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Nilson James

ALTA FLORESTA

Prefeitura divulga relatório dos trabalhos
realizados pela Infraestrutura na primeira

semana de maio
A  Prefeitura Municipal de Alta

Floresta, através da Secretaria de
Infraestrutura, divulgou recentemen-
te o relatório semanal dos trabalhos
de manutenção diária das vias, pra-
ças, parques e pontos turísticos de
toda a cidade realizados nas primei-
ras semanas do mês de maio. O
documento foi apresentado na Câ-
mara Municipal nesta terça-feira, dia
12, pela vereadora Cida Sicuto que é
líder do Governo Municipal na Câma-
ra. De acordo com o cronograma, a
equipe de roçadeira manual e

tratorizada realizou a roçagem de
alguns pontos públicos nos bairros
Vila Nova e Jardim Universitário, no
Centro da cidade, no Cemitério e
no Pátio da Prefeitura. A equipe de
pontes e bueiros realizou a refor-
ma de ponte na 2ª Sul, bueiro na
Rio Verde, aterro na Rio Verde,
além de desassoreando e canali-
zação de ponte na 2ª Sul. A equipe
de patrolamento e cascalhamento
realizou estes serviços nas ruas A-
5, A6 e Cambará, nos bairros Jar-
dim Universitário, São José Ope-

Caminhão da Prefeitura Municip al se envolve
em acidente na vicinal

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

Um acidente de média mon-

ta e que envolveu um veículo da
Prefeitura Municipal foi registrado
no final da tarde desta terça-feira,
dia 12 de maio, por volta das
16:30h, na Vicinal 1ª Norte. De
acordo com as informações apu-
radas pela reportagem do Jornal
O Diário junto à polícia, uma guar-
nição da PM foi solicitada pelo Cor-
po de Bombeiros Militar onde rela-
taram que haviam ido atender um
acidente de trânsito com vítimas
no cruzamento da vicinal 1ª norte
com a vicinal 1ª leste e que esta-
ria ocorrendo "problemas" no aten-
dimento da ocorrência (não foi de-
talhado na resenha da ocorrência
qual seria o problema relatado).

Com a solicitação, os policiais
deslocaram-se até o local com in-
tuito de auxiliar a guarnição do cor-
po de bombeiros, porém ao che-
gar ao local, a guarnição do CB já
havia socorrido as vítimas ocupan-
tes de um dos veículos envolvidos
no acidente e as encaminhado
para o Pronto Socorro do Hospital
Regional. No local estava, além de
populares, o condutor do cami-

nhão (veículo da prefeitura mu-
nicipal de alta floresta). O con-
dutor do caminhão relatou que
seguia pela vicinal 1ª norte com
sentido ao lixão seco e poucos
metros antes de chegar no cru-
zamento da 1ª norte com a 1ª
leste avistou quando o veiculo
Corsa que vinha pela 1ª leste
com sentido à área urbana, fez
a curva para a direita e chocou-
se contra os pneus de tração tra-
seira do caminhão, de imediato
ele buscou comunicação com o
corpo de bombeiros para socor-
rer as vítimas.

O condutor do caminhão é fun-
cionário da Prefeitura Municipal e
providenciou guincho para remo-
ção do veículo Corsa. Ambos os
veículos estavam com a docu-
mentação regularizada e foram li-
berados. A guarnição da PM foi até
o hospital e o condutor do Corsa
relatou que vinha pela 1ª leste e
ao fazer a curva para a direita na
1ª norte já se deparou com o ca-
minhão e não houve tempo para
evitar o acidente. O Boletim de
Ocorrências foi registrado e en-
viado online para a Delegacia de
Polícia Civil de Alta Floresta para
conhecimento e providências ca-
bíveis da autoridade competente.

Motociclista com sinais de

embriagu ês se choca frontal-
mente com veiculo no Bairro
Vila Nova

Mais um acidente foi registra-
do pela PM nesta segunda-feira,
dia 12. Desta vez o caso aconte-
ceu no bairro Vila Nova, por volta
das 19:45h, envolvendo um veícu-
lo Gol e uma moto Fan vermelha.
O condutor do veículo Gol com-
pareceu na Central de Operações
da Polícia Militar (COPOM) e rela-
tou que estava indo para sua resi-
dência pela Avenida Franca quan-
do estava fazendo uma conver-
são à esquerda para entrar na Rua
Ribeirão Preto, foi surpreendido
pela motocicleta Fan que vinha em
alta velocidade, a motocicleta
abalroou o veículo Gol causando
danos de média monta em ambos
os veículos; o motorista acionou
o Corpo de Bombeiros, pois o mo-
tociclista estava ferido.

Uma guarnição dos bombeiros
esteve presente no local e encami-
nhou o motociclista para o Hospital
Regional onde ficou sob cuidados
médicos. Segundo relato de teste-
munhas, o condutor da motocicleta
aparentava estar em visível estado
de embriaguês alcoólica. Diante do
fato, foi confeccionado o B.O. e en-
viado via online para a Delegacia para
as providencias que o caso requer.

rário, Santa Maria, Ramal Mogno e
Residencial das Mangueiras.

A equipe de tapa buraco trabalha-
ram nas avenidas Amazonas (2 vias),
Perimetral Rogerio Silva, Rio Grande
do Sul e nas Ruas 'D', setor A e Rua
Leandro Adorno (Cidade Alta). Lem-
brando que a equipe de pontes e
bueiros realizou ainda a construção de
uma ponte na 010 e 2 bueiros, na 6ª
Sul; os trabalhos desta equipe conti-
nuam na Comunidade Rio Verde e
nesta semana iniciarão a escavação
e base para galerias.
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-------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------------------------------

Devido aos agravantes casos de Covid-

19 em todo o estado de Mato Grosso, o Con-
selho Municipal de Saúde de Alta Floresta
divulgou nesta terça-feira, dia 12 de maio,
uma nota à imprensa local com o intuito de
reforçar a necessidade de que sejam obser-
vadas as orientações a respeito dos cuida-
dos necessários pela população como um
todo, referentes à pandemia de COVID-19
que assola o mundo. Nesta terça-feira, su-
biu para 07 o número de casos confirmados
em Alta Floresta.

