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Nilson James

ALTA FLORESTA

As Árvores e as Aves de Alta Florest a
Prezada(o) Leitora(or), para lhe antecipar meu

assunto de hoje, vou apresentar três fatos das ár-
vores e aves de Alta Floresta: o primeiro a respeito
das araras, o segundo dos queros-queros e o ter-
ceiro dos tucanos.

O primeiro fato é o das araras. V.Sa. lembra-se,
ali, no final da Avenida Ludovico da Riva Neto, onde
se encontra o Machadão, já houve vários tocos de
coqueiro, bem no meio da avenida, altos e com ni-
nhos de arara. À tarde, à noitinha, muita gente, de
carro ou a pé, parava e, extasiadas, ficavam as pes-
soas contemplando casal de araras - elas são ca-
sadas e monogâmicas a vida inteira! - , lindas, gran-
des acima da cabeça da gente, às vezes com um
filhote num buraco abaixo. Pois bem, apareceu não
sei quem e arrancou todos os tocos, destruiu os
ninhos, matou as ararinhas e acabou com as ara-
ras que nunca mais enfeitarão as avenidas de Alta
Floresta.

O segundo fato é dos queros-queros. Como
V.Sa. sabe, o quero-quero é a ave da alegria de dia
e de noite: é lindo, é companheiro da gente, é um
guarda-costa da propriedade, anda em vários e es-
palha algazarra o tempo inteiro. No meu bairro, o
chamado J-4, em frente à Rodoviária, anos atrás,
havia muitos queros-queros. Hoje, o progresso - o
famigerado Progresso que devora a natureza! - su-
miu com as árvores e com o capim dos terrenos
vazios, roubando o espaço, o ninho e a vida dos
queros-queros. Em frente à minha casa, existe um
raro terreno livre onde estão uns casais de quero-
quero que logo, sem seu pedaço, sem comida e
sem ninho não sei para onde irão.

O terceiro fato, o dos tucanos. Só pode ser co-
nhecido, se V.Sa., prezada(o) Leitora(or), tiver a fe-
licidade de viver em Alta Floresta há mais de uns
vinte anos. Nessa época e antes, a gente via fre-
quentemente no céu e nas árvores de Alta Flores-
ta, tucanos, tanto os de bico grande quanto os de
bico menor, chamados de tucanos-cachorro, por

causa de seu piar semelhante ao latido do cão. Hoje,
há anos, não mais se tem notícia, de tucano em
Alta Floresta.

Desses três exemplos, pergunto: "Daqui a
quantos anos ainda haverá árvores e aves em Alta
Floresta?"

Claro: não se pode falar das árvores das ruas e
avenidas porque, mais de uma vez por ano, a
Energisa, de modo truculento e impiedoso, corta to-
dos os galhos quase até o tronco das árvores.

Nos quintais das casas, as árvores - sobretudo
os coqueiros com os cocos de preferida alimenta-
ção das araras - são vítimas de uma sede misterio-
sa e destrutiva por parte da quase totalidade de seus
donos.

Conclusão: os cães e gatos de Alta Floresta, hoje,
estão salvos. Protegidos por lei, são bem, muito bem
tratados.

Quanto às árvores e aves de Alta Floresta, infe-
lizmente acontece o contrário porque as árvores não
têm voz para gritar. Não só são maltratadas mas
também são dizimadas. Pior, são dizimadas pelos
próprios humanos que devem protegê-las. E, pelo
jeito, árvores e aves de Alta Floresta tendem a de-
saparecer sem que ninguém, nem particular e nem
poder público façam nada. Nem sequer não se fala
nada, a não ser quando aparece algum "iluminado"
que como eu, imitando João no deserto, grita sem
nenhum efeito.

Finalizando, fazer o quê?
Para dizer a verdade, prezada(o) Leitora(or), é

tanta coisa que pode e deve ser feito a respeito das
árvores e aves de Alta Floresta que não sei por onde
começar.

Enfim, assim mesmo, tenho a alegria de saber
que alertei a consciência de V.Sa., o que, aliás, não
é pouca coisa.

Prof. Dr. José Antonio Tobias
Diretor da Uniflor

Condutor embriagado é detido após
ziguezaguear pelas ruas

A Polícia Militar de Alta Floresta

realizou nesta terça-feira, dia 05 de
maio, a detenção de um homem por
embriaguez ao volante. Tudo come-
çou quando a Central de Operações
da PM (COPOM) recebeu várias liga-
ções anônimas vindas do bairro Jar-
dim das Araras com a informação de
que havia um veículo Fiat Pálio de cor
azul transitando em ziguezague pe-
las ruas do bairro.

Uma guarnição que estava de plan-

tão foi até o referido bairro e locali-
zou o veículo na Rua Gralha Azul,
ele foi abordado e no seu interior
estava apenas o condutor qualifica-
do como suspeito. Foi dada ordem
para que o mesmo descesse do
veículo e ao fazê-lo, o suspeito apre-
sentou dificuldade em manter-se
equilibrado e também exalava forte
odor aparentando ser bebida alco-
ólica. Diante do fato foi dada voz de
prisão ao condutor que foi levado até
a Central de Operações onde acei-

tou fazer o teste de alcoolemia o qual
deu como resultado 1,09mg/l, carac-
terizando crime.

O veículo encontra-se com a docu-
mentação regularizada, porém, foi re-
tido devido o suspeito não apresentar
alguém habilitado que pudesse retirar
o veículo. A CNH do suspeito também
foi apreendida. Após confecção do
Boletim de Ocorrências o suspeito foi
apresentado, sem lesões corporais, à
autoridade competente para serem to-
madas as providências cabíveis. (B.F)
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--------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------------------------------

A professora e sindicalista do Sintep/

MT, Marcia Blank, foi orientada sobre a ne-
cessidade de ficar em isolamento social por
15 dias devido à suspeita de ter contraído
o novo coronavírus. A professora da rede
estadual de ensino expôs, em sua rede so-
cial "facebook", o termo de declaração da
Secretaria de Saude que informou a neces-
sidade do isolamento.

