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ALTA FLORESTA

Durante rondas, Polícia Milit ar captura
suspeitos de est arem traficando drogas em

Alta Florest a
-------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------

Uma guarnição da PM re-

alizava rondas na Rodovia MT
208 quando deparou-se com
os suspeitos saindo do Bairro
Jardim Europa em uma moto-
cicleta Factor de cor preta e
ao tentar fazer abordagem na
dupla, o condutor tentou fugir
não obedecendo os sinais de
parada emanadas pela guar-
nição, somente na Avenida
Perimetral Rogerio Silva o con-
dutor parou a motocicleta.

Em busca pessoal foi loca-
lizada com o suspeito uma
substancia análoga a maco-
nha (não informado a rela
quantidade no BO) e substân-

cia análoga a pasta base de
cocaína. A motocic leta
Factor utilizada pelos sus-
peitos estava com documen-
tação em atraso e não tinha
placa de identificação e foi
tomada as medidas admi-
nistrativas cabíveis. Os sus-
peitos foram conduzidos
para a Delegacia, sem le-
sões corporais, para as de-
mais providências.

Lesão corporal é regis-
trada entre familiares que
residem no Bairro Boa
Nova III

A Polícia Militar registrou
na última quinta-feira, 07 de
maio, uma ocorrência de le-
são corporal no Bairro Boa
Nova III. Segundo informa-
ções prestadas pela vítima,
seu irmão (suspeito) o teria

agredido com um pedaço de
pau (cabo de vassoura) que o
atingiu na altura do peito, cau-
sando lesão. No local dos fa-
tos, a guarnição da PM encon-
trou a vítima e o suspeito. Após
Verificar os ferimentos, a víti-
ma foi levada para atendimen-
to médico, onde ficou sob cui-
dados.

O suspeito afirma que fora
provocado em sua residência,
uma vez que atiram pedras no
telhado da sua casa e quando
foi verificar o ocorrido a vítima
teria 'tomado as dores'. A dis-
cussão evoluiu para luta corpo-
ral que, por sua vez, resultou na
lesão corporal da vítima. Am-
bos os envolvidos foram apre-
sentados para a autoridade
policial para as providencias
que o caso requer.

Polícia recupera moto Bis que havia sido
furt ada de dentro do pátio de uma igreja em

Alta Florest a

A Polícia Militar registrou

na noite da última quinta-feira,
dia 07 de maio, um furto de
uma motocicleta que estava no
pátio de uma igreja localizada
no setor J em Alta Floresta. A

vítima, um ho-
mem de 47
anos, relatou a
PM que dei-
xou a motone-
ta Honda Bis
de cor branca,
com placas
QCQ 7247, no
local por volta
das 19h00 e
ao sair do cul-

to para se deslocar para sua
residência a moto já não es-
tava mais no local.

Os policiais então pedi-
ram as imagens do sistema
de monitoramento de segu-
rança da igreja, momento em

que visualizaram quando duas
mulheres saiam com a moto por
volta das 20h30, no entanto, na-
quele momento não foram reco-
nhecidas. A reportagem do Jor-
nal O Diário apurou junto aos fa-
miliares e amigos da vítima, que
as mulheres estavam
encapuzadas no momento do
furto. Já na manhã desta sexta-
feira, dia 08, a Polícia Militar lo-
grou êxito em encontrar a moto-
cicleta. Até o final da manhã de
sexta-feira, a moto estava no
pátio do COPOM. A informação
é de que duas irmãs menores,
de 13 e 15 anos, foram apreen-
didas suspeitas de terem prati-
cado o furto. (B.F)
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------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
------------------------------------------------------------------

 Uma

s i t u a ç ã o
preocupante
deu o que
fa lar  na
s e m a n a
p a s s a d a
em Al ta

Floresta, a informação era de que algumas
cidades de Mato Grosso estariam "exportan-
do" pessoas através de ônibus para o muni-
cípio de Alta Floresta e algumas destas pes-
soas estariam com suspeita da covid-19.  A
Secretaria Municipal de Saúde soube de
mais um caso na quinta-feira, dia 07. Um
senhor de 80 anos que não tem família em
Alta Floresta relatou que inicialmente veio do
município de Cáceres, neste local, ele relata
que foi colocado em um ônibus que o deixou
no município de Sinop ficando no terminal ro-
doviário daquela cidade, lá uma outra pes-
soa comprou passagem e o mandou para
Alta Floresta. Populares que estavam na
Rodoviária acionaram a saúde pública, in-
formando sobre a chegada de um andarilho.

