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MATO GROSSO

Mato Grosso antecipa o período proibitivo
do uso do fogo

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

O Governo de Mato Grosso irá adiantar o

período proibitivo de queimadas na zona rural
em todo o Estado de Mato Grosso para 1º. de
julho e estender até 30 de setembro. De acordo
com a Assessoria de Comunicação da Secre-
taria de Estado de Saúde, com essa decisão,
os proprietários rurais estão terminantemente
proibidos de realizar qualquer atividade de lim-
peza de pastagem com o uso do fogo. O decre-
to com a regulamentação será publicado nos
próximos dias.

Lembrando que em zona urbana, as queima-
das são proibidas durante todo ano. Conforme
divulgado, a decisão tem como embasamento
os fatores climáticos e riscos que a poluição do
ar traz à saúde humana, especialmente em um
momento que o mundo enfrenta uma pandemia
de uma síndrome respiratória, a Covid-19 (novo

coronavírus). Em Alta Floresta, apesar de ser
proibido, alguns focos já começam a ser
registrados no perímetro urbano do município.
No final da tarde da última quinta-feira, dia 04
de maio, a reportagem do Jornal O Diário avis-
tou um pequeno foco de incêndio em uma mata
localizada no bairro São José Operário, próxi-
mo à uma ponte daquela localidade. Apesar de
ter sido um foco pequeno, a fumaça estava en-
trando na pista e provocando transtornos aos
transeuntes e vizinhos.

Vale ressaltar que o Governo de Mato Gros-
so foi notificado pelo Ministério Público de Mato
Grosso a antecipar o período proibitivo de quei-
madas para 05 de junho, Dia Mundial do Meio
Ambiente. Diante dos dados apresentados tan-
to pelo PME, quanto pelos órgãos de Governo,
a recomendação foi acatada parcialmente. Para
esta data, a Sema vai reunir médicos e especi-
alistas em mudanças climáticas em um debate
virtual ao vivo para conscientizar a população
sobre os riscos da degradação ambiental à saú-
de humana. O encontro terá início às 16h00 no
Canal do YouTube 'Sema Mato Grosso'.

Empresário Colidense Jose Vasconcelos da JJ
Rodeios falece na capital com COVID-19.

O Colidense e empresario José Vascon-

celos, de 67 anos, fundador e proprietario da
empresa JJ Rodeios, acabou de falecer na
capital Cuiaba, vitima de COVID-19.

O mesmo teria vindo do Estado do PA, es-
tava com um quadro de respiratório agravado
e testado positivo para COVID-19, e já estava
entubado quando deu entrada no Hospital
Regional de Colíder, ficando internado aqui ate
o ultimo dia (30). Quando o mesmo foi remo-
vido de UTI aerea para tratamento na capital
Cuiaba.

E o mesmo apresentava melhoras nos últi-
mos dias, mais acabou falecendo na manha
de hoje (07). Provalvemente seu corpo sera
sepultado em Cuiaba mesmo.

Essa e a segunda pessoa de Colíder, que
e vitimada pela COVID-19 ou Coronavirus,
ontem foi nosso amigo Juarez Aguiar.
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Na quinta-feira, 04, Alta Floresta tinha 38 pes-
soas atingidas pela Covi 19, doença causada pelo
novo coronavirus. No Boletim do dia seguinte o nú-
mero subiu para 40 e, no sábado, já eram 44, man-
tendo mesmo índice no domingo.

Entretanto, ainda na sexta-feira o Sindipen, Sin-
dicato de agentes penitenciários afirmou por meio
de reportagem produzida pelo Site RDNews, da
capital, que 20 detentos da cadeia pública de nos-
sa cidade tinham testado positivo, conversei com
o secretário de saúde Marcelo Costa que negou,
dizendo que não eram números oficiais e que,
hoje, segunda feira, teria posicionamento mais
balizado para apresentar.

Achei estranho. Porquê a presidente do Sindpen
iria mentir? Com qual objetivo?

Da mesma maneira, não acredito que Marcelo
Costa estaria mentindo, não há motivo pra isso.

Mas então o que estaria acontecendo? Pergun-
tei ao Marcelo qual era a realidade e ele disse que
será apresentada na semana.

Ai pensei de novo, porque esse suspense? Não
gera ainda mais ansiedade na população? Com
qual objetivo se quer gerar mais ansiedade na po-
pulação?

Aí lembrei o que pauta as conversas, ao me-
nos em wpp com o secretário de saúde. A impren-
sa faz perguntas, perguntas, perguntas e mais
perguntas e, de vez em quando, sai uma respos-
ta, normalmente em uma única palavra.

Mas como o nosso papel é perguntar, e já que
não encontramos respostas em quem deveria dá-
las, fui atrás de outras fontes.

Bingo. A presidente da Sindipen estava mais ou
menos certa, mais ou menos porque não foram
testados 20 presos, mas sim, 23 testaram positi-
vo para Codiv 19, 23 e outros 8 carcereiros, ou
seja, no total, 31 pessoas,  que na sexta-feira fi-
zeram teste rápido e foram positivados.

O padrão de atuação nestes casos é que os
números não sejam divulgados até cheguem as
contraprovas, cujo material coletado foi encami-
nhado ao Lacen em Cuiabá. Chegando, poderão
confirmar ou não os 31 novos casos advindos
apenas da cadeia pública de Alta Floresta. E o
número de suspeitos na cadeia pública pode al-
cançar incríveis 58 infectados.

Então o Marcelo mentiu?
Não, apenas deu meia informação, o que incorre

em risco de achismos e erros por parte de quem
leva a informação até a população (nós, impren-
sa). Próximo passo deverá ser emitir Boletim após
o Jornal Nacional, sei lá, é o padrão, não é mes-
mo?

Por falar em "meia informação", Alta Floresta
tem atualmente 3 mortos por Covid19, certo?

Sim e não.
Só para recordar, uma senhora morreu no

HRAS vítima de Covid19. Dois detentos também.
E tem o caso da pessoa que morreu no Paraná. A
pergunta é, porque esta morte não conta para Alta
Floresta (não que eu queira, longe disso, gostaria
que não houvesse nenhuma morte, mas maquiar
informações talvez seja muito cruel, afinal, faz as
pessoas relaxarem nas medidas contra o
coronavírus), só para não sobrar dúvida alguma,
o senhor que morreu no Paraná, uma semana an-
tes, esteve preso após um "surto" por questões
pessoais e, por ter ameaçado a esposa, acabou
detido, pegou Covid19 na cadeia e, assim que li-
berado, decidiu procurar suporte na casa de fami-
liares, não voltou. Saiu daqui com Covid19 e as
autoridades sabiam.

Por Altair Nery

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

Um acidente de grandes proporções vitimou

um homem de 38 anos de idade, Silvio Flávio
Soares  conhecido como Flávio da Mandacaru,
na manhã da última sexta-feira, dia 05 de maio, na
zona rural do município de Paranaíta. A reportagem
do Jornal O Diário apurou que o acidente envolveu
uma caminhonete e uma motocicleta Tornado, que
estava sendo pilotada pela vítima. As informações
são de que um dos veículos estava na contra mão
de direção, uma vez que houve uma colisão do lado
direito da camionete.

Existe a possibilidade do acidente ter ocasiona-
do devido à alta poeira da estrada, uma vez que
elevada, bloqueou a visão dos condutores. Porém,
informações transmitidas por populares que passa-
vam pelo local do acidente, são de que o motoci-
clista tentou ultrapassar um caminhão boiadeiro, mas
não viu que na outra pista vinha a caminhonete, mo-
mento que teria se chocado contra o veículo.

A vítima era comprador de gado muito conheci-
do na região, ele morreu no local. O acidente teria
acontecido entre 7:30h e 8:30h.

