
1 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Sexta-feira, 15 de Maio de 2020



2 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Sexta-feira, 15 de Maio de 2020

Nilson James

ALTA FLORESTA

VEJA DEMAIS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA PM:

Mulher tem celular que-

brado após discussão com ex-
amasio

Atendendo a um chamado
via 190, a guarnição da Polí-
cia Militar deslocou-se até a
residência da vítima onde ela
passou a relatar que após um
atrito verbal com o suspeito o
qual é seu ex-convivente o
mesmo veio a quebrar o celu-
lar da vítima (sansung modelo
a-20 de cor preta). A vítima re-

latou também que deseja
obter uma medida protetiva
contra seu ex-convivente, no
qual foi orientada pela guar-
nição em como obtê-la. O
Boletim de Ocorrências foi
registrado apenas como
dano para conhecimento e
providências cabíveis.

PM é acionada após dis-
paro de alarme de agencia
bancaria

O responsável  pelo

ALTA FLORESTA:
Homem tem surto p sicótico, tranca vítima em

casa e polícia precisa ser acionada p ara
controlar situação

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

A equipe da Força Tática

estava em rondas pela área cen-
tral, quando foi acionada via
Central de Operações (190) so-
bre uma solicitação de apoio do
Corpo de Bombeiros numa ocor-
rência no setor J, onde um cida-
dão estaria armado com uma
faca e trancado na casa das víti-
mas, sendo que o mesmo pos-

sui transtornos psi-
cológicos e por di-
versas vezes vem
trazendo problemas
para a família.

No local, a equi-
pe do Corpo de
Bombeiros junta-
mente com a vítima
e a testemunha es-
tavam do lado de
fora da residência e
informaram que den-

tro da residência o suspeito
estaria com uma segunda víti-
ma. Diante do fato, os polici-
ais adentraram no local quan-
do avistaram a vítima, um se-
nhor de 69 anos, sentado no
sofá da sala, de imediato ele
foi retirado do interior da casa.

Logo em seguida, a guarni-
ção efetuou uma varredura no
local até que encontraram o
suspeito trancado em seu
quarto; ao verbalizar com o
suspeito, ele saiu de seu quar-
to com a faca em punho eleva-
da de forma agressiva e gritan-

monitoramento de segurança
do Banco Itau, localizado na av.
Ludovico da Riva Neto, acionou
a PM após o alarme da agen-
cia bancaria ser acionado.
Uma viatura da PM esteve no
local e realizou a checagem,
mas nada foi encontrado, dian-
te da solicitação o B.O. foi con-
feccionado e encaminhado
online para a Delegacia de Po-
lícia Civil para as providencias
necessárias.(B.F)

do "não respondo por mim" para
que os policiais saíssem do local,
diante das graves ameaças e a
investida dele sobre a equipe, foi
feito o uso de arma de condução
elétrica (spark), onde a mesma
não surtiu o efeito de imobilizar o
suspeito, com o risco dele avan-
çar novamente na equipe fez se
necessário realizar um disparo
de elastômero (bala de borra-
cha), neste momento o suspeito
voltou para dentro de seu quarto
e se trancou dentro do banheiro.

Novamente ao verbalizar com
o suspeito para que o mesmo se
entregasse, ele finalmente con-
cordou em entregar a faca e sair
de forma a ser conduzido ao Hos-
pital, os policiais realizaram a
devida imobilização do suspeito
com o uso de algemas e os inte-
grantes do Corpo de Bombeiros
o conduziram para o Hospital
Regional de Alta Floresta para
demais cuidados. Participaram
da ação o 1º Ten. PM Pazuch, 1º
Ten. PM Rodrigues, 2º Sgt. PM
Ferreira e Cabo PM Glailson.
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------------------------------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
------------------------------------------------------------------

Desde o mês passado, a Secretaria Muni-

cipal de Saúde vem atuando de forma incisiva e
rotineira nas Barreiras Sanitárias implantadas
nas duas entradas de Alta Floresta para a con-
tenção do novo coronavírus no município. Des-
de que foram implantadas, houve muitas polê-
micas, uma das mais graves foi o registro de
diversos motoristas que, na volta de seus mo-
mentos de lazer,  chegam na cidade embriaga-
dos, principalmente nos finais de semana, os
quais prejudicam os serviços das equipes, hou-
ve o registro até de agressões verbais contra os
funcionários que atuam nas barreiras.