Foi verificado que o homem estava com
febre e apresentava sinais de síndrome
gripal, diante disso, a equipe de saúde en-
caminhou o senhor até a UBS Ana Nery, lo-
cal de referência para casos de síndromes
gripais, onde realizou exames e também
coleta de material para teste do novo
coronavírus. Atualmente ele está em isola-
mento em um local alugado pela Prefeitura
Municipal, e ficará lá até sair o resultado.
Este local, segundo o coordenador da Vigi-
lância Epidemiológica, Sidney Leal, será
destinado para essas pessoas que eventu-
almente estão em vulnerabilidade social,
uma vez que, segundo Sidney, vai acontecer
de mais andarilhos virem para Alta Floresta,
o trabalho neste caso será tentar achar os
familiares a qual a pessoa pertence para
então encaminhar os moradores de rua para
as cidades de origem.

Lembrando que a Assistência Social do
município dará todo apoio neste serviço.
Sobre a situação de que pessoas da própria
prefeitura dos municípios estariam enviando
os andarilhos para Alta Floresta, Sidney não
confirmou a informação, mas frisou que já
passou a situação para o Secretário de saú-
de, Marcelo Costa, o qual tomará as devi-
das providências.

Secretaria de Saúde
mont a local p ara que

andarilhos com
suspeit a de covid-19,

vindos de outras
cidades, fiquem em

isolamento

11 mil mortos no país. 10 mil apenas nos
últimos 30 dias. Se isto não for motivo para
preocupação, não sei mais o que é.

Aparentemente, e isso me parece claro,
o povo não está entendendo muito bem o
problema que as grandes cidades do pais
está atravessando, mas que a cada dia se
avizinha de nós que moramos em centros
menores.

Ontem, primeiro final de semana de
"lockdonw" no estado do Pará (na capital e
outras 9 cidades ao entorno de Belém), pa-
recia "dia normal". Uma foto que estampa a
capa do Jornal O Globo de hoje, mostra um
aglomerado de gente que parece aquele tú-
nel da chegada à Arena Corinthians em dia
de clássico contra o Palmeiras. Pessoas se
acotovelando, gente tentando conseguir o
melhor  lugar para andar em meio à multi-
dão. Estava assim ontem em uma determi-
nada feira na capital paraense.

Gente, o Pará é logo ali. Estamos há 200
km da divisa.

Os casos de contaminação estão subin-
do diariamente em números assustadores.
No país são mais de 160 mil pessoas conta-
minadas, com mais de 11 mil mortos.

No Mato Grosso, já são 519 casos confir-
mados da doença com 18 mortos.

Em Alta Floresta não morreu ninguém de
Covid-19, graças a Deus, também temos
apenas dois casos confirmados, mas o nu-
mero de notificações sobe todos os dias, já
são mais de 90. O numero de suspeitos su-
biu de 9 para 21 apenas de sexta-feira, 8
para sábado, 9. É ou não é para se preocu-
par?

Entretanto, é bom que saibamos, que
quando a coisa começa a "apertar" nos gran-
des centros, a população começa a migrar
para lugares "mais seguros". Não estamos
salvos. Por isso não podemos relaxar.

Mudando de assunto
Neste final de semana mais um grave aci-

dente ceifou a vida de uma moradora da ci-
dade. Uma jovem mamãe de três crianças,
morreu a caminho do trabalho. Ela era téc-
nica de enfermagem e estava a caminho de
seu plantão.

Em uma semana, o numero de mortos por
acidente chegou a 6.

Independente da necessidade de se apu-
rar as causas deste e dos outros acidentes,
o que tem que ser feito, é muito necessário
que as pessoas redobrem as atenções e que
as autoridades reforcem as campanhas de
orientação à populares, além de realizarem
serviços de prevenção, especialmente nos
finais de semana.

Ainda que não seja possível fazer relação
à questões como, bebida alcoolica, nos aci-
dentes acima, pois isto cabe à polícia, on-
tem, por exemplo, um motoqueiro, que se-
gundo a polícia estava alcoolizado, caiu de
moto com duas crianças na carona.  E como
diz a senhora minha mãe, dona Joana, "cau-
tela e caldo de galinha" não fazem mal a nin-
guém.

Por Altair Nery

Imagem Ilustrativa
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-------------------------------------------
ASSESSORIA
-------------------------------------------

O A pandemia do novo

coronavírus (Covid-19) tem afe-
tado a população em geral,
principalmente a economia bra-
sileira. Diante desse cenário,
uma equipe de professores do
Instituto Federal de Mato Gros-
so (IFMT) Campus Alta Flores-
ta está realizando uma pesqui-
sa on-line com o objetivo de
identificar os impactos do con-
texto de pandemia nas empre-
sas. "Através dessa pesquisa
poderemos ajudar com estraté-
gias de gestão", explica a pro-
fessora Priscila Machado.

