mesmo o
alvará de funcionamento revoga-
do pela Prefeitura de Gaúcha do
Norte.

Inicialmente, o magistrado havia
negado, mas, diante da pandemia
de Covid-19 e das novas notícias
levadas aos autos, como a presen-
ça de turistas na região, deferiu o
pedido do MPF. (G1 MT)


