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ALTA FLORESTA

"REPAGINADA": Secret aria de Infraestrutura
revit aliza ruas e avenidas p ara comemorar o

aniversário de Alta Florest a

A Prefeitura Municipal de

Alta Floresta, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura, ini-
ciou nesta semana mais uma
etapa da operação 'Tapa-Bu-
raco' que tem como principal
objetivo revitalizar as ruas e
avenidas do município. Nesta
segunda-feira, dia 11, os tra-

balhos estavam concentra-
dos na Rua Ivandel ina
Nazário e segundo os pró-
prios funcionários das obras,
a intensão é de revitalizar
ainda nesta semana as prin-
cipais avenidas do municí-
pio, Ariosto e Ludovico da
Riva.

Vale ressaltar que a Dire-
ção de Trânsito também ini-
ciou uma operação para a

Condutor embriagado é detido após cair de
motociclet a com duas crianças na garup a

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

A  Polícia Militar realizou

neste fim de semana a detenção
de um homem de 46 anos após
o mesmo se envolver em um aci-
dente na MT-208, em Alta Flores-
ta. De acordo com o registro, a
guarnição da PM foi solicitada
pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar para prestar apoio onde a in-
formação era de que o indivíduo
caiu com a motocicleta na rota-

tória em frente ao bairro Aqua-
rela Hamoa-(mt-208) e que
este indivíduo transportava
duas crianças (de 8 e 10 anos)
na garupa da motocicleta,
além disso, aparentava estar
sob influência de bebida alco-
ólica.

Todos foram socorridos e
encaminhados para o Hospital
Regional onde ficaram sob cui-
dados médicos. A guarnição da
PM foi até o hospital onde
aguardou o atendimento do
suspeito que estava com esco-
riações e após isso o mesmo

aceitou passar pelo teste de
alcoolemia o qual apontou
como resultado 0,75 mg/l, ca-
racterizando crime.

As crianças que estavam na
motocicleta são respectivamen-
te filha e enteada do suspeito e
ficaram recebendo atendimen-
to médico no hospital acompa-
nhadas da mãe que se fez pre-
sente no local. A motocicleta foi
apreendida. Após seu atendi-
mento, o suspeito foi detido e
encaminhado até a Delegacia
Judiciária de Polícia Civil para
as providências cabíveis.

revitalização das sinalizações
horizontais do município. Além
das faixas brancas (via de sen-
tido único, faixa de pedestres,
de estacionamento, símbolos e
legendas), as equipes estão
revitalizando também as faixas
amarelas (via de mão dupla,
proibição de estacionamento e
marcação de obstáculos). O di-
retor do departamento de Trân-
sito de Alta Floresta, Messias
Araujo, afirmou em entrevista
para a reportagem do Jornal O
Diário que as ciclofaixas im-
plantadas na cidade e que já
estão sumindo devido à ação
do tempo, também serão
revitalizadas para dar maior vi-
sibilidade aos condutores. A
reportagem do Jornal O Diário
apurou que as revitalizações fa-
zem parte do plano de ação
para deixar a c idade
repaginada para comemorar os
44 anos de fundação, que se-
rão completados no próximo
dia 19 de maio.(B.F)
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--------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------------------------------

Em patrulhamento pelo bairro Santa Maria,

uma equipe da Força Tática tentou abordar uma
motocicleta com dois ocupantes, sendo que ao efe-
tuar sinais sonoros e luminosos com ordem de pa-
rada, o condutor acelerou, empreendendo fuga. Os
policiais realizaram o acompanhamento e apesar
das tentativas de abordagem, os suspeitos ignora-
vam a ordem de parada, desempenhado alta velo-
cidade e manobras perigosas, seguindo para o bair-
ro São José Operário.

Durante o acompanhamento, o carona levava as
mãos na cintura, insinuando que estaria armado.
Os policiais realizaram disparos de elastômero na
tentativa de fazer com que os suspeitos desistis-
sem da fuga. A dupla entrou na rua onde moram
familiares, o condutor reduziu a velocidade para o
carona saltar e se esconder no interior da casa, a
PM seguiu acompanhando o motociclista, mas de-
vido a péssima conservação das vias daquele bair-
ro e para evitar um possível acidente, os policiais
optaram por desistir do acompanhamento e
retornaram até a casa onde o garupa se refugiou.
Lá, os policiais foram informados que moradores
da Rua Castanheira, tentaram abordar o condutor
da motocicleta e o mesmo teria batido contra um
caminhão e foragido para o interior de mata. A moto
Titan, verde, que ficou caída no local foi apreendida.

Os policiais também receberam a informação
de que o pai dos suspeitos teria dado fuga a dupla
em um veículo Uno, branco. Além da moto, a PM
também apreendeu um celular que estava caído no
local onde o suspeito bateu contra o caminhão. O
caso foi encaminhado para a Policia Civil.

