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Nilson James

ARTIGO

As Diferenças da Educação a Distância-EAD
da Uniflor

Prezada(o) Leitora(or), é importante,
V.Sa., seus parentes, amigos, conhecidos,
enfim o povo de Alta Floresta e do Nortão
saberem que, todo mês, estão encaminhan-
do e exportando muito dinheiro nosso para
fora do Nortão e do Estado de Mato Gros-
so. É um papel que não é normal ao nosso
povo que sabe dar valor ao dinheiro ganho
com suor e às vezes com sangue. E isso
que estou fa lando não é re tór ica ou
palavrório de quem não entende do assun-
to. Estou falando da minha área, da educa-
ção, onde luto, dando aula e escrevendo li-
vros, há mais de cinquenta anos.

Mas, para eu poder explicar a V.Sa.,
prezada(o) Leitora(or), o que estou queren-
do dizer, é indispensável ter nítido duas no-
ções básicas da educação a distância: 1.°
- a noção de sede da educação a distân-
cia-EAD; 2.° - a noção de polo de educa-
ção a distância.

Sede de EAD é onde se encontram a di-
retoria, os proprietários, a universidade ou
a empresa que comanda todos e tudo, es-
pecialmente o dinheiro que chega de Alta
Floresta, do Nortão, do Estado do Mato
Grosso e de todo o Brasil.

Polo do EAD, pelo contrário, como os de
Alta Floresta e do Brasil todo, é onde es-
tão os alunos (sem professor! ou com raro
professor) e por isso, é onde nasce e cres-
ce a dinheirama que não fica no polo e vai
todo para a sede.

Agora, com a noção de sede e polo da
educação a distância, passo a falar da Edu-
cação a Distância-EAD da Uniflor, que é
nova, novinha apesar de seus quatro anos
de gestação; nasceu no dia 29 de agosto
de 2019, ainda, não tem, portanto, nem um
ano de existência, é desconhecida e nada
tem a ver com a Uniflor que nasceu em 1995
e hoje tem 25 anos.

As diferenças entre a educação a dis-
tância-EAD da Uniflor e a das outras vinte
ou mais que hoje existem em Alta Floresta
são:

1.º- a única que tem sede em Alta Flo-
resta e no Estado de Mato Grosso é a
Uniflor, todas as outras têm sede fora;

2.º- a Uniflor é a única não só de Alta
Floresta mas de todo o Estado de Mato
Grosso que é sede, todas as outras são

polo;
3.º- todo o dinheiro ganho pelo EAD

da Uniflor, como é feito há 25 anos, fica
todo em Alta Floresta e no Estado de Mato
Grosso, enquanto as toneladas de dinheiro
das outras vão para fora, para outro Esta-
do;

4.º- a Educação a Distância-EAD da
Uniflor, como faz a Uniflor há 25 anos, in-
veste aqui mesmo tudo o que ganha, en-
quanto as outras, por obrigação e dever do
polo, manda todo (um mínimo fica para pa-
gar aluguel e o encarregado do polo) o di-
nheiro para a sede, localizada em outro
Estado;

5.º- a Uniflor é proprietária de um
Campus Universitário de nove hectares e de
um prédio que é um dos orgulhos de Alta
Floresta, enquanto o polo de cada um das
mais de vinte empresas do EAD de Alta Flo-
resta, por ser polo e não ter dinheiro, não é
proprietária de nada aqui e em geral vive
em prédio alugado.

6.º- a Unif lor,  por ter oi to cursos
presenciais e dos mais caros como Direi-
to, Engenharia Civil e Enfermagem, todo
mês paga religiosamente seus professores,
o que custa muito dinheiro que permanece
aqui enquanto o dinheiro, arrecadado pe-
las outras EAD, não paga professor porque
ele não existe(a não ser, em algumas EAD,
um mínimo) e vai todo para fora de Alta Flo-
resta e do Estado de Mato Grosso.

Ass im sendo,  a í  es tá ,  p rezada(o)
Leitora(or), um pouco de que é a Educação
a Distância-EAD da Uniflor e as diferenças
entre ela e as outras. Cumpri meu dever de
trazer informações de alguém que tem amor
a Alta Floresta e ao Nortão. Agora, é a vez
de sua consciência, de acordo com seu
amor ao nosso povo e à nossa terra, cum-
prir o seu dever.

Hoje, a Educação a Distância de Alta Flo-
resta-EAD criou uma nova entrada das Fa-
culdades que fica em frente à Avenida
Unif lor; é dir igida pela Profa. Michele
Gadio la ,  aux i l iada pe lo  Pro f .  Pau lo
Florêncio da Silva e a Claudia Cristina
Brumati. O telefone é: (66) 3512-3304 e o
e-mail é: ead@faflor.com e no site, inaugu-
rado ontem,  o  endereço é :
unifloread.com.br.
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"O silêncio dos bons pode ser a ascensão dos maus".
Esta frase, se bem utilizada, pode delinear nosso futu-

ro. Se deixarmos de agir pelo bem (próprio ou comum),
outras pessoas agirão por nós.

No contexto da Covid 19, por exemplo, se você que
está se cuidando ao máximo que consegue, se calar ao
ver alguém furando as regras pelo simples fato de ser
negacionista, por certo estará entregando o seu futuro
nas mãos deles. Conectando estas informações, ainda
que no campo das hipóteses, podemos dizer que o seu
silêncio, é mote para o avanço da doença causado por
aquele "mau" que nega os fatos.

Trazendo para o campo político (sim, teremos elei-
ções daqui uns dias e pouco se houve sobre o tema, a
não ser os próprios pré candidatos, alguns com desejos
meio que obscuros). Por isto, resolvi que não irei me si-
lenciar e com maior frequência vou retomar o tema, ain-
da que a Covid 19 continue a causar vítimas por "todos
os cantos" deste país, os números já atingiram a incrível
marca de uma morte por minuto. Ontem foram quase
1.500 em 24 horas.

Voltando à política.
Conversei ontem com a vice prefeita Marineia Munhoz,

assunto, sobre política.
Ao contrário de alguns ruídos que surgiram, de que

ela teria abandonado a ideia de se candidatar à prefeita,
ela afirmou que está firme no propósito.

O MDB, partido para o qual migrou neste período e
que talvez pelo período, essa troca de siglas não tenha
ganhado tanta publicidade, tinha, antes da pandemia, pelo
menos quatro candidatos, diminuiu, segundo Néia e está
reduzido agora a duas pessoas ou uma terceira, são elas,
a própria Neia, que entrou com o ideia de concorrer em
uma pesquisa interna, o presidente da Câmara de Alta
Floresta, que na semana passada em um pronunciamento
na Casa de Leis, clamou: "não me deixem ser candidato
a prefeito" (teu pedido é uma ordem) e o empresário
Robson Silva, que já foi prefeito de Alta Floresta e poderia
voltar.

A interlocutores, com frequência, Silva diz que não quer
ser candidato, pra mim ele falou isso no ano passado
quando as primeiras conversas surgiam, mas como em
política tudo muda, é preciso ouvi-lo novamente.

Os outros dois pré-candidatos do grupo, Eloi Luiz de
Almeida e Charles Miranda, teriam desistido da ideia em
uma reunião realizada nos últimos dias.

Todas estas informações conectadas acima, Eloi e
Charles fora, Robson indeciso se vai ou não para as ur-
nas e o presidente da Câmara com seu desejo sendo
respeitado, apontam Neia, neste momento como única
pré-candidata do partido. Mas em política nem sempre é
assim.

Perguntei, nesta conversa, mas a senhora quer ser
candidata a prefeita? A resposta foi sim, sem titubear.

Penso que seja de bom tom que a vice-prefeita, pré-
candidata ao cargo máximo, saia à campo (ainda que
virtualmente, por causa da pandemia) e se apresente ao
público, visto que o silêncio pode ser crucial para surgi-
rem figuras nefastas como algumas (nem estou falando
dos que foram citados acima) aberrações que tenho ou-
vido nos bastidores, já imaginou, entregar a prefeitura nas
mãos de trambiqueiros (na essência)?

Em tempo: "O silêncio dos bons pode ser a ascensão
dos maus" é uma adaptação à uma frase dita por Martin
Luther King, pastor protestante batista e ativista político
estadunidense, Nobel da Paz por combater o racismo,
investigado pelo Governo por possíveis laços comunis-
tas, ele foi assassinado por  James Earl Ray, que teria
agido em conjunto com agentes do governo.

A frase dita por ele e que me inspirou hoje é:  "O que
mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos cor-
ruptos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o
silêncio dos bons".

Por Altair Nery

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

A  Polícia Militar prendeu na manhã des-

ta quinta-feira, dia 04 de maio, dois suspei-
tos de terem praticado um assalto a mão ar-
mada em uma propriedade rural em Alta Flo-
resta, localizada na MT-325. O fato teria
ocorrido ainda na madrugada quando os
suspeitos conseguiram furtar os veículos da
propriedade.