Conhecido
comprador de gado
de Paranaít a morre
após envolver-se

em acidente
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Festa Covid-19: Polícia põe fim a fest a
regada com bebidas e drogas, 17 detidos;

tiros foram disp arados

---------------------------------------
NOTICIA EXATA
---------------------------------------

Por volta das 22h00 de

sábado (06), a Polícia Militar
colocou fim a uma festa regada
com bebidas e drogas, o “even-
to” era realizado em uma chá-
cara localizada na rodovia
vicinal 1ª Leste, que liga o Jar-
dim das Araras ao Boa Nova.

A festa reunia ao menos 15
menores (sexo feminino) com
idade entre 14 e 17 anos e ain-
da outras 17 pessoas entre ho-
mens e mulheres que foram
conduzidos.

No momento da abordagem
houve ainda tiros disparados

contra os policiais, que
revidaram.

De acordo com ocorrência,
após denúncias de que no en-
dereço estaria ocorrendo uma
festa com diversas pessoas, os
policiais se deslocaram até o
local para verificar a situação.

Na chácara foi observado
que estava acontecendo uma
festa contendo diversas pesso-
as consumindo bebida alcoóli-
ca e com som mecânico liga-
do, foi feita a abordagem e ao
realizar a checagem, foram en-
contrados os menores, todos
com odor etílico, acompanha-
dos de maiores de idade.

Ao perceber a presença po-
licial, várias pessoas se evadi-

30% dos leitos de UTI em MT estão
ocup ados, diz Secret aria de Saúde

---------------------------------------
FLÁVIO COELHO
 TV Centro América
---------------------------------------

Dados da Secretaria Es-

tadual de Saúde (SES-MT)
apontam que, em Mato Gros-
so, 30% dos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) estão
ocupados e 7% de enfermari-
as. São 3.388 casos confirma-
dos de Covid-19 no estado e
86 mortes.

Dos 3.388 casos confirma-
dos da Covid-19 em Mato Gros-
so, 2.018 estão em isolamento
domiciliar e 1.065 estão recu-
perados. Há ainda 221 pacien-

tes hospitaliza-
dos, sendo 124
em Unidade de
Terapia Intensiva
(UTI) e 97 em en-
fermaria.

Atualmente, a
rede do Sistema
Único de Saúde
(SUS) conta com
228 leitos de UTI
e 801 leitos clíni-

cos destinados especificamen-
te para o tratamento de pacien-
tes com a Covid-19. De acor-
do com o último boletim Infor-
mativo da SES, há 161 leitos
de UTI e 744 leitos de enferma-
ria disponíveis.

A Covid-19 está associada
à dificuldade de respirar e é
necessário que a rede tenha
respiradores para ajudar no tra-
tamento da doença.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) orien-
ta que as unidades hospitala-
res tenham pelo menos um ven-
tilador para cada dois leitos de
UTI.

Segundo a Secretaria de

Saúde do Estado, a rede pú-
blica segue essas orientações
e que fez a compra de 120 no-
vos respiradores.

Antes da pandemia, o go-
verno do estado dispunha de
124 leitos de UTI e, atualmen-
te, a rede estadual dispõe um
total de 224 leitos e 91 foram
ampliados e destinados espe-
cificamente para os pacientes
com Covid-19.

O prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB) diz que haverá mais
ampliações na rede municipal.

Há a previsão de amplia-
ção de mais 70 leitos de UTI e
terão 10 novos leitos nos mu-
nicípios de Água Boa, Barra
do Garças, Cáceres,
Confresa, Juína, Peixoto de
Azevedo e Tangará da Serra.
Além disso, a SES quer am-
pliar mais 30 leitos no Hospi-
tal Metropolitano e analisa a
ampliação em outras unida-
des estaduais.

A SES alega que na rede
estadual não há leitos que es-
tão parados por falta de estru-
tura e equipamentos.

ram do local, inclusive utilizan-
do de arma de fogo contra os
policiais que revidaram.

Foram encontradas na re-
sidência várias garrafas de
bebida alcoólica, narguilé e
várias porções de substância
análoga a maconha, além de
dinheiro e objetos pessoais.

O responsável pela festa
foi detido por permitir aglo-
meração em forma de festa
particular em sua residência,
junto com as demais pesso-
as presentes, conforme art.
º3 do decreto municipal nº
063/2020 e encaminhado jun-
to com todo material vincula-
do até a central de flagrantes.

Na saída do local um ado-
lescente atirou pedras contra
as viaturas, tentando atingir
os policiais. A viatura da For-
ça Tática foi atingida, sendo
o adolescente detido.

O suspeito que efetuou os
disparos não foi localizado.
O caso foi encaminhado à
Polícia Civil.
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SME entrega diretriz curricular ao Conselho de Educação
do município

--------------------------------------
ASCOM
Prefeitura de Alta Floresta

Decreto prorroga a
suspensão das aulas
nas escolas est aduais
de MT por mais 30 dias

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

Em decreto publicado nesta sexta-feira (5), o

governo de Mato Grosso prorrogou a reabertura das
escolas estaduais por mais 30 dias e ainda não há
data prevista de retorno das aulas. As aulas
presenciais na rede estadual estão suspensas des-
de o dia 23 de março, por causa da pandemia do
novo coronavírus.

O decreto do governador Mauro Mendes (DEM)
estabelece que no prazo de 30 dias a Secretaria
Estadual de Educação (Seduc) apresente um plano
estratégico de retorno das atividades escolares
presenciais, fundamentado em estudos e levanta-
mentos técnicos.

A reabertura das escolas foi anunciada para abril,
maio, junho e agora segue sem data definida.

Já a retomada das aulas nas escolas particula-
res deve ser definida pelos órgãos de ensino e de
saúde municipais, de acordo com as normas locais.

Durante a suspensão das aulas, os alunos estão
estudando em casa.

Os estudantes da rede estadual usam a platafor-
ma d ig i ta l  Aprendizagem Conectada,
disponibilizada pela Secretaria Estadual de Educa-
ção (Seduc).

A ferramenta, que pode ser acessada pelo com-
putador e dispositivos móveis (celular e tablet), pos-
sui atividades pedagógicas para auxiliar os estu-
dantes na aprendizagem durante a suspensão das
aulas.

Na rede municipal de Cuiabá também estão
suspensas, sem previsão de retorno.

--------------------------------------

Na última quinta-fei-

ra, 04, a Secretária Mu-
nicipal de Educação, Ma-
r ia  Iuna r  de  F re i tas
Portão, juntamente com a
Chefe do Departamento
Pedagógico da SME/AF
Ern i  I nez  L imberger

Battirola realizaram a en-
trega oficial da Diretriz
Curricular Municipal da
Educação Infantil e do En-
s ino  Fundamenta l
(DCMEI/AF-MT e DCM/
AF-MT), ao Conselho Mu-
nicipal de Educação/AF.

Para a educação este
é um momento de muito

orgulho, pois após traba-
lhos incansáveis dos As-
sessores da Secretaria
Municipal de Educação
de Alta Floresta, com a
contribuição dos profissi-
onais da educação para
reestruturação da dire-
triz,  o município tem as
DCMs atual izadas,  as

Coronavírus: IFMT prorroga pesquisa
de diagnóstico sobre o impacto da

pandemia nas empresas

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

A pandemia do novo

coronavírus (Covid-19)
tem afetado a população
em geral, principalmente
a economia brasileira. Di-
ante desse cenário, uma
equipe de professores do
Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) Campus
Alta Floresta está realizan-
do uma pesquisa on-line
com o objetivo de identifi-
car os impactos do contex-
to de pandemia nas em-
presas. "Através dessa
pesquisa poderemos aju-
dar com estratégias de
gestão", explica a profes-
sora Priscila Machado.

O IFMT pretende contri-
buir com as empresas, in-
dependente do segmento,
do porte ou tamanho, para
questões de sobrevivên-
cia após a pandemia. Des-
se modo, esta pesquisa
terá uma contr ibu ição
para diversas disciplinas
e para ações de extensão,
como capacitação, pales-

tras, mentoria, por exem-
plo, pesquisa e ensino do
campus Alta Floresta.