O IFMT pretende contribuir
com as empresas, independen-
te do segmento, do porte ou
tamanho, para questões de so-
brevivência após a pandemia.
Desse modo, esta pesquisa
terá uma contribuição para di-

versas disciplinas e para
ações de extensão, como
capacitação, palestras,
mentoria, por exemplo, pesqui-
sa e ensino do campus Alta
Floresta.

O questionário pode ser res-
pondido em aproximadamen-
te 10 minutos. A coordenação
da pesquisa assegura que to-
das as informações prestadas
pelas empresas serão utiliza-
das de forma totalmente sigi-
losa. Os dados serão analisa-
dos de forma agregada, e uti-
lizados única e exclusivamen-
te para fins científicos. Em ne-
nhum relatório ou documento
serão divulgados quaisquer
dados individuais ou parciais
das organizações participan-
tes ou a identificação dos
respondentes.

Para participar da pesquisa
basta acessar o link: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1 FA I p Q L S f H D z e n F W T

W6YLfUp1vemF0FJ09dOpw
R s 4 M c o 6 2 a c 3 9 O S 6 P E g /
viewform, preencher todos os
questionários e enviar o relatório
para finalizar a pesquisa. Para
maior esclarecimento, caso te-
nham dúvidas, entrar em contato
com o professor Lenoir
Hoeckesfeld, coordenador da
pesquisa, ligando para (49) 9
9197-5903 ou através do e-mail:
lenoir.hoeckesfeld@alf.ifmt.edu.br,
ou com a professora Priscila Ma-
chado através do e-mail:
priscila.machado@alf.ifmt.edu ou
ligando no número (66) 99209-
3921.

O questionário deverá ser res-
pondido até o dia 10 de maio,
domingo. No final do questioná-
rio é optativo, àquelas empresas
que têm o interesse em receber
o resultado, podem estar deixan-
do o e-mail. O gestor ou propri-
etário da empresa deve prefe-
rencialmente responder o ques-
tionário.

Alta Florest a: SIMENORTE e CIPEM realizam
entrega de máscaras faciais p ara

colaboradores de indústrias associadas

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

O Sindicato dos Madeirei-

ros do Extremo Norte de Mato
Grosso (SIMENORTE), em par-
ceria com o Centro das Indústri-
as Produtoras e Exportadoras
de Madeira do Estado de Mato
Grosso (CIPEM), iniciou essa
semana a entrega de 700 (sete-
centas) máscaras de pano,
como barreira física de proteção
contra a COVID-19 para os co-
laboradores pertencentes às in-
dústrias associadas ao

SIMENORTE.
O Ministério da

Saúde divulgou ori-
entações sobre o
uso de máscaras
para ajudar na pre-
venção contra o
novo coronavírus, a
utilização dos mo-
delos de pano, que
também funcionam
como barreiras na

propagação da doença. Des-
ta forma, os equipamentos
para proteção dos profissio-
nais de saúde, que trabalham
na assistência às pessoas
doentes, ficam destinados a
este fim.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, desde o início
da pandemia provocada pelo
coronavírus, uma corrida mun-
dial em busca de máscaras de
proteção fez com que elas su-
missem das prateleiras.

Seguindo o Plano de Ação
estabelecido pelo Sindicato,
essa é uma das medidas que
atende ao Decreto 437/2020

do governo do Estado de Mato
Grosso, que tornou o uso obriga-
tório de máscaras de pano, nas
ruas e locais públicos a partir do
dia 13 de abril.

Essa é uma ação específica
para prevenção da propagação
da COVID-19, seguindo o tema
da Campanha "Eu cuido de você.
Você cuida de mim".

O acessório foi produzido a
pedido do CIPEM, é lavável, per-
mitindo a reutilização, contêm
duas camadas de tecido de ma-
lha de algodão penteado, com
170g por m2, e suporte elástico
para prender nas orelhas.

A proposta é diminuir ao máxi-
mo os riscos de contaminação
pela COVID-19.

Segundo o Presidente do
SIMENORTE, Ednei Blasius, "o
setor madeireiro tem seguido to-
das as orientações das autorida-
des de saúde, incentivando o uso
do acessório, cumprindo a risca
o Decreto do governo do Estado."

O setor tem conscientizado os
colaboradores sobre todas as
medidas de prevenção.

Alta Florest a: IFMT realiza pesquisa de
diagnóstico sobre o imp acto da p andemia

nas empresas
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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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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

CLASSIFICADOS / PUBLICIDADE LEGAL

JORNAL
O

DIÁRIO

HÁ 20 ANOS
REGISTRANDO

A  HISTÓRIA
DE ALTA

FLORESTA
E REGIÃO.

Objetividade,
Legalidade,
Agilidade,

tudo em um
só Jornal !