VEJA MAIS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS
PELA PM NESTE FIM DE SEMANA

Desentendimento familiar faz um parar na polí-
cia e o outro no Hospital

A guarnição da PM foi acionada via 190 para aten-
der um desentendimento familiar no bairro Boa Es-
perança. Chegando no local, a guarnição encon-
trou um dos envolvidos na via, muito exaltado e
ensanguentado, com ferimentos na altura da cos-
tela do lado esquerdo e no antebraço direito. Uma
senhora relatou à PM que é amasia do suspeito e
foi ela mesma quem ocasionou tais lesão, pois os
mesmo veio a agredi-la; relatou ainda que estava
deitada no chão do quarto e o filho deles estava na
cama dormindo, foi quando 'do nada' o suspeito dis-
se que era pra a senhora sua amasia deitar na
cama, mas ela se negou, foi então que ele come-
çou a agredi-la com socos na cabeça e tapas em
seu rosto. Ela gritou por socorro ao seu irmão, que
ao tentar ajuda-la começou a também ser agredido
pelo suspeito. Momento esse, que a mesma veio
arremessar vários utensílios domésticos (prato,
panela, copo, talheres) contra o agressor, para con-
ter tal agressão. Uma guarnição do Corpo de Bom-
beiros Militar foi acionada, o qual se fez presente no
local, prestando os primeiros socorros a vítima e
posteriormente o encaminhado ao Pronto Socorro
do Hospital Regional de Alta Floresta, onde ficou sob
os cuidados médicos. O caso passa a ser investi-
gado pela Polícia Civil.

Ruas com péssimas
condições de

trafegabilidade
impede perseguição
policial; dupla fugiu

de abordagem
A Secretaria Estadual de Saúde (Ses) notificou, até

esta segunda-feira (11), 545 casos confirmados da Covid-
19 em Mato Grosso, sendo registradas 19 mortes em
decorrência do coronavírus no Estado. A última morte foi
de uma idosa de 60 anos, em Barra do Garças, a 516 km
de Cuiabá. Ela fazia parte do grupo de risco por ter hiper-
tensão.

Nas últimas 24 horas, surgiram 26 novas confirma-
ções em Cuiabá (7), Várzea Grande (5), Barra do Garças
(3), Tapurah (3), Lucas do Rio Verde (2), Cáceres (1), Jan-
gada (1), Pontes e Lacerda (1), Rondonópolis (1), São
Pedro da Cipa (1) e Vila Bela da Santíssima Trindade (1).

Dos 545 casos confirmados da Covid-19 em Mato Gros-
so, 205 estão em isolamento domiciliar e 270 estão recu-
perados. Há ainda 51 pacientes hospitalizados, sendo
30 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 21 em enfer-
maria.

Alta Floresta continua com dois casos confirmados,
sendo que um deles já está recuperado.

Cuidado com as fakenews!!!

O alerta acima é necessário, mas eu não tenho dúvi-
da nenhuma de que aquelas pessoas que realmente pre-
cisam ler isto, vão passar o olho e vão continuar suas
vidas de propagação de terror. Mas o papel das pessoas
que têm o ofício de escrever é continuar escrevendo, en-
tão vamos nessa.

Todas as vezes que você se ver diante de uma notícia
falsa, ou alarmista ao extremo, ou no mínimo estranha,
não saia por aí disparando, replicando, dando reverbera-
ção ao que você leu, ouviu, foi "informado" por zap zap.
Pode ser uma notícia falsa e o estrago que uma fakenews
faz é grande.

Não pode ser entendida como séria uma pessoa que
inventa falas notícias só para "trolar" os outros. Então
parem de inventar casos de coronavírus, prisões falsas,
churrascos fakes, dentre outros.

Por outro lado, parem de relativizar notícias verdadei-
ras, transformando-as em normais, tipo, "foi só um
foguinho", é "uma gripezinha", "fui só ver o delegado".

Todas as situações acima e outras tantas, são passí-
veis de punição, se você não tem certeza, não fale, lem-
bre-se que pessoas podem acreditar em você pelo sim-
ples fato de "ser você", que filho não acreditaria no pai,
só porque se trata de seu pai?

O tema que me traz é uma ocorrência registrada na
cidade de Carlinda, 36 km de Alta Floresta. Um homem
foi preso após disparar uma fakenews de que existiam
quatro casos de Covid-19 sendo escondidos pela secre-
taria de Saúde. Imediatamente o profissional da saúde
de Carlinda acionou a Polícia que fez a detenção do ele-
mento. Ele disse que ouviu, acreditou e resolveu alertar
aos seus seguidores.

O caso acima é o clássico do "bocó" que acreditou
numa fake, e nem estou aqui ridicularizando a pessoa,
porque não a conheço e pretendo sequer saber a sua
identidade, pois tenho muitos amigos em Carlinda e, vai
que...

Porém, quando uma pessoa acredita em uma história
falsa e sai reproduzindo, é o mínimo que se pode dizer é
que é um bocó, se o adjetivo for outro, provavelmente será
de "mal intencionado" e aí a pessoa sai da condição de
vítima de uma noticia falsa (ainda que seu ato, dissemi-
nar a notícia, seja crime) para criminoso, por produzir
fakenews em tempos de pandemia.

Portanto, para não ficarem dúvidas, gripezinha,
foguinho inocente e casos de coronavírus inexistentes são
mentiras que não devem ser propagadas de forma algu-
ma. Abaixo às fakenews!

Por Altair Nery

APAREÇA AQUI
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-------------------------------------------
OLHAR DIRETO
-------------------------------------------

Os deputados Eduardo

Botelho (DEM), Janaina Riva
(MDB), Elizeu Nascimento
(DC) e Oscar Bezerra (PV) la-
mentaram o fato de o Estado
ter quase 100 leitos desocupa-
dos em Unidades de Terapias
Intensivas (UTIs) e pessoas
continuarem morrendo em
Mato Grosso por falta de
internação, sendo que os pos-
tos vagos são destinados a
pessoas com a Covid-19.