Já nas primeiras horas do dia, a PM re-
cebeu informações de que os meliantes ha-
viam abandonado os veículos há cerca de
15km distante do núcleo urbano do municí-
pio. Duas guarnições da PM foram até o lo-
cal, momento em que localizaram também
os suspeitos que estavam fugindo; houve
uma perseguição e até troca de tiros, os
dois suspeitos acabaram alvejados pelos
policiais. Eles foram encaminhados ao
Pronto Socorro do Hospital Regional de Alta
Floresta onde passaram por procedimentos
médicos. Posteriormente, após alta médi-
ca, serão levados à Delegacia de Polícia
Civil de Alta Floresta para as providências
que o caso requer.

A reportagem do Jornal O Diário apurou
que os assaltante são do município de
Cuiabá e um terceiro meliante estaria en-
vo lv ido  no  c r ime,  mas es te  acabou
foragindo. A reportagem apurou ainda que
possivelmente os assaltantes tem ligação
com um furto praticado há menos de uma
semana em um supermercado da grande
Cidade Alta, onde foram levados mais de
R$50 Mil em dinheiro e cheques.

Em troca de tiros
com a PM,

assalt antes são
baleados em Alta

Florest a
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Chefe do INDEA  alerta produtores rurais
sobre o fim do prazo p ara a vacinação

contra a brucelose

O Chefe da Unidade do

Inst i tu to de Defesa
Agropecuária (Indea) de Alta
Floresta, Anselmo Loose, re-
força aos produtores rurais
da região que a vacinação
para as bezerras, contra a
Brucelose, vai até dia 30/06
e a comunicação é até dia
02/07, conforme a portaria
114/18.

Em entrevista para a re-
portagem do Jornal O Diário,
Anselmo ainda disse que a
marcação para a vacina
'B19' é o último dígito do ano,
na cara do lado esquerdo, e
para a 'RB 51' é o "V".  Se a
Bezerra completa três me-
ses até o fim de junho, a va-
cina é obrigatória dentro do
semestre.

Anselmo lembra que se
não houver a comunicação

'Estrogonofe Beneficente':
CEEDA promove venda de delicioso prato

para manter atendimentos

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

O Centro Educacional

Especializado em Deficiência
Auditiva (CEEDA) de Alta Flo-
resta fará no dia 18 de julho
(sábado) um delicioso
estrogonofe de frango, acom-

panhado de batata palha e ar-
roz branco, que serão vendi-
dos para arrecadar recursos
para a manutenção da institui-
ção nesse período de
pandemia. Os convites estão
saindo por apenas R$35.00,
sendo que o prato serve até
duas pessoas.

Os convites podem ser en-
comendados pelos telefones
3521 8851, 9 9692 8660, ou

Publicidade legal noPublicidade legal noPublicidade legal noPublicidade legal noPublicidade legal no

Jornal O DiárioJornal O DiárioJornal O DiárioJornal O DiárioJornal O Diário

66-3521 7952 / 98438 7695

Objetividade, agilidade, legalidade,
tudo num só jornal!

diretamente na instituição lo-
calizada no setor F. O prato
só poderá ser retirado no lo-
cal. Lembrando que desde o
dia 16 de abril, a instituição
está servindo como ponto de
arrecadação e distribuição
de alimentos para famílias
carentes, sendo que inicial-
mente o foco será atender os
alunos que necessitam e
suas famílias, posteriormen-
te, em parceria com o Lions
Clube e Secretaria de Assis-
tência Social fará o levanta-
mento e distribuição de ces-
tas básicas e kits de higiene
para as famílias carentes do
município.

O Centro funciona das
08h00 às 13h00 de segunda
à sexta-feira. "Toda ajuda é
bem-vinda e desde já agra-
decemos a todos. Unidos,
cada um fazendo sua parte,
conseguimos vencer essa
pandemia", disse Jhony
Arisi,  representante do
CEEDA.

da vacina até dia 02/07,
ocorrerá bloqueio de 30
dias da propriedade,
mesmo com o lança-
mento da vacina no sis-
tema.  A Brucelose
(brucel lasp)  é uma
zoonose, que pode ser
transmitida ao ser hu-
mano, causando patolo-
gias severas, como fe-
bre contínua, intermiten-
te ou irregular.

A única maneira de
evitar a doença é por

meio da vacinação. Os sin-
tomas da brucelose bovina
são retenção de placenta,
aborto, geralmente entre o
sétimo e o nono mês de
gestação, artrite e orquite.
A vacina contra a brucelose
é viva, representando risco
à saúde de quem manuseia,
por conta disso, é de suma
importância redobrar os cui-
dados na hora da aplicação.
(B.F)
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Conselheiros e servidores do TCE-MT ficam em isolamento após
cont ato com governador que testou positivo p ara Covid-19

--------------------------------------
FLÁVIA BORGES
G1 MT
--------------------------------------

Os conselheiros do Tri-

bunal de Contas Estadual
(TCE) Guilherme Maluf, pre-
sidente, Gonçalo Domingos
de Campos Neto, Moisés

Governador Mauro
Mendes test a positivo

para a Covid-19 e
confirma que já está em

isolamento
-----------------------------------------------------------------------------
OLHAR DIRETO
-----------------------------------------------------------------------------

O  governador Mauro Mendes (DEM) confir-

mou nesta quinta-feira (4) que testou positivo para
a Covid-19. Em mensagem em um grupo de
WhatsApp, o chefe do Executivo disse que além
do primeiro teste fez a contra-prova e ratificou que
ele está infectado com o novo coronavírus.

Mauro ainda disse que já adotou as medidas de
isolamento e continuará a trabalhar de casa. "Peço
a todos que redobrem os cuidados e continuem fir-
mes nas nossas missões de cuidar com respon-
sabilidade do nosso estado. Muitas vidas depen-
dem de nós e de nossas entregas em todas as áre-
as, mas nesse momento, principalmente na saú-
de", disse o governador na mensagem.

Em nota, o Palácio Paiaguás também confirmou
que o governador continuará os trabalhos em casa,
em isolamento e sem receber visitas presenciais.
Todos os  t raba lhos  serão a t ravés  de
videoconferência.

"Vou me isolar, como todo cidadão, seguindo o
protocolo para interromper a cadeia de transmis-
são. Estou na minha residência, isolado em um
quarto e vou continuar a trabalhar no combate ao
coronavírus da minha residência, por meio de
videoconferência. Fiquem todos com Deus e vou
ficar aqui torcendo para que todos que sejam con-
taminados possam se recuperar", disse o gover-
nador.

Maciel e Isaías Lopes da Cu-
nha e alguns servidores cum-
prem isolamento domiciliar
após terem tido contato com
o governador Mauro Mendes
(DEM), que foi diagnosticado
com Covid-19 na noite de
quarta-feira (3).

Mauro Mendes esteve no
TCE na última segunda-feira
(1º), onde esteve em contato

com os conselheiros e com
servidores.

Conforme o TCE, o pre-
sidente Guilherme Maluf já
realizou o exame e testou
negativo para coronavírus.
Mesmo assim, deve realizar
um novo exame.

Os conselheiros Gonça-
lo Domingos de Campos
Neto, Moisés Maciel e Isaías

Lopes da Cunha, assim
como todos os servidores
que participaram da reunião
ou tiveram contato com os
conselheiros, serão testados
e passam a cumprir isola-
mento até o resultado do exa-
me.

O TCE reforça que desde
o início da pandemia
implementou ações de pre-

venção e combate à Covid-
19, como o regime de
teletrabalho, uso obrigatório
de máscara, aferição de tem-
peratura e aplicação de álcool
em gel nas entradas da sede
do órgão, que passará por
desinfeção. A Corte de Con-
tas deseja melhoras e rápi-
da recuperação do chefe do
Executivo Estadual.

MP notifica Estado a antecipar período
de restrição ao uso do fogo

--------------------------------------
Clênia Goreth
Assessoria
--------------------------------------

O Ministério Público do

Estado de Mato Grosso no-
tificou o governador do Es-
tado, Mauro Mendes, para
que antecipe o período de
restrição do uso do fogo
para 05 de junho, Dia Inter-
nacional do Meio Ambiente.
Foi recomendado também a
prorrogação do período final
para o dia 30 de outubro.

A notificação levou em
consideração a pandemia
da Covid-19 e vários fatores,
entre eles, estudos que
apontam um considerável
aumento dos atendimentos
ambulatoriais e internações
hospitalares em Mato Gros-
so durante o período de es-
tiagem (seco), agravado
pela poluição do ar provoca-
do pelas queimadas.

“Pesquisas demonstram
que o período mais crítico
para a saúde pública no es-
tado de Mato Grosso se dá
no período de incidência das
queimadas, entre os meses

de abril a novembro, com
um aumento da demanda
por atendimento
ambulatorial em razão de
doenças respiratórias em
crianças residentes em mu-
nicípios ao norte do estado,
região do arco do
desmatamento na Amazô-
nia brasileira e também, um
aumento de internações por
asma em idosos”, diz um tre-
cho notificação, assinada
pelo procurador-geral de
Justiça, José Antônio
Borges Pereira, pelo titular
da Procuradoria Especi-
alizada de Defesa
Ambiental e da Ordem Ur-
banística, Luiz Alberto
Esteves Scaloppe, e pelas
promotoras de Justiça, Ana
Luíza Ávila Peterlini de Sou-
za e Maria Fernanda Correa
da Costa.