Em entrevista para a reportagem do Jor-
nal O Diário, Marcia disse que decidiu pos-
tar a imagem para conscientizar a popula-
ção sobre a gravidade da pandemia que
começa a  a fe tar  d i re tamente  os
altaflorestense.

 "Essa foi a minha intensão, de alertar as
pessoas para gente se cuidar", disse ela.
Marcia informou que tem quadro de rinite
alérgica e a princípio, pensou que os sinto-
mas fossem apenas da alergia, após alguns
dias o quadro se agravou, foi quando ela
passou muito mal, sentindo falta de ar e fe-
bre.

Ela foi encaminhada para o Posto Ana
Nery, local de referência para atendimentos
de síndromes respiratórias. Após avaliada,
os sintomas enquadram como sendo da
covid-19. Logo em seguida, foi feita a reti-
rada de material genético para a realização
dos exames que deverão ter o resultado di-
vulgado em até 15 dias.

Marcia explicou que como as aulas já
estavam suspensas, não trabalhou nos últi-
mos dias, ela disse que foi apenas em su-
permercados, mas sempre utilizando más-
cara.

Marcia mora sozinha em Alta Floresta e
emocionada, ela disse que neste triste mo-
mento está contanto com a ajuda de ami-
gos que estão levando refeições até à gra-
de do seu portão. "Eu não tenho família aqui
em Alta Floresta, mas eu tenho as pessoas
que trabalham na escola comigo e que são
pessoas extraordinárias; muitas mensa-
gens de carinho, de afeto e de preocupa-
ção dos meus colegas e isso me fortalece",
disse ela. Marcia informou que a Secreta-
ria de Saude está fazendo o acompanha-
mento do seu quadro e ela recebe duas li-
gações por dia pela equipe para saber so-
bre o seu estado de saúde. Para controlar
os sintomas, Marcia está fazendo o uso de
alguns medicamentos prescritos. "Graças a
Deus estou me sentindo um pouco melhor",
frisou ela.

ALTA FLORESTA:
Professora/

sindicalist a está em
isolamento social por
15 dias com suspeita de

infecção do novo
coronavírus

Por Altair Nery

Sabe quando você tem um dia "terrível", daqueles
que você preferia que não tivesse acontecido e tem von-
tade de por fogo em tudo? Penso que o presidente da
Câmara Emerson Machado tenha tido uma quarta-feira
para riscar do calendário.

Mas como em tempos de globalização, mídias so-
ciais, rápida propagação de notícias (algumas fakes)
não é simples assim, Machado vai ter que lembrar do
6 de maio de 2020 por alguns anos, especialmente
porque está prestes a ser denunciado por um crime
ambiental, que não foi o "menor problema do dia" para
o edil.

Explico melhor.
Sabe aq uele caminhão que foi "generosamente"

cedido pelo vereador, ao preço (cessão com ônus não
é cessão) de uma "guaribada geral" às custas dos co-
fres públicos?

Pois bem, a 1ª Vara de Alta Floresta atendeu ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação
Civil Pública (ACP) e decretou a suspensão do "Termo
de Cessão de Veículo" firmado entre Machado e muni-
cípio, sob argumento de lesão ao erário ao utilizar pe-
ças pertencentes ao município, orçadas em aproxima-
damente R$ 10 mil, para consertar o caminhão pran-
cha Mercedes-Benz 1519, de propriedade do parlamen-
tar.

Por causa dessa "benesse" do vereador, ele e o pre-
fe i to Asie l  Bezerra t iveram decretados a
indisponibilidade de bens até o valor de R$ 20.970,42
e de R$ 31.455,63, respectivamente.

Contrariando o deputado federal Francisco Everardo
de Oliveira Silva, "pior que tá não fica", o vereador, ao
chegar ao final do dia resolveu fazer um foguinho para
acalmar os ânimos, talvez. Juntou folhas e lixo domés-
tico próximo à sua casa e mandou uma de Nero e
tascou um "foguinho inocente", que de inocente nada
tem porque afronta a legislação brasileira, a qual o le-
gislador ou, neste caso, "legislador", deveria saber se
tratar de crime.

Emerson Machado não teve nenhum controle sobre
entendimento do juiz da primeira Vara de Alta Flores-
ta, Tiberio de Lucena Batista e bem por isto, viu sua
vida política "pegar fogo" com a obrigação de devolver
dinheiro da "embonecada que deu carango ganhou" da
prefeitura.

Do mesmo modo, apesar de acreditar que se trata-
va de "coisa pôca", o foguinho inocente, não teve con-
trole do fogo, que atingiu umas madeiras que tinham
no lote lindeiro e, o fogo se3 alastrou.

O crime de Emerson Machado, está tipificado no
Codigo Penal e na Lei Ambiental.

No caso, não se trata de "suposto crime", porque
ele confessou pelas mídias sociais. Não quero acredi-
tar que ele tenha sido orientado por sua assessoria a
gravar o tal vídeo, mas verdade é que ele confessou o
crime.

Pelo crime, queimar o lixo, pode pegar até 5 anos
de prisão e ainda pode pagar multa pecuniária.

Não sei se há previsão para isso, mas deveria o
vereador ser responsabilizado também em repor o di-
nheiro gasto pelo Corpo de Bombeiros que teve que se
deslocar para evitar tragédia ainda maior, talvez tives-
se que pagar também pelo trabalho fora do horário do
delegado e dos policiais, mas isso já é utopia.

Por fim, e agora mudando de assunto:
Subiu para 22 o número de casos suspeitos do novo

Coronavírus em Alta Floresta, segundo o Boletim da
Secretar ia de Saúde.  De acordo o bolet im
Epidemiológico até o momento a cidade possui 68 no-
tificações, das quais 20 descartadas, 24 casos exclu-
ídos 22 são suspeitos e dois positivos, (um evoluiu para
cura).