O questionário pode
ser respondido em apro-
ximadamente 10 minutos.
A coordenação da pes-
quisa assegura que todas
as informações prestadas
pelas empresas serão uti-
l izadas de forma total-
mente sigilosa. Os dados
serão analisados de for-
ma agregada, e utilizados
única e exclusivamente
para fins científicos. Em
nenhum relatório ou docu-
mento serão divulgados
quaisquer dados individu-
ais ou parciais das orga-
nizações participantes ou
a ident i f icação dos
respondentes.

Para participar da pes-
quisa basta acessar o
l ink:  h t tps: / /
docs.google.com/forms/d/
e /
1FAIpQLSfHDzenFWTW6YLfU
p1vemF0FJ09dOpwRs4Mco62
ac39OS6PEg/viewform,
preencher todos os ques-
tionários e enviar o rela-
tório para finalizar a pes-
quisa. Para maior escla-

recimento, caso te-
nham dúvidas, en-
trar em contato com
o professor Lenoir
Hoeckesfeld, coor-
denador da pesqui-
sa,  l igando para
(49) 9 9197-5903
ou através do e-
m a i l :
lenoir.hoeckesfeld@alf.ifmt.edu.br,
ou com a professo-
ra Priscila Macha-
do através do e-

m a i l :
priscila.machado@alf.ifmt.edu
ou ligando no número (66)
99209-3921.

O questionário deveria
ser respondido até o dia
10 de maio, domingo, no
entanto, a equipe de pro-
fissionais decidiu prorro-
gar o prazo até o dia 15
de junho, como forma de
dar a oportunidade para
as empresas que ainda
não estão participando de
responder a pesquisa.

No final do questioná-
rio é optativo, àquelas em-
presas que têm o interes-
se em receber o resulta-
do, podem estar deixando
o e-mail. O gestor ou pro-
pr ie tár io  da empresa
deve preferencialmente
responder o questionário.

Após responder a pes-
quisa,  o  IFMT i rá
disponibil izar gratuita-
mente um material digital,
sobre como vender mais
pela Internet usando o
WhatsApp e out ras
mídias, esses materiais
vão auxiliar as empresas
no aumento de vendas e
fidelização de clientes.

qua is  no r tea rão  as
aprendizagens essenci-
ais a serem trabalhadas
e que os alunos devem
desenvolver nas escolas
da rede pública e parti-
culares de Educação In-
fanti l  e Ensino Funda-
mental de Alta Floresta/
MT.
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HYUNDAI HB20 HATCH 1.0
CONFORT 2017/2018 BRANCO
COMPLETO
R$40.000,00

FORD FIESTA HATCH 1.0
2013/2014 BRANCO COMPLETO
R$26.800,00

FIAT GRAND SIENA 1.4
ATTRACTIVE 2014/2014
COMPLETO R$36.000,00

VW GOL G6 1.0 TREND
2013/2014 PRATA COMPLETO
R$28.000,00

CHEVROLET S-10 2.4 LT
2013/2013 PRATA COMPLETA
R$62.000,00

FIAT UNO MILLE WAY 1.0
2010/2011 AZUL AR/TRAVA/
ALARME R$19.000,00

VW GOL G5 1.0 TREND
2009/2010 PRATA COMPLETO
R$22.000,00

MITSUBISHI L-200 TRITON 3.2
DIESEL AUT 2010/2011 PRETA
COMPLETA  R$70.000,00

MITSUBISHI L-200 TRITON 3.2
DIESEL MANUAL 2012/2013
 PRATA COMPLETA
R$68.000,00

FORD FIESTA HATCH 1.6
2011/2012 BRANCO
COMPLETO
R$22.800,00

PROMOÇÃO
CHEVROLET CELTA 1.0
2009/2010 PRETO
AR-CONDICIONADO
R$15.800,00

RODAS DE
FERRO ARO 16,
6 FUROS

FLUIDOS
REDUTOR
ARLA 20 L
R$ 71,31

Palio Fire Economy  1.0 2013/
2013 Cor branca R$26.500,00

Palio ELX attract ive  1.4 2011
Cor branca R$25.900,00

 Honda Civic EXS 1.0 auto-
mático 2009 Cor preta
R$35.000 ,00

Palio  weekend trekking  1.6
2013 Cor branca R$32.900,00

 Corol la XEi 2.0  automático
2013/2014 Cor Prata
R$58.900 ,00

 Corol la XEI 2.0  automático
2016/2017 Cor preta

R$82.900 ,00

 S10 execut ive 4x4  d iesel
2006/2007“Cor prata
R$45.900 ,00

 Corsa Classic 1.0  com ar
2009/2010  Cor preta
R$16.900 ,00

 Corol la XEI 1.8  automático
2003/2004 Cor azul
R$26 .500 ,00

 GOL G2 Special  básico 2002
Cor branca R$11.900,00

 Fiat Argo Drive 1.3  2018
Cor branca R$48.900,00

PALHETAS
LIMPADOR
PARABRISA

MANGUEIRAS
EM GERAL

DISK ENTREGAS:
3521-2302
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F250 3.9 COMPLETA
4x4 Ano 2010, R$ 80.000,00

Hilux 3.0,  2007/2007.
Valor R$ 60.000,00

Fluence 2.0 Dinamic 45km
rodados Ano 13-13 R$ 33.900,00

Grand Siena 1.4
Ano 13-14 R$ 34.900,00

MONTANA  CONQUEST
COMPLETA   Ano 2010
R$ 21.500,00

Uno celebretion Ano 09-10

Completo R$ 16.400,00

Línea essence 1.9
Ano 12-12 R$ 31.000,00

Honda city automático
Ano 09-10 R$ 30.900,00

Lancha 6 MTS motor 50
Carretinha trucada Ano 18
R$ 24.900,00

Gol G4 Trend Ano 13-14
R$ 23.900,00

Caminhão MB 1620
Baú ano 08 R$ 110.000,00

Strada ano 2012/2012
CD1.4 vermelha  R$ 37.000,00

Strada 1.4 CD ano 2013/2013
vermelha  R$ 40.000,00

Voyage 1.6 Confortiline ano 2015/
2015 Flex cinza escuro
R$ 41.000,00

Pajeiro Sporte 4x4 automática ano
2002/2002 Preta R$ 32.000,00

S10 Executiva ano 2011/2011 Flex
Branca R$ 46.000,00

Pálio Way 2014/2015 1.0
completo Branco R$ 29.000,00

F1000 90/91 Motor mwm 229 câm-
bio 5 marchas Carroceria de ma-
deira R$ 38.500,00

Gol G6 city 1.0 completo ano
2015/2016 R$ 30.000,00

Eco Sport Freestyle 1.6 Completa
2011/2012 Flex  R$ 37.000,00

Uno 1.0 com ar/tr/ac ano 2007/
2008  R$ 14.000,00

VENDE-SE

Camionete Blazer Advantage
Flex, completa, cor branca ano
2010/10 Valor 35.000,00

Micro Ônibus Volkswagen
ano 2002/02
Valor R$ 50.000,00

Trator New Holland tt 3840,
traçado, ano 2012
Valor 53.000,00

Pá carregadeira Michigan 75
Valor R$ 65.000,00

Trator Budny com grade
10 discos ano 2012/12
Valor R$ 27.000,00

Caminhão Scania 124G 400 cor
azul Ano 2003/2003 engatado
com carreta Randon Ano 1993/
1994 Valor R$ 115.000,00

Trator CBT 2500 com lâmina,
Valor R$ 32.000,00

F 4000 ano 2004/04
com boiadeira
Valor R$ 60.000,00

Trator Esteira D7
Valor R$ 70.000,00

HB20 1.0   2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 34.900,00

Uno Vivace 1.0
2015/2016
AR - DH - VE - AB  Flex
Valor à vista R$ 35.900,00

Fiat Strada Working CD
1.4 2011/2011
Completo Flex
Valor à vista R$ 38.900,00

Classic LS VHC-E  1.0
2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 27.900,00

