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ALTA FLORESTA

Vítima vira suspeito após falsa comunicação
de crime conhecido como

"saidinha de banco"
A Polícia Militar deteve nesta

segunda-feira, dia 11 de maio, a su-
posta vítima que havia comunica-
do um roubo na modalidade "sai-
dinha de banco", registrado por
volta das 13h10 de segunda-feira,
no estacionamento de uma agên-
cia bancária localizada em frente
à igreja matriz de Alta Floresta. Tudo
começou quando a vítima, um ra-
paz com idade não informada, pro-
curou a Central de Operações para
registrar o caso e de acordo com
versão apresentada, ele chegou ao
banco por volta das 13h00, reali-
zou um saque no valor de
R$2.000,00 e retornou para o seu
automóvel.

Ao se aproximar do carro per-
cebeu que o alerta estava aciona-
do e que havia alguém dentro do
veículo, com camiseta branca e
shorts verde. O possível suspeito
teria apontado uma arma e orde-

nado para que a vítima entrasse
no automóvel, ainda teria dito que
não queria roubar carro ou celu-
lar, mas apenas levar o dinheiro.
A "vítima" foi obrigada então a se-
guir para uma estrada nas ime-
diações do aeroporto de Alta Flo-
resta, após passar por um que-
bra-molas recebeu ordem de pa-
rada. No local havia outro possí-
vel suspeito em uma moto, Fan,
aguardando o outro "suspeito",
que desceu do carro e subiu na
moto, foragindo em seguida sen-
tido Associação do Banco do Bra-
sil.

As guarnições de serviço foram
informadas sobre o roubo e efetu-
aram diligências, mas não encon-
traram os suspeitos. É a partir daí
que o caso tem uma reviravolta já
que em poucas horas o
comunicante passou da posição
de vítima para a de suspeito. A

Contas da Prefeitura Municip al de 2018 são
aprovadas na Câmara; discussão foi acalorada

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

Foi realizada na manhã

desta terça-feira, dia 12 de maio,
a 15ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal e na ocasião, os
parlamentares votaram um pro-
jeto de decreto legislativo (de
número 012/2020) que trata so-
bre as contas anuais de gover-
no da Prefeitura de Alta Floresta
relativas ao exercício de 2018,
da gestão do prefeito Asiel Be-
zerra de Araújo. Apesar do pa-
recer contrário ao Tribunal de
Contas, o Projeto foi aprovado,
mas com votos contrários dos
vereadores Mequiel Zacarias,

Dida Pires e Elisa Gomes.
Em entrevista para a repor-

tagem do Jornal O Diário,
Mequiel disse que votou con-
trário, dentre outras coisas,
pois naquele mesmo ano hou-
ve a indicação de 12 irregula-
ridades apontadas pelo Tribu-
nal de Contas em relação ao
Executivo Municipal, incluindo
Folha de Pagamento e sone-
gação de informação.

"Esses elementos do Tribu-
nal de Contas eles são o pri-
meiro passo que a gente ana-
lisa porque, afinal de contas, a
gente está votando as contas
a partir do parecer; nos últimos
anos o Prefeito Asiel tem tido
uma série de denúncias no Mi-
nistério Público, inclusive algu-

mas condenações e no fim das
contas, se você fizer uma aná-
lise geral essa gestão não é
boa, não faz adequadamente
um serviço que deixa a popula-
ção contente", explicou
Mequiel.

A discussão sobre as contas
foi acalorada e em contraponto,
o vereador Luis Carlos, que
votou a favor, parabenizou o
Prefeito Asiel e a equipe técni-
ca da prefeitura pela boa admi-
nistração e explicação sobre os
apontamentos do Tribunal de
Contas. "Sou a favor das con-
tas porque acredito na adminis-
tração e na equipe técnica da
prefeitura", salientou ele, em
entrevista para o Jornal O Diá-
rio.

Força Tática foi até a residência do
comunicante solicitando que ele
acompanhasse os policiais no traje-
to realizado no fato informado a fim
de localizar os "suspeitos". Os polici-
ais não lograram êxito na localização
e decidiram retornar ao estaciona-
mento do Banco.

Na agência bancária a "vítima"
imprimiu o extrato bancário e foi cons-
tatado que não houve nenhum saque
no valor informado. O gerente da
agência foi acionado pelos policiais e
após todas a verificações possíveis,
foi confirmado que o extrato estava
correto. Questionado sobre a falsa co-
municação de crime, o rapaz acabou
confessando que inventou o roubo,
pois precisava de tempo para "levan-
tar" um dinheiro para pagamento de
uma dívida. Diante dos fatos, o sus-
peito foi detido e conduzido até a De-
legacia de Polícia Civil para as provi-
dências que o caso requer. (B.F)
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O altafloretense amanheceu com uma notícia ten-

sa nesta terça-feira, 12 (surgimento de um novo caso) e
foi dormir ainda mais preocupado por que ao final do dia
foram identificados outros quatro contaminados,
totalizando cinco casos no dia e sete ao todo. Não há
registros de mortos, destes, um, o primeiro caso, já evo-
luiu para a cura.

Por uma questão de lógica e proteção à identidade, a
SMS não divulga nomes nem possíveis identificações dos
infectados, entretanto a reportagem do O Diário apurou
que pelo menos um dos testes positivos ocorreu em um
servidor da Secretaria de Segurança Pública, lotado na
Delegacia de Polícia de Alta Floresta, o profissional e seus
familiares foram orientados a permanecerem em quaren-
tena. Outros dois servidores que tiveram contato direto
com a pessoa que testou positivo também foram orienta-
dos a permanecerem em quarentena. O Secretário de
Saúde Marcelo Costa confirmou as informações à repor-
tagem do O Diário, mantendo, da mesma maneira, a iden-
tidade dos servidores. Os outros quatro casos positivos
não foram identificados.