Tire suas dúvidas

(66) 3521-7952

ou

98438-7695
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ENERGISA volt a a operar com princip ais serviços via site confira:

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

O Grupo Energisa infor-

ma que os principais serviços
ao cliente foram retomados e
o site www.energisa.com.br já
voltou a operar. Ao longo dia, o
site ainda passará por atuali-
zações, mas os clientes já po-

Governo quer levar
socorro emergencial a

consumidores e
distribuidoras

-----------------------------------------------------------------------------
REPORTER MT
-----------------------------------------------------------------------------

Socorro às duas pontas: aos consumidores de baixa

renda e às distribuidoras de energia elétrica. Esse é o pro-
pósito da Medida Provisória 950, sob tramitação no Con-
gresso Nacional. A expectativa do Ministério de Minas e
Energia é que a aprovação seja obtida ao final de maio,
de acordo com o ministro da Pasta, Bento Albuquerque. A
medida emergencial desponta diante da escalada da
inadimplência nas faturas de energia, que passou da mé-
dia histórica de 3% para 12% neste período de pandemia.

O panorama das ações e articulações do Ministério de
Minas e Energia no combate aos efeitos da Covid-19 foi o
destaque da nova live promovida pela Assembleia Perma-
nente para a Eficiência Nacional (Aspen), realizada pelo
Instituto Besc de Humanidades e Economia.

A MP 950 dispõe sobre medidas temporárias
emergenciais destinadas ao setor elétrico para
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhe-
cido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
e da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19).
Estabelece medidas para lidar com os efeitos econômi-
cos, incluindo a cobertura das despesas de energia elétri-
ca de unidades consumidoras de baixa renda, a criação
de um arcabouço legal para viabilizar operações financei-
ras para atender as distribuidoras de energia elétrica.

De acordo com Bento Albuquerque, um novo
cronograma de leilões do setor energético será apresen-
tar ao mercado no segundo semestre. Segundo o minis-
tro, no horizonte pós-Covid, também são planejados pelo
governo um aporte de investimentos da ordem de R$ 500
milhões, para aplicação nos próximos 10 anos, voltado à
modernização do setor elétrico. O ministro destaca que o
planejamento criterioso tem como foco "que os recursos
sejam melhor empregados, que tenham mais efetividade
para o bem do país".

Consumo - Medidas de isolamento social e suspensão
das operações em algumas atividades econômicas culmi-
naram numa redução no consumo de energia elétrica no
país de 20%, num intervalo de 45 dias. A região com maior
queda no uso do insumo é o Sul, de 23%, devido à redu-
ção nas atividades industriais.

"Nos últimos 4 dias, tivemos um aumento no consumo
de 2%, o que significa que algumas outras atividades es-
tão sendo retomadas", destaca o ministro de Minas e Ener-
gia.

dem pegar segunda via de
suas contas, solicitar
religação, suspensão voluntá-
ria de fornecimento, e pedir o
parcelamento de contas atra-
sadas.

Os clientes residenciais
com contas vencidas entre 29
de abril e 06 de maio que fica-
ram impossibilitados de emitir
a segunda via para pagar suas

contas, já podem emitir a se-
gunda via no site e pagar a
conta até 11 de maio. Nestes
casos, a empresa garante que
não haverá cobrança de mul-
ta e juros por atraso neste pe-
ríodo.

A entrega de faturas com
vencimentos futuros será nor-
malizada nos próximos dias
com datas de pagamento pos-

tergadas. Nesse momento,
apenas o aplicativo Energisa
On permanece ainda desliga-
do, mas a empresa está em-
penhada em trazer esse canal
à normalidade com brevidade.
Os atendimentos por meio do
canal 0800 e da Gisa,
atendente virtual no WhatsApp
também seguem disponíveis.

Veja quais os serviços es-

tão acessíveis por canal:
Site Energisa - Segunda via,

consulta de fatura, ligação
nova, religação;

0800 646 4196 - Falta de
energia e Atendimento
emergencial; Gisa (Whatsapp)
- Religação, parcelamento de
contas atrasadas, ligações no-
vas e desligamentos a pedido
dos clientes.
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--------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
---------------------------------------------------

O Comitê Olímpico Interna-

cional (COI) divulgou nesta quarta-
feira (6), um documento elaborado
em conjunto com o Departamento
Médico Científico da entidade e di-
versas organizações esportivas,
com objetivo de complementar as
diretrizes recomendadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) no
combate à pandemia do novo
coronavírus (covid-19). O material
aborda diversos pontos para a pre-
paração de competições
desportivas e ficará disponível para
consulta dos responsáveis por futu-
ros eventos.