De acordo com a nota, as orientações so-
bre a necessidade de se evitar aglomera-
ções e os cuidados de higiene visam evitar
a todo custo que o vírus que provoca a do-
ença SARS - Covid - 2 se espalhe em nossa
cidade, pelo bem dos cidadãos de Alta Flo-
resta. "São medidas necessárias, e que até
o momento tem evitado que tal vírus de alas-
tre em nossa cidade", diz o texto. O Conse-
lho ainda informa que tomou conhecimento
de que as medidas de isolamento têm sido
ignoradas por pessoas que se aglomeram
para consumir bebidas alcoólicas em gru-
pos, sem observar nenhuma das recomen-
dações de distância.

Além disso, também há notícia de festas
particulares realizadas durante esse perío-
do de pandemia,  inc lus ive com o
compartilhamento de fluídos corporais atra-
vés dos dispositivos coletivos de consumo
de fumo, colocando a saúde dos cidadãos
de nossa cidade em risco, através do com-
portamento inconsequente que propicia a
transmissão do Coronavírus entre os parti-
cipantes dessas confraternizações coletivas,
e dali para as pessoas do convívio familiar e
profissional, e daí para o restante da popu-
lação.

"O Conselho Municipal de Saúde de Alta
Floresta clama à sociedade de Alta Floresta
que não tome parte desse comportamento e
denuncie os que assim agirem, a fim de evi-
tar a contaminação de mais pessoas, a per-
da de vidas humanas, e também evitar a ne-
cessidade de providências mais profundas
de restrição ao funcionamento de estabele-
cimentos de trabalho e circulação de pesso-
as, caso tal comportamento inconsequente
e irresponsável venha a multiplicar os casos
da doença em Alta Floresta", finaliza a nota
que é assina pelo Pleno do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

Devido ao aumento
de casos de covid-19,
Conselho Municip al

de Saúde reforça
orient ações de

dist anciamento social

Duas agências da Caixa Econômica Federal,
na capital do Estado, foram fechadas nesta quar-
ta-feira (13) após a confirmação de um caso de
Covid-19 em um dos funcionários do local. As agên-
cias Paiaguás, na Rua Barão de Melgaço e Cida-
de Verde, na Avenida Jose Monteiro de Figueiredo
voltarão a funcionar hoje, quinta-feira (14).

---------------------------------------------------------
O presidente da Assembleia Legislativa, depu-

tado Eduardo Botelho (DEM) determinou nesta
quarta-feira (13) recesso das atividades adminis-
trativas entre os dias 14 e 25 de maio, podendo
ser o prazo prorrogado de acordo com a evolução
das condições sanitárias. O decreto será publica-
do nesta quinta-feira (14).

Para justificar a determinação, Botelho consi-
derou o aumento dos casos confirmados de covid-
19 entre os servidores e parlamentares. Nessa ter-
ça-feira (13), o deput ado est adual Paulo Araú-
jo (PP) testou positivo para o novo coronavírus.
A assessoria do parlamentar informou que ele ini-
ciou imediatamente a quarentena e está seguindo
todas as recomendações médicas.

---------------------------------------------------------
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) notifi-

cou, até esta quarta-feira (13), 673 casos confir-
mados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo
registrados 21 mortes em decorrência do
coronavírus no Estado. O último óbito foi notifica-
do pelo município de Cáceres. A paciente era uma
mulher de 62 anos anos que fazia parte do grupo
de risco por ter diabetes e câncer. A vítima é
Jocydelia Costa de Arruda, servidora do Poder
Judiciário de Mato Grosso, analista judiciária da
Comarca de Cáceres.

---------------------------------------------------------
O Ministério da Saúde divulgou nesta quar-

ta-feira (13) o mais recente balanço dos casos
de novo coronavírus no Brasil.

Os principais dados são:
13.149 mortes , eram 12.400 na terça-feira

(12).
Foram mais 749 novos registros de mortes

acrescentados em 24 horas.
188.974 casos confirmados , eram 177.589

na terça-feira (12).
Foram 11.385 casos incluídos no balanço em

24 horas, o número é recorde.
São Paulo tem 51.097 casos e 4.118 mor-

tes.
Ceará passou o Rio de Janeiro em número

de pessoas infectadas e se torna o segundo
Estado com mais casos.

No cenário global, o Brasil superou a Fran-
ça em números de infectados.

De acordo com o Ministério da Saúde, há
97.402 pacientes em acompanhamento (51,4%
do total dos casos) e outros 78.424 recupera-
dos (41,5%).

---------------------------------------------------------
O Tribunal de Contas da União (TCU) determi-

nou que os militares que receberam os R$ 600 do
auxílio emergencial de forma irregular devolvam o
valor. Segundo despacho, o ressarcimento deve
ser imediato com adoção de previdências neces-
sárias pelo Ministério da Defesa, inclusive com a
retenção do valor na folha de pagamento.

Por Altair Nery
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Projeto da Unemat em
Alta Floresta já atendeu
mais de 600 pessoas
com orient ação sobre
Auxílio Emergencial

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

Com o objetivo de contribuir com a socieda-

de de Alta Floresta neste momento de crise econô-
mica, social e sanitária, o serviço de orientação e
assessoria para destinatários do Auxílio
Emergencial realizado pela Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Unemat), em Alta Floresta, já
atendeu mais de 600 pessoas.

O coordenador do Projeto Auxílio Emergencial
do Governo Federal: Assessoria e Orientação à
População de Alta Floresta, professor Paulo
Henrique Salmazo de Souza, ressalta que os aten-
dimentos entre presenciais e on-line, foram prepon-
derantes para que as pessoas tivessem acesso ao
benefício. "É gratificante saber que um pequeno
serviço prestado possa fazer a diferença na vida
de muitas pessoas neste período crítico", salientou
Souza.