Curioso ou não, o numero de casos suspeitos au-
menta justamente após a lei do libera geral, votada pela
Câmara de Vereadores, após proposta de ninguém me-
nos do que o Emerson Machado. Nesta caso, porém,
todos os vereadores assinaram embaixo. Não serve de
alento para Machado, mas, se esse numero disparar
nesta semana, o presidente autor da lei do libera geral
terá com quem dividir as chamuscas que eventualmen-
te surgirem.
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Campanha quer
arrecadar R$ 600 mil

para Hospit al
Regional de Alta

Florest a
------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA
------------------------------------------------------------------

A CDL de Alta Floresta através da CDL

Social firmou parceria com o Rotary Alta Flores-
ta Centro para apoiar a "Campanha Vamos
Salvar Vidas", com o objetivo de arrecadar fun-
dos financeiros para investir em equipamentos
e insumos para o combate a pandemia do novo
cononavírus (Covid-19) em prol ao Hospital Re-
gional Albert Sabin de Alta Floresta. A meta é
oferecer maior apoio e segurança à população
de Alta Floresta e região, e também a toda equi-
pe médica.

Neste momento de tantas informações
desencontradas e de incertezas no campo da
saúde e em manter ativa a nossa economia,
poder contribuir em nossa estrutura hospitalar
poderá salvar muitas vidas, principalmente da-
quelas muito próximas que um dia poderão ne-
cessitar de atendimento, essa ação de contri-
buir mesmo que seja pouco, somente assim ire-
mos atingir nossas metas.

Toda classe empresarial e setor do
agronegócio poderá fazer sua contribuição atra-
vés de depósito bancário na conta abaixo:

SICREDI
Agencia: 0818
Conta: 72.704-2
Rotary Clube de Alta Floresta Centro
CNPJ: 07.131.611/0001-18
 O objetivo de arrecadação é de R$

600.000,00 (seiscentos mil reais), para investir
em 20 leitos, sendo 10 leitos masculinos e 10
leitos femininos, e na manutenção de aparelhos
respiradores que estão desativados.

Toda prestação de contas será realizada con-
forme arrecadação diária e de investimentos
realizados com os recursos disponíveis através
do WhatsApp, que cada doador irá receber para
fazer o acompanhamento da movimentação fi-
nanceira, que será realizada com a maior trans-
parência possível.

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

A A Prefeitura Municipal

de Alta Floresta, na pessoa do
Sr. Prefeito Asiel Bezerra, as-
sinou no início da semana um
novo decreto (de número 084/
2020) que prevê a adoção de
medidas no âmbito da admi-
nistração pública direta e indi-
reta do município de Alta Flo-
resta, principalmente nas esco-

ALTA FLORESTA: Novo decreto mantém
suspensão das aulas até o fim de maio

las, faculda-
des, cursos
profissionalizantes
e autoescolas.

Conforme o
decreto, são
medidas tem-
porárias e
emergenciais
de prevenção
de contagio
p e l o
coronavírus

(COVID-19). Fica prorrogado a
suspensão até 31/05/2020 dos
atendimentos presenciais, nos
órgãos e Secretarias da Prefei-
tura Municipal, salvo os servi-
ços essenciais garantidos por
portarias dos Secretários das
pastas por exemplo: Assistên-
cia Social, Saúde, dentre ou-
tros. Ficam suspensas até 31
de maio de 2020 as atividades
escolares presenciais da edu-
cação infantil e de ensinos fun-
damental, médio e superior,
bem como as atividades que

-------------------------------------------
ADILSON ROSA
Seduc MT
-------------------------------------------

A Escola Estadual Vitória

Furlani da Riva, localizada no mu-
nicípio de Alta Floresta (a 803 qui-
lômetros ao norte da Capital) já
pode formar sua banda marcial.
É que no final de abril, a unidade
escolar recebeu 28 instrumentos
musicais que foram
disponibilizados pela Secretaria
de Estado de Educação (Seduc)
através do Projeto de Arte, Músi-
ca e Comunicação (Educarte).
Com os novos instrumentos, a
escola poderá viabilizar a forma-
ção de uma nova banda,

Com novos instrumentos musicais Escola
Furlani de Alta Florest a reativa banda p arada

há 20 anos

envolvam aglomeração de crian-
ças e adolescentes.

Já o funcionamento dos cur-
sos de autoescola (teoria e prá-
tica), cursos de informática, cur-
sos de ensino superior e pós-
graduação a distância, no caso
de aplicação de provas (moda-
lidade EAD), estão autorizados.
Fica autorizado ainda as ativida-
des dos credenciados junto ao
DETRAN/MT, em funções vincu-
ladas aos procedimentos de ha-
bilitação de condutores. Vale
ressaltar que apesar de confir-
mada a transmissão comunitá-
ria do novo coronavírus no muni-
cípio de Alta Floresta, as medi-
das previstas no Decreto 63 que
proibi a funcionalidade de algu-
mas atividades no município não
estão sendo adotadas. O coor-
denador da Vigilância
Epidemiológica de Alta Flores-
ta, Sidney Leal, afirmou que a
Secretaria Municipal de Saúde
aguarda orientação do Estado
para tomar alguma atitude.

Esgotados nossos recursos de localização
e tendo em vista encontrar-se em local não sa-
bido, convidamos a Sr.ª Angelica Andrade
Ferreira, portador do RG n° 268079-98 SSP/
MT, CPF 058.537.301-93, a comparecer em
nosso escritório, a fim de retornar ao emprego
ou justificar as faltas desde 06/04/2020, dentro
do prazo de 24 Hrs a partir desta publicação,
sob pena de ficar rescindido, automaticamen-
te, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482
da CLT.

Alta Floresta/MT, 06 de Maio de 2020
SALÃO EQUIPE CABELEIREIROS LTDA
CNPJ: 04.993.744/0001-05

EDITAL - ABANDONO DE EMPREGO

desativada na década
de 90. A satisfação é
tanta que o regente da
banda municipal de
Alta Floresta, Valmir
Teixeira, esteve na es-
cola para conferir os
instrumentos e colabo-
rar no início dos traba-
lhos, assim que o ano
letivo for retomado.