Entre vários itens, a publicação
explica que as características de
cada campeonato determinam um
menor ou maior risco de contágio.
Diante disso, o COI alerta que de-
verão ser analisados diversos as-
pectos, como o grau de contato físi-
co do esporte, o tamanho do torneio,
o ambiente - interno ou externo - , e
as instalações onde serão realiza-
dos os eventos. As competições de
tiro com arco, as disputas de tiro e
algumas provas de atletismo são
apontados, como exemplos, de ati-
vidades que apresentam menos
perigo, porém, devem seguir os
conselhos de distanciamento entre
atletas, técnicos e espectadores.

Outro item abordado no docu-

Covid-19: COI divulga protocolos de
segurança p ara futuros eventos

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.

RESUMO DAS
NOVELAS

Avilez ameaça Dom Pedro. Joa-
quim leva todos que estão no
palácio para a fazenda de Santa
Cruz. Anna se despede de Joa-
quim. Piatã pede Jacira em ca-
samento diante dos Tucarés.
Dom Pedro afirma que resistirá
às tropas de Avilez. Joaquim
pede a ajuda de Wolfgang e
Diara. Domitila e Thomas jantam
juntos. Avilez invade o Paço.
Dom Pedro enfrenta Avilez.
Leopoldina e Anna ficam aflitas
na fazenda. Joaquim se une a
Peter, Libério, Diara e Wolfgang
e leva o povo para lutar a favor
de Dom Pedro. Avilez desiste da
batalha e é obrigado a retirar
suas tropas. Cecília vibra com a
notícia da vitória de Dom Pedro,
enquanto Sebastião se escon-
de. Thomas passa a noite com
Domitila. Piatã convence Jacira
a seguir a tradição até o casa-
mento. Leopoldina se preocupa
com a saúde de João Carlos.
Anna sente um leve desconfor-
to por causa da gravidez.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)
Ao ver Arthur com Natasha, Caro-
lina acusa o empresário de sabo-
tar o concurso Garota Totalmente
Demais. Cascudo usa a mochila
de Jeniffer para guardar seus per-
tences. Cassandra arma para
Eliza, mas acaba prejudicando
Hugo. Rosângela não gosta da in-
tervenção de Montanha sobre
seus filhos. Com a consciência al-
terada, Hugo confunde Lurdinha
com Carolina. Orientado por Jaca-
ré, Riscado se disfarça para in-
vestigar a revista Totalmente De-
mais. Hugo passa mal, e
Cassandra se desespera.

Antenor escapa do acidente.
Tereza Cristina tem uma ideia
para impedir Patrícia de mo-
rar com Griselda. Íris conta
para Alice que Pereirinha
exigiu que ela desviasse di-
nheiro de Griselda. Tereza
Cristina e Crô sabotam a
mansão de Griselda. Passa-
se um mês e Griselda vai
morar em sua mansão. Ce-
leste arruma o restaurante
para a inauguração. Dagmar
estranha a cumplicidade en-
tre Esther e Guaracy.
Teodora afirma a Griselda
que pedirá a guarda de
Quinzinho. Teodora e Quinzé
se beijam. Rafael invade o
Marapendi Dreams e atrope-
la Patrícia na frente da casa
de Amália.

m e n t o
do COI
diz res-
peito a
t o d o s
os en-
volvidos
n o s
evento.
O s
compe-
t idores
s ã o
identifi-
c a d o s

como o grupo com maior facilida-
de de controle, diferente do públi-
co, portanto deverá ser considera-
da a alternativa de disputas sem
torcedores. Aqueles que se enqua-
dram no perfil de vulneráveis, po-
dem ser aconselhados a não com-
parecer aos locais de jogos. Já os
indivíduos com alguma enfermida-
de não deverão acompanhar o
evento de forma presencial. O es-
pectador no momento que comprar
o ingresso terá o assento marca-
do, respeitando o distanciamento
de pelo menos um metro entre uma
pessoa e outra.

A organização da competição
também deverá viabilizar a dispo-
nibilidade de locais para a lava-
gem de mãos, disponibilizando ál-
cool em gel e produtos de higiene.
Além disso, arenas e estádios te-
rão que reservar um local para iso-
lar pessoas identificadas com sin-
tomas do novo coronavírus e tam-
bém fornecer informações para mi-
tigar o risco de contágio da doen-
ça.

Além do acompanhamento diá-
rio do estado de saúde de todos
os atletas por pelos departamen-
tos médicos, os itens pessoais uti-
lizados por eles - garrafas de água,
toalhas, sabões, entre outros - não
deverão ser compartilhados. O uso
de saunas, apertos de mão, abra-
ços e, até mesmo, levar as mãos
ao próprio rosto, deve ser evitado,
reitera o documento do COI.
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COMUNICADO
-----------------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA
------------------------------------------------------------------------------

A  SAÚDE DE PARANAÍTA informa aos

paranaitenses principalmente os cidadãos do Bairro Jar-
dim Esperança (Setor Novo) que pertencem ao PSF 2
que o telefone da Unidade (PSF 2) não está funcionando
devido a um problema na empresa OI, o Bairro todo está
com problemas de comunicação via telefone fixo, devido
a problemas relacionados a manutenção em suas linhas
da EMPRESA OI TELEFONIA FIXA. Comunica que o PSF
2 está com atendimento normal aos cidadãos e que se
por acaso ligarem para a Unidade, se o telefone chamar
e ninguém atender, não é falta de vontade dos servidores
em atender e sim, exclusivamente pelo problema já cita-
do na rede telefônica. Estamos buscando meios junto a
Empresa Oi para regularização o mais rápido possível
das linhas telefônicas, para atender o cidadão!