A falta de esclarecimentos e a diversidade de
situações são impeditivas para que cidadãos ne-
cessitados acessem o benefício, situação que vem
sendo amenizada com a ação dos professores e
alunos do curso de Direito a todos que preenchem
os requisitos necessários para acessar o Auxílio
Emergencial do Governo Federal.

"A Universidade possui um papel essencial na
sociedade, não somente na formação de bons pro-
fissionais e pesquisadores, mas também o papel
de se inserir na comunidade afetando-a diretamente
com suas ações", explicou o coordenador.

O atendimento via WhatsApp realizado das 8h
às 12h por meio dos telefones: (66) 98459-9521,
(66)99912-5408, (66) 99900-2709, (65) 99347-
1830 segue até a próxima sexta-feira (15).

Defensoria Pública garante na Justiça que
presos do Ferrugem tenham visit a virtual

---------------------------------------
Assessoria  DPMT
---------------------------------------

A Defensoria Pública en-

trou com uma ação civil na Jus-
tiça e garantiu, com decisão
liminar, que os presos da peni-
tenciária Ferrugem, em Sinop,
tenham contato com seus fami-
liares por chamadas de áudio,
vídeo e cartas. O serviço foi re-
gulamentado no dia 14 de abril
pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp) com
a Portaria 10.2020/20, mas o
diretor da unidade, Roni de
Souza, disse que não a cumpri-
ria por "falta de capacidade
operacional".

 Diante da comunicação do
diretor do não cumprimento da
regulamentação pelo Ofício 03/
2020, o defensor público que
atua na comarca de Sinop, Jú-
lio Diniz, ingressou com a ação
na 6ª Vara Cível de Sinop, na
segunda quinzena de abril, so-
licitando que o direito fosse ga-
rantido. Ele lembra que desde
o dia 18 de março os 867 pre-

sos da Ferrugem estão priva-
dos de receber visitas de pais,
filhos, esposas e outros inte-
grantes da família, para evitar
a propagação do coronavírus.
Essa orientação foi feita pela
Sesp.

 O defensor afirma que as vi-
sitas virtuais foram a alternati-
va encontrada pelo Estado para
garantir que o direito humano
do preso fosse resguardado.

Diniz lembra que a alternati-
va de contato virtual deve ser
ofertada urgentemente, pois a
ausência do serviço pode co-
locar em perigo toda a coletivi-
dade. "A retirada de direito
como a visita periódica de fa-
miliares, sem a adoção de me-
didas de redução de impacto -
como as ora postuladas, pode
resultar em rebeliões dentro da
ambiente prisional e outras
ações praticadas fora do esta-
belecimento prisional, coorde-
nadas por facções criminosas,
cujos líderes encontram-se re-
clusos na Unidade Prisional lo-
cal", alerta.  O juiz Mirko
Vincenzo Giannotte, acatou em

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

SEMAEnsino À Distância já é realidade em Alta
Florest a; processo de aprendizagem é

acompanhado por parlamentar

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

A Câmara Municipal de

Alta Floresta iniciou um acom-
panhamento junto à Secretaria
Municipal de Educação do pro-
cesso de aprendizagem dos
alunos das escolas públicas
fora do âmbito escolar. O tra-
balho está sendo desenvolvido
pelo vereador Mequiel Zacarias
que faz parte da comissão de

educação da Câmara.
Em entrevista para a

reportagem do Jornal O
Diário, Mequiel explicou
que em virtude da
pandemia do novo
Coronavírus, houve a
publicação de portaria
por parte do Conselho
de Educação para que
o município começasse
as atividades de EAD

(Ensino A Distância) a partir do
dia 11, data onde os materiais
já deveriam estar
disponibilizados.

Mas conforme o parlamentar,
algumas escolas começaram a
distribuir sim o material, entre-
tanto, através do
monitoramento do parlamentar
junto ao portal, na segunda-fei-
ra (dia 11/05) apenas metade
das escolas havia entregado os
materiais e a outra metade ain-
da sequer divulgou calendário
de entrega. "Isso já demonstra

a preocupação com a condição
de trabalho e toda a questão de
execução disso, porque vai ficar
a cargo dos pais de pegar esse
material e fazer com a criança e
adolescentes; eu vejo com muita
preocupação se isso vai ser efe-
tivo", disse ele.

A Secretaria de Educação já
havia informado que as aulas não
retornam neste mês em virtude
das normas e decretos do Esta-
do em relação à pandemia
COVID-19. Com isso, aulas não
presenciais com uso de apostilas
e até mesmo online estão sendo
disponibilizadas aos alunos.  Para
saber de mais detalhes sobre os
dias de entrega os pais devem
comparecer às unidades de en-
sino onde seus filhos estudam e
se informar sobre o calendário.
Lembrando que as referidas ati-
vidades serão contadas como
dia letivo, sendo assim, é de
suma importância que os alunos
e os pais fiquem atentos.

partes o pedido liminar do defen-
sor, afirmando que a portaria da
Sesp possui "natureza jurídica de
ato administrativo, sendo classi-
ficada como ato ordinatório,
aquele que possui a finalidade de
disciplinar o funcionamento da
Administração Pública e a condu-
ta de seus agentes.

"Posto isso, à direção das
unidades penais do Estado de
Mato Grosso, incluindo a Peni-
tenciária Osvaldo Florentino,
"Ferrugem", cabe tão somente
a observância e o cumprimento
da Portaria 10/2020/Sesp", afir-
ma.  O defensor lembra que
além de não ofertar as visitas
virtuais o diretor havia informa-
do que limitaria o recebimento
de cartas, por preso, a uma por
mês, tendo cada uma delas
duas laudas no máximo. Aqui, o
juiz determina que os presos po-
dem receber uma carta por se-
mana, sem número de laudas
definidas, de qualquer pessoa,
independente de cadastro pré-
vio do remetente no sistema
prisional. A decisão foi proferi-
da na sexta-feira
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Número de pedidos de seguro-desemprego aument a 22,7% em abril
--------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
--------------------------------------

Os pedidos de segu-

ro-desemprego de traba-
lhadores com carteira assi-
nada subiram 22,7% em
abril, mesmo com a sus-
pensão dos atendimentos

Pesquisa apont a que
MT tem o 3º pior

índice de isolamento
social do p aís

-----------------------------------------------------------------------------
LUCAS RODRIGUES  -  Secom-MT
-----------------------------------------------------------------------------

Dados divulgados pela Inloco mostram o au-

mento dos casos de Covid-19 em Mato Grosso
após o relaxamento do isolamento social. Mato
Grosso tem o terceiro menor índice de isolamento
social do país, com 37,91%, perdendo apenas para
Goiás (37,49%) e Tocantins (36,95%).