Oscar Bezerra citou o
exemplo do amigo Alencar
Fantini, que faleceu durante a
semana porque estava neces-
sitando de um leito com UTI.
"Não é possível que o estado
faça isso com o povo de Mato
Grosso. Tem leito sobrando, a
gente sabe que é para pacien-
tes com Covid, mas não pode-
mos perder pessoas por que
faltam UTI. Preciso que o se-
nhor faça essa cobrança, se-
nhor presidente, juntamente
com o secretário, senão mais
pessoas vão morrer", disse
Oscar.

Mesmo com leitos sobrando, deput ados
reclamam de mortes por falt a de UTI

Janaína Riva endos-
sou o coro de Oscar.
Ambos são oriundos da
cidade de Juara (dis-
tante 700km de
Cuiabá) e o paciente
que morreu por falta de
UTI é desse município.

"Espero que o se-
cretário Gilberto e o go-

vernador Mauro Mendes fa-
çam alguma coisa porque as
pessoas não podem morrer.
Tem leitos sobrando, não cus-
ta ocupá-lo com pessoas que
necessitam. Eu e o Oscar fica-
mos de mãos atadas e acaba-
mos perdendo um morador de
Juara. A cidade que tem dois
deputados não conseguiu re-
solver esse problema. Espero
que o senhor nos ouça e bus-
que uma ajuda para que isso
não aconteça mais, pois tem
muito tempo que não morre
gente no estado por falta de
UTI", disse a deputada.

O deputado Elizeu Nasci-
mento (DC) argumentou que é
necessário derrubar barreiras
para salvar vidas. "É necessá-
rio quebrar barreiras e pensar
lá na frente. Com certeza não
podemos perder mais pesso-
as por motivos assim. Quer di-
zer que se a pessoa sofrer um
infarto, não vai poder usar uma
UTI do Hospital Metropolitano
que está sem nenhum pacien-
te? Vai morrer tendo vaga?",
questionou o deputado.

Botelho ouviu os pedidos e
disse que pessoalmente irá
recorrer ao secretário Gilber-
to, juntamente com o governa-

AF: Secretária de
Educação diz que por

enquanto aulas somente
não presenciais

------------------------------------------------------------------
RÁDIO PROGRESSO
------------------------------------------------------------------

Iunar de Freitas

Portão, Secretaria de
Educação de Alta Flo-
resta, em entrevista a
nossa reportagem dis-
se que as aulas não
retornam neste mês

em virtude das normas e decretos do Estado
em relação a pandemia COVID-19.

Iunar disse que infelizmente é uma realidade
do mundo e sendo assim as normas de adapta-
ção estão sendo disponibilizada como no caso
das aulas não presenciais, neste caso os pais
recebem apostilas confeccionadas pelos pro-
fessores que são entregues em dias alternados
ou hora marcada e são acompanhadas pelo site
da educação.

A Secretária disse ainda, que as referidas
atividades serão contadas como dia letivo, sen-
do assim, é de suma importância que os pais
fiquem atentos, já que as atividades serão reti-
radas quinzenalmente e entregues posterior-
mente, para só então ser retirado o novo módulo.

Quanto a zona rural, a Secretária disse que
esta funcionando até melhor que na zona urba-
na, até porque o sistema foi muito bem aceito e
esta sendo muito mais preciso.

dor Mauro Mendes, para poder
achar uma saída para isso.
"Mesmo não tendo atingido o
pico e tomara que não atinja, não
podemos deixar gente morrer
tendo leito de UTI vago. Vou fa-
lar com o governador e com o
secretário sobre isso", se dispôs
o presidente.

Números de vagas
O governador Mauro Mendes

e o secretário de Estado de Saú-
de, Gilberto Figueiredo, apre-
sentaram no dia 20 de abril ao
Ministério Público Estadual
(MPE-MT) e ao Tribunal de Con-
tas do Estado(TCE-MT) a rela-
ção completa dos leitos destina-
dos exclusivamente para o trata-
mento dos pacientes com a
Covid-19, sendo 1.273 leitos,
entre enfermaria e UTI. Dos mais
de mil leitos, 326 são de UTI,
deles, 132 são da rede pública
estadual ou foram contratados
pelo Estado na iniciativa privada
e hospitais filantrópicos. A prefei-
tura de Cuiabá informou que terá
139 leitos de UTI.

Sendo que, 60 estão no novo
Pronto-Socorro da Capital, 49 no
antigo prédio do pronto-socorro
e 30 no Hospital São Benedito.
Todos estarão disponíveis exclu-
sivamente para os pacientes da
Covid-19 a partir de 4 de maio.
Os demais leitos serão
disponibilizados pelo Hospital
Universitário Júlio Müller (21) e
pelas prefeituras de Barra do
Garças (5), Juína (6),
Rondonópolis (10) e Tangará da
Serra (13). O secretário explicou
que a liberação dos leitos está
ocorrendo de forma gradativa.

Mais dois laboratórios credenciados ao Mato
Grosso Saúde realizam exame de Covid-19

---------------------------------------
MATO GROSSO SAÚDE
---------------------------------------

Mais dois laboratórios

credenciados ao Mato Grosso
Saúde já podem realizar o exa-
me que detecta o novo
coronavírus, o Cedilab e o Pró-
exame.

São seis laboratórios aptos
para atender os beneficiários
do Plano com o exame para a
detecção da Covid-19, sendo
eles: Laboratório Carlos Cha-
gas, Laboratório Hemaclin
(Complexo Hospitalar de

Cuiabá), o Laboratório Otorri-
no (Hospital Amecor), Labora-
tório Pró-exame (Hospital San-
ta Rita) e o Cedilab (por
agendamento).