Os membros do Ministé-
rio Público chamam a aten-
ção para o desafio enfren-
tado com a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19),
que compromete as vias
respiratórias e pulmonares,
quadro que, se associado
aos graves impactos trazi-

dos pelas queimadas,
poderá provocar o colap-
so do sistema de saúde
público.

“A coincidência des-
ses dois grandes impul-
sos, queimadas e Covid-
19, tenderão a aumentar
a procura das unidades
de saúde e causará pre-
juízos sociais e econômi-
cos a toda a sociedade,
com destaque para os
residentes da área rural
que habitam assenta-

mentos, unidades de con-
servação e terras indígenas,
exatamente por conta do
menor acesso a unidades
de saúde e maior exposição
à poluição do ar”, acrescenta-
ram.

Segundos dados oficiais
do Deter, no período compre-
endido entre agosto de 2019
a abril de 2020, Mato Grosso
desmatou, com solo exposto,
área de 1.264,80 Km², cujos
números se mostram 91% su-
perior ao desmatamento
ocorrido entre agosto de 2018
a abril de 2019. Isto traz uma
grande preocupação, pois
logo após o desmatamento, é
comum o uso do fogo para
limpeza das áreas, o que
pode agravar o número de
queimadas no Estado.

Portanto, caso não sejam
adotadas medidas preventi-
vas e repressivas para conter
as queimadas, notadamente
neste período de pandemia da
Covid-19, poderá haver um
grande aumento de doenças
e mortes causadas por pro-
blemas respiratórios, além
da sobrecarga do sistema
de saúde.
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Poder Judiciário começa a reabrir prédios a p artir de 15 de
junho em MT

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

O Poder Judiciário de

Mato Grosso regulamentou,
por meio de portaria, a reaber-
tura dos prédios do Tribunal de
Justiça e das comarcas a par-
tir do dia 15 de junho. A reto-
mada dos serviços na forma
presencial será realizada de
forma gradual, com critérios de
segurança para acesso e aten-
dimento ao público externo.

A portaria considera usuá-
rios internos os magistrados,
servidores, estagiários,
terceirizados, credenciados e
colaboradores do Poder Judi-
ciário e usuários externos os
advogados, membros do Mi-
nistério Público e da
Defensoria Pública federal e
estadual, e procuradores da
União e autarquias, do estado
e dos municípios e cidadãos

´Pacientes demoram a ir a
unidade e chegam em est ado

grave´, diz secretário de saúde
de MT

-----------------------------------------------------------------------------------------------
CAMILA RIBEIRO
Midianews
-----------------------------------------------------------------------------------------------

O secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo afirmou que

tem crescido o número de pacientes com a Covid-19 (novo coronavírus)
que procuraram as unidades de saúde em estágio já grave da doença.
Segundo ele, esse comportamento é resultado de orientações feitas pelo
Ministério da Saúde, logo no início da pandemia, para que as pessoas
ficassem em casa caso apresentassem sintomas leves da doença.

"Desde o início o recado era esse: ficar em casa, em caso de sinto-
mas leves, e esperar os 14 dias e estará curado. O que aconteceu? A
população pegou medo de procurar as unidades de saúde. Não vai a
unidade mesmo quando está sentindo alguns sintomas", disse o secre-
tário.

"Agora, os pacientes começam a chegar nas unidades de portas aber-
tas em estado já grave. E ainda tem toda a burocracia necessária para
testar, encaminhar a um hospital de referência. Então, quando esse cida-
dão está chegando ao leito infectado ele está chegando numa situação
crítica em que pouco pode fazer para salvá-lo", acrescentou Gilberto.

A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (3), durante entre-
vista à Rádio Mega FM.Segundo Gilberto, Mato Grosso já registrou ca-
sos de pessoas que deram entrada em uma Unidade de Tratamento In-
tensivo (UTI) em um dia e acabaram falecendo no dia seguinte, dada a
agressividade do vírus.

"Temos casos de pessoas que procuraram um hospital e, praticamen-
te, não tinha mais salvação. Essa doença se agrava numa velocidade
muito grande, compromete o sistema respiratório", afirmou.

"O pulmão é tomado de forma tão rápida que poucos os médicos no
leito de UTI conseguem fazer algo com uma doença que sequer tem re-
médio para cura. Se o paciente tiver comorbidade ainda, há uma dificul-
dade maior para conseguir resistir a agressividade do vírus", concluiu.

em geral.
A partir do dia 15 de junho,

haverá o retorno exclusivo dos
usuários internos, cujo expedi-
ente será das 13h às 19h, com
manutenção da suspensão
dos prazos processuais dos
processos físicos, conforme
regime especial estabelecido
na Resolução n. 314/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.

A partir do dia 29 de junho,
será possível o retorno da pre-
sença física dos usuários ex-
ternos, exceto os cidadãos em
geral, no horário das 14h às
18h. Conforme a portaria, tam-
bém a partir de 29 de junho fica
autorizado o funcionamento,
nos prédios do Poder Judiciá-
rio, das dependências cedidas
ao Ministério Público, à
Defensoria Pública ou à Or-
dem dos Advogados do Brasil,
sendo, contudo, vedado o
atendimento presencial ao pú-
blico externo.

 Somente a partir do dia 20

de julho será possível o retor-
no da presença física do pú-
blico externo em geral, que
efetivamente possua a neces-
sidade de atendimento
presencial.

Prazos
Os prazos processuais dos

processos físicos iniciados
anteriormente à data de 20 de
março de 2020 serão retoma-
dos a partir de 6 de julho.

Os atos processuais como
audiências, sessões de julga-
mento do Tribunal do Júri, dos
órgãos julgadores do Tribunal
de Justiça e da Turma
Recursal serão realizados,
exclusivamente, por meio de
recurso tecnológico de
videoconferência ou plenário
virtual.

Somente em caso de im-
possibilidade para a realiza-
ção de atos processuais por
meio dos recursos
tecnológicos disponíveis, e
desde que devidamente fun-

damentados pelo magistrado,
poderão ser realizados na for-
ma presencial, a partir do dia
13 de julho, os seguintes
atos: audiências e sessões
plenárias do júri que envol-
vam réu preso; audiências de
custódia, se não houver res-
trição informada pelos órgãos
de segurança pública; audi-
ências relativas a processos
que envolvam adolescentes
internados em conflito com a
lei; crianças e adolescentes
em situação de acolhimento
institucional e familiar; e ou-
tras situações reconhecidas
pelo magistrado, para fins de
evitar perecimento de direito.

Teletra balho
A atividade na forma

presencial dos servidores, es-
tagiários e colaboradores em
15 de junho deverá observar o
percentual máximo de 40% do
quadro da respectiva unidade
judiciária ou administrativa, de-
vendo o quantitativo remanes-

cente funcionar em regime
obrigatório de teletrabalho.

Protocolos
Para adentrar aos prédios

do Poder Judiciário Estadual,
os usuários internos e exter-
nos serão obrigatoriamente
submetidos a protocolos sani-
tários, com o objetivo de res-
guardo da saúde e prevenção
à Covid-19.

Será obrigatório aos usu-
ários internos e externos a
submissão a teste de tempe-
ratura corporal como condi-
ção de ingresso e permanên-
cia nos prédios do Judiciário,
restando vedado o ingresso
de pessoas sem máscaras
faciais, que apresentem alte-
ração de temperatura corpo-
ral (temperatura igual ou su-
perior a 37,8ºC), que se re-
cusem a se submeter a afe-
rição de temperatura corpo-
ral ou apresentem sintomas
visíveis de doença respirató-
ria.

Grupo JBS doa mais de 19 mil
máscaras ao Hospit al Regional

 e à Prefeitura de Colíder
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SÉRGIO OBER
Assessoria
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Para fortalecer o enfrentamento do coronavírus em Colíder, o Grupo JBS

doou nesta quarta-feira (03.06) 10 mil máscaras ao Hospital Regional e 9,3 mil
unidades à Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) são destinados, principalmente, aos profissionais de saúde.

A ação da empresa do ramo alimentício faz parte do programa de responsa-
bilidade social "Fazer o bem Faz Bem". A entrega foi realizada por Clóvis Eduar-
do Tavares Sampaio, gerente administrativo da JBS Colíder, e Claudemir
Grigoletto, gerente de unidade.

As doações são importantes devido à escassez de máscaras no mercado.
"A gente se adiantou e conseguimos fazer essa doação, que vem num mo-
mento muito importante", destaca Grigoletto. "É uma ação pequena, mas que
ajudará as pessoas de Colíder, através da Prefeitura, e da região, com o Hos-
pital Regional", acrescenta Clóvis Tavares.

O prefeito Noboru Tmiyoshi destaca que a doação tranquilizará ainda mais
os atendimentos que os profissionais da saúde prestam à população. "Essa
doação representa quase R$ 50 mil. Queremos agradecer esse olhar que a
JBS presta aos profissionais da saúde. Dá mais tranquilidade e proteção às
equipes que convivem diariamente com o risco da contaminação".