Medidas duras -  Indagado pela reportagem se a Se-
cretaria de Saúde irá "endurecer as medidas" de restri-
ção na cidade, por conta do exponencial aumento de ca-
sos, Costa disse que ainda não há nada neste sentido,
entretanto, o secretário lamentou o descaso da própria
população que não tem cumprido nem as exigências mí-
nimas definidas em lei municipal aprovada pela Câmara
há cerca de 20 dias. "Nossos fiscais (vigilância ambiental)
estão fazendo visitas diárias ao comércio e a maioria não
cumpre sequer as recomendações legais", apontou Mar-
celo Costa. Ontem o próprio secretário acompanhou par-
te das incursões feitas pelos fiscais e de seis estabeleci-
mentos visitados apenas um cumpria o que dita a lei que
permitiu a reabertura dos comércios.

Porém o problema é ainda maior. A população tem
feito "festinhas particulares", jogos de futebol, aglomera-
ções em mesas de bares, com pouca ou nenhuma prote-
ção.

Marcelo disse que a prefeitura já começou a exercer o
"poder de polícia" e nas ultimas horas um lanchonete de
médio porte na área central foi autuada, interditada e terá
que pagar multa, assinar um TAC (Termo de Ajustamento
de Conduta) com o MP e se adequar de modo completo
às normas, se quiser retornar a atender.

Também ontem, um homem foi detido na região cen-
tral de Alta Floresta por se recusar a utilizar máscara e,
ao ser abordado, ter disparado palavras de baixo calão
contra os fiscais da prefeitura. "Os casos que nós aten-
demos, temos que relatar e enviar para o MP e para a
Polícia, essas pessoas poderão ser punidas", afirmou Mar-
celo Costa.

CONSELHO DE SAUDE - Por causa do aumento do
número de infectados, o Conselho Municipal de Saúde
reuniu-se ontem e emitiu uma Nota Pública em que de-
nuncia a existência de "de festas particulares realizadas
durante esse período de pandemia", algumas das quais
regadas à narguilé, "inclusive com o compartilhamento
de fluídos corporais através do dispositivos coletivos de
consumo de fumo".

Na Nota o Conselho lamenta que as medidas de isola-
mento têm sido ignoradas por pessoas que se aglome-
ram para consumir bebidas alcoólicas em grupos, sem
observar nenhuma das recomendações de distância e aler-
ta, essas pessoas estão pondo em risco a "saúde dos
cidadãos de nossa cidade em risco, através do compor-
tamento inconsequente que propicia a transmissão do
coronavírus entre os participantes dessas confraterniza-
ções coletivas, e dali para as pessoas do convívio familiar
e profissional, e daí para o restante da população".

Ao final, o CMS clama à população que apoie no sen-
tido de que "sociedade de Alta Floresta que não tome
parte desse comportamento e denuncie os que assim
agirem, a fim de evitar a contaminação de mais pessoas,
a perda de vidas humanas, e também evitar a necessi-
dade de providências mais profundas de restrição ao
funcionamento de estabelecimentos de trabalho e cir-
culação de pessoas, caso tal  comportamento
inconsequente e irresponsável venha a multiplicar os
casos da doença em Alta Floresta."

Mais 5 casos nas últimas
24 horas; CMS denuncia

"festas particulares" e pede
atenção redobrada

A população já pode ficar assustada ou ain-
da é cedo?

No Brasil o número de casos já atingiu a marca de
180 mil infectados (dados oficiais).

Em Mato Grosso já são 600.
Em Alta Floresta, tínhamos "apenas" 2 casos até

a manhã de ontem, quando veio uma mudança brus-
ca, com o surgimento, nesta terça-feira de 5 novos
casos.

Já podemos começar a ficar preocupados
ou ainda é cedo?

Há cerca de 20 dias, mais precisamente no dia 18
de abril, sendo sancionada no dia 22 do mesmo mês,
a Câmara de Alta Floresta, aprovou uma lei proposta
pelo presidente da Casa, Emerson Machado, que não
sofreu oposição de nenhum dos seus pares e que li-
berou todo o comércio, ampliando o toque de recolher
das 20 às 23:30h, liberando lanchonetes, academias
e igrejas para funcionarem normalmente, respeitan-
do-se algumas regras é claro, mas que, a bem da ver-
dade já haviam sido rechaçadas pelo MP e várias en-
tidades, que naquela semana haviam derrubado um
Decreto de afrouxamento assinado pelo prefeito Dr
Asiel.

De lá para cá o número de suspeitos que se man-
tinha na primeira casa decimal, subiu para 60.

De lá para cá um segundo caso foi registrado com
diagnóstico de Covid 19.

De lá para cá uma pessoa precisou de atendimen-
to no "espaço Covid" do Hospital Regional. Não preci-
sou de respirador, mas o caso chegou a beirar à alta
complexidade. Apenas na segunda-feira, 11 a pessoa
recebeu alta e está em casa agora, recuperando-se
da Covid 19.

De lá para cá, aumentou em grau assustador o nú-
mero de festinhas particulares na cidade.