"A reativação da banda mar-
cial escolar era um sonho que
toda a comunidade escolar tinha.
E esses instrumentos vieram jus-
tamente para alavancar essa
nossa meta. A banda vai contri-
bui para o senso de
pertencimento do estudante jun-
to prática do civismo, além da
elevação do nome da escola jun-
to a sociedade", destaca o coor-
denador pedagógico da escola,
Cristiano de Oliveira Azevedo.

No entendimento do coorde-
nador, participar da banda pode
potencializar as capacidades
cognitivas do aluno contribuindo
para a melhoria da aprendiza-
gem.

O regente da banda municipal,

com experiência de mais de 20
anos, ressalta que a música tem o
poder de estimular os sentidos da
pessoa, além de promover uma
maior habilidade, compreensão de
representação no que se refere a cri-
ação musical. Ao trabalhar diversos
instrumentos, evidencia as habilida-
des do estudante.

"Além da questão de habilidade,
concentração, temos a disciplina na
hora de tocar o instrumento, e isso
vai refletir na sala de aula, dentro de
casa. A causadora de desses be-
nefícios é a aprendizagem musical
a participar. A escola está de para-
béns ao retomar a banda", come-
mora.

Os instrumentos musicais bene-
ficiaram 52 escolas estaduais. Tra-
ta-se de uma parceria entre a Seduc
e o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) do Mi-
nistério da Educação (MEC). As en-
tregas iniciaram em dezembro de
2019.

A banda marcial escolar faz par-
te do Projeto Educarte que enviou
para as escolas contempladas in-
formações para o desenvolvimento
das aulas utilizando os instrumentos
musicais.
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Alta Florest a: motorist a
envolvido em acidente
que vitimou 4 pessoas

tem alt a e vai para
cadeia

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

O
motorista
V a l d i r
S ique i ra
Júnior, de
28 anos,
envolvido
em um aci-
dente que
v i t i m o u
q u a t r o

pessoas no último domingo (03), na rodovia MT-208 em
Alta Floresta recebeu alta na terça-feira (05) do hospital
em que estava internado.

De acordo com o Delegado Vinícius Nazário, assim
que recebeu alta, ele foi encaminhado para a cadeia Pú-
blica de Alta Floresta.

O delegado adiantou ao Notítia Exata que durante as
investigações, a Polícia Civil descobriu vídeos dele inge-
rindo bebida alcoólica no dia em que ocorreu o acidente.

Ainda de acordo com o Delegado, Valdir foi ouvido e
nega que tenha consumido bebida alcoólica, ele afirmou
que não se recorda do acidente.

Questionado se o inquérito já foi finalizado, o delega-
do adiantou que tem até a próxima terça-feira (12) para
finaliza-lo.

No dia do acidente, foi ofertado ao motorista da Amarok
a possibilidade de realizar o teste de alcoolemia, o qual
foi recusado por Valdir Siqueira.

Faleceram no acidente Jacinto Faquinello, de 50 anos,
sua esposa Elizandra Aparecida de Freitas, de 34 anos,
o filho, de 7 anos e a sobrinha do casal, de 9 anos.

Outro Lado
Em entrevista na última segunda-feira (04), a TV Nati-

va, o advogado de defesa alegou que seu cliente não
havia consumido bebida alcoólica e que qualquer comen-
tário sobre o acidente seria precipitado.

Além disso, pontuou que seu cliente ficou abalado com
a situação e que devido a isso não retornou ao local onde
ocorreu o acidente, sendo internado em um hospital par-
ticular de Alta Floresta.

O advogado pontuou que Valdir irá colaborar com as
investigações.

MP de MT cria ´vale covid´ que cust ará R$ 680 mil por mês
-------------------------------------
PABLO RODRIGO
Gazeta Digital
-------------------------------------

O Ministério Público (MP)

de Mato Grosso passará a ter uma
espécie de 'vale covid' no valor de
R$ 1 mil para promotores e procu-
radores de Justiça e de R$ 500 para
servidores da instituição e

comissionados. Caso todos os ser-
vidores e membros do MP façam
adesão à nova verba de caráter
indenizatória, o custo mensal será
de  R$ 680 mil.

Atualmente o MP conta com 249
membros - promotores e procurado-
res de Justiça, e 862 servidores efe-
tivos e comissionados. A
implementação foi oficializada nes-
ta terça-feira (5) por meio de um ato
administrativo assinado pelo procu-
rador-geral de Justiça, José Antônio

Borges, e será mensal.
De acordo com o documento, a

ajuda de custos será apenas para
despesas com saúde e de caráter
indenizatório, "por meio de ressar-
cimento parcial, às despesas decor-
rentes de gastos relativos à saúde",
diz trecho do ato.

"A comprovação dos pagamen-
tos dar-se-á com a apresentação de
quitação de boletos bancários, reci-
bos e/ou notas fiscais emitidos pe-
las empresas operadoras de plano

ou seguro saúde, que contenham o
detalhamento mensal das despe-
sas", complementa o ato.

Para receber o 'vale covid', os
membros do MP terão que formali-
zar inscrição para pagamento do
benefício, em sistema eletrônico
disponibilizado pela Procuradoria
Geral de Justiça para essa finalida-
de, "e  declarar que não percebe
qualquer outra forma de auxílio ou
benefício dessa natureza; apresen-
tar comprovante de inscrição em pla-

nos ou seguros de saúde."
O benefício poderá ser suspenso,

caso o servidor se afaste para exer-
cício de mandato eletivo ou  afasta-
mento para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança em
Órgão ou Entidade dos Poderes da
União, dos Estados, Municípios e
Distrito Federal, sem ônus para o
MP, acompanhamento de cônjuge
por prazo indeterminado e sem re-
muneração, licença para tratar de in-
teresse particular.
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QUI - Mercúrio prossegue em seu signo e hoje forma sextil
exato com Netuno, dando carta branca para você realizar
seus sonhos e ideais. Essa influência astral positiva prome-
te facilitar a sua comunicação, além de revelar que a sua
mente deve ficar cheia de ideias e projetos para o futuro. A
Superlua em sua Casa 7 diz que é hora de buscar apoio de
pessoas da sua confiança

QUI – As preocupações com grana estão afetando
seu sossego ou tirando o seu sono? Então ouça os
recados da Lua Cheia, que a partir de hoje passa a
iluminar sua Casa do Dinheiro, clareando e fertilizan-
do suas ideias para arranjar soluções e alternativas.
Fixe a mente naquilo que mais deseja e encontrará o
melhor caminho para seguir.