PROTEÇÃO AOS PROFISSIONAIS
O secretário municipal de Saúde, Rafael Bosco, diz que a doação reforça-

rá o trabalho das equipes que atuam contra a pandemia. "A gente agradece
essa doação, que somará muito ao trabalho das equipes frente à essa
pandemia. Tá difícil comprar máscaras devido à escassez do material", co-
menta.

Mirian Alves Moreira, diretora do Hospital Regional, afirma que a doação
da JBS é muito importante. "A máscara é um dos equipamentos de proteção
individual mais utilizados pela equipe que está lutando contra o coronavírus. A
gente está tendo dificuldade para encontrar e comprar. Essa doação chega
numa hora de grande necessidade", relata.

COVID-19 EM MATO GROSSO
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Decisão judicial bloqueia moviment ação de madeira no
Sinaflor , Alta Florest a e outros municípios de MT imp actatos

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

No final do mês de

maio foi publicada uma de-
cisão de tutela antecipada
dada pela juíza federal Jaiza
Maria Pinto Fraxe, com pe-
dido do Ministério Público
Federal (MPF) assinado por
25 procuradores da Repúbli-
ca que atuam na região que
abrange quatro dos nove
Estados da Amazônia Le-
gal: Pará, Rondônia Amazo-
nas e Mato Grosso.

A ação tem o objetivo de

obrigar órgãos fe-
derais (UNIÃO,
FUNAI, IBAMA e
ICMBio) a realiza-
rem ações de fisca-
lização nos dez pon-
tos considerados
mais críticos de
desmatamento da
A m a z ô n i a ,
imp lemen tando

ações de comando e contro-
le para contenção de agen-
tes infratores ambientais.

Dentre as determinações
da decisão judicial está o
bloqueio imediato de toda e
qualquer movimentação de
madeira no Sistema Nacio-
nal de Controle da Origem
dos Produtos Florestais
(Sinaflor) e obtenção do Do-
cumento de Origem Flores-
tal (DOF) em cidades des-
tes quatro estados. Em Mato
Grosso, estão na lista: Juína,
Aripuanã, Conselvam,
Colniza, Guariba, Guatá,
Sinop e região, Alta Flores-

ta, Paranaíta, Apiacás e
Nova Bandeirantes, consi-
deradas principais regiões
produtoras de madeira no
Estado. A resolução deter-
mina ainda que as ativida-
des da base florestal destas
regiões sejam paralisadas
durante todo o período da
pandemia de Covid-19.

O presidente do CIPEM,
Rafael Mason, esclareceu
que: "Como representante
do setor de base florestal de
Mato Grosso, o CIPEM é o
maior interessado em cola-
borar com ações que visem
o combate às infrações
ambientais relacionadas à
cadeia produtiva da madei-
ra. A repressão ao ilícito
ambiental é fundamental
para garantir ao máximo o
desenvolvimento do merca-
do nacional e internacional
da madeira nativa brasilei-
ra".

Representantes do setor
industrial liderados pelo

CIPEM reuniram-se por
videoconferência, em busca
da reversão da decisão. É
fato que a operacionalização
da medida judicial tem o po-
der de acabar definitivamen-
te com grande parte do se-
tor de base florestal de Mato
Grosso. "Não houve zelo por
parte da Justiça Federal ao
punir injusta e
desproporcionalmente inú-
meros empresários idône-
os, que executam uma ativi-
dade de suma importância
para a manutenção das flo-
restas em pé", reforçou o
presidente.

Desde o início dos efeitos
da pandemia de Covid-19, o
CIPEM vem desenvolvendo
plano de ação para a preven-
ção da propagação do
Coronavírus e também para
que as empresas do setor
estejam preparadas para os
potenciais impactos de lon-
go prazo no bem-estar dos
seus colaboradores e de sua

rede de relacionamento.
A paralisação do comér-

cio legal da madeira do Es-
tado coloca em risco cerca
de 90 mil empregos diretos
e indiretos gerados pelo
segmento que é responsável
por 5,4% do PIB estadual;
base econômica de 44 mu-
nicípios; média de 110 mi-
lhões de reais arrecadados
em impostos estaduais anu-
almente em cerca seis mil
empreendimentos florestais,
dos quais mais de 1.700 são
indústrias e comércios.

A indústria de base flores-
tal de Mato Grosso registra
3,7 milhões de hectares de
floresta nativa manejada,
sendo que nas regiões Nor-
te e Noroeste, o total ultra-
passa 1,4 milhões de hecta-
res de manejo florestal sus-
tentável. Anualmente são 5,3
milhões de m³ de madeira
nativa comercializados, sen-
do 1,2 milhões de m³ para
exportação.

--------------------------------------
FELIPE PONTES
Agência Brasil
--------------------------------------

O plenário do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) auto-
rizou ontem (4), por unanimi-
dade, a realização de modo
virtual das convenções parti-
dárias para a escolha dos
candidatos nas eleições mu-
nicipais deste ano, tendo em
vista as recomendações de
distanciamento social duran-
te a pandemia do novo
coronavírus (covid-19).

Pela decisão, ficou estabe-
lecido que os partidos têm li-

TSE autoriza convenções p artidárias
virtuais p ara eleição deste ano

berdade de estabelecer re-
gras e escolher os procedi-
mentos para a realização
das convenções virtuais, des-
de que garantam ampla pu-
blicidade a todos os filiados
e atendam a todas exigênci-
as da legislação eleitoral já
em vigor.

A flexibilização foi autori-
zada em resposta a duas
consultas feitas por deputa-
dos federais e a uma tercei-
ra feita pelo partido Republi-
canos.

"No meu modo de ver, ne-
gar a adoção desse formato
virtual no momento atual se-
ria ignorar a realidade enfren-

tada no combate à doença.
Na seara específica do pro-
cesso eleitoral, seria
inviabilizar essa etapa im-
prescindível à realização de
eleições democráticas e
transparentes", disse o relator
das consultas, ministro Luis
Felipe Salomão, que foi
acompanhado por todos os
outros seis ministros que com-
põem o TSE.

O tribunal formará um gru-
po de trabalho para estabele-
cer regras de envio virtual dos
resultados das convenções
para a Justiça Eleitoral. Uma
norma sobre o tema deve ser
votada ainda neste mês, se-
gundo o presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barroso.

De acordo com a legisla-
ção eleitoral, as convenções,
obrigatórias para a escolha
dos candidatos, devem ser
realizadas por todos os parti-
dos entre 20 de julho e 5 de
agosto. No mesmo julgamen-
to desta quinta-feira (4), o TSE
reafirmou que não pode alte-
rar tais datas sem prévia au-
torização do Congresso.

Petrobras reajust a em 5%
preço do gás de cozinha

--------------------------------------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
--------------------------------------------------------------------------------

A Petrobras informou que vai reajustar em 5%

o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP)
vendido pela companhia às distribuidoras a partir
desta quinta-feira (4). Com isso, o preço médio da
Petrobras será equivalente a R$ 24,08 por botijão
de 13 quilos (kg). No acumulado do ano, a redução
é de 13,4%, ou R$ 3,72 por botijão de gás de cozi-
nha de 13 kg.

A Petrobras esclarece que igualou desde novem-
bro de 2019, os preços do gás liquefeito de petró-
leo para os segmentos residencial e industrial/co-
mercial e que o GLP é vendido pela Petrobras a gra-
nel. As distribuidoras são as responsáveis pelo
envase em diferentes tipos de botijão e, junto com
as revendas, são responsáveis pelos preços ao con-
sumidor final.

NACIONAIS
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Colegas, alunos e admiradores de Adriano Silva lament am morte de ex-reitor
--------------------------------------
DA REDAÇÃO
JORNAL O DIÁRIO
--------------------------------------

A  morte de Adriano Sil-

va, que está sob investigação
para Covid 19, comoveu a
comunidade acadêmica em
todo o estado. Em Alta Flo-
resta não foi diferente. A re-
portagem do O Diário conver-
sou com algumas pessoas
que mantiveram convívio com
o ex-reitor que atualmente
presidia a Fapemat - Funda-
ção de Amparo à Pesquisa de
Mato Grosso.

"É lamentável essa per-
da, ele que é um incentivador
nato desta instituição, infeliz-
mente a gente não tem nem
muitas palavras pra decifrar
esse momento", disse o ad-
vogado Nilton de Souza
Arantes que, quando acadê-
mico, foi aluno de Adriano Sil-

va, na cidade de Caceres,
especialmente na disciplina
Direito do Trabalho, área que
resolveu seguir incentivado
por Adriano Silva.

Quando pró-reitor, Adriano
Silva foi responsável pela im-
plantação do curso de Direirto
em Alta Floresta. Mas esta
não é a única conquista que o
mundo acadêmico ao entor-
no da Unemat comemora.
Segundo Clades
Zimmermann, diretora admi-
nistrativa e uma das mais an-
tigas Técnicas efetivas do
campus de Alta Floresta,
Adriano "levou a universidade
ao destaque. Graças a ele te-
mos o curso de direito implan-
tado no campus de Alta Flo-
resta, já com uma turma em
extensão em Marcelândia, na
gestão dele foi implantado o
curso de medicina em
Cáceres, na gestão dele foi
conquistada o repasse auto-
mático de 2,5 por cento da

arrecadação do estado, que
infelizmente este ano nos foi
tirado já que a lei foi revogada
pelo atual governador, mas o
Adriano partiu, mas com cer-
teza ele partiu deixando seu
marco na história da
Unemat", afirmou.