O exame realizado é o PCR,
sigla para reação em cadeia
da polimerase em tempo real,
que consiste em um exame
genético de detecção do
coronavírus desde os primeiros
dias de infecção com a coleta
das secreções do nariz e gar-
ganta.

A presidente do Plano,
Misma Thalita dos Anjos, lem-
bra que a realização dos exa-

mes segue as recomendações
do Ministério de Saúde, que ori-
enta a realização em pacientes
internados e com quadros agra-
vados, ou que estejam nos Pron-
to Atendimentos (P.A.) com indi-
cação médica suspeita da doen-
ça.

Para a realização dos exa-
mes, o paciente precisa ter o pe-
dido médico com assinatura, ca-
rimbo e data, bem como as indi-
cações clínicas da doença, que é
presença de febre acima dos 38
graus, falta de ar, dores no peito,
caracterizando uma suspeita de
infecção pelo novo coronavírus.
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Alta Florest a: Ministério Público notifica
banco e bar recomendando medidas

preventivas à Covid-19

---------------------------------------
ANA LUÍZA ANACHE
Assessoria
---------------------------------------

O Ministério Público do

Estado de Mato Grosso, por
meio da 1ª Promotoria de
Justiça Cível de Alta Flores-
ta, emitiu notificações
recomendatórias à Caixa
Econômica Federal e ao
Bar e Mercearia do Cidão,
orientando para que adotem
medidas preventivas contra
o novo coronavírus.

O MPMT recomendou a
disponibilização de locais
com água e sabão para que
as pessoas lavem as mãos,
ou de álcool 70%; a amplia-
ção da frequência de limpe-
za de pisos, corrimãos, ma-

çanetas, mesas e
banheiros; e a ado-
ção de práticas para
reduzir o contato
pessoal, manter con-
trole de entrada e
permanência e redu-
zir o fluxo interno.

 Conforme as no-
tificações, a agência

bancária e o estabelecimen-
to comercial deverão ainda
promover a sinalização ver-
tical ou horizontal em espa-
ço de espera, considerando
a distância mínima de 1,5m
entre as pessoas, bem
como vedar o acesso àque-
les que não estejam usando
máscara.

As recomendações fo-
ram emitidas pela promoto-
ra de Justiça em substitui-
ção Lais Liane Resende,
que considerou as normas
estabelecidas por decretos
do Estado e do Município,
além dos documentos enca-
minhados pela Vigilância
Sanitária noticiando o
descumprimento da Lei Mu-
nicipal nº 2.561/2020.

 A referida lei "consolida,

ESTADUAIS

estabelece e fixa critérios
para aplicação de medidas
não farmacológicas excepci-
onais, de caráter temporá-
rio, restritivas à circulação e
às atividades privadas, para
prevenção dos riscos de dis-
seminação do coronavírus
(Covid-19)". Conforme a pro-
motora de Justiça, a Vigilân-
cia Sanitária Municipal enca-
minhou ofícios à Promotoria
noticiando que a Caixa Eco-
nômica Federal e o Bar e
Mercearia do Cidão
descumpriram a referida lei
municipal com relação às
medidas de segurança para
prevenir o contágio do
coronavírus.

 Os estabelecimentos fo-
ram multados e a Vigilância
Sanitária encaminhou os
documentos ao Ministério
Público para adoção das
medidas pertinentes e apu-
ração do crime previsto no
art. 268 do Código Penal -
"Infringir determinação do
poder público, destinada a
impedir introdução ou pro-
pagação de doença conta-
giosa".

Queda na
comercialização de

veículos novos alcança
45% em MT; imp acto vai

além das vendas
-----------------------------------------------------------------------------
SIMONE ALVES
Assessoria
-----------------------------------------------------------------------------

Para o comércio de veículos novos em Mato Gros-

so, abril foi um mês perdido por conta do fechamento
das lojas diante da pandemia do coronavírus. Com as
lojas fechadas, os negócios foram reduzidos e os nú-
meros ainda parecem incertos, já que o órgão de re-
gistro de placas, o Detran-MT, trabalhou de forma pre-
cária por conta da quarentena.

Dados da Federação Nacional de Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave) mostram uma que-
da de 45,28% no estado. Em abril deste ano foram
emplacados 5.173 veículos. Já em abril de 2019 foram
emplacados 9.453 unidades de automóveis, comerci-
ais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários
e outros.

Por segmento
Comparando abril de 2020 com abril do ano passa-

do, a redução é alarmante para o setor. Ocorreu queda
relevante nas vendas em todos os segmentos. No seg-
mento de automóveis e comerciais leves a queda é de
40,75%. Para caminhões e ônibus, a baixa é de
52,39%. Para motos, o percentual de redução é de
50%. O segmento de implementos rodoviários caiu
34,43%.

Sem projeções
A Fenabrave-MT destaca que o impacto do

coronavírus no setor automotivo vai muito além de que-
da das vendas. A redução das importações e a redu-
ção de produção de uma maior variedade de modelos
também preocupam. O estoque de peças e acessóri-
os é posto em risco. Isso sem falar na necessidade de
manter o atendimento no pós-vendas, umas das estra-
tégias que o mercado tem para fazer o movimento gi-
rar nas concessionárias e que atualmente funciona
muito mais que um complemento à comercialização de
veículo.