QUI – O astral desta quinta poderia ser pouco animador para o
seu signo, visto que a Lua percorre seu inferno astral. Aconte-
ce que ela entra na fase Cheia no começo da manhã e em
seguida vai trocar bons aspectos com Netuno e Plutão, incen-
tivando sua boa vontade, capacidade de superação e seu lado
perceptivo. Ouça sua intuição e poderá resolver algumas ques-
tões de casa e família logo cedo.

QUI – Receba as energias vigorosas vindas da
Superlua de braços abertos, pois elas vão enviar po-
derosos estímulos para você realizar seus sonhos e
ideais. Em harmonia com Plutão e Netuno, a Lua Cheia
fortalece seu jeito batalhador, focado e inspirado. A
criatividade será uma importante aliada do seu signo
hoje e deve beneficiar todos os setores do seu Ho-
róscopo.

QUI – Brilhando soberana no Meio-Céu do seu Horóscopo, a
Lua Cheia manda as melhores vibrações para o seu signo se
destacar, mostrar competências e obter reconhecimento. O
sinal está aberto para você pode transformar um passatem-
po em negócio e ganhar dinheiro sem sair de casa. Ou pode
mergulhar na carreira e batalhar por melhorias no emprego–
os superiores estarão atentos ao seu desempenho, mesmo
que neste momento esteja trabalhando em home office.

QUI – A Superlua brilha no céu desta quinta-feira a partir
das 7h46, trazendo energias poderosas para você ir
atrás dos seus interesses e implantar um novo projeto
em sua vida. O cenário é favorável para as suas finan-
ças e podem surgir ótimas ideias para atrair um dinheiri-
nho: use a criatividade e busque novas formas de am-
pliar sua renda.

QUI – A protagonista do céu neste dia é a Lua, que ingressa
hoje cedo na fase Cheia e promete empoderar o seu signo.
Além de te fazer companhia, ela fica em sintonia com Netuno
e Plutão, realçando as principais qualidades escorpianas das
quais você tanto se orgulha. E tem mais: hoje os astros darão
uma força especial para os relacionamentos em geral. Aposte
na simpatia e no bom humor para trabalhar em equipe e fazer
bons acordos.

QUI – A Lua é seu astro regente e também sua maior aliada
nesta quinta-feira. Além de circular no ponto mais positivo do
seu Horóscopo, ela ingressa na fase Cheia no período da
manhã e atinge o pico de energia plena, blindando seu signo
e seu astral. Você terá muita criatividade e facilidade para
aprender coisas novas no trabalho e em suas atividades. Vai
sentir satisfação com os resultados dos seus feitos.

QUI – Se é de energia e ânimo que você precisa para colocar
seus planos em ação, a Superlua vai jogar no seu time e
enviará um baita incentivo para suas batalhas diárias. Ela
começa a brilhar no céu a partir das 7h46 e promete elevar
sua vitalidade física – os cuidados com a saúde vão surtir
resultados positivos.A fase será repleta de estímulos para o
seu bem-estar e você vai contar com disposição para tudo.

QUI – Mercúrio forma excelente aspecto com Netuno, favore-
cendo seus interesses profissionais e financeiros. É o mo-
mento de centrar forças em seus talentos e batalhar por suas
metas, especialmente as mais ambiciosas. O céu também
indica uma fase de mudanças no trabalho: preste atenção
nas oportunidades que podem surgir e avalie o que pode ser
mais vantajoso para sua carreira.

QUI – Se depender das energias poderosas que vão
chegar da Lua, seu signo tem tudo para sair do maras-
mo, sacudir a poeira e progredir a olhos vistos. A Lua
entra hoje na fase Cheia em sua 9ª Casa e promete um
belo estímulo para as suas esperanças. Sua fé se for-
talece, seus ideais retomam o impulso e você pode ter
muito a ganhar, ainda mais se investir em novas experi-
ências.

QUI – A Superlua Cheia brilha intensamente a partir das 7h46
e revela que o momento é dos mais benéficos para o seu
signo ampliar os contatos e os conhecimentos. Sua capaci-
dade de expressão e sagacidade estão no auge e, com
esses e outros dons, você tem tudo para se destacar. Use e
abuse da sua simpatia, inteligência e ideias engenhosas nesta
quinta.

O diretor de competições da Fe-

deração Mato-grossense de Futebol
(FMF), Diogo Carvalho, disse que
uma possível retomada do Campeo-
nato Estadual dependerá exclusiva-
mente do governo do Estado e das
prefeituras com representantes na
segunda fase da competição. O diri-
gente ressalta que a liberação cabe
às autoridades de saúde como Minis-
tério da Saúde.

O Estadual entraria na segunda
fase com Cuiabá, Operário Várzea-
grandense, União de Rondonópolis,
Sinop, Nova Mutum, Dom Bosco,
Poconé e Luverdense brigando por
vagas à semifinal. Donos das piores
campanhas na primeira fase,