Outra colega de institui-
ção, Ivone Vieira, Diretoria
Político-Pedagógica e Finan-
ceira (DPPF) do campus lo-
cal, também lamentou a mor-
te de Adriano Silva, "professor
Adriano foi um docente e um
reitor exemplar  da Universida-
de do Estado de Mato Grosso.
Sempre envolvido nas causas
da Universidade a fim de
mantê-la pública, gratuita e de
qualidade. Um homem com
vontade e disposição para tra-
balhar buscando engrandecer
e valorizar a instituição a qual
pertencia", afirmou ao O Diá-
rio. "Vai deixar muita  saudade,
mas sem dúvida vai deixar um
legado de comprometimento e

pertencimento, emendou.
O professor Adriano estava

internado no Hospital São Luiz,
em Cáceres, desde segunda-
feira (01.06) com suspeita de
Covid-19. O professor e ex-rei-
tor da Unemat chegou a ser
transferido em UTI aérea para
o Hospital Femina, em Cuiabá,
mas não resistiu às paradas

Mais maquininhas receberão
pagamentos feitos com auxílio

emergencial
-----------------------------------------------------------------------------------------------
KELLY OLIVEIRA
Agência Brasil
-----------------------------------------------------------------------------------------------

As compras pelo celular com uso dos recursos do auxílio emergencial

depositados em poupança social da Caixa poderão ser feita em mais
maquininhas de cartão. Inicialmente, a Caixa anunciou a medida em par-
ceria com a bandeira Elo.

Ontem (4), o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolu-
ção do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de Mello, disse que a ins-
tituição financeira está "extremamente vigilante" quanto à falta de concor-
rência relacionada a essa parceria entre Caixa e Elo, mas afirmou que a
medida foi tomada em situação de urgência para evitar aglomerações em
meio à pandemia de covid-19. Ao poder usar o dinheiro em compras por
débito, evita-se a necessidade de ir ao banco para sacar o dinheiro.

"Lembrando de sopesar os interesses públicos aqui, estamos extre-
mamente vigilantes. O mais rapidamente esse arranjo de pagamento dará
acesso, o mais simétrico possível, a todos os credenciadores de estabe-
lecimentos comerciais", disse, em entrevista coletiva transmitida pela
internet, para apresentar o Relatório de Economia Bancária, divulgado hoje
pelo BC.

O diretor acrescentou que o BC, por meio de uma circular, limitou as
taxas cobradas dos comerciantes nas compras por meio das maquini-
nhas usando o cartão virtual.

Compras
As compras com o cartão virtual é feita por meio de código QR (uma

forma mais avançada do código de barras que pode ser lido por câmeras
de celulares).

Para fazer a compra com o cartão virtual, o usuário tem que acessar o
aplicativo Caixa Tem, usado para movimentar as contas poupança digi-
tais, e escolher a opção pagar na maquininha. Em seguida, a câmera do
celular automaticamente abrirá. O usuário deverá apontá-la para o código
QR que aparecerá na maquininha, conferir o valor da compra a apertar o
botão confirmar na tela do celular.

Em seguida, a maquininha do cartão imprimirá o recibo dizendo que a
compra foi efetuada. Uma via ficará com o estabelecimento.

PF cumpre mandado em MT por
superfaturamento em compras de

EPIs para pandemia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMANDA DIVINA
Folha Max
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão e conduzi-

ram uma pessoa ainda não identificada para prestar depoimento na manhã
desta quinta-feira (4) em Cuiabá. A ação faz parte de uma operação com
base no Rio de Janeiro (RJ) e que ocorre de forma extremamente sigilosa.

Segundo informações divulgadas no MTTV 1ª Edição (TVCA – afiliada da
Rede Globo em Mato Grosso), a operação investiga superfaturamento da venda
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o novo coronavírus. Este
alvo no Estado estaria envolvido no esquema que vem sendo desbaratado no
estado fluminense.

Até o momento, a Polícia Federal não se pronunciou de forma oficial sobre
a operação. Existe a suspeita que a ação no Estado seja mais uma etapa da
Operação Placebo, deflagrada em 26 de maio no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) foi alvo
da Polícia Federal, em investigação de esquemas fraudulentos nas ações de
combate a pandemia do novo coronavírus.  Na ocasião, a PF buscava por
provas de fraudes na compra emergencial de mil respiradores para cuidar de
pacientes com coronavírus, e também na contratação da organização social
Iabas, encarregada de construir e administrar sete hospitais de campanha
durante a pandemia.

A operação foi um pedido da Procuradoria-Geral da República e autoriza-
da pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, porque
o governador tem foro privilegiado. Na decisão, o ministro afirma que o Minis-
tério Público Federal aponta indícios de participação ativa do governador do
estado no conhecimento e comando das contratações realizadas com as
empresas investigadas, mesmo sem ter assinado diretamente os documen-
tos, já que sempre divulgou todas as medidas em sua conta no Twitter.

O ministro Benedito Gonçalves reforça também que as provas coletadas
até o momento indicam que, no núcleo do Poder Executivo do estado, foi
criada essa estrutura para propiciar as contratações sobre as quais pesam
fortes indícios de fraudes.

COVID-19

cardíacas que sofreu e veio a
óbito. Adriano estava com 60%
dos pulmões comprometidos.
O resultado do exame para
confirmar a Covid-19 sai na
próxima sexta-feira (05). A es-
posa e os filhos de Adriano
estão em isolamento domici-
liar. A Unemat decretou luto
oficial.
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Havan recorre ao TJ p ara funcionar em horário de
supermercado em Cuiabá

--------------------------------------
LIDIANE MORAES
Folha Max
--------------------------------------

OA Havan Lojas de De-

partamentos Ltda entrou com
recurso contra a decisão do
juiz João Thiago de França
Guerra, da 3ª Vara Especializa-
da de Fazenda Pública de
Cuiabá, que negou o funciona-
mento das lojas do grupo das
6h30 até às 21 horas. Na ação,
a loja deseja funcionar no mes-
mo horário autorizado aos su-
permercados.

O recurso foi distribuído
para o gabinete da
desembargadora Maria
Erotides Kneip Baranjak, que
deve analisar o caso em cará-
ter liminar nas próximas horas.
Na ação impetrada contra o
prefeito Emanuel Pinheiro, a
loja alegou que por vender pro-
dutos alimentícios, tem o mes-
mo direito que os
supermercadistas e deve es-
tar funcionando no mesmo ho-
rário destinado aos mesmos.

No entanto, foi surpreendi-
da por um auto de infração

emitido pela prefeitura, sob o
argumento que o estabeleci-
mento estava funcionando em
inobservância ao horário esti-
pulado no decreto para as lo-
jas de departamento. Em aná-
lise, o magistrado de 1º grau
destacou que as medidas
adotadas pela prefeitura têm
como objetivo evitar a dissemi-
nação do novo coronavírus,
conforme determina a Organi-
zação Mundial da Saúde.

E que, depois de um tempo
de mantido o isolamento e de
posse de dados e pesquisas
referentes ao controle do vírus,
a administração pública esta-
beleceu um plano estratégico
de retorno gradativo às ativida-
des comerciais. Na ocasião, o
juiz João Thiago de França
também avaliou que embora a
loja possua documentos que a
habilitam para o comércio va-
rejista de mercadorias em ge-
ral, com predominância de pro-
dutos alimentícios e
hipermercados, a autoridade
fiscalizadora entendeu que o
CNPJ utilizado em Cuiabá
apresenta divergência entre a
atividade principal da empresa
e a atividade autorizada em sua

licença originária obtida junto
ao entre municipal.

“Mais além, embora a
impetrante tenha acostado aos
autos imagens que demons-
tram a comercialização de al-
guns produtos alimentícios,
não se pode ignorar o fato de
que a venda de gêneros ali-
mentícios essenciais para a
subsistência humana não é,
tradicionalmente, o foco de
sua atividade comercial”.

Para complementar seu ar-
gumento, o magistrado utilizou
uma recente manifestação pú-
blica de Luciano Hang, a quem
se atribui a "propriedade" do
grupo empresarial Havan S/A.
"A varejista Lojas Havan, co-
nhecida pelas vendas de ele-
trodomésticos e itens para a
casa, começou a vender ali-
mentos. Com essa categoria,
a rede poderia ser considera-
da negócio essencial e, dessa
forma, manter as lojas abertas.
Nesse momento de pandemia,
achamos que a melhor forma
de atender os clientes é colo-
car esses produtos à disposi-
ção”, diz Luciano Hang, propri-
etário da Havan, em entrevista
à Exame.