Paulo Boscolo, diretor da Fenabrave - Regional Mato
Grosso, explica que os estoques das concessionárias
tem estoque limitado. "Estamos com uma semana e
meia de reabertura das lojas em Cuiabá, um de nos-
sos maiores pontos de vendas, e o momento é de ava-
liar estoques e alternativas não para recuperar vendas,
mas para manter as lojas em funcionamento", disse o
diretor. "Muito difícil falar sobre como será a retomada.
A situação das concessionárias é bastante crítica. É
avaliar os estoques que normalmente duram no máxi-
mo 60 dias", complementou.

Na opinião de Boscolo, o mês de maio será decisi-
vo para reavaliar as projeções do ano e para o empre-
sário já ter ideia de todos os reajustes que terá de fa-
zer para manter a operação das lojas com o menor custo
possível. "Nesse primeiro momento, as concessionári-
as priorizaram a folha de pagamento e contratos com
fornecedores, cortando tudo que deixa de ser essenci-
al na operação. Ações governamentais são poucas e
de mínimos impactos. Junto às montadoras, cada uma
com sua política, o setor teve alongamento de prazos
para pagamento do estoque, por exemplo, o que não
nos parece suficiente", explicou.

TCE-MT nega recurso e mantém pagamento
de 13º dos vereadores por Alta Florest a

---------------------------------------
TCE MT
---------------------------------------

Em sessão extraordiná-

ria remota realizada no dia 7,
a Corte de Contas manteve
a decisão de autorizar o pa-
gamento do 13º salário para
os vereadores por Alta Flo-
resta. A decisão foi questio-
nada por meio de um Recur-
so de Agravo interposto pelo
Ministério Público de Contas
(MPC), sob argumento do
princípio da anterioridade de
legislatura para a percepção
de férias e 13º salário dos ve-
readores.

Por maioria dos votos foi
mantido o voto do relator do
processo, conselheiro Isaias
Lopes da Cunha, que no Jul-
gamento Singular nº 323/ILC/
2018 autorizou o pagamento
ainda naquela legislatura.

O relator frisou que a Lei
Municipal nº 2.420/2017 auto-
rizou o pagamento do 13º sa-
lário aos vereadores do mu-
nicípio e estipulou a fonte e
dotações orçamentárias para
suportar seu pagamento, de-
vendo ainda ser acompanha-
do de Estudo de Impacto Or-
çamentário e Financeiro.

Isaias Lopes da Cunha
ressaltou ainda que a Carta
Magna estabeleceu o princí-
pio da anterioridade de
legislatura tão somente para
a fixação do subsídio dos ve-
readores, podendo ser fixado
ou majorado por meio de de-
creto legislativo ou resolução.
No seu entendimento, a limi-
tação temporal é obrigatória
apenas no que concerne a fi-
xação de subsídio, não estan-
do incluída a regulamentação
do 13º salário ou das férias.

"Entre o direito ao 13º sa-

lário - garantido a todo traba-
lhador - e o princípio da anteri-
oridade de legislatura para fi-
xação de subsídio dos Verea-
dores, deve prevalecer aque-
le que dá maior amplitude aos
direitos sociais, garantindo a
gratificação natalina aos vere-
adores, visto ser esse o enten-
dimento em que menos se
sacrifica direitos fundamentais"
argumentou.

O Recurso de Agravo do
MPC foi julgado improcedente
e foi mantida a decisão do con-
selheiro Isaias Lopes da Cu-
nha.

O pagamento de 13º salá-
rio aos vereadores de Alta Flo-
resta foi instituído pela Lei Muni-
cipal nº 2.420/2017 de 11 de de-
zembro de 2017, que foi altera-
da pela Lei Ordinária Municipal
nº 2.423/2017, que estabeleceu
a produção de seus efeitos na
data de sua publicação.
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TER - Se você está fazendo um curso ou precisa aprender
uma nova tarefa no trabalho, aproveite o período da manhã
para investir nisso. À tarde, fique de olho nas oportunidades
de conquistar uma promoção ou um aumento no serviço.
Quem está livre pode se interessar por uma pessoa influen-
te e bem-sucedida. Na união, você e seu amor podem ter
chance de realizar um importante sonho de consumo.

TER - Um vazamento ou imprevisto em casa pode exigir
sua atenção nesta manhã e tudo indica que será uma
situação urgente. Quem pensa em mudar em emprego
pode retornar a um antigo trabalho. Se não é o seu
caso, dedique-se ao que sabe fazer melhor. Muita
criatividade e facilidade para os estudos à tarde. Pro-
cure se soltar mais nas paqueras. A união recebe no-
vos estímulos e deve ganhar mais romantismo.

TER - Você pode se preocupar mais em ganhar e guardar
dinheiro. Os astros despertam a necessidade de se planejar
e garantir um futuro mais tranquilo. Vai esbanjar simpatia e
criatividade no trabalho. Procure se unir aos colegas por um
objetivo em comum. Quem está livre vai buscar uma relação
séria e segura. Na união, você vai querer conversar, fazer
planos e compartilhar tudo. Saiba ouvir também.

TER - Você se realiza no trabalho e terá prazer em provar
a sua competência no que faz. Só cuidado para não ser
autoritária demais com os outros: saiba negociar. Sem
empenho ou um bico no fim do dia podem render uma
grana a mais para o bolso. Sintonia com colega pode
despertar novos sentimentos. Se estiver a fim, vai inves-
tir sem rodeios. Quebrar a rotina fará ao casal. Invista na
sedução.

TER - Os astros aconselham você a agir com discri-
ção e guardar seus planos a sete chaves. Nem to-
dos vão merecer a sua confiança e, se não tiver
cuidado, alguém pode tentar passá-la para trás. Sua
sorte e criatividade ganharão reforço à tarde e po-
dem aliviar as tensões. Vai esbanjar simpatia e bom
papo nas paqueras. Pode iniciar um romance. A dois,
namorar e seduzir será delicioso!