Nesta semana, a secretaria foi surpreendida
com a informação de que alguns moradores do
município estariam dizendo que os trabalhos das
barreiras não estavam sendo feitos e que as
equipes não estariam pedindo aos condutores
as informações necessárias, como os municípi-
os de origem. Na manhã desta quinta-feira, dia
14 de maio, o Secretário de Saúde Marcelo
Costa, enviou para a imprensa um relatório de
controle de acesso, datado do dia 10 de maio,
com todas as informações das pessoas que pas-
saram pelas barreiras naquela data. O Secretá-
rio informou que enviou a relação à título de in-
formação e disse que todas as equipes estão
fazendo o trabalho corretamente. "Se alguém ti-
ver falando que estamos tendo essa conduta,
estou mostrando para os senhores (imprensa)
que estamos fazendo o trabalho sim, quando vem
de outro local a gente pega essas informações
do condutor e de quem está no veículo", disse
Marcelo.

No relatório há o registro de pessoas vindas
de diversas regiões do Brasil como de
Anápolis-GO, Itaituba-MG, São Carlos-SP, Vi-
tória-ES, Londrina-PE e São Marcos-RS, den-
tre inumeras outras cidades de fora e de dentro
do Estado, é possível observar ainda que o prin-
cipal motivo da vinda de algumas pessoas para
Alta Floresta é "à trabalho". Em entrevista ex-
clusiva para a reportagem do Jornal O Diário, o
Secretário Marcelo Costa informou que cerca
de 11 mil pessoas, às vezes até mais, passam
pelas barreiras somente aos finais de semana,
o que transforma Alta Floresta não apenas em
uma "cidade de origem", mas uma "cidade cor-
redor" porque muitas destas pessoas passam
pela MT-208 à caminho para outras cidades da
região e até para outros locais do Brasil, o ris-
co é que o vírus pode estar circulando de um
lado para o outro.

"Cidade Corredor":
Mais de 11 mil pessoas
de diversas cidades do
Brasil estão p assando

pelas barreiras
sanitárias de Alta

Florest a somente nos
fins de semana

Defensoria pede
"interdição da Cadeia

Públicapara entrada de
novos presos" e

denuncia suspeit a de
Covid 19 dentre os
detentos e agentes

carcerários

A  Defensoria Pública, através dos de-

fensores Paulo Roberto da Silva Marquezine
e Vinicius Ferrarin Hernandes, protocolaram
um pedido de interdição da cadeia pública
de A l ta  F lo res ta  após  t rês  agentes
carcerários terem testado positivo para oi
novo Coronavírus e outros três detentos es-
tarem na lista de suspeitos de contamina-
ção.

A Defensoria quer que a Justiça determi-
ne a interdição para entrada de novos re-
clusos sem qualquer exceção, realização de
testes PCR, testes rápidos e testes de
f in i t ivos (swab) em todos os agentes
prisionais, em todos os reeducandos da cela
B, e nos presos pertencentes ao grupo de
risco, isso num prazo máximo de 5 dias e
que reeducandos do grupo de risco sejam
co locados em pr isão domic i l ia r,  com
monitoramento eletrônico.

Segundo a peça, encaminhada para o
juízo da quinta Vara Criminal, um ofício, de
número 103/2020, pela "Cadeia Pública",
afirma "a existência de 3 agentes peniten-
ciários afastados de suas funções por apre-
sentarem sintomas compatíveis com COVID
19".