Prefeitura de Paranaíta e Saúde Municipal
"Cuidar de você...É nossa Missão!"

PARANAÍTA

200 Km de estradas da Gleba Liberdade
foram recuperados em Matupá

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

A Secretaria de

Obras de Matupá conclui os
serviços de recuperação
dos 200 km de estradas da
Gleba Liberdade, compre-
endendo as diversas linhas,
rodovia MT-322 (antiga W-
10), W-50 e os distritos de
Flor da Serra e Alto Alegre.

A patrulha de máquinas
fez o patrolamento e o
cascalhamento de pontos crí-
ticos dessas vias e passará
a efetuar a abertura das sa-
ídas de água. Nesta região
concentra-se uma grande
produção de soja, milho,
gado de corte, gado de leite
e empreendimentos de mi-
neração.

Outra frente de trabalho
atua nas linhas das cháca-
ras nos arredores da cida-
de.

"Continuamos trabalhan-
do para garantir o escoa-
mento da produção dos pe-

quenos, médios e gran-
des agropecuaristas. Mas
com estas ações de go-
verno também garantimos
o direito de ir e vir das
pessoas. Estradas
trafegáveis asseguram o
barateamento do custo do
frete, minimização de gas-
tos com manutenção me-
cânica, agiliza com segu-
rança o trânsito e permite
a interligação e acesso a
comunidades rurais e até
mesmo municípios
circunvizinhos. Todos es-
ses fatores refletem na
fomentação econômica
regional", enfatizou o Pre-
feito Valtinho Miotto.

A Secretaria de Obras
cumprirá o cronograma de
trabalho também nas
Glebas União e Padovani,
Divisa Norte e nas Aldei-
as Indígenas.

O município possui cer-
ca de 1.200 km de estra-
das de chão e todas as
manutenções e
revitalizações viárias es-

MATUPÁ

Prefeito pede barreira com
PA e afirma: situação é

desesperadora
-----------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIA VIP
------------------------------------------------------------------------------

O prefeito de Peixoto de Azevedo (a 692 km de Cuiabá),

Maurício Ferreira (PSDB), afirmou que a situação da região
Norte de Mato Grosso é "desesperadora" por conta da divisa
com o Pará, que já tem 5.524 mil casos da Covid-19 e 410
mortes. O município ainda aguarda resultado de exames de
profissionais de saúde do Hospital Regional da cidade, que
tem pelo menos duas confirmações. A unidade é considera-
da como um ponto em potencial onde a transmissão do vírus
acontece de forma comunitária. A Prefeitura de Peixoto de
Azevedo já realizou testes rápidos nas pessoas com sinto-
mas suspeitos da doença, no entanto, ainda aguardam resul-
tado dos exames feitos no Laboratório Central do Estado
(Lacen) para outras providências."Acendemos um sinal ama-
relo, o Governo precisa olhar com mais atenção para o
Nortão"Prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira

Na manhã de quinta-feira (7), Maurício participou de uma
reunião com o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan
Gonçalves, para implantação de uma barreira sanitária na di-
visa da região Norte de Mato Grosso. No entanto, Maurício
afirmou que, sem colaboração do Estado, tal trabalho será
"impossível", visto que os municípios não possuem recursos.

"Acendemos um sinal amarelo, o Governo precisa olhar
com mais atenção para o Nortão. Hoje, Mato Grosso tem 420
casos e 14 óbitos, mas o vírus pode começar a se espalhar
por aqui", avaliou. Maurício explicou que Peixoto de Azevedo
já atendeu pacientes com a Covid-19 que vieram do Pará.
Um deles está internado em estado gravíssimo no Hospital
Regional de Peixoto de Azevedo, além de outra paciente in-
ternada há aproximadamente dez dias com suspeita, tendo
confirmação através do teste rápido.  "Estamos desespera-
dos, temos 21 leitos preparados, três ou quatro respiradores.
Estamos bastante vulneráveis aqui no Nortão, temos casos
que já comprovamos que vieram do Pará, ontem tivemos mais
duas confirmações de pessoas que vieram de lá. Se esse
fluxo se agravar teremos que mandar para Cuiabá", disse.