Luciano Hang destacou que
a Havan é uma varejista com
foco em produtos sazonais, do
início do ano com vendas de
material para volta às aulas ao
Natal, passando por outras da-
tas comemorativas. Esses pro-
dutos ficam disponíveis em
uma área sazonal específica
dentro da loja. Agora, essas
áreas devem vender alimentos,
já que são os itens mais bus-
cados no momento. “Nossas
lojas têm de 5 mil a 30 mil
metros quadrados. Temos es-
paço para vender qualquer pro-
duto que quisermos”, diz.

Luciano argumentou ainda
que a venda de alimentos é
uma oportunidade que surgiu
com a crise, desencadeada
com a pandemia do novo
coronavírus. A varejista já ven-
dia alimentos antes da
pandemia, como ovos de
páscoa e panetones, e deve
manter o reforço na categoria
mesmo depois da pandemia.
“Vamos estourar de vender ali-
mentos agora”, diz.

Por meio dessas alegações,
o juiz João Thiago entendeu
que a empresa resolveu am-
pliar seu ramo de atuação em

virtude da pandemia. Colocou
ainda que não colocou gênero
alimentício em suas autoriza-
ções e licenças para funciona-
mento. “Não existe qualquer
impedimento normativo para o
modelo de negócio adotado
pelo grupo empresarial Havan.
Todavia, é fato que sua realida-
de negocial deve estar repre-
sentada em suas licenças e
autorizações de funcionamen-
to. De revés, o movimento de
inovação e adaptação relatado
na notícia transcrita robustece
o fundamento adotado pela au-
toridade fiscalizadora para au-
tuação do impetrante. Nessas
circunstâncias, não é possível
afirmar, diante da análise da
prova pré-constituída e com a
segurança exigível na espécie,
onde se busca relativizar nor-
mas editadas para combate da
pandemia de COVID-19, que a
atividade empresarial da
impetrante consiste, de fato,
em atividade atacadista e va-
rejista de gêneros alimentíci-
os”.

Dessa forma, negou a
liminar pleiteada e concedeu
ao prefeito, prazo de dez dias
para apresentar contestação.
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---------------------------------------------------
EBC
---------------------------------------------------

O  p res idente  do  Comi tê

Paralímpico Brasi leiro (CPB),
Mizael Conrado, entende que os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de Tóquio (Japão), em 2021, es-
tão comprometidos se a vacina
contra o novo coronavírus (covid-
19) não for aprovada até o fim
deste ano. A pandemia sanitária
já provocou o adiamento dos
eventos, inicialmente previstos
para 2020.

"Tenho observado (o cenário)
com bastante preocupação e te-
mos uma posição bem concreta.
Basicamente, o que a gente en-
tende é bastante simples e obje-
tivo. Nosso entendimento é que se
não houver uma vacina aprovada
até dezembro deste ano, não ha-
verá  Jogos em 2021" ,  d isse
Conrado à Agência Brasil. "Digo
isso  não só  com re lação à
Paralimpíada mas à Olimpíada
também. Entendo que (a covid-
19) é um problema de saúde pú-
blica e afeta toda a sociedade",
completou.

O adiamento dos Jogos foi
anunciado pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI) em 24 de mar-
ço. Quatro dias antes, o dirigente
do CPB havia declarado, ao site
GloboEsporte.com, ser contrário
à real ização dos eventos em
2020, em meio à pandemia. A
Olimpíada foi remarcada para
ocorrer entre 23 de julho a 8 de
agosto  de  2021.  Já  a
Paralimpíada será de 24 de agos-
to a 5 de setembro, também do
ano que vem.

O presidente do COI, Thomas
Bach admitiu, em entrevista à
rede britânica BBC, que as dispu-
tas em Tóquio podem ser cance-
ladas se a covid-19 não estiver

Covid-19: sem vacina até
dezembro, "não haverá
Jogos", avalia Conrado

RESUMO DAS
NOVELAS

Thomas se irrita por não
encontrar Anna em
casa. Pedro pensa em
Chalaça e Domitila.
Hugo começa a traba-
lhar na taberna. Narcisa
chega ao palácio.
Wolfgang e Diara ar-
mam uma estratégia
para libertar a família de
um escravizado. Piatã e
Olinto são liberados
para ficar na aldeia. Se-
bastião impede que
Madre Assunção fale
com Cecília. Peter afir-
ma a Amália que não
deixará que ela volte a
Portugal. Thomas vê
Anna e Joaquim juntos.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Stelinha exige que Eliza se
afaste da família e de
Jonatas para permanecer
no concurso. Rafael fica
arrasado ao ouvir de Lu
as verdades sobre Sofia.
Jacaré afirma a Braço que
se vingará de Sofia atin-
gindo a família da jovem.
Riscado revela a Jonatas
que está fugindo de Jaca-
ré, e avisa ao amigo que
o bandido está atrás dele
e de Eliza. Rafael pede
para encontrar Lili. Jaca-
ré segue o carro de Lili.

Renê se recusa a aceitar a
oferta de Griselda, que pre-
tende comprar um restau-
rante para ele. Zuleika con-
ta para Amália que ela e
Rafael passaram a noite jun-
tos. Antenor se matricula
nas aulas de Alexandre, e
Patrícia estranha. Celina
pede para Danielle continu-
ar cuidando de Pedro Jorge.
Pereirinha e Enzo desco-
brem que o tesouro do chi-
nês foi encontrado. Teodora
se desespera ao ver que a
caixa com as miniaturas não
está mais em seu armário.
Renê procura Tereza
Cristina.

controlada até lá. Discurso se-
melhante ao do mandatár io
do Comitê Organizador dos Jo-
gos, Yoshiro Mori, que reconhe-
ceu, em declarações aos diári-
os japoneses Nikkan Sports e
Kyodo News, a possibilidade de
os eventos não ocorrerem.

Antes de a Olimpíada ter a
data alterada, comitês olímpicos
e paralímpicos pelo mundo che-
garam a anunciar que não parti-
ciparam dos eventos em razão
do novo coronavírus - no dia 22
de março, o Canadá foi o pri-
meiro a se manifestar nesse
sentido. Perguntado pela Agên-
cia Brasil se o CPB pensa em
adotar posição semelhante caso
a Paralimpíada seja mantida
para 2021 mesmo sem a vaci-
na, Conrado afirmou que a enti-
dade não discute essa possibi-
lidade.

"Não pensamos nisso porque
acreditamos muito na responsa-
bilidade dos movimentos olímpi-
co e paralímpico internacionais.
Tenho absoluta certeza de que
se houver qualquer risco à saú-
de dos atletas, as nossas orga-
nizações e representações in-
ternacionais adotarão as medi-
das necessárias para garantir a
segurança", acredita.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) registrou mais de
6,2  mi lhões  de pessoas
in fec tadas pe lo  novo
coronavírus no mundo, e cerca
de 376 mil mortes. Ainda não há
uma vacina considerada eficaz
contra a doença. Na última ter-
ça-feira (2), o Governo Federal
anunciou a participação do Bra-
sil numa iniciativa internacional
para produção de vacina, medi-
camentos e diagnósticos, que
reúne mais de 44 países, empre-
sas e entidades internacionais,
entre elas, a própria OMS.

SEX – Sua estrela vai brilhar muito mais a partir dessa ma-
nhã e o recadinho é da Lua, essa fada sensata que ingres-
sa em seu paraíso astral, garantindo doses extras de sorte,
engenhosidade e entusiasmo para o seu signo. O momento
é perfeito sem defeitos para se concentrar nas coisas de
que mais gosta e ocupar seu tempo com tarefas que des-
pertam seu lado criativo e caprichoso.

SEX – Finalmente sextou e você já deve estar planejando
aquela parada estratégica no fim de semana para reabaste-
cer suas energias. Hoje a Lua está toda rolezeira em sua
Casa 12 e revela que o período é mesmo indicado para
desacelerar o ritmo e pegar mais leve. O cansaço da semana
pode pesar e talvez você necessite de mais silêncio para se
concentrar nas tarefas. Busque um espaço tranquilo para
concluir os deveres sem interrupções.

SEX – Sextou e você é privilegiado, sim! O céu despeja boas
energias em seu Horóscopo e os astros vão estimular seu
crescimento, seja no aspecto pessoal, seja no lado profissio-
nal. Hoje a Lua, nossa fada sensata, migra para a sua Casa 10,
iluminando suas ambições e estimulando sua vontade de me-
lhorar de vida. A Lua ainda forma ângulo positivo com Mercúrio
sinalizando que o momento é oportuno para explorar sua capa-
cidade de organização e se guiar por seus instintos.

SEX – Se sonha com mudanças em sua vida, as es-
trelas dão uma força e indicam que novidades de-
vem chegar. A Lua ingressa em sua Casa 9 durante o
período da manhã e ainda forma aspecto maravigold
com Mercúrio, que segue enviando poderosos estí-
mulos para as suas relações e parcerias, pessoais
e profissionais. Além de contar com muita habilidade
para defender suas ideias e argumentar

SEX – Sextou com boas promessas dos astros e
eles revelam que oportunidades podem surgir em
sua vida, sobretudo no lado profissional e financei-
ro. A Lua troca likes com Mercúrio, que segue o
baile no setor do trabalho em seu Horóscopo, anun-
ciando um momento oportuno para o seu progres-
so. Nunca critiquei! Sua inteligência, esperteza e
criatividade estarão a serviço do seu sucesso

SEX – Novidades chegam da Lua, que passa a dar um rolê
em sua Casa do Trabalho no período da manhã, revelando
que você vai mostrar muita disciplina e terá mais paciência
para lidar com as demanda do serviço. Como a Lua forma
aspecto fluente com Mercúrio, também ressalta as suas
habilidades manuais, simpatia e boa comunicação, sobre-
tudo no lar.