De lá para cá, basta você dar uma zapeada nas
páginas pessoas do facebook, entre as pessoas que
você segue e verá que quase ninguém está respeitan-
do a regra de distanciamento social. O mais comum
são fotos de festas regadas à churrasco e bebidas,
saidinhas para aquela "pedalada inocente" com direi-
to à aglomeração na hora da selfie, geralmente com
as pessoas suadas e transpirando muito, "grudadas"
umas na outras, muitas vezes até sem máscaras.

De lá para cá, a equipe de Segurança da Polícia
Civil de Alta Floresta terá uma baixa temporária de
pelo menos 15 dias para que três dos seus servidores
fiquem em casa para se recuperar da Covid 19.

De lá para cá algumas igrejas começaram a reali-
zar reuniões com fiéis, muitas vezes sem um mínimo
de segurança.

De lá para cá, a feira livre que pela regra não deve-
ria receber pessoas do grupo de risco, está cheia de
pessoas com mais de 60 anos transitando de um lado
para o outro. Dia desses (logo no primeiro dia da rea-
bertura) estive lá e uma cena me chamou a atenção,
em uma barraca, um senhor de aproximadamente 60
anos, trabalhador, tranquilamente tomava seu chimar-
rão. De longe passei a observar, em determinado mo-
mento a cuia, com a mesma bomba (que é utilizada
para sorver o liquido) foi passada para pessoa que
estava próxima. Tudo bem, pensei, é da mesma famí-
lia, só que pouco tempo depois uma pessoa que es-
tava do lado de fora também participou da rodada. Não
precisa nem dizer que isso não é recomendável. Foi
uma versão "narguilé bagual".

Ou seja, o altaflorestenses, definitivamente ou acre-
dita que é imune à pandemia que atingiu o pais, ou
acha que é super herói e não vai pegar nada (logo,
segue imune).

Se os políticos não se posicionarem no sentido de
dar exemplo, nada adiantará, estarão, políticos e in-
sensatos, levando a todos nós para o buraco, aquele
buraco lá no campo santo.

Ou melhor, todos nós não, apenas uma parcela dos
70% que o presidente da república disse que pegará
a doença. Considerando a taxa de letalidade atual,
em torno de um milhão e oitocentos mil pessoas.

Já podemos ficar preocupados ou ainda é cedo?

Por Altair Nery
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Bolsonaro autoriza uso
das Forças Armadas em

combate ao
desmat amento e

queimadas em MT

------------------------------------------------------------------
OLHAR DIRETO
------------------------------------------------------------------

O governador Mauro Mendes (DEM) fez

a solicitação, no dia 7 de maio, ao presidente
Jair Bolsonaro para o uso das Forças Arma-
das em Mato Grosso em algumas ações de
segurança no estado e combate o
desmatamento ilegal da Floresta Amazônica.

No dia seguinte à solicitação, o presidente
atendeu ao pedido, que até então chegou
como sigiloso, porém a própria secretaria de
Comunicação Social da Presidência confir-
mou que esse pedido atende o decreto
10.341/2020, que autoriza o uso do Exército,
Marinha e Aeronáutica no combate ao
desmatamento ilegal e a focos de incêndio na
Amazônia Legal.

Os militares atuarão a partir de 11 de maio
até 10 de junho em ações preventivas e re-
pressivas na faixa de fronteira, terras indíge-
nas, unidades federais de conservação
ambiental e em outras áreas federais nos es-
tados da região. As ações ocorrerão de for-
ma articulada com os órgãos de segurança
pública e instituições públicas de proteção
ambiental.

Segundo o decreto, a atuação poderá ain-
da ser estendida a outras áreas a pedido dos
governadores. As missões das Forças arma-
das ocorrem por tempo limitado nos casos em
que há o esgotamento das forças tradicionais
de segurança pública e são realizadas exclu-
sivamente por ordem expressa da Presidên-
cia da República.

AF: PM faz operação orient ativa quando ao
uso de máscara e dist ancia t ambém p ara

realização de atividades físicas

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

Teve início

nesta terça-feira
(12) em Mato
Grosso e tam-
bém em Alta Flo-
resta, uma ope-
ração orientativa
desencadeada
pela Polícia Mili-
tar em relação

ao uso da máscara de prote-
ção bem como a distância ade-
quada entre as pessoas em lo-

Esgotados nossos recursos de localização e
tendo em vista encontrar-se em local não sabi-
do, convidamos a Sr.ª Angelica Andrade Ferreira,
portador do RG n° 268079-98 SSP/MT, CPF
058.537.301-93, a comparecer em nosso escri-
tório, 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, automaticamente, 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

SEMA

cais de caminhada.
A Avenida do Aeroporto foi es-

colhida para dar início aos traba-
lhos por ser uma das avenidas com
o maior índice de pessoas realizan-
do caminhando, pedalando e pra-
ticando outros tipos de exercícios.

Tenente PM Eveline disse que
é de suma importância a colabo-
ração de todos diante do momen-
to que estamos vivendo e continu-
em usando as máscaras e fazen-
do a higiene pessoal correta-
mente.
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Estabelecimentos agropecuários de MT podem ampliar comercialização
--------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
--------------------------------------

As empresas do ramo

agropecuário que estiverem
registradas no Serviço de Ins-
peção Sanitária Estadual de
Mato Grosso (SISE/MT) tem
a oportunidade de ampliar a
comercialização de seus pro-

Governador sanciona
lei que mult a gestores
que não exigirem uso

de máscaras
-----------------------------------------------------------------------------
LUCAS RODRIGUES  -  Secom-MT
-----------------------------------------------------------------------------

O governador Mauro Mendes sancionou a lei que prevê

multa aos gestores estaduais (secretários, diretores de
autarquias e fundações, etc) que não exigirem o uso de más-
caras no órgão ao qual chefiam, tanto dos funcionários quanto
dos cidadãos. A lei enviada pelo Governo e aprovada pela
Assembleia Legislativa, foi publicada no Diário Oficial do Esta-
do que circula nesta terça-feira (12.05). A mesma exigência já
estava valendo desde o dia 5 aos estabelecimentos comerci-
ais e demais empresas de Mato Grosso.