PEIXOTO DE AZEVEDO

Caminhoneiro com sintomas de Covid-19
e que se recusava a procurar ajuda
médica é encaminhado p ara UPA

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

O motorista de um

caminhão foi abordado pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) após denúncia anôni-
ma de que ele apresentava
sintomas de Covid-19 em
Rondonópolis, a 218 km de
Cuiabá, nesta quinta-feira (7).

O caminhoneiro foi encon-
trado no pátio de um posto de
combustíveis na BR-364, com

sintomas de
C o v i d - 1 9
como febre e
se recusava a
procurar aten-
dimento médi-
co.

O motorista
informou aos

policiais que trabalha na re-
gião de Rondonópolis há
alguns meses e que há
dois dias que estava com
os sintomas,.

Uma equipe da Rota
do Oeste, concessioná-
ria responsável pelo tre-
cho da rodovia, foi acio-
nada, fez a avaliação do
homem de 61 anos e o
encaminhou para a Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de
Rondonópolis.

COVID-19

As equipes da Rota do
Oeste adotam todas as
medidas de segurança sa-
nitária. As ambulâncias e
profissionais voltados ao
socorro médico e atendi-
mento clínico estão capa-
citados e seguem protoco-
los específicos para o ser-
viço desempenhado. As
ambulâncias rotineiramen-
te passam por higienização
ao final de cada atendimen-
to e este cuidado passou a
ser redobrado e contam com
produto específico para lim-
peza e desinfecção.

As equipes da BRVida
também estão utilizando rou-
pas especiais e equipamen-
tos específicos, reforçando
as medidas de segurança
de saúde pessoal e de ter-
ceiros.

tão sendo realizadas com re-
cursos próprios da Prefeitu-
ra de Matupá.

O vereador, Marcos
Icassati, esteve acompa-
nhando a recuperação das
estradas da Gleba Liberda-
de. O parlamentar indicou ao
Executivo Municipal a exe-
cução das melhorias essen-
ciais para o setor produtivo
da agricultura, pecuária, flo-
restal e mineral.

"Temos que elogiar o em-
penho dos servidores da
secretaria de obras e a pri-
oridade dada pela gestão
do Prefeito Valtinho Miotto
aos grandes produtores, as-
sentados rurais, garimpei-
ros e agricultores familiares
desta região Matupaense.
É importante lembrar que
além da restauração das
estradas, a Gleba Liberda-
de já recebeu fortes investi-
mentos em bueiros
tubulares, galerias de
aduelas e pontes de con-
creto", mencionou o verea-
dor Icassati.
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ção de pessoas como for-
ma de conter o avanço do
novo coronavírus e já foi
adotado em Fortaleza (CE),
São Luiz (MA) e Belém (PA).
A estratégia impede a saí-
da de pessoas para qual-
quer espaço público, com
exceção para os serviços
que são extremamente es-
senciais.

O modelo restritivo tem
sido sugerido por especia-
listas e analisado pelo po-
der público em outras cida-
des do país, como Rio de
Janeiro (RJ), onde o siste-
ma público de saúde está
perto do colapso com o au-
mento de números de ca-
sos. De acordo com o rela-
tório oficial da Secretária de
Estado e Saúde, na quarta-
feira (06), Mato Grosso tinha
385 casos confirmados de
Covid-19, já na quinta-feira
(07) foram registrados 420
testes positivos da doença,

Enfermeira morre em
acidente a caminho de
plantão em alta Floresta

A técnica em enfer-

magem Albertina Pereira
de Oliveira, 38 anos, na
noite de sábado, 09/05,
após acidente ocorrido por
volta das 18 horas, en-
quanto se encaminhava
para realizar plantão em
uma clínica particular na
cidade de Alta Floresta.

Ela estava de moto e

atingiu a traseira de uma
carreta Volvo FH, que
estava estacionada na
Avenida Bras i l ,  ba i r ro
Jardim Primavera.

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, a mu-
lher seguia sentido bair-
ro/centro. No local encon-
trou a vít ima presa ao
para-choque traseiro da
carreta.

Homens do  Corpo de
Bombeiros fizeram o res-

gate da vítima
que foi encami-
nhada  a inda
com vida para o
Hospital Regio-
nal de Alta Flo-
resta, mas não
res is t i u  aos
múltiplos trau-
mas ,  v indo  a
falecer.

A prof issio-
na l  de  saúde
de ixa  ó r fãos ,
três filhos.

Mato Grosso ainda não tem data
nem medidas para volta às aulas

--------------------------------------------------------
GAZETA DIGITAL
--------------------------------------------------------

Medidas de segurança contra a

covid-19 nas escolas serão definidas por
cada responsável. O comitê de situação irá
definir as ações quanto à rede estadual, os
prefeitos sobre a rede municipal e as unida-
des particulares pelos empresários. Ainda
não há previsão para o fim do isolamento
social e retorno às aulas. Para o secretário
de Saúde, Gilberto Figueiredo, a pasta irá
ajudar no planejamento, porém, cabe à Se-
cretaria de Educação (Seduc) decidir a data
de retorno.