Volta do Mato-grossense depende
das prefeituras, diz diretor da FMF

RESUMO DAS
NOVELAS

Jacira pede a Piatã que guar-
de segredo sobre o namoro.
Ferdinando observa o casal
escondido na mata. Matias
leva um exemplar do jornal
para Sebastião, e Cecília se
preocupa com a reação do pai
e de Avilez ao ler seu artigo.
Dom Pedro pensa em não re-
ceber a comitiva vinda de São
Paulo. Chalaça se surpreen-
de com a presença de
Domitila e Benedita na corte
e é obrigado a levá-las ao en-
contro de Dom Pedro.
Thomas percebe a tensão de
Chalaça ao observar a aman-
te. Benedita tem um encontro
com Dom Pedro. Thomas
ouve a conversa de Chalaça
com Domitila. Cecília tenta
alertar Libério sobre a repre-
sália contra o jornal, mas é
impedida por Matias. Avilez e
seus soldados destroem o
jornal. Domiti la manipula
Chalaça para conseguir co-
nhecer Dom Pedro. Jacira co-
menta com Piatã que viu um
espírito na mata, e os dois
decidem investigar.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Leila avisa a Lu que não poderá
registrar o passeio de Eliza, pois
fará uma reportagem sobre o
acidente do morro Tamanduá. Zé
Pedro avisa aos moradores da
comunidade que a Bastille os
indenizará por suas perdas.
Leila elogia Jonatas para Socor-
ro. Sob pressão de Hugo e
Dorinha, Carolina assume que
namorou o dono do bar em sua
juventude. Com a intenção de
aproximar os dois, Jojô empurra
Eliza para o mar, e Arthur a res-
gata. Carol se entristece ao ver
a divulgação de um vídeo de
Eliza, Arthur e Jojô juntos.

Pereirinha convence Griselda
a deixá-lo em sua antiga casa.
Danielle leva Pedro Jorge
para a audiência de tutela.
Danielle confirma que Beatriz
tinha um relacionamento com
Guilherme. Antenor tenta con-
vencer Griselda a contratar
Íris. Carol fica nervosa quan-
do Vilma pergunta para Letícia
por que ela procurou Juan
Guilherme. Patrícia anuncia a
Antenor que está grávida e se
decepciona com a reação do
namorado. Patrícia procura
Renê. Renê e Patrícia desco-
brem que Crô dopou Tereza
Cristina.

Araguaia e Mixto foram rebaixa-
dos à Segunda Divisão do pró-
ximo ano.

Cada município tem sua reco-
mendação própria para o com-
bate contra o coronavírus. Se-
gundo Diogo Carvalho, a reali-
dade de cada cidade é diferen-
te da outra.“Para voltarmos (Es-

tadual) é preciso de autorização
das autoridades de saúde. Do go-
verno do Estado e das prefeituras
municipais. É preciso ter cautela
para tomarmos qualquer decisão a
respeito do campeonato”, disse o
dirigente, lembrando que as alterna-
tivas são dar por encerrado ou en-
tão a sequência do Campeonato
Mato-grossense.

Dos oito times classificados ao
mata-mata, apenas Cuiabá, Operá-
rio Várzea-grandense, União e
Luverdense tem calendário. Já os
demais já teriam encerrados as ati-
vidades neste primeiro semestre.
Inclusive, os contratos profissionais
dos jogadores já chegaram ao fim.(A
Gazeta)

As provas de ciclismo internacional

voltarão a acontecer em agosto, com tér-
mino em 8 de novembro. Nesta terça (5),
a União Ciclística Internacional (UCI) anun-
ciou o calendário atualizado das etapas
de ciclismo para 2020.

A temporada terá 25 provas e algu-

Provas de ciclismo mundial volt am
a acontecer em agosto

mas delas deverão ter período de rea-
lização coincidentes, por conta das
poucas datas disponíveis. Isto deve
acontecer em etapas tradicionais
como o Tour de France, Giro d'Italia e
Volta da Espanha. Estas competições
duram vários dias. Na Itália, por exem-
plo, será disputada entre 3 e 25 de ou-
tubro. Já a famosa prova espanhola
acontecerá entre 20 de outubro e 8 de
novembro.

A previsão é que muitos atletas vão
optar por provas que durem apenas um
dia. As provas do ciclismo estão para-
lisadas pela UCI desde o dia 15 de
março por conta da pandemia do novo
coronavírus (covid-19).(Agência Bra-
sil)
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Prefeitura irá
entregar mais de
1.000 Títulos

Definitivos

MORADIA

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

A administração municipal de Guarantã

do Norte inicia na próxima segunda-feira, 11,
a entrega dos títulos dos lotes urbanos dos
loteamentos que foram implantados de forma
irregular.

Pelas medidas adotadas o município assu-
me as responsabilidades com a infraestrutura
e a recuperação das áreas ambientes dos re-
feridos loteamentos. O município declarou a
ação sendo de interesse social. Os proprietá-
rios que possuam um único terreno, que este-
jam cadastrados nos Programas Sociais do
Governo Federal ou que possuam renda infe-
rior a um salário e meio, terão os custos da
titulação isentos de pagamento. Os demais
poderão parcelar os valores em até 18 meses.

O Coordenador de Regularização, Lourival
Francisco do Reis, explicou que neste primei-
ro momento serão entregues os títulos do Bair-
ro 13 de Maio e Jardim Guaranorte. Em qua-
renta dias serão disponibilizados os títulos dos
Bairros, Ouro Verde e Cristo Rei, com quaren-
ta e cinco dias ficam prontos os títulos do Bair-
ro Santa Marta II, os títulos do Bairro Boa Es-
perança deverão ficar pronto em sessenta
dias. O Bairro Maranata está sendo refeita a
documentação e assim que estiver pronta de-
verá também ser entregue.

Considerando que não deve haver aglome-
rações, a partir da próxima segunda-feira o
setor de tributação do município estará ligan-
do via telefone aos proprietários e agendando
os horários para atendimento. Serão entregues
a partir do próximo dia 11, os títulos do Bairro
13 de Maio e Jardim Guaranorte.

"Esse é um sonho muito aguardado pelos
proprietários de lotes urbanos de nossa cida-
de. Com o título na mão muitos poderão
viabilizar financiamentos para construir ou
mesmo para reformar ou ampliar suas propri-
edades. Isso significa dignidade, significa de-
senvolvimento, isso certamente vai contribuir
para  retomarmos a normalidade da nossa
economia e fortalecer a geração de empregos
e renda em nossa cidade." Comentou o pre-
feito Érico.

Secretaria confirma mais nove casos de
coronavírus em Nova Mutum

---------------------------------------
SÓ NOTÍCIAS
---------------------------------------

A secretaria de Saúde

atualizou para 17 o número de
casos testados positivos para
o Covid-19. Somente nesta
terça-feira, foram confirmados
nove novos casos, sendo oito
através de testes rápidos
imunológicos feitos na rede
privada e um através de exa-
me realizado pelo laboratório
central (Lacen). Este último
caso é morador de Várzea
Grande que está em viagem a
trabalho em Nova Mutum.