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido
pela Inloco para auxiliar no combate à pandemia
da Covid-19 ao acompanhar o coronavírus no Bra-
sil. O mapa mostra o percentual da população que
está respeitando a recomendação de isolamento.
O mapa do coronavírus existe para auxiliar as au-
toridades a direcionarem os recursos de seguran-
ça pública, comunicação e saúde.

No dia 1º de fevereiro, o índice de isolamento
no estado era de 32,1%. Já em 16 de fevereiro, o
índice chegou a 36,9%. Em 8 de março, esse
percentual subiu para 40,7% e, em 22 de março, o
índice de isolamento social chegou ao pico, com
58,9%. Em 5 de abril, o percentual era de 53,2% e
em 19 de abril, 50,7%. Em 1º de maio caiu para
46,3%. Nessa segunda-feira (11), o percentual era
de 37,9%.

No dia 25 de março, o governador Mauro Men-
des (DEM) assinou um decreto permitindo o funci-
onamento do comércio, desde que os estabeleci-
mentos sigam as normas de segurança, prevenção
e combate ao coronavírus.

Mendes afirmou que as empresas precisam con-
tinuar funcionando para garantir os empregos e
movimentar a economia. Segundo ele, os prefei-
tos de municípios que não registraram casos da
doença, não deveriam determinar o fechamento do
comércio.

Conforme o decreto, caso os prefeitos queiram
adotar ações mais restritivas, terão que apresen-
tar "fundamentação técnico-científica que justifique
a providência no âmbito local".

Além disso, o decreto dá permissão para o fun-
cionamento do transporte individual remunerado de
passageiros, por meio de táxi ou aplicativo, des-
de que não seja utilizado o banco dianteiro do pas-
sageiro e seja feita a limpeza da parte interna do
veículo após a finalização de cada atendimento.
(G1MT)

presenciais nas unidades
do Sistema Nacional de
Emprego (Sine). O levanta-
mento foi divulgado na se-
gunda-feira (11) pela Secre-
taria de Trabalho do Minis-
tério da Economia.

Apenas em abril,
748.484 benefícios de se-
guro-desemprego foram re-
queridos, alta de 22,1% em

relação ao mesmo mês do
ano passado, quando o to-
tal de pedidos tinha atingi-
do 612.909. Ao todo, 87%
dos benefícios foram pedi-
dos pela internet no mês
passado, contra apenas
1,7% em abril de 2019.

Número acumulado
Apesar da alta em abril,

os pedidos de seguro-de-

semprego continuam relati-
vamente estáveis no acu-
mulado do ano, tendo so-
mado 2.337.081 de janeiro
a abril de 2020. O total re-
presenta aumento de 1,3%
em relação ao acumulado
no mesmo período do ano
passado, 2.306.115.

A própria secretaria, no
entanto, estima que os da-

dos para o ano podem es-
tar subestimados em até
250 mil pedidos. Isso por-
que diversos trabalhadores
sem acesso à internet não
estão conseguindo pedir o
benefício nas unidades do
Sine, que estão com o
atendimento presencial
suspenso por causa da
pandemia de covid-19.
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QUI - Os astros anunciam uma fase de conquistas para o
seu signo. A Lua segue brilhando no ponto mais alto do seu
Horóscopo e troca excelentes vibrações com Vênus, nos-
sa fada sensata, que atua em sua Casa da Fortuna. Isso
significa um momento pra lá de favorável para você batalhar
por seus interesses profissionais e financeiros.Sua estrela
está protegida, ainda mais na parte da manhã.

QUI – Lua e Vênus formam um belo trígono no início do
dia, espalhando excelentes vibrações em seu Horós-
copo. Essas duas fadas sensatas garantem que a quin-
ta-feira será marcada por muito entusiasmo,
criatividade, sorte e várias doses de álcool em gel.
Seus caminhos devem se abrir e as coisas vão fluir
com mais facilidade para o seu lado no período da ma-
nhã.

QUI – Se depender da Lua e de Vênus, seus interesses
estarão protegidos e as coisas vão fluir do jeitinho que espera
no período da manhã. É pra glorificar de pé, hein! Sua
criatividade, simpatia e boa comunicação continuam em evi-
dência nesta quinta e você pode dar ideias e soluções muito
eficientes, especialmente no trabalho. O céu garante bons
estímulos para uma parceria, sociedade ou atividade em gru-
po.

QUI – A Lua dá rolê em sua Casa das Posses e forma ângulo
harmônico com Vênus, enviando poderosos estímulos para
os seus assuntos financeiros. Ao mesmo tempo em que terá
soluções inventivas para driblar problemas e imprevistos,
poderá transformar sua força de trabalho em ganhos con-
cretos para o seu bolso. Eu ouvi um amém, Caprica?Seu
empenho deve surtir os resultados que espera e garantir um
bom retorno para o seu bolso.

QUI - A Lua permanece em seu signo e além de realçar as
suas qualidades, ela sorri para Vênus, que dá um rolê em
seu paraíso astral. Traduzindo do astrologuês, isso quer
dizer que os humilhados serão exaltados! Você vai bri-
lhar muito hoje e chegou a hora de apostar alto em seu
taco. Os astros destacam o que você tem de melhor e
ainda poderá contar com sorte e entusiasmo extras para
conquistar seus objetivos.