Gol G6 1.0
2014/2015
Completo Flex
Valor à vista R$ 32.900,00

Corolla  2.0  2015/2016
Completo Flex
Valor à vista R$ 79.900,00

Grand Siena Essence 16v
1.6 2013/2013
Completo Flex
Valor à vista R$ 35.900,00

Fiat Uno Way Economy
1.0 2012/2013
Completo Flex
Valor à vista R$ 22.900,00

Gol G4 Trend 1.0
2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 26.900,00

Onix LS 1.0  2015/2016
Completo Flex
Valor à vista R$ 38.000,00

Fiat - Palio Fire 1.0 flex 4P cor
Prata Ano 05/06 Ar condicionado/
Alarme Valor: 14.500,00

Fiat - Uno way 1.0 Flex 4P cor
Prata Ano 10/11 COMPLETO
Valor: 23.900,00

Fiat- Siena EL 1.0 Flex 4p cor verde
ano 10/11 COMPLETO
Valor: 23.900,00

Fiat- Siena ELX 1.4 Flex 4P cor
Prata Ano  09/10 COMPLETO
 Valor: 26.500,00

GM-Colbat LTZ automático 1.8 FLEX
4P Cor cinza ano 17/18 valor 61.900

GM- corsa classic Life 1.0 Flex 4p
cor Prata Ano 12/13 Completo
Valor 23.900,00

Ford- Fiesta sedan 1.6 Flex 4P cor
Branco ano 10/11 COMPLETO
Valor: 24.900,00

VW- Gol Track 1.0 Flex 4p cor Preto
ano 13/14 completo
Valor: 33.500,00

VW- Gol G7 1.0 Flex 4p cor branco
ano 18/18 COMPLETO
valor: 40.900,00

VW- Gol G3 1.0 Flex 4P cor branca
ano 05/05 Básico valor: 9.900,00

VW- CrossFox 1.6 Flex 4p cor Preto
ano 14/15 COMPLETO
Valor: 47.900,00

VW- Voyage seleção 1.6 Flex 4p cor
Prata Ano 14/15 COMPLETO
Valor: 39.900,00

Terreno comercial de 1.000,00m²
MT 208- Próximo de Alta Floresta-MT.
R$ 120.000,00

Lote residencial de 285,20m²
Av. dos buritis, Jardim Europa, Alta
Floresta-MT.
 R$ 110.000,00

Dois lotes residenciais medindo
525,00m² cada
Hamoa Resort, Alta Floresta-MT.
R$ 250.000,00 cada lote

Lote residencial com 360,00m²
Rua Leste, Bairro Rosa dos Ventos,
Alta Floresta - MT.
R$ 85.000,00

Lote de 1.000,00m²
Com duas casas sendo uma de alve-
naria e outra de madeira.

Rua B-4, Setor B, Alta Floresta - MT.
R$ 280.000,00

Lote de 1.000,00m²
Com 03 casas de madeira.
Rua F-3, Setor F, Alta Floresta - MT.
R$ 260.000,00

Lote de 1.000,00m²
Casa de madeira
Rua F-1, Setor F, Alta Floresta - MT.
 R$ 350.000,00

Lote de 250,00m²
Casa de alvenaria com moveis pla-
nejados
 Rua Pessegueiros (entrada do Boa
Nova III), Alta Floresta - MT
 R$ 260.000,00

Lote de 373,77m² Residencial
Almeida Prado
Uma casa construída em alvenaria
com 127,05m² murada
Lote livre de 246,72 m² de esquina.
R$ 420.000,00

Lote residencial de 360,00m² de
esquina
Uma casa construída em alvenaria
com móveis planejado
Rua Ipê Amarelo, Bairro Residencial
dos Ipês
R$ 270.000,00

PACOTE DE
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Á R$ 90,00
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Mais de 90% do território Xavante em MT não tem unidades de saúde e
vulnerabilidade contribui p ara aumento de casos de Covid-19, diz estudo

--------------------------------------
KESSILLEN LOPES
G1 MT
--------------------------------------

O povo Xavante soma-

va 13 indígenas infectados
pelo novo coronavírus até
essa quinta-feira (4), segun-
do levantamento da Operação
Amazônia Nativa (Opan). Até
agora é a única etnia que tem
índios contaminados.

Entre essas pessoas,
duas estão internadas e um
bebê de oito meses da Terra
Indígena Marãiwatsédé, em
Alto Boa Vista, morreu no dia
19 de maio.

A vulnerabilidade desse
povo é um dos principais fa-
tores que tem contribuído para
o aumento no número de ca-
sos na região, conforme es-
tudo da Opan, que monitora
as terras indígenas do esta-
do.

"Uma sucessão de fatores
combinados agrava a exposi-
ção do povo Xavante ao novo
coronavírus, como a precária
estrutura básica de atendi-
mento à saúde, aspectos de
sua organização sociocultural,
seu perfil epidemiológico e as
pressões no entorno de seus
territórios", revela a pesquisa.

Atualmente, Mato Grosso
conta com 55 mil indígenas
que são atendidos por seis
Dseis.

Dados do Distrito Sanitário
de Saúde Indígena (Dsei)
Xavante apontam que apenas
91,5% das aldeias têm uma
Unidade Básica de Saúde In-
dígena, o que mostra a falta de
estrutura na região para com-
bater qualquer tipo de doença
que se venha a se espalhar
pelas aldeias.

De acordo com a Operação
Amazônica Nativa, o povo
Xavante, o mais numeroso do
estado, tem mais de 21 mil

moradores distribuídos em
nove terras indígenas. Todo
esse grupo é atendido pelo
Dsei Xavante.

"Contraditoriamente, é o
que dispõe de estrutura mais
reduzida em termos proporci-
onais", diz o relatório.

Na TI Marãiwatsédé, por
exemplo, existe apenas uma
unidade de saúde para aten-
der mais de mil xavantes que
moram por lá. Segundo a
Opan, são aproximadamente
400 pessoas a mais que a
média de indivíduos por unida-
de básica de saúde no Dsei
Xavante.

A Opan revelou ainda que
não há médico na aldeia há
quase um ano. O povo
Marãiwatsédé conta apenas
com uma equipe técnica com-
posta por um dentista, uma
enfermeira, quatro técnicos de
enfermagem, sendo que uma
está de licença e não foi subs-
tituída, quatro Agentes Indíge-

nas de Saúde (AIS), três Agen-
tes Indígenas de Saneamento
(Aisan) e um auxiliar bucal
para atender o total da popu-
lação em nove aldeias espa-
lhadas por 165 mil hectares de
terra.

Em nota, o Ministério da
Saúde, por meio da Secretaria
Especial de Saúde Indígena
(Sesai), informou que, desde
janeiro deste ano, tem promo-
vido ações de informação, pre-
venção e combate ao novo
coronavírus nas comunidades
indígenas de Mato Grosso.

"Com a atual expectativa do
crescimento de infecções pela
Covid-19 no Brasil, os esforços
da Sesai, juntamente com os
34 Distritos Sanitários Especi-
ais (Dseis), tem se redobrado
para garantir a saúde dos po-
vos indígenas. A detecção e
correção de possíveis proble-
mas e a realização de novas
ações, baseadas nos protoco-
los estabelecidos pelo Ministé-

Sema entrega novas sedes de
secret arias a municípios

descentralizados; projetos de
Alta Florest a, Paranaíta e
outros sendo finalizados

-----------------------------------------------------------------------------------------------
RENATA PRATA
Sema-MT
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) con-

cluiu a construção de cinco novas sedes de secretarias municipais
de meio ambiente com objetivo de estruturar e fortalecer as prefei-
turas para as atividades de descentralização de gestão ambiental.
As obras foram feitas com recursos do Projeto MT Sustentável, do
Fundo Amazônia/BNDES.

O projeto prevê a entrega de 17 novas sedes de secretarias mu-
nicipais de Meio Ambiente e 4 Diretorias de Unidades
Desconcentradas da Sema/MT. Já foram concluídas as obras de
Brasnorte, Juara, Comodoro, Porto dos Gauchos e Vila Bela da
Santíssima Trindade.