"O Governo de Mato Grosso foi o primeiro estado a instituir
a obrigatoriedade do uso de máscaras contra o coronavírus. E
precisamos continuar a dar o exemplo. Por isso, encaminha-
mos essa proposta para a Assembleia Legislativa", afirmou o
governador Mauro Mendes, que agradeceu à Casa de Leis pela
aprovação.

Conforme a lei, a mesma multa que uma empresa paga
pelo não cumprimento da medida, de R$ 80 por pessoa sem
máscara, também será paga pelos gestores estaduais, en-
quanto pessoa física, caso cometam o mesmo erro na secre-
taria ou órgão que comandam.

"É momento de todos cumprirem as normas para preser-
var a própria vida, dos familiares, funcionários e da popula-
ção", alertou o governador.

Apesar de a multa em caso de infração ser de responsabi-
lidade dos gestores, a lei prevê que as pessoas flagradas sem
o uso da máscara também podem ser responsabilizadas na
esfera criminal por "infração à medida sanitária preventiva (art.
268 do Código Penal) e de desobediência (art. 330 do Código
Penal)".

Desde o início de abril, o Governo de Mato Grosso tem feito
ações e campanhas de conscientização para o uso da más-
cara, que é um instrumento eficaz de prevenção contra o
coronavírus. É importante esclarecer que a máscara pode ser
artesanal, de pano ou outro tecido comum. Durante todo este
período, o Estado realizou ações de conscientização junto aos
comerciantes, servidores e com a sociedade. Estão sendo
entregues mais de 150 mil máscaras aos servidores públicos
estaduais e para toda a população. Durante a entrega, as pes-
soas são orientadas sobre o uso obrigatório da máscara e,
ainda, a manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros en-
tre si, além de lavar constantemente as mãos e utilizar álcool
em gel para higienização. O Governo do Estado continuará a
promover as ações de conscientização e entrega de másca-
ras para evitar a aplicação de multas, e espera ampla adesão
de todos. Os valores decorrentes das multas serão destina-
dos para a compra de cestas básicas, distribuídas no municí-
pio onde ocorrer a autuação.

dutos. O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) reconheceu a equi-
valência do SISE/MT, na cate-
goria abatedouro-frigorífico e
fábrica de laticínios, ao Siste-
ma Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
(SISBI-POA). "Isso significa
que os estabelecimentos
registrados no SISE podem
comercializar seus produtos

em todo o território nacional.
Até então, o comércio ficava
restrito ao território estadual,
conforme estabelecido na Lei
Federal 7.889/89", explica
Fernanda Rocco, coordena-
dora do CISPOA no Instituto
de Defesa Agropecuária de
Mato Grosso (INDEA MT).

O INDEA MT já possuía o
reconhecimento de equiva-
lência para a categoria de fá-

brica e entreposto de cárneos
desde 2017. "De forma
gradativa, a equipe do INDEA
MT vem trabalhando para in-
cluir novas categorias aten-
dendo à demanda dos empre-
sários", diz Luiz Fernando
Flamínio, presidente do Insti-
tuto. De acordo com a coor-
denadora Fernanda Rocco, a
ampliação proporcionará um
maior incremento no desen-

volvimento da cadeia
agropecuária de Mato Gros-
so. "Haverá mais vagas de
empregos por causa do au-
mento da produção nas in-
dústrias, fortalecendo os pe-
quenos e médios empresári-
os. O consumidor também
ganhará com o aumento da
diversidade de produtos e
com garantia de qualidade e
inocuidade", afirma.
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QUA - Marte dará um impulso incrível para você colocar em
prática um ambicioso projeto para o futuro, só espero que
não seja o de dominar o mundo! Você contará com mais
coragem para agir e ousar em suas iniciativas, além de
demonstrar mais liderança em suas atividades. Também terá
facilidade para encontrar aliados, por isso, conte com os
amigos para atingir seus objetivos.

QUA - É vida agitada e novidade que você quer, @?
Então, Toma! Marte, que ingressa hoje em sua 6ª Casa,
vai te dar mais dinamismo e disposição, garantindo que
você contará com doses extras de coragem e determi-
nação para encarar suas batalhas diárias. O lado inde-
ciso do seu signo tende a diminuir e você vai sentir
mais firmeza e segurança para tomar iniciativas e mos-
trar atitude, especialmente no trabalho.

QUA - Sua relação com os parentes pode ficar mais intensa
nos próximos dias e o recado quem manda é Marte, que a
partir de hoje passa a se movimentar no setor familiar do seu
Horóscopo. O planeta da ação vai deixar seu comportamento
mais ativo e dinâmico em casa, podendo resolver muitos as-
suntos que andam precisando de atenção. Você vai defen-
der as pessoas que estima com unhas e dentes, mas também
pode se envolver em tretas com mais facilidade no convívio.