QUI – Good vibes chegam da Lua aquariana, que fica toda
amorzinho com Vênus nas primeiras horas do dia e manda
muitos estímulos para os seus contatos pessoais e profissi-
onais. Trocar ideias com colegas e amigos pode ser muito
importante para o seu dia, sem contar que você deve apren-
der bastante. O período ainda promete bons resultados para
quem pretende fazer alguma mudança no visual.

QUI – Escorpião, o período da manhã tá tranquilo, tá
favorável para os seus interesses familiares e fi-
nanceiros! Quem garante é a Lua, que troca ótimas
energias com Vênus e deixa sua intuição e seu sen-
so estético mais aguçados. Você pode fazer mudan-
ças na decoração ou reparos bem-sucedidos em
casa. Trabalhar em seu cantinho será mais produti-
vo.

QUI – A Lua sorri para Vênus nas primeiras horas do dia e envia
bons fluidos para o seu signo superar contratempos. Ainda
que enfrente alguns aborrecimentos e preocupações, você
terá todo apoio do céu para mudar as coisas. O momento é
oportuno para fazer alguns questionamentos e escolhas que
podem ser importantes para a sua paz interior.Nas amizades, é
hora de avaliar quem realmente merece  seu carinho.

QUI - Investir nos estudos e num futuro melhor fará muito bem
à sua autoestima. A Lua incentiva seu aperfeiçoamento e fica
numa boa com Vênus, anunciando um período benéfico para
ampliar seus conhecimentos e se dedicar aos seus objetivos:
concentre-se bem nas tarefas para se sair bem. Lua e Vênus
também realçam sua beleza, por isso, vale reservar um tempo
para se cuidar em casa mesmo

QUI - Procure somar forças com os colegas, pois a Lua indica
que a cooperação será vantajosa para o seu trabalho. Em
sintonia com Vênus, a Lua abre espaço para você realizar
alguns dos seus objetivos e revela que a criatividade do seu
signo será uma importante aliada no período da manhã. O céu
também pode dar uma força para se acertar com alguém da
turma e desfazer um mal-entendido com quem admira.

QUI – Apesar de seguir em seu inferno astral, a Lua
troca ótimas energias com Vênus nas primeiras ho-
ras do dia, trazendo muitos estímulos para a sua vida
doméstica e seus interesses íntimos. Alguns instan-
tes a sós podem te ajudar a recompor seu pique, sua
paz e seu equilíbrio emocional. Atividades que fizer
em casa na parte da manhã prometem ser muito pro-
dutivas.

QUI – A Lua dá um rolê por sua Casa do Trabalho e fica de
buenas com Vênus, dando sinal verde para você mostrar
seu lado caprichoso e criativo no serviço. O desejo de se
destacar no que faz e quem sabe até alcançar alguma
conquista na carreira será enorme. No período da manhã,
você terá disposição de sobra para correr atrás do que
quer.

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

A secretaria de Esporte está dan-

do aulas ao ar livre e orienta os benefíci-
os da atividade física e como realizá-las
de forma segura, através do projeto
Movimente-se, no Lago dos Pioneiros,
priorizando os cuidados para reduzir ris-
cos de contágio do Coronavírus. As au-
las acontecem de segunda a sexta-fei-
ras, às 17h30.

“No período que estamos vivendo,
fazer exercícios físicos é muito impor-

Colíder desenvolve projeto
>Movimente-se> com atividades

físicas e prevenção ao Coronavírus

RESUMO DAS
NOVELAS

Licurgo bebe o café especial
que Elvira preparou para Joa-
quim. Domitila questiona
Thomas sobre a aparência de
Vitória. Anna conta para Liu so-
bre seu livro. Chalaça des-
confia da carta que recebe de
Domitila. Cecília aproveita a
saída de Idalina para encon-
trar Libério. Thomas arma
para que Pedro acredite que
Chalaça seja um traidor. Pedro
se enfurece com Chalaça e
manda prendê-lo. Thomas
conta para Anna que entregou
o traidor para Dom Pedro. Jo-
aquim conversa com Chalaça,
que descobre a armação de
Domitila. Leopoldina não acre-
dita que Chalaça seja um trai-
dor. Anna acredita que
Thomas pode ajudar Dom
Pedro. Licurgo tenta beijar
Elvira e Germana se enfure-
ce. Diara enfrenta os fazen-
deiros na reunião com Dom
Pedro.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Rosângela pressiona
Florisval a terminar o relacio-
namento com Maristela. Débo-
ra descobre que Hugo ingeriu
alguma substância tóxica sem
saber e desconfia do
envolvimento de Cassandra.
Lili repara o interesse de Leila
por Jonatas. Com a consciên-
cia alterada pela bebida,
Jonatas arma um escândalo
na festa. Carolina avisa a Lili
que Eliza será eliminada do
concurso. Eliza se decepcio-
na com Jonatas e prefere dei-
xar a festa sem a companhia
do amigo.

Quinzé dispensa Teodora.
Teodora é expulsa do hotel e
vai para a antiga casa de
Griselda. Um cliente faz uma
proposta de trabalho para
Wallace. Griselda continua a
seleção da equipe de trabalha-
doras para sua loja. Teodora
tenta convencer Quinzé a deixá-
la ficar em sua antiga casa.
Pedro Jorge reclama dos avós
para Danielle. Letícia diz a Juan
Guilherme que ainda não des-
cobriu quem tentou unir os dois.
Griselda não gosta de saber
que Teodora, Pereirinha e Enzo
estão morando juntos. Rafael
promete pensar na proposta de
Amália. Marcela enfrenta Esther.

tante, porém é necessário manter to-
dos os cuidados de prevenção. As ati-
vidades devem ser realizadas em lo-
cais onde não haja aglomeração de
pessoas e os participantes precisam
utilizar máscaras”, aponta o secretá-
rio de Esportes, Adriano Mendonça de
Oliveira, reforçando que o objetivo é
estimular a prática de atividades físi-
cas neste momento de enfrentamento
da pandemia.