TER - Você vai lutar com unhas e dentes pelo que quer e vai
mergulhar de cabeça em seus projetos mais ambiciosos.
Pode receber boas dicas de amigos e colegas à tarde: troque
ideias e ouça com atenção, especialmente os mais experien-
tes. Boa popularidade nas paqueras. Puxe papo para conhe-
cer melhor seus admiradores. Fase de muito companheirismo
e boas conversas no romance: façam planos.

TER - Suas ideias e sugestões podem fazer toda
diferença hoje no emprego. Só precisa ter cuidado
para não querer ser a única a falar: saiba ouvir tam-
bém. Boas novas devem agitar a família à tarde: aguar-
de boas surpresas ou quem sabe uma reconciliação.
Bons papos serão seu trunfo na paquera: invista em
charme e simpatia para envolver seu alvo. Na união,
resolva tudo com diálogo. Inove na intimidade.

TER - Os astros vão incentivar o trabalho em equipe pela
manhã, por isso, estimule a cooperação entre os colegas e
some forças por uma tarefa ou uma meta em comum. Pode
enfrentar alguma mudança à tarde: confie e siga a sua intui-
ção. A Lua vai acentuar o seu charme, o que deve esquentar
o clima nas paqueras e no romance. Muita sedução no ro-
mance. Conte e realize suas mais loucas fantasias.

TER - Você pode enfrentar imprevistos ou mudanças impor-
tantes no período da manhã. Também será um bom momento
para separar e doar coisas que não usa mais. Pode começar
um novo curso ou fazer planos para uma viagem à tarde. No
fim do dia, sair da rotina pode ser bom para as paqueras: puxe
papo. Boas conversas na vida a dois. Vai sentir que há sintonia
de corpo, mente e alma.

TER - Aproveite as primeiras horas do dia para organizar suas
coisas, cumprir seus compromissos e deixar o serviço em
dia. Bom astral também para cuidar da saúde, mudar alguns
hábitos e fazer exames de rotina. Bom astral para iniciar um
namoro, melhor ainda se estiver se envolvendo com alguém
da turma: conversem! Na união, o companheirismo será total e
vai sentir firmeza na relação.

TER - Você terá muito sucesso nas parcerias e asso-
ciações que fizer hoje. Pode encontrar aliados impor-
tantes para colocar em prática alguns projetos para o
futuro. Mais tarde, você pode precisar de mais con-
centração e silêncio para finalizar as tarefas. Res-
peite o desejo de se isolar no seu canto. Ótima popu-
laridade nas paqueras. Talvez queira manter um ro-
mance em segredo. Companheirismo total a dois.

TER - Os astros reforçam a sua criatividade e você pode
começar o dia com ótimas ideias para agilizar o serviço ou
deixar sua rotina mais empolgante. Contagie os colegas com
seu entusiasmo e dê exemplo de dedicação e competência
no trabalho. Pode pintar uma promoção: dê o seu melhor. Use
e abuse do seu charme na conquista. Pode se envolver com
alguém do trabalho. Faça planos com seu amor.

---------------------------------------------------
A GAZETA
---------------------------------------------------

Integrante da Série B do Campeo-

nato Brasileiro, o Cuiabá é um dos pou-
cos clubes do Brasil que está retoman-
do aos poucos as atividades, mesmo
em pleno período de pandemia do novo
coronavírus. Desde semana passada,
quando encerrou às férias coletivas do
elenco de jogadores e comissão técni-
ca, o ‘Dourado’ vem trabalhando no sen-
tido de recolocar novamente os profis-
sionais em forma física, técnica e psi-
cológica de olho na sequência desta
temporada, paralisada desde último dia
15 de março.

Sem muito alarde para não chamar
atenção da imprensa, torcedores e au-
toridades de saúde, a diretoria do atual
bicampeão mato-grossense trouxe todo
o grupo de volta a capital mato-
grossense. Na reapresentação na se-
mana passada, atendendo protocolo ela-
borado pelos clubes das Séries A e B
do Brasileirão, o departamento médico
do Cuiabá realizou testes em todos os
jogadores, funcionários e membros da
comissão técnica, hoje liderada pelo téc-

Cuiabá test a grupo p ara possível
retorno e estreia na Série B do

Brasileiro

RESUMO DAS
NOVELAS

Dom Pedro manda Joaquim à
fazenda Santa Cruz. Jacira en-
contra Ferdinando. Cecília es-
creve mais um artigo como
Rosa Branca e Idalina se pre-
ocupa. As tropas de São Paulo
e de Minas Gerais chegam ao
Rio de Janeiro. Francisco pede
a Chalaça que consiga o en-
contro de Domitila com Dom
Pedro. Leopoldina se preocu-
pa com Anna. Joaquim auxilia
o parto de Anna. Anna dá à luz
uma menina e Joaquim se
emociona. Leopoldina impede
Anna de contar a verdade para
Joaquim. Domitila se despe-
de dos filhos. Nívea ouve Anna
dizer que Vitória não é filha de
Thomas. Ferdinando afirma a
Jacira que não deixará a mata.
Dom Pedro recebe uma carta
com a suposta rendição de
Avilez e Chalaça desconfia.
Piatã questiona Jacira por sua
demora em voltar para a al-
deia. Joaquim afirma a Anna
que irá ajudá-la a proteger Vi-
tória.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Jacaré descobre que Eliza
está concorrendo ao concur-
so Garota Totalmente De-
mais. Pietro questiona Caro-
lina sobre o teste de gravidez.
Cassandra garante a Caroli-
na que irá tirar Eliza na segun-
da etapa do concurso.
Germano pede que Rafael se
afaste. Eliza surpreende Ca-
rolina com seu visual. O chefe
dos garçons alerta Jonatas
sobre seus serviços na festa.
Arthur se prepara para contar
a Carolina sobre seu impedi-
mento de ter filhos.