QUA – Discrição é uma marca registrada do seu signo, mas
esse seu jeito pode mudar a partir de hoje, quando Marte
passa a ocupar sua 3ª Casa Astral, área da comunicação. O
planeta vermelho vai deixar a sua sinceridade tinindo e a sua
língua bem afiada, por isso, todo cuidado será pouco para
não se envolver em conflitos, tretas e discussões acalora-
das. Em compensação, sua criatividade estará a mil e será
ótima aliada, seja para explorá-la no trabalho.

QUA – Embora não tenha um perfil materialista e
procure tirar proveito dos benefícios materiais para
viver como gosta, você tende a sentir um desejo
maior de ganhar dinheiro e melhorar sua condição
financeira. Nunca critiquei! É que Marte ingressa
hoje em sua Casa da Fortuna, dando força, dina-
mismo e espírito de luta para correr atrás das opor-
tunidades com muita determinação.

QUA – Novidades chegam de Marte, seu planeta regente. E
não, ainda não é uma invasão extraterrestre. É que a partir de
hoje o planeta vermelho começa a agir em sua 12ª Casa
Astral. Por um lado, isso pode deixar o comportamento do
seu signo mais contidão e com tendência a guardar mágoas.
Que isso, Áries? Não guarda nem dinheiro, vai guardar má-
goas?

QUA – Mudanças importantes acontecem hoje no céu
e quem traz é Marte, que começa a dar um rolê na
sua Casa do Prazer, animando o seu astral e anunci-
ando um período mais excitante em sua vida, especi-
almente no lado amoroso. Mas não vou mentir: você
pode enfrentar alguns desafios em família, especial-
mente se trabalha com parentes ou em casa. Mas
não chora, não, coleguinha!

QUA - O desejo de explorar outros horizontes agora deve
falar mais alto, mas nada de arrumar as malas e sair viajar
porque o Coronga te pega, viu? Tô falando de horizontes
profissionais, lugados ao progresso. Então, a dica é ficar de
olho em todas as oportunidades de aperfeiçoamento que vão
surgir.O recado vem de Marte, que promete experiências
estimulantes para o seu crescimento.

QUA – Se Marte age em favor das suas metas, você é privile-
giado (a), sim! E com isso você será capaz de encarar qual-
quer desafio para chegar aonde quer. O planeta guerreiro
realça suas ambições, fortalece seu lado dinâmico, batalhador
e dá garra extra para investir na sua carreira. Foque em seus
planos e não perca oportunidades de colocar seus ideais em
ação.

QUA – Ativo e destemido seu signo sempre foi e agora passa
a receber o impulso de Marte para vencer desafios, podendo
superar crises, preocupações e começar uma nova etapa. É
pra glorificar de pé, hein, Leão! Você tem tudo para entrar em
um novo ciclo e deixar pra trás o que empata sua felicidade.
Portanto, chegou a hora de colocar em prática as mudanças
que tanto deseja para sua vida.

QUA – Graças ao poderoso estímulo de Marte, que começa
a brilhar em seu signo, você vai acordar superconfiante e
esbanjando energia para correr atrás dos seus sonhos. O
astro vai te dar vitalidade extra para perseguir seus propó-
sitos e tudo indica que terá muita fé em seu taco para ven-
cer qualquer obstáculo. A Lua prossegue em sua 12ª Casa
e fortalece o seu sexto sentido: é o momento de explorar
sua intuição para escolher os melhores caminhos a seguir.

QUA – Marte começa a dar um rolê em sua 7ª Casa e manda
um belo impulso para suas alianças e parcerias. A união faz
a força e você tem plenas condições de exercer sua lideran-
ça em um projeto, tarefa ou meta em comum, mesmo que
esteja trabalhando a distância. Troque informações, experi-
ências e promova a integração com seus parceiros profissi-
onais, pois seu empenho será um exemplo.

---------------------------------------------------
MT ESPORTE
---------------------------------------------------

IAs restrições impostas pela

pandemia do novo coronavírus obriga-
ram a população brasileira a reorgani-
zar sua rotina. Com mais tempo livre
para investirem em si mesmas, as pes-
soas têm encontrado nos estudos uma
alternativa interessante para adquirir
novos conhecimentos e enriquecer a
formação. No caso de atletas e ex-atle-
tas, uma das opções mais buscadas
tem sido o curso de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio e Abuso no
Esporte (PEAAE), desenvolvido pelo Ins-
tituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço de
educação do Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB).

Lançado no último dia 13 de março,
em formato de ensino a distância (EAD),
o PEAAE já atraiu cerca de 3.000 pro-
fissionais do esporte, sendo mais de 750
atletas e ex-atletas. O objetivo do curso
é mostrar como o assédio e o abuso
podem se manifestar no meio esporti-
vo, de que forma é possível reconhecer
seus sinais e como as organizações
podem enfrentar essas práticas, além
de explicar ações de prevenção, denún-
cia, enfrentamento e acolhimento às ví-
timas.