A equipe também faz aferimento de
pressão arterial, Índice de Massa Cor-
poral – IMC, alongamentos, caminha-
da orientada, corrida e até mesmo ci-
clismo. O projeto vem para suprir a
necessidade de informações que as
pessoas tem, tirando dúvidas de
quem deseja iniciar uma atividade ou
da que pratica atualmente.

No boletim divulgado, esta tarde,
pela secretaria estadual de Saúde,
Colíder não tem casos registrados da
doença.

Um caso de assassinato chocou

toda a Turquia. Cevher Toktas, um za-
gueiro de 32 anos que atua no Bursa
Yildirim, das divisões semi-profissionais
do país, se entregou à polícia e admitiu,
nesta terça-feira, que assassinou o pró-
prio filho, de cinco anos, em um hospi-
tal.

No dia 23 de abril, Cevher levou o fi-
lho, Kasim, para o hospital. O menino
apresentava febre e problemas respira-
tórios e, por isto, foi internado e isolado
em um hospital com suspeita de
coronavírus. O garoto morreu poucas
horas depois de ter dado entrada no
estabelecimento e o COVID-19 foi dado
como a causa da tragédia.

Nesse mês, contudo, Cevher contou
a verdade do caso. Quando a sala que
Kasim estava internado ficou vazia, o
jogador o sufocou até a morte, como o
próprio afirmou em documento divulga-
do pelo jornal "Daily Sabah".

- Coloquei uma almofada na cabeça
do meu filho, que estava deitado de cos-

Fina anuncia novas dat as de
pré-olímpicos

tas. Pressionei por 15 minutos sem
parar. O meu filho resistiu durante al-
gum tempo. Quando parou de se me-
xer, levantei a almofada. Então, cha-
mei os médicos para que não suspei-
tassem de nada - admitiu.

Como o menino estava internado
com suspeita de COVID-19, o vírus foi
apontado, de primeira, como a causa
da morte de Kasim. Como não houve
autópsia, Cevher saiu do hospital sem
levantar nenhum tipo de suspeita.

O próprio jogador, contudo, admi-
tiu o crime que fez. Cevher se apre-
sentou à polícia de Bursa, foi detido e
responderá nas próximas semanas
por prisão perpétua. Ao ser pergunta-
do pelo motivo de ter assassinado o
próprio filho, o futebolista afirmou que
não possui nenhum tipo de distúrbio.

- Eu nunca amei o meu filho mais
novo, desde o nascimento. Não sei
porquê. A única razão pela qual o ma-
tei foi porque não o queria. Eu não te-
nho nenhum problema mental - afir-
mou. (Lance)
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Prefeito decret a
toque de recolher

durante a noite em
Cáceres

CÁCERES

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

Um novo decreto assinado pelo prefeito de

Cáceres, Francis Maris (PSDB), nesta semana, de-
termina toque de recolher no município, a 220 km de
Cuiabá, a partir das 22 horas, e proíbe mesas e cadei-
ras em bares e restaurantes durante a noite para evi-
tar aglomeração. Francis Maris informou que o decre-
to deve ser publicado ainda nesta terça-feira (12) e
será válido por 90 dias. "Foi preciso, porque durante o
dia os comerciantes estão colaborando e exigindo o
uso de máscara dentro dos estabelecimentos, mas à
noite os bares não estão exigindo, então tem muita
gente nas ruas e praças sem máscara", explicou. O
prefeito disse ainda que há aglomeração em vários
pontos da cidade durante a noite e que isso pode au-
mentar o número de infectados pelo novo coronavírus
no município.

Conforme o último boletim divulgado pela Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES-MT), nessa segunda-fei-
ra (11), Cáceres tem 14 casos da Covid-19 confirma-
dos. Em todo o estado, são 545 confirmações e 19
mortes.

Barra do Garças: após 4 mortes, prefeitura
decide fechar comércio e decret a medidas

contra o coronavírus

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

O prefeito de Barra do Gar-

ças, a 503 km de Cuiabá,
Roberto Farias, assinou novo
decreto ontem terça-feira (12)
determinando o fechamento do
comércio na cidade. Barra do
Garças registrou quatro mortes
por Covid-19 e é o município com
maior número de mortes em
Mato Grosso.

Conforme o decreto, ficam
suspensas por 15 dias, poden-
do ser prorrogável, a abertura de
shoppings, cinemas, clubes,
academias, bares, cafés, boa-
tes, casas de espetáculos.

Os estabelecimentos comer-
ciais do ramo de alimentação e
bebidas podem atender as pes-
soas no modo delivery ou
drivethru (compra e o não con-
sumo no local), entre as 6h e as
23h.

Farmácias, mercados, super-

BARRA DO GARÇAS

Em cápsula, primeiro p aciente em est ado
grave de coronavírus é transferido para Cuiabá

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

A primeira transferência em

táxi aéreo de um paciente em es-
tado grave com o novo
coronavírus (Covid-19) aconteceu
na última segunda-feira (11). A vi-
agem foi de Peixoto de Azevedo
(650km de Cuiabá) para a capi-
tal.  O transporte foi realizado pela
empresa Abelha Táxi Aéreo. Para
que acontecesse, foi necessário

utilizar uma cápsula de isolamen-
to, com o intuito de evitar a pro-
pagação de patógenos e redu-
zir as taxas de infecção por pro-
fissionais de saúde.

O tamanho e design da cáp-
sula permitem seu uso em am-
bulâncias e aeronaves sem a
necessidade de adaptações.

 A empresa de transporte
aéreo tem 31 anos no segmen-
to da aviação civil em Mato
Grosso e oferece voos executi-
vos (transporte aéreo de passa-

PEIXOTO

mercados, distri-
buidoras de água e
gás, comércio vare-
jista podem funcio-
nar normalmente,
desde que não pos-
suam mesas no in-
terior ou na calça-
da.

Os setores ata-
cadistas e varejis-
tas, como super-

mercados, padarias, merceari-
as e açougues não podem per-
mitir o consumo no interior dos
estabelecimentos. Também
devem realizar o controle de
acesso ao público, permitindo
a entrada de uma pessoa a
cada 10 metros quadrados da
área disponível.