Outras cinco novas sedes municipais encontram-se em fase de
construção: Claudia, Querência, Ribeirão Cascalheira, São Félix
do Araguaia e Canarana. Já as de Apiacás, Guarantã do Norte,
Nova Monte Verde e Paranaíta estão em fase de licitação. As se-
cretarias de Sinop, Aripuanã, Colíder estão em fase de finalização
de projeto.

As Diretorias de Unidades Desconcentradas da Sema de
Guarantã do Norte, Tangará da Serra, Confresa e Alta Floresta es-
tão com projetos sendo finalizados junto a Secretaria de Estado
de Infraestrutura (Sinfra).

As sedes ainda não foram entregues oficialmente pela Sema
devido ao período de restrições sociais causado pela pandemia
Covid-19. As prefeituras, porém, já podem utilizar os espaços para
dar eficiência ao trabalho ambiental assinando o Termo de
Responsabilização de Bem Patrimonial.

MT vai investir quase R$ 4,9
milhões em compra de farda p ara

Polícia Milit ar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Débora Siqueira e Alecy Alves Sesp-MT e PM/MT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por meio do programa Tolerância Zero, a Secretaria de Estado

de Segurança Pública (Sesp-MT) vai investir R$ 4,88 milhões para a
aquisição de fardamento operacional para quase 7,5 mil policiais
militares de Mato Grosso, de soldado a coronel. Os recursos são
oriundos do Tesouro Estadual.

Além da compra do uniforme operacional, os policiais lotados nas
tropas especializadas como Força Tática, Bope, Rotam, Batalhão
de Trânsito, Cavalaria, Batalhão Ambiental, dentre outros, também
serão contemplados com as aquisições.

"Os recursos para aquisição já estão em caixa e a Polícia Militar
precisa deste importante investimento que o Governo do Estado está
fazendo. A segurança pública é uma prioridade do governador Mauro
Mendes", destacou o secretário de Estado de Segurança Pública,
Alexandre Bustamante.

O processo de compra se dará pelo Comando Geral da Polícia
Militar. De acordo com as informações do comandante-geral da
corporação, coronel PM Jonildo José de Assis, será realizado um
pregão para a compra do fardamento das tropas especializadas e
para a farda operacional.

Assis destaca que a PM já fez a adesão a uma ata de registros de
preços, passo fundamental, e está adotando outras medidas no sen-
tido de agilizar a aquisição do fardamento.

O comandante diz que é prioridade e compromisso atender todos
os policiais militares com fardas, armamentos e outros equipamen-
tos de uso pessoal, assim como a infraestrutura necessária ao bom
desenvolvimento das atividades policiais e prestação de serviços de
qualidade à sociedade.

"O Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública en-
tenderam que mesmo em momento de crise, o investimento no
fardamento é necessário e disponibilizaram verbas para a aquisi-
ção".

ESTADUAIS

rio da Saúde para o combate
ao coronavírus, respeitando as
especificidades dos povos in-
dígenas, têm sido frequentes",
diz em trecho da nota.

A secretaria disse ainda que
as equipes multidisciplinares
de saúde indígena estão sen-
do orientadas a priorizar o tra-
balho de busca ativa domiciliar
de casos de Síndrome Gripal
(SG) e Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), realizan-
do a triagem dos casos, evitan-
do a circulação de pessoas
com sintomas respiratórios.

"Sugere-se que, preferenci-
almente, não se tenha sala de
espera nos serviços. Para
isso, a equipe deve comunicar
à comunidade que priorizará o
atendimento domiciliar, sendo
que os agentes de saúde de-
vem informar ao enfermeiro ou
médico os casos sintomáticos
respiratórios para que ocorra o
atendimento domiciliar", expli-
ca.
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Bolsonaro confirma mais duas p arcelas do auxílio
emergencial

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

O  presidente Jair

Bolsonaro afirmou na quin-
ta-feira (4) que foi acerta-
do o pagamento de mais
duas parcelas do auxílio
emergencial, mas com va-
lor inferior aos atuais R$
600. A informação foi dada
pelo presidente durante
sua live semanal, transmi-
tida pelas redes sociais.

"Vai ter, também acerta-

do com o [ministro da Eco-
nomia] Paulo Guedes, a
quarta e a quinta parcela do
auxílio emergencial. Vai ser
menor do que os R$ 600,
para ir partindo exatamete
para um fim, porque cada
vez que nós pagamos esse
auxílio emergencial, dá qua-
se R$ 40 bilhões. É mais
do que os 13 meses do
Bolsa Família. O Estado
não aguenta. O Estado não,
o contribuinte brasileiro não
aguenta. Então, vai deixar
de existir. A gente espera

que o comércio volte a
funcionar, os informais
voltem a trabalhar, bem
como outros também
que perderam empre-
go", disse.

O auxíl io
emergencial foi apro-
vado pelo Congresso
Nacional em abril e
prevê o pagamento de
três parcelas de R$
600 para trabalhadores
informais, integrantes
do Bolsa Família e pes-

soas de baixa renda. Mais
de 59 milhões tiveram o
benefício aprovado. O novo
valor ainda não foi anunci-
ado pelo governo.

O presidente também
antecipou um possível au-
mento no valor do benefício
do Bolsa Família, pago a
cerca de 14 milhões de fa-
mílias em situação de po-
breza e pobreza extrema.
O valor do eventual aumen-
to ainda será anunciado,
garantiu o presidente, sem
especificar uma data.

"Acho que o pessoal do
Bolsa Família vai ter uma
boa surpresa, não vai de-
morar. São pessoas que
necessitam desse auxílio,
que parece que está um
pouquinho baixo. Então, se
Deus quiser, a gente vai ter
uma novidade no tocante a
isso aí", afirmou.

Liberação de praia
Durante a live, o presi-

dente defendeu a liberação
de acesso às praias, que
está proibida na maioria
das capitais litorâneas do
Brasil, e que a Advocacia-
Geral da União (AGU) vai
emitir um parecer favorável
sobre o assunto.

"O governo federal vai
opinar favoravelmente para
aquela pessoa ir à praia,
agora o juiz de cada cida-
de, que vai recepcionar es-
ses mandados de seguran-
ça, é que vai decidir se o
João pode ir para a praia
ou não. Eu não vejo nada
demais ir para a praia,
praia é saúde", afirmou.

O fechamento das prai-
as faz parte das estratégi-
as dos governos estaduais
e prefeituras para evitar
aglomerações. O isolamen-
to social é considerado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) e por es-
pecialistas como a princi-
pal forma de evitar dissemi-
nação em massa do novo
coronavírus.

Repatriação
O presidente Jair

Bolsonaro ainda afirmou
que 23 mil brasileiros foram
repatriados ao país desde
o início da pandemia. São
pessoas que f icaram
retidas no exterior com o
fechamento das fronteiras
por centenas de países e
estavam recebendo apoio
logístico e diplomático do
governo para retornarem.

O governo ainda deve in-
vestir mais R$ 10 milhões
para a repatriação de mais
3 mil pessoas que seguem
sem conseguir voltar ao
Brasil.

NACIONAL
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---------------------------------------------------
SÓ NOTÍCIAS
---------------------------------------------------

Geralmente avessos a opiniões

políticas, seja pelo pouco envolvimento
ou por necessidades contratuais, os
jogadores de futebol não se eximiram
de opinar contundentemente e de in-
gressar nas campanhas contra o racis-
mo, que se intensificaram em todo o
mundo após o assassinato do seguran-
ça George Floyd, sufocado pelo polici-
al Derek Chauvin sob o olhar de outros
três policiais e de protestos de mora-
dores de Minneapolis, nos Estados Uni-
dos. Em Mato Grosso, atletas do
Cuiabá, com maior visibilidade nas re-
des sociais, puxam a fila e expõem as
opiniões.