“Achei tão legal o COB proporcionar
esse tipo de curso. Não só para os ex-

Curso de Prevenção e Enfrent amento
do Assédio e Abuso no Esporte
supera os 750 atlet as inscritos

RESUMO DAS
NOVELAS

Libério descobre que Cecília é
Rosa Branca. Peter conquista
a confiança de Amália.
Germana sugere que Elvira
faça uma nova simpatia para
se aproximar de Joaquim.
Diara, Wolfgang e Joaquim pe-
dem que Dom Pedro acabe
com a escravidão. Thomas ins-
tala Domitila em um hotel e a
orienta a permanecer no quar-
to até realizarem seu plano con-
tra Chalaça. Thomas encontra
Anna com Vitória em seu colo.
Thomas finge emoção ao co-
nhecer Vitória. Piatã reclama do
comportamento de Jacira para
Padre Olinto. Thomas descon-
fia da paternidade de Vitória.
Jacira entrega a Ferdinando as
folhas que pegou na oca de
Tibiriçá. Thomas leva Miss Liu
para ajudar Anna. Leopoldina
e Dom Pedro se preocupam
com a saúde de João Carlos.
Licurgo e Germana veem Avilez
e Thomas em uma conversa
suspeita. Ubirajara aconselha
Piatã a tentar descobrir o que
Jacira esconde.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Eliza grava um depoimento a pe-
dido de Leila, e Jamaica se emo-
ciona. Arthur confessa a Max que
não conseguiu contar a verdade
para Carolina. Eliza fica surpre-
sa ao ver Jonatas trabalhando
como garçom na festa. Arthur
dispensa os serviços de
Florisval sem que Carolina sai-
ba. Florisval surpreende Jeniffer
tentando fugir para se encontrar
com Cascudo. Cassandra plane-
ja sabotar Eliza, mas é Jonatas
quem acaba consumindo a bebi-
da. Lorena aparece na festa sem
ser convidada. Jonatas sente os
efeitos da bebida que ingeriu aci-
dentalmente.

Wallace conta sua história para
todos e sai ovacionado do
octógono. Juan Guilherme bei-
ja Letícia. Pereirinha fica furio-
so ao encontrar uma pista fal-
sa sobre o tesouro e resolve
exigir sua parte no acordo que
fez com Íris. Marcela descobre
o segredo de Tereza Cristina.
Teodora não aceita se separar
de Wallace. Pereirinha muda o
visual. Patrícia dá um fora em
Antenor. Griselda vai ao restau-
rante de Celeste. Dagmar ter-
mina o relacionamento com
Quinzé. Juan Guilherme convi-
da Wallace para morar em sua
casa. Paulo e Esther discutem.
Teodora procura Quinzé.

atletas, mas principalmente para os
que ainda são atletas. Sabemos que
isso existe e que muitas dessas his-
tórias permanecem ocultas. É impor-
tante que todos sejam incentivados a
estudar e a se prepararem melhor. Da
minha geração para trás, são poucos
os que tiveram essa oportunidade”,
afirma a ex-jogadora de vôlei Ida,
medalhista de bronze nos Jogos Olím-
picos Atlanta 1996.

“Nunca tinha feito algo parecido, e
acho importantíssimo esse
envolvimento do COB em questões
como assédio, abuso e bullying. Pre-
cisamos desse respaldo no esporte,
onde muitos jovens deixam suas ci-
dades e seus familiares e acabam
não sabendo lidar com várias situa-
ções. Esse curso nos traz outra visão,
e me sinto mais consciente e prepa-
rado para oferecer ajuda”,
complementa Isac, meio-de-rede
do Sada/Cruzeiro (MG) e da sele-
ção brasileira de vôlei.

Gratuito e com carga horária de
30 horas, o curso está dividido em
quatro temas principais: “O que é
assédio e abuso?” – definições e
categorias; “Reconhecendo os si-
nais” – como identificar casos de
assédio e abuso; “Conhecendo o
seu papel” – reconhecer, denunciar
e prevenir; e “O que as organiza-
ções esportivas podem fazer?” –
como atuar na prevenção do assé-
dio e abuso no esporte.

N a

segunda
(11) a Fe-
d e r a ç ã o
Internacio-
nal de Na-

tação (Fina) anunciou as novas datas
dos pré-olímpicos de saltos ornamen-
tais, nado artístico e maratona aquáti-
ca. Os eventos tiveram que mudar de
data em razão da pandemia do novo
coronavírus (covid-19).

A definição dos classificados para os

Fina anuncia novas dat as de
pré-olímpicos

Jogos de Tóquio nos saltos ornamen-
tais acontecerá entre 23 e 28 de feve-
reiro de 2021 na Copa do Mundo da
modalidade, sediada em Tóquio (Ja-
pão).

Já o nado artístico verá a definição
dos atletas olímpicos entre os dias 4
e 7 de março de 2021, no Pré-Olímpi-
co da modalidade, que também acon-
tece em Tóquio

Por fim, o Pré-Olímpico de marato-
na aquático acontecerá em 29 e 30 de
maio do próximo ano, mas em
Fukuoka (Japão).(EBC)
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Parcial ou integral: 9
municípios de Mato
Grosso autorizam
retorno das aulas

GUARANTÃ

---------------------------------------------------------------
THALYTA AMARAL
Gazeta Digital
---------------------------------------------------------------

Pelo me-

nos 9 municípi-
os de Mato
Grosso autori-
zaram a volta às
aulas de esco-
las e universi-

dades, mesmo com o crescimento dos ca-
sos do novo coronavírus no estado. Na mai-
oria dos casos, a liberação começa pelas
instituições privadas e com a obrigação do
uso de máscara e higienização constante
dos ambientes.

Em Sinop as aulas na rede privada fo-
ram retomadas em 4 de maio. Porém, cada
escola decide se reabrirá as portas e os
estudantes que não comparecerem não se-
rão penalizados. Já na rede pública a pre-
visão de retomada é para segunda-feira
(18).