O uso obrigatório de másca-
ras pelos funcionários, colabo-
radores e clientes fica mantido.

Esses estabelecimentos
também devem atender so-
mente pessoas do grupo de ris-
co nas três primeiras horas de
atendimento, a contar da aber-
tura do local, além de
disponibilizarem álcool em gel
e higienização dos carrinhos e
cestas de compras.

Atividades religiosas, como
cultos e missas também estão
suspensas. A suspensão, po-
rém, conforme o decreto, se
restringe a eventos que conte-
nham reunião de pessoas, sen-
do permitida a abertura e funci-

onamento dos templos religiosos
para atendimento aos fiéis.

As agências bancárias, seus
correspondentes e casas
lotéricas deverão adotar medidas
de higienização, bem como o
controle de pessoas no interior.

Esses locais também devem
providenciar acomodações dig-
nas aos consumidores que aguar-
dam atendimento, sobretudo
àquelas do grupo de risco, que
devem ter atendimento prioritário.

Práticas esportivas coletivas,
como futebol, artes marciais e
futsal ficam proibidas.

Também está vedado o aces-
so a parques públicos municipais,
escadarias e cachoeiras, bem
como à rampa do Porto do Baé e
sua escadaria, tanto por pessoas
quanto por veículos.

Mortes em Barra do Garças
A primeira morte por Covid-19

no município foi registrada em 20
de abril. O caminhoneiro Obed
Fullin, de 54 anos, morreu após
ficar 16 dias internado.

Nesse sábado (9), um idoso
de 72 anos também morreu no
município após ser diagnosticado
com a doença.

No domingo (10), Sandoval
Nogueira de Moraes, de 82 anos,
morreu em um hospital particular
de Barra do Garças.

Na segunda-feira (11), o quar-
to óbito foi registrado na cidade
quando Rosa Quirino de Jesus,
de 60 anos, não resistiu e faleceu.

geiros), UTI aérea para atendimen-
to de pessoas de todas as idades,
além de oficina de manutenção ho-
mologada pela ANAC; simulador
de voo (equipamento homologado
pela ANAC) e atendimento de pis-
ta e rampa.

 Peixoto de Azevedo tinha treze
casos confirmados do novo
coronavirus (Covid-19) até a última
terça-feira (12). Já a capital,
Cuiabá, somava 211 casos e cin-
co óbitos (três de residentes e dois
de não residentes).

Secretaria de
Assistência Social

convoca população
LGBTQI+

ALTA FLORESTA

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

Diante do atual contexto de Pandemia cau-

sada pelo Coronavírus (COVID - 19), a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social de Alta Flores-
ta, por meio de secretária Luzmaia Quixabeira de
Araújo, torna pública a presente carta de convo-
cação para auto identificação da população
LGBTQI+ deste Município, visando à promoção
dos Direitos Humanos desse segmento. Os mes-
mos deverão se apresentar nas unidades do
CRAS - Centro de Referencia de Assistência So-
cial no período de 11/05/2020 até 22/05/2020 no
horário das 07 às 13 horas nos seguintes ende-
reços:

CRAS CASA DA FAMILIA
Av. Bom Pastor n. 1252  -  Cidade Alta  -  Tele-

fone 3903-1233 -  CRAS CONVIVER  -  Rua "F" 5
n.506  -  Setor F - Centro  -  Telefone 3903-1065

 Deverão ser apresentados os documen-
tos abaixo:   - Documento de identificação com
foto, CPF; - Comprovante de endereço; - Com-
provante de renda; - Numero de inscrição Social
(NIS) caso possua;

Informa-se ainda, que após cadastro, sendo
identificada a situação de vulnerabilidade por parte
da equipe técnica, os mesmos receberão suporte
por parte dessa Secretaria, relativo ao direito de re-
cebimento de Benefícios Eventuais, Auxílio
Emergencial e outros que a equipe entender como
pertinentes ao caso.
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Export ação de soja de MT
atinge recorde em abril, diz Imea

A exportação da soja bateu

recorde no mês de abril em Mato
Grosso, segundo o boletim eco-
nômico do Instituto Mato-
Grossense de Economia
Agropecuária (IMEA). Em abril, o
esmagamento de soja em Mato
Grosso totalizou 948 mil tonela-
das, volume semelhante ao regis-
trado em março deste ano e 5,7
% maior que abril do ano passa-
do.

O grande volume esmagado
continua sendo pautado pela for-
te demanda externa por farelo de
soja, em razão da redução das
exportações da Argentina. Além
disso, a alta do dólar, apesar de
elevar o preço do grão, vem re-
fletindo na valorização também do
farelo de soja em reais. Por cau-
sa disso, alguns municípios atin-
giram o patamar de R$ 100 por
saca de soja. Ainda que a menor
demanda pelo óleo de soja para
a produção de biodiesel tenha
refletido nas margens brutas das
esmagadoras em abril, o valor fi-
cou acima da média histórica
para o período.

Com grande parte da soja já
estocadas nos portos, alguns ar-
mazéns em Mato Grosso já não
têm mais grãos para embarque,
reduzindo o fluxo de transporte
neste momento, o que limita a va-

riação no valor do frete rodoviário,
que pode sofrer com o aumento do
diesel na última semana. Durante as
próximas semanas tradicionalmente
será iniciada a colheita do milho no
estado, o que deve estimular o fluxo
de transporte a partir do próximo
mês.

O boletim econômico também
mostra que o preço do algodão em
Mato Grosso registrou uma queda de
3,6% na semana, devido à instabili-
dade das indústrias têxtil do país. Já
em relação aos subprodutos do al-
godão, o caroço, torta e óleo exibi-
ram uma valorização semanal de
2,9%, 3,1% e 0,2%, respectivamen-
te.

Em relação a pecuária, na primei-
ra semana de maio já se observa
maior oferta de gado no mercado
interno em Mato Grosso, mas cota-
ções ainda não foram pressionadas,
permanecendo estáveis. Segundo o
Imea, com a paralisação de plantas
frigoríficas nos Estados Unidos, os
estoques americanos podem redu-
zir, assim como a sua atuação no
mercado internacional.