O jogador mais engajado na cam-
panha é o atacante Maxwell, artilheiro
do Cuiabá com nove gols anotados em
nove partidas disputadas. Mais do que
as diversas postagens, ele contou ao
Só Notícias que o tema é muito sensí-
vel a ele, pois “além de familiares, eu
tenho vários amigos que também são
negros e são muito especiais” e
enfatizou o “nojo” que sente pelo racis-
mo.

“Sobre política eu procuro não me
envolver e opinar mesmo, mas em re-
lação ao racismo é muito difícil não me
envolver, é uma coisa que me toca mui-
to, minha esposa é negra, meu pai é

Jogadores do Cuiabá Esporte
Clube aderem a protestos

antirracist as

RESUMO DAS
NOVELAS

Diara e Wolfgang são sur-
preendidos por um capa-
taz. Peter conta sobre o
estado de Joaquim para
Amália. Libério invade a
casa de Sebastião e Ce-
cília se desespera. Madre
Assunção e as freiras pro-
curam por Amália. Tibiriçá
anuncia que Piatã deve
se tornar Pajé. Narcisa ori-
enta Leopoldina a ficar
perto de Dom Pedro.
Domitila decide ir à cerimô-
nia do beija-mão e Dom
Pedro se incomoda. Joa-
quim fala para Bonifácio
que acredita que foi
Thomas quem disparou
contra ele. Elvira enfrenta
Thomas.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Eliza afirma a Jonatas que o
relacionamento dos dois pre-
judica seu desempenho no
concurso. Débora se encanta
por Fabinho. Fabinho pede
desculpas a Jonatas na fren-
te dos executivos da empre-
sa. Eliza incentiva Arthur a re-
conquistar Carolina. Arthur
marca a reversão de sua
vasectomia para tentar im-
pressionar Carolina. Jacaré
conta a Lili que se tornou um
bandido por causa de Sofia.
Leila aceita as desculpas de
Fabinho, mas garante que não
quer mais vê-lo. Aparecida co-
loca Eliza frente a frente com
Jonatas.

Quinze convida Deborah para
sair, e Dagmar sente ciúmes.
Amália conversa com Rafael
na delegacia. Griselda propõe
comprar um novo restaurante
para Renê. Antenor se matri-
cula nas aulas de Alexandre,
e Patrícia estranha. Celina
pede para Danielle continuar
cuidando de Pedro Jorge. Te-
reza Cristina manda Crô dis-
pensar os empregados para
receber Pereirinha. Pereirinha
e Enzo descobrem que o te-
souro do chinês foi encontra-
do. Teodora se desespera ao
ver que a caixa com as minia-
turas não está mais em seu
armário. Renê procura Tereza
Cristina.

SEG - A Lua fica em paz com os astros, realça o clima de
harmonia e o feriado tem tudo para ser do jeitinho que
você espera. Hoje não vai faltar habilidade para enxer-
gar as coisas de forma mais profunda e sua
autoconfiança aumenta. Mudanças internas tendem a
acorrer e poderão ativar o desejo de fazer algo novo,
especialmente nos assuntos de trabalho

SEG - Sua capacidade de realização se fortalece neste dia
e, apesar de ser feriado, você pode descobrir maneiras
eficientes de lidar com as finanças e até ampliar seus gan-
hos. Nas metas que avalia para o setor profissional, há uma
abertura surgindo que irá de encontro à sua vocação e
missão. Fique de antena ligada para identificar as oportuni-
dades e saber o momento certo de tomar alguma decisão.

SEG -O jeito extrovertido e sociável do seu signo pode
não ficar tão evidente ao longo do dia, mas você terá
muita percepção e esperteza para resolver problemas e
imprevistos. Assunto financeiro que estava em suspenso
poderá caminhar melhor, sobretudo no período da ma-
nhã. Apesar de ser feriado, o momento se mostra favo-
rável para quem pensa em lidar com interesses que en-
volvam leis e direitos.

SEG -O feriado chega com boas perspectivas e mais
proteção para os seus ideais. Os contatos e as con-
versas com pessoas queridas devem te fazer muito
bem. Também valerá a pena reservar um tempinho do
dia para aprender algo novo que poderá usar futura-
mente na profissão. À tarde, será um momento opor-
tuno para organizar sua vida financeira.

SEG -O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida
está acentuado e dará mais pique para você investir no
trabalho. Os astros prometem boa parceria com alguém
de confiança, mas convém conversar e acertar direiti-
nho deveres e direitos de cada um para evitar proble-
mas mais tarde. No amor, aventuras não vão satisfazer
você, por isso, busque algo mais sério e seguro.

SEG - Os astros despejam excelentes energias neste
feriado e você pode esperar uma sexta-feira das mais
positivas. A Lua, em sintonia com Júpiter e Plutão, dá
sinal verde para realizações, metas e negociações. Hoje
ela migra para outro signo, promete novidades animado-
ras e também vai renovar suas esperanças.

SEG -A Lua está em ritmo de despedida, mas manda
poderosas energias antes de dizer tchauzinho para o
seu signo. Numa boa com os astros, ela promete um
feriado animado e produtivo, indicado para você cuidar
de todos os seus interesses e ainda começar algo dife-
rente. À tarde, provavelmente precisará administrar a
chatice de fazer algo de que não gosta muito

SEG -Sextou com feriado e novidades da Lua, que
hoje se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área
mais misteriosa do Zodíaco. É um momento de renova-
ção e você pode se valer da sua vitalidade mental
abundante para fazer com que uma ideia ou projeto
que sempre desejou tocar ganhe forma, fique mais
consistente e tenha boa organização.

SEG - Sextou com feriado e novidades da Lua, que hoje
se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área mais
misteriosa do Zodíaco. É um momento de renovação e
você pode se valer da sua vitalidade mental abundante
para fazer com que uma ideia ou projeto que sempre
desejou tocar ganhe forma, fique mais consistente e
tenha boa organização.

SEG - Ao longo do dia, você vai contar com muita dispo-
sição física e mental, podendo acelerar o passo em
suas atividades. A Lua, em ótimo aspecto com Júpiter e
Plutão, manda incentivo extra para administrar os inte-
resses financeiros, melhorar sua renda ou começar
algo que tenha a ver com planejamento e pesquisa.

SEG - Você vai contar com muita intuição, vivacidade e
energia, qualidades que poderá aplicar sabiamente em
seus relacionamentos e em suas atividades neste feria-
do. As necessidades alheias também estarão em seu
foco e a vontade de ajudar o próximo deve falar mais alto.
Há tendência de se sentir mais útil e importante colabo-
rando com quem precisa. Hoje a Lua se harmoniza com
vários astros e promete renovar suas esperanças.

SEG - A Lua espalha ótimas vibrações nesta sexta e anun-
cia um feriado agradável para o seu signo. A timidez virginiana
vai dar um tempo e os períodos da manhã e da tarde serão
excelentes para você interagir, trocar ideias, mensagens e
conversar com quem convive. Em suas atividades, tudo o
que fizer com foco, capricho e atenção aos detalhes deve-
rá grantir um resultado altamente positivo.

negro, meu irmão é negro e eu só con-
sigo imaginar esse ato acontecendo
com eles, e isso me dói bastante. Eu
tenho orgulho da cor negra e me eno-
ja o ato de racismo”, completou o ar-
tilheiro.

O zagueiro e capitão do Dourado,
Anderson Conceição, que, eventual-
mente, se posiciona politicamente,
entrou na campanha e postou foto de
uma corrente formada com mãos de
todas as cores para mostrar apoio à
causa e postou a hashtag
#blacklivesmatter, para dizer que to-
das vidas importam.

Os meias Rafael Gava e Rafael
Silva também fizeram manifestações
antirracistas. Silva postou foto preta
no feed das suas redes sociais com
a hashtag #BlackOutTuesday, para
simbolizar o apagão das redes, e
Gava deu voz à hashtag #BLM, para,
também, dizer que vidas negas im-
portam.