A rede privada também está liberada em
Feliz Natal. O decreto autoriza a retomada
das atividades instituições particulares de
ensino a partir de segunda-feira (11), des-
de que mantido o distanciamento mínimo de
2 dois metros e a aferição de temperatura
no momento da entrada.

Em Sorriso a segunda-feira também mar-
cou a volta às aulas nas creches e universi-
dades particulares. O ensino fundamental
privado poderá retornar na segunda-feira.
No entanto a rede pública está com as ati-
vidades suspensas até 5 de junho.

Já em Rondonópolis a partir de 18 de
maio estão liberadas as aulas para ensino
médio e superior, desde que a instituição
apresente um plano de contingenciamento
de risco para a Secretaria de Saúde. No
ensino básico e fundamental não há previ-
são de retorno.

O retorno parcial também faz parte das
determinações da Prefeitura de Vera, que
liberou as aulas em 3 unidades municipais
a partir de segunda-feira. O Executivo tam-
bém irá distribuir duas máscaras de tecido
para cada profissional e estudante. As au-
las de educação física serão apenas teóri-
cas para evitar o contato físico.

Lucas do Rio Verde autorizou, de manei-
ra facultativa, as escolas particulares, para
turmas a partir do 6º ano e com atendimen-
to de, no máximo, 50% da capacidade por
sala.

Em Aripuanã só podem funcionar as fa-
culdades a partir de 18 de maio e na edu-
cação infantil e ensino fundamental continu-
am as atividades on-line e à distância. As
práticas esportivas continuam suspensas.

Bandidos roubam 500 gramas de ouro em
Garimpo

---------------------------------------
COLIDER NEWS
---------------------------------------

Os policiais militares da ci-

dade de Peixoto de Azevedo,
haviam recebido uma ligação via
fone 190, na qual o comunicante
informava, que teria ocorrido um
ROUBO no garimpo localizado
na Fazenda Beira Rio, às mar-
gens da balsa que liga o municí-
pio de Novo Mundo à cidade de
Nova Guarita/MT.

Os policiais das guarniçoes
de Peixoto CB Vanni, e SD PM
Holtman, juntamente com os PMs
de Guarita composta pelos SD
PM Marcio, SD PM Vinicius e SD
PM Parode, ao chegarem no lo-
cal e em contato com as vitimas,
as quais ambas estavam na pre-
sença de aproximadamente 10
(dez) colaboradores, quando por
volta das 07hs de ontem (09), che-
garam andando a pé dois indiví-
duos não identificados (um bran-

PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeitura de Nova Sant a Helena recupera
Estradas Pop e Colidinha

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

A Secretaria de Obras em

parceria com os produtores ru-
rais realizou a recuperação da

Estrada Pop no município de
Nova Santa Helena-MT.

Foram desenvolvidos servi-
ços de reabertura,
patrolamento, cascalhamento e
construção de bueiro.

Uma patrulha composto por
trator de esteira, motonivelado-
ra, retroescavadeira hidráulica
e 02 caminhões caçamba foi
utilizada para revitalizar esta
importante via de escoamento
da produção agropecuária
Santa Helenense.

Uma outra frente de traba-

SANTA HELENA

co de estatura mediana e com
porte fisico forte, o outro alto e
magro moreno, ambos trajando
roupas camufladas e com os
rostos cobertos por capuz, um
calçando botina cor amarela e
o outro um coturno cor preta nu-
meração 40, falavam com sota-
que Cuiabano, portando armas
de fogo cromadas tipo pistola e
revólver e anunciaram o assal-
to. Os indivíduos renderam os
colaboradores e os fizeram re-
sumir todo o material minerado
(OURO), quando terminaram
por volta das 10hs trancaram
todos as pessoas num quarto e
passaram a corrente e cadea-
do por fora e mandaram sair, so-
mente depois de uma hora para
dar tempo de fugirem, antes dis-
so subtraíram uma corrente do
pescoço da vítima D., juntamen-
te com a quantia de R$ 400,00
em dinheiro e aproximadamen-
te 500 gramas de OURO, para
fugirem no local, os mesmos fur-
taram uma motocicleta Honda/

NXR150cc Bros es, cor preta, ano/
modelo 2008/2008, placa NJB-
3008 da cidade de Nova Guarita/
MT, com RENAVAM
00977948927 de propriedade da
vítima L.

Em seguida os indivíduos ar-
rombaram a porta de dois quar-
tos de um barracão da fazenda
Beira Rio e subtraíram do interior
de um dos cômodos uma espin-
garda calibre .22, a qual testemu-
nhas não souberam informar a
marca e modelo ou até mesmo se
há numeração e registro.

Apos esse feito, a dupla de
bandidos foragiram do local to-
mando destino ignorado. As víti-
mas informaram também, que
após o ROUBO, um vizinho de
propriedade chegou no local e
informou, que passou por ele a
motocicleta roubada sentido a
Novo Mundo/MT, sendo que ao
lado havia outra motocicleta uma
Honda Titan de cor vermelha, a
qual possivelmente esta dando
apoio no CRIME. Os policiais co-
lheram todos os dados para con-
fecção do Boletim de Ocorrência
e fizeram os relatos das informa-
ções obtidas para as guarnições
policiais das cidades vizinhas,
bem como, informou também as
cidades de Alta Floresta e
Carlinda e cidades vizinhas e de
fácil acesso por via de balsas.