No final de abril, inclusive, já foram
registradas compras de carnes bra-
sileiras, o que traz oportunidades
também para Mato Grosso e,
consequentemente, sustentação das
cotações, sobretudo em um cenário
de maior descarte de gado devido à
aproximação da seca. (G1MT)

"Médicos terão que decidir
quem vive e quem morre" , diz

secretário de MT sobre
necessidade de "lockdown"

O secretário de Saúde de Mato

Grosso, Gilberto Figueiredo, voltou
a comentar nesta quarta-feira (13)
sobre a possibilidade de 'lockdown',
no estado, por conta do coronavírus
(Covid-19). Gilberto disse que todo
estado que alcançar 80% da capa-
cidade de atendimento na saúde
terá que adotar o lockdown.

"Os estados que não o fizerem,
os médicos terão que escolher
quem vai viver e quem vai morrer",
declarou o secretário.

Gilberto voltou a defender o uso
de máscaras e medidas de preven-
ção aos moradores. "Só tem uma
coisa que vai segurar o aumento nos
casos de Covid: o isolamento e uso
de máscaras, além das outras me-

didas de segurança.
Quanto mais
flexibilização, mais ca-
sos teremos", argu-
mentou o secretário.

Casos em Mato
Grosso

Dos 604 casos con-
firmados da Covid-19
em Mato Grosso, 250
estão em isolamento
domiciliar e 277 estão
recuperados. Há ain-

da 57 pacientes hospitalizados,
sendo 35 em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 22 em enferma-
ria.

Com as atuais internações em
leitos SUS, a configuração dos lei-
tos disponíveis fica em 211 leitos
de UTI e 644 de enfermaria.

A Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) notificou, até esta terça-
feira (12), 604 casos confirmados
da Covid-19 em Mato Grosso, sen-
do registrados 20 mortes em de-
corrência do coronavírus no esta-
do. O último óbito foi notificado
pelo município de Várzea Grande,
nesta tarde. O paciente era um
homem de 45 anos que fazia par-
te do grupo de risco por ter hiper-
tensão e diabetes. (G1 MT)

Enem tem 1 milhão de inscritos em
apenas 8 horas

Em apenas oito horas, o primei-

ro dia de inscrição no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 2020 re-
cebeu 1.013.345 candidatos. Na edi-
ção anterior, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), responsável pela
aplicação da prova, registrou a mes-
ma marca depois de 10 horas. O pra-
zo para se inscrever no Enem vai até
22 de maio. O processo deve ser rea-
lizado pela internet, na Página do Par-
ticipante.

Digital
Também no primeiro dia ontem (11),

44 cidades tiveram todas as vagas pre-
enchidas para realização de provas
por meio de computadores
disponibilizados pelo Inep. Das vagas
abertas para o Enem Digital, cerca de
101 mil, 75.798 já foram ocupadas por
participantes que optaram por este
modelo. A versão digital terá aplicação-
piloto em 99 cidades distribuídas em
todos os estados e no Distrito Fede-

ral.
As vagas para as provas em com-

putador estão esgotadas em Maceió
(AL), Macapá (AP), Manaus (AM),
Salvador (BA), Feira de Santana
(BA), Quixadá (CE), Sobral (CE),
Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vila
Velha (ES), Cariacica (ES),
Cachoeiro de Itapemirim (ES), Vitó-
ria (ES), Anápolis (GO), Goiânia
(GO), Imperatriz (MA), São Luiz
(MA), Dourados (MS), Contagem
(MG), Betim (MG), Governador
Valadares (MG), Ipatinga (MG),
Belém (PA), Santarém (PA), Francis-
co Beltrão (PR), Recife (PE),
Petrol ina (PE), Caruaru (PE),
Teresina (PI), Parnaíba (PI), Duque
de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ),
Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo
(RJ), Petrópolis (RJ), Santa Maria
(RS), Porto Alegre (RS), Boa Vista
(RR), Criciúma (SC), São José do
Rio Preto (SP), Sorocaba (SP),
Osasco (SP), Barueri (SP) e San-
tos (SP). (Agência Brasil)

Servidora do Fórum de Cáceres
morre de Covid-19; Mato
Grosso chega a 21 óbitos

A  servidora do Fórum de

Cáceres Jocydelia Costa de Arruda,
de 62 anos, morreu nesta quarta (13)
vítima do coronavírus (Covid-19), no
município. O  apurou que ela tinha
câncer, já em metástase, e que seu
quadro clínico foi agravado pela in-
fecção do vírus. Com mais esse óbi-
to, já são 21 em Mato Grosso.

Jocydelia estava internada no hos-
pital São Luiz, que confirmou, em
nota, que a paciente morreu em de-
corrência da Covid-19. A unidade
hospitalar destaca que apesar de
todos os esforços da equipe, a
servidora não resistiu.

O hospital informou ainda que tem
outros 4 pacientes internados na uni-
dade, sendo dois infectados pelo
coronavírus e outros dois sob suspei-
ta. Dois deles estão na UTI.

Mais cedo, a vice-prefeita Eliene
Liberato já havia confirmado que a
servidora faleceu em decorrência da
Covid-19. A secretaria estadual de
Saúde, por sua vez, divulgou que foi
notificada sobre a 21ª vítima fatal em
Mato Grosso e a segunda de Cáceres.

Jocydelia trabalhava como analis-
ta da Comarca Judiciária de Cáceres.
O Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário (Astejud) emitiu uma nota de
pesar. Mortes no Estado

O Estado tem ainda ainda óbitos
por coronavírus em Lucas do Rio Ver-
de (1), Aripuanã (1), Rondonópolis (2),
Cuiabá (2), Barra do Garças (3),
Mirassol d'Oeste (1), Sinop (2), Nova
Mutum (1), Vale de São Domingos (1),
Querência (1), Várzea Grande (2),
municípios e outros Estados (1) e Pon-
te Branca (1). A total, 604 pessoas fo-
ram infectadas.