Patrícia implora que Crô cha-
me Griselda para ajudá-la.
Amália afirma a Rafael que só
reatará o namoro se ele se
entregar para a polícia. Tereza
Cristina e Griselda rezam jun-
tas no hospital. Esther procu-
ra o marido e se surpreende
ao encontrar Marcela em seu
quarto. Paulo insulta a jorna-
lista e a expulsa de sua vida.
Quinzé pensa em Teodora.
Baltazar fica com ciúmes de
Celeste. Carolina convence
Letícia a conversar com Juan.
Rafael e Amália sofrem com o
término do namoro. Griselda
consola Antenor. Wallace de-
cide encerrar sua carreira.

nico Marcelo Chamusca.
O exame é uma das mais rígidas

exigências para a retomada do fute-
bol nacional. Os testes são para ver
quem pode estar contaminado pelo
coronavírus, que já atingiu vários jo-
gadores brasileiros como o meia-ata-
cante Diego Souza, hoje no Grêmio.

Além da análise do estado de saú-
de, há também a recomendação do
distanciamento social entre os profis-
sionais. Neste caso, a orientação é
para que os trabalhos físico, técnico
e até tático ocorram em grupos sepa-
rados, com número reduzido de cin-
co atletas por cada sessão. No caso
dos clubes que já reiniciaram os tra-
balhos e os que vão recomeçar nesta
semana, a atenção tem que ser redo-
brada.

Para evitar qualquer tipo de conta-
minação, além do distanciamento so-
cial para se evitar aglomeração e uso
constante de álcool gel, há também
outras orientações como cada jogador
já chegar pronto para ir para o campo.
No Campeonato Matogrossense, o
Cuiabá terminou a fase classificatória
como dono da melhor campanha entre
os dez participantes. Somou 21 pontos
dos 27 disputados. (A Gazeta)

Com 52 dias de suspensão, o fu-

turo do Campeonato Mato-grossense
ainda segue incerto. No entanto, mes-
mo com as dúvidas e incertezas, os
atletas do Luverdense Esporte Clube já
estão na “pré-disposição” e “ansiosos”
para retornarem aos treinos e jogos. A
confirmação foi feita, ao Só Notícias, pelo

Atlet as já estão ansiosos p ara
volt arem aos trabalhos, diz técnico

do Luverdense
treinador da equipe Toninho Pesso.

Conforme o treinador para um
maior alinhamento, a diretoria e co-
missão mantém conversas cons-
tantes com os jogadores. “Sempre
falamos com os jogadores, com a
comissão, buscando expor as
ideias e deixar tudo da melhor ma-
neira possível para quando haver a
retomada”, revelou.
Toninho ainda completou expondo

acreditar que “quando voltar a tempo-
rada vai começar do zero novamen-
te, muitas equipes serão modificadas,
e é como se você estivesse começan-
do a temporada de novo. Deixar para
trás o que passou, implementar seu
trabalho e adquirir o que necessitar para
o decorrer”, pontuou.(Só Notícias)
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Confirmado o 1º caso de
Coronavírus em Guarantã

do Norte

GUARANTÃ

---------------------------------------------------------------
OLHAR CIDADE
---------------------------------------------------------------

Confirmado em uma nota informativa

pela prefeitura Municipal de Guarantã do
Norte(MT), neste dia 10 de maio, o primei-
ro caso do Novo Coronavíus (Covid-19) no
município, a nota afirma ainda que a pes-
soa é residente de outro município
(Andradina-SP).

A nota não informa se a pessoa está em
isolamento na cidade, ou se foi transferida
para a cidade de origem.

Segundo o Boletim Diário, Guarantã do
Norte tem 26 casos notificados, 03 casos
suspeitos, 01 confirmado e 22 descartados.

Até ontem Peixoto de Azevedo tinha 11
casos confirmados, Matupá e as demais ci-
dades do portal da Amazônia nenhum ca-
sos confirmado.

Segundo o Prefeito ao site O Território,
o paciente foi transferido para o Hospital
Regional de Peixoto de Azevedo por ser do
grupo de risco. O quadro do paciente não
foi informado.

O paciente se trate de um motorista que
estava de passagem por Guarantã do Nor-
te e deu entrada no Hospital Municipal com
os sintamos do Covid-19 e foi confirmado
positivo pelo laboratório Lacen-MT.

Iniciadas obras de reforma complet a do
Hospit al Municip al de Matupá

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

Foi dada a ordem de servi-

ço para a execução das obras de
reforma completa do Hospital
Municipal de Matupá-MT. A estru-
tura física inaugurada em 1994
está passando por demolições e
adequações dentro das normas
técnicas de engenharia civil.