Mais até o presente momento
ninguém foi preso, as buscas con-
tinuam para localizar os bandidos
e pertences roubados na ação
dos marginais.

lho atuou na Estrada Colidinha fa-
zendo a restauração em acolhi-
mento aos pleitos formalizados
pelo setor produtivo daquela re-
gião.

Com a chegada do período de
estiagem a Prefeitura irá realizar
ações de reestruturação das es-
tradas do interior visando otimizar
a logística de transporte de produ-
tos, o direito de ir e vir das pesso-
as, barateamento do custo do fre-
te, interligação de comunidades e
o fortalecimento agropecuário de
pequeno, médio e grande porte.
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Governo diz que auxílio
emergencial não pode ser

 permanente

O Ministério da Economia

disse nesta terça-feira (12) que
o auxílio emergencial não pode
ser permanente para não com-
prometer a política fiscal. Segun-
do a nota, "as despesas criadas
neste momento de
excepcionalidade não devem ser
transformadas em permanentes
para não comprometer a recupe-
ração das contas públicas a par-
tir de 2021 e nem a trajetória sus-
tentável da dívida pública".

"Sobre as notícias de que o
programa de auxílio emergencial
pode ser permanente, o Ministé-
rio da Economia esclarece que
tem tomado medidas de caráter
temporário para combater os
efeitos da pandemia. O compro-
misso com o teto de gastos dá
credibilidade e promove investi-
mentos que criam empregos e
faz com que o governo onere
cada vez menos a sociedade",
diz o texto.

Segundo a nota, neste momento,
o governo está preocupado em pre-
servar vidas e a atividade econômi-
ca. "Com medidas extraordinárias,
foi possível socorrer os mais vulne-
ráveis que perderam seu sustento.
Essa crise trouxe, entretanto, uma
oportunidade para avaliar a
efetividade dos programas de trans-
ferência de renda e desenhar propos-
tas de melhorias. Projetos para a
reativação da economia estão em
estudo e serão divulgados no momen-
to oportuno", finalizou o ministério.

Ontem, o secretário especial de
Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da
Economia, Carlos da Costa, disse
que o o auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras) po-
derá ser mantido após o fim da
pandemia. Segundo Costa, o gover-
no discute se o auxílio emergencial
e outras medidas de socorro deve-
rão durar os três meses inicialmente
planejados ou se deverão ser des-
montadas gradualmente, num pro-
cesso de transição para um novo
modelo econômico. "Não podemos
virar a chave e desligar tudo de uma
hora para outra", disse, referindo-se
à possibilidade de manutenção do
benefício no segundo semestre des-
te ano. (Agência Brasil)

Governo Federal prorroga parcela
de tributos que vencem em maio,

junho e julho

EEm decorrência da pandemia

de covid-19, o Ministério da Econo-
mia prorrogou as prestações dos
parcelamentos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com vencimento
em maio, junho e julho de 2020. A
medida está na Portaria do Ministé-
rio da Economia nº 201, de 11 de
maio de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de ONTEM (12).

A portaria prevê que as presta-
ções dos parcelamentos ordinários
e especiais serão prorrogadas da
seguinte forma, sempre no último dia
útil do respectivo mês: as com venci-
mento em maio de 2020 terão seu
vencimento prorrogados para agos-
to de 2020; as com vencimento em

junho de 2020 terão seu venci-
mento prorrogados para outu-
bro de 2020; e as com venci-
mento em julho de 2020 terão
seu vencimento prorrogados
para dezembro de 2020.

O ministério esclarece que
essa prorrogação, neste mo-
mento, não se aplica aos
parcelamentos no âmbito do
Simples Nacional pois esta de-

cisão é de competência do Comi-
tê Gestor do Simples Nacional.
Está prevista reunião deste Comi-
tê na próxima sexta-feira (15) para
deliberar sobre a prorrogação
desses parcelamentos.

Segundo o ministério, a Recei-
ta Federal e a Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional adotarão
os procedimentos de suspensão
do pagamento das parcelas para
aqueles contribuintes que efetuam
o pagamento por meio de débito
automático em conta-corrente ban-
cária.

Também serão suspensas, no
período de maio a julho de 2020,
retenções no Fundo de Participa-
ção dos Estados e Municípios re-
ferentes às prestações de
parcelamentos desses entes
federados. (EBC)

MEC anuncia datas de inscrição do
Sisu, ProUni e Fies

O  ministro da Educação,

Abraham Weintraub, anunciou na se-
gunda-feira (11) no Twitter as datas
de inscrição nos processos seletivos
do segundo semestre de 2020 que
utilizam o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) como forma de ingres-
so no ensino superior.

As inscrições para o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) poderão
ser feitas entre 16 e 19 de junho. O
Sisu seleciona estudantes para vagas
em instituições públicas de ensino su-

perior em todo o país.
Já as inscrições para

o Programa Universida-
de para Todos (ProUni)
serão de 23 a 26 de ju-
nho. O programa seleci-
ona estudantes para bol-
sas em instituições priva-
das de ensino superior. As
bolsas variam de acordo
com a renda dos candida-

tos e podem ser parciais, de 50% da
mensalidade, ou integrais, de 100%.

Para o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), as inscrições serão
de 30 de junho a 3 de julho. O Fies
oferece financiamento a condições
mais favoráveis que as de mercado
para que estudantes paguem cursos
em instituições privadas de ensino
superior.

Em todos esses processos seleti-
vos, o candidato pode usar a nota do
Enem 2019. Ao todo, cerca de 3,9
milhões de estudantes fizeram o exa-
me no ano passado. (Agência Bra-
sil)