Naturalmente o tema desperta in-
teresse e revolta nos atletas. Apesar
de o futebol ser área fértil para o su-
cesso de jogadores negros dentro de
campo, o racismo continua impreg-
nado no meio. Um levantamento feito
pelo site Globo Esporte e divulgado
em novembro do ano passado mos-
tra que 48,1%, quase metade, dos jo-
gadores dos 60 clubes que disputa-
ram as séries A, B e C do Campeo-
nato Brasileiro foram vítimas de algum
ato de racismo no futebol.
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CRO-MT autua falso dentist a em
Peixoto de Azevedo

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

O Conselho Regional

de Odontologia de Mato
Grosso (CRO-MT) autuou na
quinta-feira (04), em Peixoto
de Azevedo, um suposto ci-
rurgião-dentista, inicias
L.A.B., que atendia sem re-
gistro. A operação contou
com o apoio e parceria da
Polícia Civil.

De acordo com o relató-
rio da autarquia, L.A.B. che-
gou a apresentar declaração
de conclusão do curso de

Odontologia para
garantir sua inscri-
ção junto ao Conse-
lho. A inscrição, no
entanto, foi cancela-
da ao ser verificado
que o documento era
falso. Assim, foi de-
terminada uma fisca-
lização no município.

Ao chegar à clíni-
ca, o suposto profissional
foi abordado, confirmou
nome e demais dados,
mas afirmou que estava
sem carteira-cédula da
autarquia porque havia
perdido a mesma e che-
gou a apresentar um bole-
tim de ocorrência. A fiscal
do CRO-MT explicou a
L.A.B. que ele estava com
a inscrição cancelada por
documento falso e o mes-
mo continuou alegando
que iria até a Capital para
resolver estas questões
com a faculdade.

O suposto cirurgião-

FRAUDE

Iniciadas obras de
drenagem no Bairro
ZH3-001 em Matupá

-----------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIA VIP
------------------------------------------------------------------------------

Foram iniciadas as obras de drenagem e galeria de

águas pluviais no Bairro ZH3-001 onde serão contempladas
as Ruas 01, 08, 09 e 10, além de um trecho da Avenida
Interpeninsular. Estão sendo abertas as valas, implantadas
manilhas de concreto e construídas as galerias, poços de
visita e bocas de lobo. Logo em seguida serão desenvolvi-
dos os trabalhos de terraplenagem para posterior aplicação
de capa asfáltica nestas últimas vias não pavimentadas do
Bairro ZH3-001.

Com esses investimentos em infraestrutura urbana,
compromissados pelo Prefeito Valtinho Miotto junto aos mo-
radores, haverá a valorização imobiliária e a eliminação de
problemas em relação a poeira e a lama em tempos de es-
tiagem e chuva, melhorando assim a qualidade de vida dos
cidadãos. O sistema de drenagem garante maior durabili-
dade ao pavimento asfáltico e sua estrutura cumpre as nor-
mas de engenharia para o transporte, retenção e disposi-
ção final das águas das chuvas, cumprindo assim sua finali-
dade ambiental.

MATUPÁ

Avenida Maranhão receberá R$
800 mil em drenagem e

paviment ação
----------------------------------------
NOTÍCIA VIP
----------------------------------------

O Prefeito Maurício

Ferreira de Souza anun-
ciou a abertura de proces-
so licitatório autorizado
pela Caixa Econômica Fe-
deral no último dia 02 de
junho para execução de
obras de drenagem e pa-
vimentação asfáltica da
Avenida Maranhão no
Bairro Liberdade.

Em entrevista concedi-
da a imprensa, o gestor
destacou que está garan-
tida emenda parlamentar
da ordem de R$
573.000,00 de autoria do
Senador da República,
Jayme Campos (DEM), e
que a Prefeitura irá com-
plementar o valor a ser
agregado no projeto de

infraestrutura urbana
com outros R$
291.000,00 de recursos
próprios.

"Este é um sonho an-
tigo dos moradores dos
Bairros Liberdade, Mãe
de Deus, Jerusalém, Al-
vorada, Centro Novo, e
os demais, pois é uma
Avenida que fará a liga-
ção de diversas comuni-
dades Peixotenses. Ire-
mos licitar e dar de ime-
diato a ordem de servi-
ço para que nos próxi-
mos meses tenhamos
esta via com drenagem,
bocas de lobo, guias,
sarjetas, meio-fio e capa
asfáltica. Agradeço pu-
blicamente ao Senador
Jayme Campos que nos
recebeu em Brasília e
colocou seu gabinete e
suas atividades parla-

PEIXOTO

mentares a disposição do
povo Peixotense, o que
evidencia seu espir i to
munic ipa l is ta  e
suprapartidário", comen-
tou o Prefeito Maurício.

O gestor  munic ipa l
enalteceu o apoio de sua
bancada de sustentação
na Câmara de Vereado-
res que o acompanhou
nas audiências no Sena-
do Federa l ,  são e les:
Gilmar Santos, Elizabeth
dos Santos  Costa ,
Rosângela Matos Dias,
Ambrósio Pereira Carva-
lho, Adriano Gomes de
Souza e  C le ibcesar
Lopes de Oliveira, que na
ocasião fizeram uma ver-
dadeira peregrinação jun-
to  aos Gabinetes dos
Parlamentares Federais
da Bancada de Mato
Grosso.

dentista foi conduzido até a
delegacia de Peixoto de
Azevedo, onde prestou de-
poimento. Também foi lavra-
dos um Boletim de Ocorrên-
cia e um Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência (TCO).
Após a delegacia, a fiscal do
CRO-MT voltou ao consultó-
rio e coletou receituários, blo-
co de atestados, carimbo,
cartões de visita e jalecos
utilizados por L.A.B..

Denúncias - Vale lembrar
que o Conselho Regional de
Odontologia (CRO-MT) pro-
move tanto fiscalizações re-
gulares como atende por de-
núncias, anônimas, caso o
denunciante assim prefira.
As mesmas podem ser rea-
lizadas em diferentes canais.
São eles: telefones (0800-
723 25 10 ou 65 3644-2002),
e-mail (fiscal@cromt.org.br),
site (www.cromt.org.br/de-
nuncia) e ainda Ouvidoria
(https://participar.com.br/
cromt/users/sign_in_).

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

Olha só que bacana esta ação continuada de apoio

às famílias de baixa renda atendidas pela Secretaria de
Assistência Social/CRAS!  Este trabalho realizado pela
equipe de Dona Selma Rufatto tem feito muita diferença
na vida muitas pessoas que possuem alguma dificuldade
de visão. Nesta quinta-feira foram feitas a entrega de ócu-
los para alguns dos beneficiários do projeto, contribuindo
para que aqueles que não possuem condições para ad-
quirir seus óculos possam enxergar com mais qualidade.

Famílias de baixa renda
atendidas pela Secret aria

de Assistência Social/
CRAS recebem óculos

de grau

PARANAÍTA
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Confira pagamentos e tributos adiados ou suspensos
durante pandemia

------------------------------------------------
WELLTON MÁXIMO
 Agência Brasil
------------------------------------------------

Terminar o mês escolhendo

quais boletos pagar. Essa virou a ro-
tina de milhões de brasileiros que pas-
saram a ganhar menos ou perderam
a fonte de renda por causa da
pandemia do novo coronavírus. Para
reduzir o prejuízo, o governo adiou e
até suspendeu diversos pagamentos
esse período. Tributos e obrigações,
como o recolhimento das contribui-
ções para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), ficarão
para depois.

Em alguns casos, também é pos-
sível renegociar. Graças a resoluções
do Conselho Monetário Nacional
(CMN), os principais bancos estão
negociando a prorrogação de dívidas.
Os agricultores e pecuaristas tam-
bém poderão pedir o adiamento de
parcelas do crédito rural. A Agência
Nacional de Saúde (ANS) fechou um
acordo para que os planos não inter-
rompam o atendimento a pacientes
inadimplentes até o fim de junho.