As aulas estão suspensas desde  23 de
março e retornariam no dia 4 de maio, no
entanto, devido à recomendação do Minis-
tério Público Estadual (MPE) e protesto do

Sindicado dos trabalhadores no Ensino Públi-
co de Mato Grosso (Sintep) a data foi adiada
por tempo indeterminado.

"Não é a Secretaria de Saúde que introduz
essas medidas na rede de ensino. Ela apenas
dá orientações. Existe um comitê de situação
que auxilia nas decisões a nível de Mato Gros-
so. Na iniciativa privada, cabe ao setor priva-
do, e na rede municipal aos gestores. Não é a
Secretaria de saúde que irá determinar as me-
didas a serem adotadas nas escolas", explica
Figueiredo.

Apesar de não intervir diretamente, o secre-
tário afirmou que irá definir junto a Secretária
de Educação, Marioneide Angelica
Kliemaschewsk, as premissas básicas de re-
torno às aulas e as medidas de proteção aos
alunos. Questionado, o secretário afirmou que
não como definir uma data para o ápice da con-
taminação pelo coronavírus e o fim do isola-
mento social. Segundo ele, todas as projeções
feitas apontavam para um cenário pior do que
ao atual.

"Não vamos nos aventurar mais a fazer pro-
jeções. Tenho projeções elaboradas, fizemos
outros, já tive acesso há inúmeras projeções
de outras instituições e nenhuma delas se con-
figurou. Isso é bom. Prefiro errar nas minhas
previsões estatísticas do que ter elas consoli-
dadas, pois sempre foram muito ruins para a
população", destaca.

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

O secretário de Saú-

de, Gilberto Figueiredo, não
descartou, durante live nas
redes sociais nesta sexta-
feira (08), a possibilidade
do Estado adotar o sistema
“lockdown” com medidas
mais rígidas de isolamento
social das que foram
adotadas até agora.

Segundo ele,  o quesito
entra na “rota de fuga” do

Após disparada de casos na última semana, MT já
admite adotar fechamento total ´Lockdown´

Estado se os
casos de
Covid-19 per-
m a n e c e r e m
subindo em
Mato Grosso.
“Seria uma ne-
gligência de
q u a l q u e r
gestor não
pensar nisso.

Temos uma interrogação.
Vamos chegar num mo-
mento que vamos perder da
nossa capacidade hospita-
lar? Um colapso do sistema
onde nós não vamos mais
conseguir atender as pes-
soas nos nossas Unidades
de Terapias Intensivas?
Essa pergunta existe e nós
temos a obrigação de pen-
sar nisso em que pese que
nós torcemos para que isso
não aconteça”, colocou.

O "lockdown coronavírus"
consiste medidas mais res-
tritivas de tráfego e circula-

um salto de 35 novas con-
firmações da doença em
24h e um total de 14 óbitos.

Porém, o Estado ainda
tem mais de 90 leitos de UTI
"vagos" e deve inaugurar
nos próximos dias um ane-
xo no Hospital Metropolita-
no de Várzea Grande que,
num primeiro momento,
será destinado para aten-
der apenas casos do novo
coronavírus. Diante dos ín-
dices, que aumentam consi-
deravelmente a cada dia,
Figueiredo declarou que
com o cenário incerto, sem
expectativas para o pico da
doença, o Estado pode
aderir a tática se a tendên-
cia de confirmações conti-
nuarem ampliando. “Então,
existe sim. O Governo do
Estado tem um comitê de
situação que vai se reunir
agora nas terças-feiras,
sempre analisando o com-
portamento da pandemia no

Estado de Mato Grosso e a
luz dessas informações vai
tomar decisões”, finalizou.

REPASSE DE R$ 1 BI-
LHÃO

No fim da transmissão,
Gilberto adiantou ainda que
participará, nesta sexta-feira,
de uma reunião com repre-
sentantes dos Hospitais Sírio-
Libanês e Albert Einstein de
São Paulo para tratar de um
repasse de R$ 1 bilhão que
serão efetivados pelo banco
Itaú através do Conselho Na-
cional de Secretários de Saú-
de (CONASS). O auxilio
será investido no combate da
pandemia. “Eu como repre-
sentante do Centro-Oeste fiz
a adesão a esse projeto e
nós temos agora temos aqui
em Cuiabá uma reunião com
representantes desse proje-
to para saber quais são nos-
sas prioridades e no que nós
poderemos ser atendidos”,
concluiu.