SEX – Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar um
rolê em Virgem, incentivando seus planos, projetos e objeti-
vos. A Lua também troca ótimas vibrações com Mercúrio, que
segue em sua Casa 9, apontando novos horizontes em sua
vida. Período propício para ler, fazer cursos online e ampliar
seus conhecimentos. Sua fé se intensifica e a confiança
interior te ajudará a vencer desafios - nessa hora, lembre-se
de que o jardineiro é Jesus e as árveres somos nozes!

SEX – Se depender das estrelas, você terá muita habilidade
para dialogar, expor e defender suas opiniões, principalmente
no trabalho. Nunca critiquei! A Lua, nossa fada sensata, está
toda rolezeira em sua Casa 3 e deixa o seu dom para se
expressar tinindo. Ela também troca energias maravigolds
com Mercúrio, que segue firme em seu signo, indicando um
momento oportuno para apresentar um projeto aos chefes

SEX – Sextou! Hoje os astros vão conspirar a favor da sua
vida familiar e prometem facilitar bastante o convívio e o diálo-
go com os seus entes queridos. Bom dia para resolver as-
suntos pendentes e tomar decisões com a turma de casa. A
Lua dá um rolê em sua Casa 4 e troca likes Mercúrio, seu
regente, inspirando seu lado compreensivo, dedicado e altru-
ísta no lar.

SEX - O desejo de ganhar dinheiro, vencer desafios e
ter mais segurança na vida será o maior estímulo para
você se dedicar ao trabalho. E com a visita mensal da
Lua ao setor financeiro do seu Horóscopo, o momento é
propício para batalhar por seus interesses materiais. A
Lua também troca likes com Mercúrio, ativando seu sex-
to sentido e fertilizando suas ideias.

SEX – O fim de semana está chegando e a sexta traz
novidades capazes de empolgar o seu coração. A
Lua migra para sua Casa 7 e fica de buenas com
Mercúrio, que segue todo pimpão em seu paraíso as-
tral, sinal de sorte, promessa de compromisso e ale-
grias, principalmente no amor. O dia ainda tem tudo
para ser bem produtivo para quem trabalha em casa ,
com o cônjuge ou em cooperação com parentes.

SEX – Sextou e a Lua, nossa fada sensata, começa a brilhar
em seu signo e traz poderosas energias para o seu Horós-
copo, favorecendo seus interesses e relacionamentos. Em
paz com Mercúrio, seu planeta regente, a Lua também pro-
mete que o período é oportuno para realizar objetivos. Como
você vai esbanjar disciplina, concentração e criatividade,
poderá alcançar o que pretende, inclusive no trabalho.
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Homem de 51 anos
com Covid morre
dentro de casa em

MT; suspeit a é
suicídio

SUICÍDIO

O corpo de um homem de 51 anos, identifi-

cado como A.C, foi encontrado em uma residên-
cia no Setor Buriti, em Porto Alegre do Norte (a
1.125 km de Cuiabá), nesta quarta-feira (3). Ele
foi diagnosticado com o novo coronavírus e esta-
va em isolamento domiciliar.

Conforme a Polícia Civil, os agentes recebe-
ram a informação de uma ocorrência de suicídio.
Eles se deslocaram ao endereço indicado e en-
contraram o corpo do homem.

No relatório da ocorrência repassado pela PJC,
não foi informado como ele tirou a própria vida.
Também não há detalhes sobre o que teria moti-
vado a atitude. O caso será investigado pela Po-
lícia Civil.

Peça ajuda
O CVV – Centro de Valorização da Vida reali-

za apoio emocional e prevenção do suicídio, aten-
dendo voluntária e gratuitamente todas as pes-
soas que querem e precisam conversar, sob to-
tal sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas to-
dos os dias. O telefone disponível para que a po-
pulação possa ligar é o 181.

Prefeitura irá fiscalizar aglomerações no
Complexo dos Lagos

---------------------------------------------------------------------
NOTÍCIA VIP
Assessoria
---------------------------------------------------------------------

O Comitê de Enfrentamento e Prevenção do

Novo Coronavírus esteve reunido e decidiu por inten-
sificar as medidas determinantes e eficazes para con-
ter o avanço do contágio e disseminação da doença,
que no município de Matupá vem registrando um avan-
ço nos últimos dias devido a um certo comodismo
das pessoas que estão se descuidando em relação
ao uso de máscaras faciais, higienização das mãos,
distanciamento social, desinfectação de ambientes
laborais e até mesmo descumprimento da quarente-
na, apesar de um forte trabalho de divulgação de ca-
ráter informativo e de conscientização nos veículos

MATUPÁ

Homem é preso tent ando fazer transferência
após desvio de R$ 400 milhões do Banco do

Brasil em Lucas do Rio V erde
---------------------------------------
GAZETA DIGITAL
---------------------------------------

Um ataque cibernético re-

sultou no desvio de R$ 400 mi-
lhões do Banco do Brasil. Um
homem, de 31 anos, que não
teve identidade revelada, foi au-
tuado em flagrante pelo crime
de receptação, após ser sur-
preendido por policiais civis do
interior de uma agência bancá-
ria do Santander, no centro de
Lucas do Rio Verde (354 quilô-
metros de Cuiabá), na manhã
de terça-feira (2). Outras três
pessoas que estavam com o
suspeito foram conduzidas, ou-
vidas e liberadas.

As diligências iniciaram após
a Delegacia de Lucas do Rio
Verde receber informação da
Gerência de combate ao Crime
Organizado (GCCO) sobre al-
gumas pessoas que estavam
na agência bancária, tentando
fazer uma transferência de uma
conta para outra, no valor de R$
30 milhões de reais.

Segundo as informações da

assessoria de imprensa, a
quantia era produto de furto,
ocorridos de agências do Ban-
co do Brasil. Os policiais ci-
vis foram até a agência ban-
cária onde o gerente disse
que foi alertado por funcioná-
rios do Banco do Brasil sobre
os fatos.

Em seguida, os policiais fo-
ram até as quatro pessoas
suspeitas que estavam no in-
terior da agência bancária
aguardando a autorização da
transferência.

Questionados sobre a ori-
gem do dinheiro, os suspeitos
apresentaram várias contradi-
ções. Inicialmente foi dito que
eles tinham recebido ligações
de pessoas no estado de São
Paulo, que não conheciam e
que pediram para eles rece-
berem o dinheiro.

Depois alegaram que o di-
nheiro era proveniente de uma
comissão da venda de uma
fazenda que eles tinham ven-
dido, mas quando questiona-
dos sobre as par tes
impl icadas no contrato de
compra e venda e onde esta-

LUCAS DO RIO VERDE

va localizada a propriedade, não
souberam responder.

Em seguida os envolvidos fo-
ram conduzidos para esclareci-
mentos. Na apuração do caso
foi descoberto que na noite an-
terior, foram realizados ataques
cibernét icos às agências do
Banco do Brasil utilizando se-
nhas e matrículas de funcioná-
rios. Como resultado foram fei-
tas anotações de créditos em
contas diversas, cujo valor das
anotações superou R$ 400 mi-
lhões.

Do montante, R$ 30 milhões
estavam sendo transferidos do
Banco do Brasil para a conta da
pessoa jurídica que estava em
nome de um dos conduzidos.

O suspeito acabou informan-
do que todo o esquema da re-
ceptação foi armado por ele e os
outros nada tinham a ver com os
fatos. De acordo com as infor-
mações levantadas, o montante
que os envolvidos tentavam re-
ceber era bem superior ao inici-
al.

Diante das evidências o sus-
peito foi autuado em flagrante
por receptação.

de comunicação.
Outro fator preocupante diz respeito as aglome-

rações verificadas no Complexo Turístico dos La-
gos, Praças Públicas e a realização de Festas em
ambientes privados e sem a respeitabilidade das
orientações preventivas amplamente propagadas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Minis-
tério da Saúde (MS), Secretaria de Estado de Saú-
de (SES-MT) e da própria Secretaria Municipal de
Saúde. O Decreto Nº 3.276 de 02 de junho de 2020
estabelece que até o dia 30 de junho fica proibido a
aglomeração de pessoas em áreas públicas, como:
Complexo dos Lagos e Praças, sendo que os
munícipes adeptos a exercícios como caminhadas
e corridas poderão fazê-los, desde que seja usan-
do máscara facial e de forma individual.

O que se tem observado é que pessoas se reú-
nem e se aglomeram principalmente nos Lagos
Matupaenses para tomar chimarrão, tererê e até
para realizar piqueniques em família e amigos, uma
situação não aceitável e perigosa em tempos de
pandemia, e que se tornam atitudes de potencial
contaminação e propagação do COVID-19.