COVID-19

Apiacás e outros 10 municípios pedem
situação de calamidade pública financeira

devido ao COVID-19

---------------------------------------
Editoria com Assessoria AL
---------------------------------------

Onze municípios mato-

grossenses, de um total de
141 cidades, encaminharam
para a Assemble ia
Legislativa ofícios declarando
as cidades em situação de
calamidade pública financei-
ra em razão de impactos
socioeconômico-financeiros
decorrente da pandemia do
novo coronavírus - Covid-19.

Os ofícios foram aprova-
dos pela Comissão de Cons-

tituição e Jus-
t iça e Reda-
ção (CCJR)
durante a vi-
gés ima reu-
nião extraordi-
nária remota
real izada na
manhã de hoje
(5).  Os docu-
mentos se-

guem para apreciação dos
parlamentares em Plenário
e, caso aprovados, serão
encaminhados ao governa-
dor Mauro Mendes (DEM).

Os 11 municípios que en-
caminharam os ofícios à
Assembleia Legislativa são:
Al to Taquar i ,  Apiacás,
Aripuanã, Campos de Júlio,
Cana Brava do Nor te,
Confresa,  Curvelândia,
Nova Olímpia, Pontes e
Lacerda, Poxoréo e São
José dos Quatro Marcos.

Após a confirmação pelo
governador Mauro Mendes

APIACÁS

Segundo a secreta-
ria, parte destes casos
registrados nesta ter-
ça-feira estão relacio-
nados a pessoas que
tiveram contato direto
ou indireto com o ho-
mem de 47 anos, que
faleceu no último do-

mingo em Sinop (estava na
UTI) e onde foi sepultado.
Entre os novos pacientes,
apenas o morador de Várzea
Grande está hospitalizado.
Conforme a prefeitura, o caso
dele será contabilizado no
relatório do município vizinho
de Cuiabá.

A secretária de Saúde,
Anke Schwabe afirmou que a
prefeitura e o Comitê de
Enfrentamento ao Novo
Coronavírus tratam cada caso
com a maior seriedade e
transparência possível.

"Podem ter certeza que
nenhum caso será encoberto,

tratamos desse tema com ex-
trema seriedade. Nossa total
atenção está em preservar a
vida de nossa população", des-
taca.

A secretária defendeu, ain-
da, o distanciamento, uso de
máscaras, cuidado com a higi-
ene e pediu que seja evitada a
aglomeração de pessoas. "Se
todos nós entendermos a gra-
vidade dessa doença e tomar-
mos os cuidados necessários,
saindo de casa apenas para o
necessário vamos quebrar essa
curva de casos, por isso faze-
mos esse alerta", observa.

Na última quinta-feira (30), o
prefeito Adriano Pivetta, confir-
mou a compra de mil testes rá-
pidos para covid-19.

A aquisição está sendo feita
por meio da secretaria munici-
pal de Saúde, através de com-
pra emergencial de legislação
instituída nesse período de
pandemia.

de calamidade pública finan-
ceira, de acordo com o depu-
tado Sílvio Fávero (PSL), os
municípios não precisam fazer
licitações para a compra de
produtos durante o período de
combate à Covid-19.

A preocupação agora é
para que quando aprovados os
pedidos, os municípios te-
nham o cuidado para evitar
superfaturamentos.

"É preciso cuidado para
que não tenha
superfaturamento. Esta é mi-
nha preocupação. Mesmo o
Tribunal de Contas do Estado
e o Ministério Público sendo
os órgãos competentes para
as fiscalizações, o Parlamen-
to estadual precisa ficar aten-
to às licitações feitas pelas
prefeituras para depois não
sermos cobrados como cúm-
plices, caso aconteça desvio
de finalidade dos recursos"
explicou o deputado Sílvio
Fávero.
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"COISA PÔCA, GENTE"
Emerson Machado é preso por crime ambient al em Alta Florest a

Opresidente da Câma-

ra de Alta Floresta, vereador
Emerson Machado foi preso
no início da noite desta quar-
ta-feira, 6, acusado de come-
ter crime ambiental, ao atear
fogo numa área próxima à sua
residência. Acionada por po-
pulares, a Polícia foi até o lo-
cal e, segundo relatos de vizi-
nhos, ele teria assumido a au-
toria do crime, sendo em se-
guida encaminhado à Dele-
gacia Municipal de Polícia
Civil, aonde foi ouvido pelo de-
legado Vinicius Nazário e em
seguida, liberado.

Pouco depois, através das
redes sociais, Machado as-
sumiu a autoria do incêndio,
diminuindo porém a
consequência de seu ato. "Al-
gumas pessoas me ligaram
aqui perguntando se eu esta-
va na delegacia, não eu es-
tou na minha casa, tá?", ini-
ciou a postagem, para em
seguida revelar, "aconteceu
um negócio aqui em casa,
que fui queimar um lixo, papel
velho, acabou o fogo pulando
numas tábuas aqui", afirmou,

Polícia Civil entrega fuzis e submetralhadoras p ara delegacias de 13
regionais do est ado, incluindo Alta Florest a

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

A Diretoria-Geral da Po-

lícia Civil realizou, na tarde de
terça-feira (05.05), a entrega
de 45 armas entre fuzis e
submetralhadoras, que foram
distribuídos para Delegacias
Regionais de todo estado. O
armamento que antes era uti-
lizado pela Gerência de Ope-
rações Especiais (GOE), da
Polícia Civil, foi devolvido à
instituição para ser utilizado

em outras
unidades.