Além do governo federal, diversos
estados estão tomando ações para
adiar o pagamento de tributos locais
e proibir o corte de água, luz e gás de
consumidores inadimplentes. No en-
tanto, consumidores de baixa renda
ficarão isentos de contas de luz por
90 dias em todo o país. Em alguns
casos, a Justiça tentou agir. No início
de abril, liminares da 12ª Vara Cível
Federal em São Paulo proibiram o
corte de serviços de telefonia de cli-
entes com contas em atraso, mas a
decisão foi revertida dias depois.

Os adiamentos não valem apenas
para os consumidores. O Congresso
aprovou uma lei que suspende o pa-
gamento da dívida dos estados com
a União de março a dezembro e au-
toriza os governos locais a

renegociarem débitos com bancos
públicos e organismos internacionais.

Confira as principais medidas tem-
porárias para aliviar o bolso em tem-
pos de crise:

Empresas
o        Adiamento do pagamento da

contribuição patronal ao Instituto Naci-
onal do Seguro Social (INSS), da Con-
tribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e dos Pro-
gramas de Integração Social (PIS) e
de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep). Os pagamentos
de abril serão quitados em agosto. Os
pagamentos de maio, em outubro. A
medida antecipará R$ 80 bilhões para
o fluxo de caixa das empresas.

o        Adiamento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) do 15º dia útil de abril, maio e
junho para o 15º dia útil de julho.

o        Redução em 50% da contri-
buição das empresas para o Sistema
S por três meses, de abril a junho.

Micro e pequenas empresas
o        Adiamento, por seis meses,

da parte federal do Simples Nacional.
Os pagamentos de abril, maio e junho
passaram para outubro, novembro e
dezembro.

o        Adiamento, por três meses,
da parte estadual e municipal do Sim-
ples Nacional. Os pagamentos do Im-
posto sobre a Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS, pertencente aos
estados) do Imposto sobre Serviços
(ISS, dos municípios) de abril, maio e
junho passaram para julho, agosto e
setembro.

o        Adiamento dos parcelamentos
das micro e pequenas empresas de-
vedoras do Simples Nacional. As par-
celas de maio passaram para agosto,
as de junho para outubro, e as de julho
para dezembro.

Microempreendedores individu-
ais (MEI)

o        Adiamento das parcelas por
seis meses. Os pagamentos de abril,
maio e junho passaram para outubro,

novembro e dezembro. A medida vale
tanto para a parte federal como para
parte estadual e municipal (ICMS e
ISS) do programa.

o        Adiamento dos parcelamentos
das micro e pequenas empresas de-
vedoras do Simples Nacional. As par-
celas de maio passaram para agosto,
as de junho para outubro, e as de julho
para dezembro.

Empresas e pessoas físicas
o        Suspensão, por 90 dias, do

Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) para empréstimos. Imposto dei-
xará de ser cobrado de abril a junho,
injetando R$ 7 bilhões na economia.

o        Suspensão, até 30 de junho,
de procedimentos de cobrança e de
intimação pela Receita Federal

Contas de luz
o        As suspensões ou proibição

de cortes de consumidores
inadimplentes cabe a cada estado. No
entanto, consumidores de baixa ren-
da, que gastam até 220 quilowatts-hora
(kWh) por mês, estarão isentos de
pagarem a conta de energia. O valor
que as distribuidoras deixarão de re-
ceber será coberto com R$ 900 mi-
lhões de subsídio da Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE).

Contas de telefone
o        Apesar de liminar da Justiça

Federal em São Paulo ter proibido o
corte de serviço de clientes com con-
tas em atraso, Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) recorreu e
conseguiu reverter a decisão. Os cli-
entes de telefonia continuarão a ter a
linha cortada caso deixem de pagar as
contas. Segundo o presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª Região,
desembargador Mairan Maia, as ope-
radoras precisam de recursos para
manterem a infraestrutura e financia-
rem a crescente demanda por servi-
ços de telecomunicação durante a
pandemia", afirmou, no texto.

Dívidas em bancos
o        Autorizados por uma resolu-

ção do Conselho Monetário Nacional

Auxílio emergencial: como conferir se o CPF foi
usado em uma fraude

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

Os brasileiros que suspeitam de

fraudes no pedido de auxílio
emergencial com o uso dos seus da-
dos podem consultar a página do be-
nefício para verificar as informações.

Nessa página, o cidadão deve in-
formar CPF, nome completo, nome da
mãe e data de nascimento.

Segundo o tutorial para consultar
a situação do benefício, há cinco res-
postas possíveis para o pedido de
auxílio que podem ajudar a entender

se há algo de errado com o cadastro.
Confira as respostas possíveis

indicadas no tutorial:
Benefício aprovado: Significa que o

cidadão é elegível a receber o auxílio
emergencial. A data de envio para a
Caixa não representa a data efetiva do
pagamento do benefício. O calendário
de pagamento dos beneficiários deve-
rá ser consultado diretamente no site
da Caixa.

Benefício não aprovado: Significa
que o cidadão não é elegível a receber
o auxílio emergencial. Na mesma tela,
o cidadão poderá verificar qual critério
não foi atendido, motivo que causou a
sua inelegibilidade ao benefício.

Requerimento não encontrado:
Caso o requerimento do cidadão ain-
da não tenha sido recebido pela
Dataprev, é apresentada a mensagem
"Requerimento não encontrado".

Requerimento retido: A mensagem
significa que o cadastro foi retido pela
equipe de homologação do Ministério
da Cidadania em função da complexi-
dade de cenários e cruzamentos. Com
isso, será realizado novo
reprocessamento das informações
pela Dataprev.

Dados inconclusivos: Caso o siste-
ma identifique problemas nos dados do
cidadão que impeçam a análise para
concessão do benefício, o sistema vai

orientar que se realize um novo reque-
rimento no site da Caixa para comple-
mentar ou confirmar seus dados
cadastrais ou de sua família.

Assim, observando essas respos-
tas, é possível saber se alguém usou
os dados indevidamente para pedir o
benefício.

Segundo o Ministério da Cidadania,
em casos suspeitos de fraude no au-
xílio emergencial, o cidadão deve re-
gistrar denúncia no sistema Fala.Br
(Plataforma integrada de Ouvidoria e
Acesso à Informação da Controladoria
Geral da União - CGU), disponível na
internet ou pelos telefones 121 ou 0800
7070 2003.

(CMN), os cinco principais bancos do
país - Banco do Brasil, Bradesco, Cai-
xa Econômica Federal, Itaú Unibanco
e Santander - abriram renegociações
para prorrogarem vencimentos de dí-
vidas por até 60 dias.

o        Renegociação não vale para
cheque especial e cartão de crédito.

o        Clientes precisam estar aten-
tos para juros e multas. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec), é preciso verificar se o
banco está propondo uma pausa no
contrato, sem cobrança de juros du-
rante a suspensão, ter cuidado com o
acúmulo de parcelas vencidas e a ven-
cer e perguntar se haverá impacto na
pontuação de crédito do cliente.

Financiamentos imobiliários da Cai-
xa

o        Caixa Econômica Federal
ampliou, de 90 para 120 dias, a pausa
nos contratos de financiamento
habitacional para clientes adimplentes
ou com até duas parcelas em atraso,
incluindo os contratos em obra. Quem
tinha pedido três meses de prorroga-
ção terá a medida ampliada automati-
camente para quatro meses.

o        Clientes que usam o FGTS
para pagar parte das parcelas do finan-
ciamento poderão pedir a suspensão
do pagamento da parte da prestação
não coberta pelo fundo por 120 dias.

o        Clientes adimplentes ou com
até duas prestações em atraso podem
pedir a redução do valor da parcela por
120 dias.

o        Carência de 180 dias para
contratos de financiamento de imóveis
novos.

Produtores rurais
o        CMN autorizou a renegociação

e a prorrogação de pagamento de cré-
dito rural para produtores afetados por
secas e pela pandemia de
coronavírus. Bancos podem adiar,
para 15 de agosto, o vencimento das
parcelas de crédito rural, de custeio e
investimento, vencidas desde 1º de
janeiro ou a vencer.