A fiscalização se tornará ainda mais frequente e
a Vigilância Epidemiológica conta com a coopera-
ção, ajuda e conscientização da comunidade, já que
são 126 casos notificados e 23 confirmados no
município.

Guarantã do Norte
registra 13 novos

casos por
coronavírus em 24
horas; infect ados

chegam a 31

COVID-19

Guarantã do Norte registrou 13 novos ca-

sos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os da-
dos constam no boletim epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quar-
ta-feira (03).

O Município agora soma, ao todo, 31 casos
confirmados pela doença, desses, 3 já estão re-
cuperados, um óbito e 03 estão internados, sen-
do 01 na UTI e 02 na enfermaria.

O boletim indica ainda que o município conta
com 10 pessoas suspeitas do coronavírus, 77
casos descartados e 24 pacientes estão em iso-
lamento domiciliar.

O óbito registrado no município era um moto-
rista de 48 anos, morador Andradina-SP, ele mor-
reu na Santa Casa, em Cuiabá. Apesar do mes-
mo ser morador do Estado de São Paulo, seu
caso foi confirmado no município e Guarantã do
Norte-MT. Sendo assim fica registrado como sen-
do um caso do município.
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Auxílio emergencial negado pode ser contest ado
pelo App da Caixa

------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
------------------------------------------------

Trabalhadores que tiveram o pe-

dido de Auxílio Emergencial negado,

poderão contestar a decisão e re-
alizar uma nova solicitação. É o
que determina um acordo judicial
firmado pela Advocacia-Geral da
União (AGU) com o Ministério Pú-
blico Federal (MPF). O acordo, fir-
mado o âmbito de uma ação civil
pública movida pelo MPF para
questionar supostas falhas na uti-
lização do aplicativo do programa,

visa aperfeiçoar a análise de pedidos
de pagamento do auxílio.

A medida foi anunciada na quarta-
feira (3) pelo Ministério da Cidadania,
que também faz parte do acordo, jun-
tamente com a Caixa Econômica Fe-
deral e a Dataprev (empresa pública
responsável pelo sistema de cadas-

tro dos usuários).
Agora, além da possibilidade de for-

mulação de um novo pedido, em caso
de rejeição, o governo também se
comprometeu a substituir a expressão
"Dados Inconclusivos" pela opção
"Realize Nova Solicitação" nos casos
em que o benefício não for efetiva-
mente indeferido; tornar mais claro e
apresentar motivação adequada para
os atos de indeferimento e atualizar
de forma permanente os bancos de
dados oficiais, evitando defasagem de
informações sobre situação de de-
semprego.

Pelo acordo, o governo também se
comprometeu realizar esforços para
divulgar os motivos de negativa das so-

Em dois meses, 107 milhões de pessoas pediram auxílio
emergencial

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

Em quase dois meses depois de

cadastramento, 107 milhões de pes-
soas pediram o auxílio emergencial
de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães sol-
teiras), revelou na quarta-feira (3) o
presidente da Caixa Econômica Fe-
deral, Pedro Guimarães. Apenas nas
últimas 24 horas, 100 mil pessoas se
cadastraram para receberem o bene-
fício.

O número de pessoas com o pe-
dido do auxílio emergencial em análi-

se subiu de 11 milhões na terça-feira
(2) para 11,1 milhões quarta-feira (3).
Desse total, 5,8 milhões de cadastros
estão em primeira análise e 5,3 mi-
lhões em segunda ou terceira análise,
quando o cadastro foi considerado in-
consistente e a Caixa permitiu a con-
testação da resposta ou a correção de
informações.

Dos 107 milhões de pedidos, 59
milhões tiveram o benefício aprovado
e 42,2 milhões foram considerados
inelegíveis, quando o cidadão não cum-
pre os requisitos estabelecidos pela lei
que criou o benefício. O auxílio
emergencial pode ser pedido desde 7
de abril pelo site auxilio.caixa.gov.br ou

pelo aplicativo Caixa Auxílio
Emergencial.

Na sexta-feira (29), o banco termi-
nou de pagar a segunda parcela aos
beneficiários. Segundo o balanço acu-
mulado, a Caixa desembolsou, até
agora, R$ 76,6 bilhões, somadas
ambas as parcelas. No total, 58,6 mi-
lhões de pessoas receberam alguma
parcela do benefício desde que o pro-
grama foi criado, em abril, para ajudar
as pessoas a enfrentar os impactos
da crise causada pela pandemia da
covid-19.

Considerando apenas a segunda
parcela, 19,50 milhões de brasileiros
receberam R$ 35,5 bilhões. Do total

pago até agora, R$ 30,3 bilhões foram
para beneficiários do Bolsa Família, R$
14 bilhões para aqueles inscritos no
Cadastro Único para os Programas
Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e R$ 32,3 bilhões para tra-
balhadores informais que se cadastra-
ram pelo site ou pelo aplicativo.

O pagamento da segunda parcela
acabou na sexta-feira (29). De sábado
(30) até o próximo dia 13, os
beneficiários estão sacando o dinhei-
ro do lote, conforme um cronograma
baseado no mês de aniversário. terça-
feira (2), cerca de 2,6 milhões de pes-
soas nascidas em abril foram às agên-
cias da Caixa retirar o auxílio.

licitações e a prestar informações
complementares sobre o objeto da
ação ao MPF e à Defensoria Pública
da União em até 72 horas, caso pro-
vocados em juízo ou na esfera admi-
nistrativa.

"O novo acordo também contém
uma série de esclarecimentos sobre
as medidas já adotadas pelo Governo
Federal para solucionar os problemas
relatados pelos usuários, como a pos-
sibilidade de o cidadão alterar os da-
dos cadastrais, na hipótese de o pro-
grama identificar que os dados forne-
cidos são inconclusivos, e uma maior
clareza sobre o fluxo do repasse dos
benefícios processados por outros
bancos", informou o ministério.

Maia aguarda proposta do governo para debater
prorrogação de auxílio

------------------------------------------------
LUCIANO NASCIMENTO
Agência Brasil
------------------------------------------------

O presidente da Câmara dos

Deputados, Rodrigo Maia, disse on-
tem (4) esperar uma proposta oficial
do governo sobre a prorrogação do
auxílio emergencial de R$ 600 por
mais 60 dias, para então dar início ao
debate sobre o tema no Parlamento.

O projeto aprovado no Congresso
e sancionado pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, no início de

abril, prevê o pagamento da renda mí-
nima por três meses para trabalhado-
res informais, integrantes do Bolsa
Família e pessoas de baixa renda.

"A gente sabe das dificuldades, en-
tende a preocupação do governo e
gostaria de ter uma posição oficial do
governo. Que ele encaminhe a maté-
ria ao Parlamento para que a gente
possa fazer o debate transparente",
disse Maia.

O governo já sinalizou a possibili-
dade de estender mais duas parcelas
do benefício, mas com valor reduzido.
Durante coletiva, Maia disse que há
um sentimento favorável por parte dos
parlamentares para a prorrogação do
auxílio, mas que precisa de uma pro-
posta oficial do governo para iniciar os
debates em torno dos recursos para a
prorrogação do auxílio. Segundo Maia,
é preciso debater o impacto fiscal da
prorrogação junto com a equipe eco-
nômica.

"Se dependesse dos parlamentares

teria ao menos mais duas ou três par-
celas no mesmo valor de R$ 600. Mas
tem o impacto, ninguém está negan-
do o impacto, nem o governo a neces-
sidade de prorrogação do benefício",
disse. "Sabemos que existe um custo
e a construção da manutenção do va-
lor por algum período precisa estar ba-
seada também em construir as condi-
ções de forma coletiva com a equipe
econômica e com o parlamento",
acrescentou.

Reforma tributária
Maia disse ainda que o debate so-

bre a reforma tributária deve ser reto-
mado em julho e defendeu que tam-
bém se discuta, em conjunto com a
proposta, o refinanciamento de dívidas
de empresas, o chamado Refis, que
não conseguiram pagar impostos du-
rante a pandemia.

Segundo Maia, o refinanciamento
não seria o melhor instrumento, uma
vez que sinaliza a possibilidade de in-
centivo à inadimplência, mas disse que

essa seria uma saída em razão do
momento de pandemia.

"Nós deveríamos aproveitar a crise,
ela gera algumas oportunidades, para
fazer uma discussão mais ampla, a
partir do mês de julho, primeiro de for-
ma virtual e depois presencial, fazer
uma grande discussão da questão da
reforma tributária e, dentro dela, dis-
cutir um último Refis", afirmou. "O
Refis é um instrumento ruim, que feito
a cada dois, três anos gera sempre
uma impressão de que as pessoas
podem deixar de contribuir e depois
têm uma solução, acrescentou.

Maia disse que o debate casado tem
mais "racionalidade" e que não resul-
taria em um aumento de impostos.
"Acredito que de repente dentro do
debate da reforma tributária a gente
tenha condição de fazer, dar uma so-
lução para todos aqueles que ficaram
sem condição de pagar os seus im-
postos e ao mesmo tempo aprovar um
novo sistema tributário", declarou Maia.