A devo-
lução dos
fuzis e
submetralhadoras
foi possível
após o Ter-
mo de Ajus-
tamento de
C o n d u t a
(TAC) do

Ministério Público Estadual
(MPE), por meio do promotor
Mauro Zaque, da 11ª Promo-
toria de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público e da Pro-
bidade Administrativa da Ca-
pital, que destinou R$ 200 mil
à Polícia Civil para a compra
de 27 fuzis T4 calibre 556 da
marca Taurus, que serão utili-
zados pela GOE. No total, são
45 armas, sendo oito fuzis
5,56 mm e 37
submetralhadoras que foram
distribuídas para outras unida-
des da Polícia Civil. As armas
devolvidas foram destinadas a

delegacias das Regionais de
Cuiabá, Várzea Grande, Alta
Floresta, Cáceres, Guarantã
do Norte, Juína, Nova Mutum,
Pontes e Lacerda, Primavera
do Leste, Rondonópolis,
Sinop, Tangará da Serra, Vila
Rica e para algumas unidades
da Diretoria de Atividades Es-
peciais.

Na terça-feira (05), o dele-
gado-geral, Mário Dermeval
Aravechia de Resende, reali-
zou a entrega de 27 delas, para
delegados e representantes
das Delegacias Regionais do
interior do estado e da região
metropolitana, no auditório da
Diretoria-Geral da Polícia Civil.
As outras 18 armas foram en-
tregues em data anterior para
as unidades beneficiadas.

 De acordo com Mário
Resende, a renovação bélica
da instituição, através da com-
pra das novas armas e a
redistribuição do armamento
de alto padrão para outras uni-
dades da Polícia Civil, foi pos-

sível graças o desenvolvimen-
to de projetos bem elaborados
que mostram as necessida-
des dos policiais.

"É uma entrega simbólica
que fazemos questão de re-
gistrar, para demonstrar a for-
ça da Polícia Civil, que mes-
mo diante de todas as dificul-
dades têm buscado adquirir
armas de qualidade para ins-
tituição. Com a aquisição dos
novos fuzis, que atenderão
perfeitamente os trabalhos da
GOE, foi possível fazer a
redistribuição dessas armas
que estavam subutilizadas
pela unidade. São armas no-
vas, algumas delas que nun-
ca foram utilizadas", disse o
delegado-geral.

 Assim como as delegaci-
as de 13 regionais do estado,
a redistribuição do armamen-
to beneficiou outras unidades
da Diretoria de Atividades Es-
peciais (DAE) - da qual a GOE
faz parte - como a Gerência
de Combate ao Crime Orga-

nizado (GCCO), Delegacia de
Repressão a Entorpecentes
(DRE) e Gerência Estadual de
Polinter e Capturas, que tam-
bém foram contempladas
com novas armas.

O diretor da DAE,
Fernando Vasco Spinelli
Pigozzi, destacou o desempe-
nho do delegado da GOE,
Ramiro Mathias Queiroz, jun-
to à diretoria da Polícia Civil,
que resultou na aquisição do
novo armamento, assim como
na devolução das armas e dis-
tribuição para outras unidades
da instituição.

"É preciso enaltecer o tra-
balho do gestor da GOE que
demonstrou liderança e visão,
conseguindo através de um
projeto bem elaborado realiza-
do junto a Diretoria da Polícia
Civil, mostrar ao Ministério Pú-
blico, a necessidade da unida-
de de trocar suas armas para
melhor capacidade
operacional dos seus opera-
dores", disse o diretor.

dizendo que nesta quinta-fei-
ra irá filmar o resultado e pos-
tar no seu canal na internet.
Porém, Machado minimizou
as suas ações, "coisa pouca
gente, mas é assim mesmo
né, aí eu tava apagandoo fogo
com a mangueira, já tava no
jeito lá mas o bombeiro veio,
ajudou pagar, a policia veio
também, acho que teve al-
guém que falou que tava pe-
gando fogo".

Na mesma gravação, Ma-
chado confirma que foi enca-
minhado à delegacia para
prestar esclarecimentos à po-
lícia, mas fez um "agradeci-
mento de coração" ao dele-
gado Vinicius Nazário "que
me atendeu muito bem, ao
pessoal da delegacia que me
atendeu com muito carinho,
com muito respeito, agrade-
ço de coração, dei minha ver-
são, me ouviram, ouviram
também o corpo de Bombei-
ros. To em casa", explicou,
porém, não deixou de ironizar
a situação, "quem vê assim
pensa que eu coloquei fogo
na Amazônia", disse, sentin-
do-se perseguido, sem entre-
tanto, dizer o nome de seus
perseguidores.

É CRIME - o Vereador
Emerson Machado, por ser
vereador, ainda mais sendo o
presidente do Legislativo, de-
veria saber que, "queimar lixo
doméstico" é crime e recebe
esse tratamento em ao me-
nos dois institutos legais do
país. O artigo 54 da Lei 9.605
(conhecida como Lei de Cri-
mes Ambientais) diz que é cri-
me: "Causar poluição de qual-
quer natureza em níveis tais
que resultem ou possam re-
sultar em danos à saúde hu-
mana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a
destruição significativa da flo-
ra, com pena  de reclusão, de
um a quatro anos, e multa.

No mesmo dispositivo, se
o crime "tornar uma área, ur-
bana ou rural, imprópria para
a ocupação humana;  causar
poluição atmosférica que pro-
voque a retirada, ainda que
momentânea, dos habitantes
das áreas afetadas, ou que
cause danos diretos à saúde
da população", dentre outros,
amplia o tempo de prisão, "de
um a cinco anos".

Já o artigo 250 do Código
Penal, fala do crime de incên-
dio: "Causar incêndio, expon-

do a perigo a vida, a integri-
dade física ou o patrimônio de
outrem", portanto, se de den-
tro do quintal uma pessoa
queimar algo (lixo, por exem-
plo, como fez o vereador) e o
fogo se alastrar atingindo
patrimônio alheio, haverá o cri-
me de incêndio na forma
culposa - "por imperícia, ne-
gligência ou imprudência", a
depender do caso.

No caso, o vereador, por
ser legislador , nunca poderá
sugerir "imperícia", vez que
deveria ser qualificado para
tal. Negligente e imprudente é
o mínimo que se pode qualifi-

car, até porque, depois de ter
gravado vídeo assumindo o
seu crime, não poderá abdi-
car para si outra versão, por
exemplo, "não fui eu".