As melhorias na infraestrutura
hospitalar acontecerão nos Blo-
cos A, B e C, ou seja, em todo
complexo, contemplando o setor
administrativo, recepção, farmá-
cia, enfermaria, centro cirúrgico,
sala de Raio-X, consultórios mé-
dicos, salas de pré-parto e parto,

MATUPÁ

Prefeito de Peixoto e Guarantã decidem em reunião não
mont ar "barreira do Coronavírus" devido os custos

---------------------------------------
OLHAR CIDADE
---------------------------------------

Os prefeitos de Peixoto de

Azevedo e Guarantã do Norte,
Maurício Ferreira e Érico Stevan
Gonçalves, respectivamente, de-
cidiram após reunião com secre-
tários municipais de Saúde de
Terra Nova do Norte, Matupá e
Novo Mundo (cidades que fazem
parte do Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Região do Vale do
Peixoto) que não vão montar bar-
reira sanitária na divisa de
Guarantã com o estado do Pará
como forma de monitoramento
da entrada de pessoas possivel-
mente infectadas com
Coronavírus (Covid-19) devido
ao custo operacional.

Maurício, que também é pre-
sidente do Consórcio
Intermunicipal de Saúde expli-
cou, em entrevista, ao Só Notíci-
as, que os municípios não têm
condições financeiras para man-
ter as ações. "Cada município

terá que cuidar das suas entra-
das. Sem ajuda financeira do
governo do Estado, é quase
que impossível fazer uma bar-
reira sanitária. São mais de 800
carretas por dia e não vamos
conseguir fazer essa fiscaliza-
ção. O problema mais grave é
que o Estado declarar que nos-
so hospital é para ser referên-
cia para o sul do Pará também.
Com o Ministério Público, va-
mos recomendar ao Estado
para que formalize isso através
de documentos".

Ainda segundo o prefeito, o
Hospital Regional de Peixoto
não tem estrutura suficiente
para atender pacientes que es-
tão vindo do Pará. "Nós já aten-
demos através do consórcio
cinco municípios. Dessa forma,
o Estado pode assumir a admi-
nistração do hospital e toma
conta disso. Quando tem pro-
blemas, o Estado trata o hos-
pital com referência e regional.
Agora, quando é para repassar
recurso é consórcio. Tem cin-
co anos que recebemos R$

COVID-19

sala de esterilização, necrotério,
lavanderia, lactário,
almoxarifado, ambulatório, sala
de emergência, vestiários, cozi-
nha, sala de manutenção, sala
de ultrassom, entre outros de-
partamentos e repartições da
casa de saúde.

Serão investidos mais de R$
3 milhões na reforma completa
do Hospital Municipal
Matupaense.

O Prefeito Valtinho Miotto lem-
brou que neste mandato também
foram construídos e equipados o
Laboratório Municipal de Análi-
ses Clínicas e a nova ala do Hos-
pital Municipal para os procedi-
mentos de Internação de Pacien-
tes - Enfermaria de Saúde Men-
tal, Clínica Médica de Psiquiatria
e Salas de Repouso e de Desin-
fecção Hospitalar.

Em anexo ao HM também foi
construída a Agência
Transfusional, Central de Abas-
tecimento Farmacêutico e o Abri-
go de Resíduos Sólidos.

Ao longo da atual gestão cerca
R$ 2 milhões foram aplicados na
compra de equipamentos, apare-
lhos e mobílias hospitalares. Além
da aquisição de novas ambulânci-
as e micro-ônibus para o transpor-
te humanizado de pacientes.

Pelos dados coletados e apre-
sentados a nossa reportagem pela
Secretaria de Saúde percebe-se
que os investimentos públicos no
Hospital de Matupá superam os R$
6 milhões, isso sem contar as
contrapartidas e o custeio feito com
recursos próprios da Prefeitura, que
tem aplicado em média 34% de sua
receita orçamentária neste setor.

Estes projetos e ações de go-
verno na área de saúde constam
do planejamento estratégico de
trabalho da administração do Pre-
feito Valtinho Miotto, que é justa-
mente de prover saúde pública
de qualidade aos cidadãos, ga-
rantindo e respeitando a dignida-
de de cada munícipe que integra
e constrói a sociedade
Matupaense.

618 mil para manter o hospital. No
ano passado, nos atendemos fora
Covid-19 atendemos 120 pacien-
tes do Pará de cidades que não
fazem parte do consórcio. São
pessoas de Cachoeira da Serra,
Moraes Almeida e Castelos dos
Sonhos. Somos só tratados como
regional quando tem problemas
para resolver", expôs.

No Pará, de acordo com infor-
mações da secretaria Estadual de
Saúde já foram confirmados mais
de 6,7 mil casos, 2.735 descarta-
dos, 3.525 recuperados e 678
mortes de Coronavírus até o últi-
mo sábado. Mato Grosso tem 18
mortes desde o início da
pandemia.

A alegação de falta de recursos,
porém é divergente, pois segundo
o Governo Federal do dia 15 ao dia
21 vai cair nas contas das prefei-
turas do Portal da Amazônia mais
de R$ 38 milhões de reais exclusi-
vamente para combater o Covid-19.

Peixoto de Azevedo e Guarantã
do Norte respectivamente vão re-
ceber mais de 11 milhões de re-
ais.

Boletim da Agricultura

PARANAÍTA

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

A assistência técnica continuada em

horticultura da total apoio aos produtores fa-
miliares de Paranaita, a Secretaria de Agri-
cultura através da Prefeitura Municipal aten-
de produtores no Assentamento São Pedro,
entorno da cidade e na gleba Mandacaru, a
colheita de melancia ira iniciar nas próximas
semanas e a produção será comercializado
através da Coopervila que é a grande par-
ceira da prefeitura no desenvolvimento da
agricultura familiar de Paranaita.
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