Já no Ofício 105/2020, encaminhado ao
Poder Judiciário, além dos 3 agentes afas-
tados com suspeitas de Covid, 3 detentos
são incluídos na lista, mas com uma infor-
mação adicional, "(b) não há celas para iso-
lar os presos com suspeitas de coronavirus
e (c )  há 3  rec lusos com suspei ta  de
Coronavírus".

Na ação, o MPE inform, com base em ou-
tro ofício, de n. 113, que "além dos reclusos
mencionados, no ofício n. 105, o senhor
W.R.L (no ofício nome está grafado por com-
pleto) apresentou febre e foi internado na
ala Covid19, do Hospital Regional de Alta
Floresta", neste caso o detento já teve alta
médica e retornou para a cadeia pública.

Na peça petitória, a Defensoria esclarece
que apesar dos casos elencados, não houve
testagem em todos os agentes carcerários,
nem entre os detentos, "pela convivência di-
ária, podem ter se contaminado uns aos ou-
tros", afirma e que, desta maneira não se
sabe a situação epidemiológica da Cadeia
Pública de Alta Floresta.

Atualmente a cadeia pública de Alta Flo-
resta tem espaço para 63 presos, mas a
superlotação local alcança incríveis 189 pre-
sos. Em 2019 a cadeia chegou a ser parci-
a lmente in terd i tada,  justamente pela
superlotação.
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Defensoria fecha unidade em Matupá e
outras 31 de MT

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

O defensor público-geral

de Mato Grosso, Clodoaldo
Aparecido Gonçalves de
Queiroz, determinou o fecha-
mento temporário de 32 unida-
des da Defensoria no Estado.
O motivo é a não liberação de
um acréscimo de R$ 15 mi-
lhões para as despesas de cus-
teio da instituição, aprovado
pela Assembleia Legislativa. O
fechamento das unidades foi
determinado pela portaria nº
0497/2020/DPG, assinada nes-
ta terça-feira (12) e publicada
no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso que circulou nes-
ta quarta (13). As novas regras
já estão em vigor.

As unidades estão localiza-
das nos seguintes municípios:
Feliz Natal, Vera, Cláudia, Dom
Aquino, Poxoréu, Araputanga,
São José dos Quatro Marcos,
Guiratinga, Pedra Preta,
Apiacás, Nova Monte Verde,
Querência, Ribeirão
Cascalheira, Alto Garças, Alto

Taquari, Jauru, Porto
Esperidião, Arenápolis,
Nortelândia, Novo São Joa-
quim, Campinápolis, Porto dos
Gaúchos, Brasnorte, Itaúba,
Terra Nova do Norte, Guarantã,
Matupá, Marcelândia,
Tabaporã, Nova Canaã,
Matupá e Vila Bela da
Santíssima Trindade.

O parágrafo único do artigo
2º determina que caberá à Se-
cretaria Executiva de Adminis-
tração e à Coordenadoria de
Administração Sistêmica ado-
tarem as providências adminis-
trativas necessárias para a re-
tirada da estrutura física e en-
cerramento de eventuais con-
tratos administrativos, nos ca-
sos em que se fizer necessá-
rio, visando a imediata redução
das despesas institucionais e
o reaproveitamento do que for
possível em outras unidades da
instituição.

Ao tomar tal medida,
Clodoaldo levou em considera-
ção que a Lei Orçamentária
Anual n.º 11.086 de 31 de janei-
ro de 2020 não contemplou or-
çamento suficiente para o cus-

Alta Florest a recebe destinação de R$ 36 mil
do MPT e Justiça do T rabalho p ara

enfrent ar a Covid-19

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

O  Município de Alta Flo-

resta, no norte de Mato Gros-
so, foi contemplado com cerca
de 36 mil reais para reforçar as
ações de combate à pandemia
da Covid-19. A destinação é
decorrente de parte de um
acordo judicial homologado em

audiência realiza-
da na Vara de
Trabalho de Alta
Floresta.

A destinação
foi aprovada pelo
Comitê Multi-
institucional de
Alta Floresta, que
reúne represen-
tantes da Justiça
do Trabalho e do
MPT, Justiça Es-

tadual, Ministério Público,
Defensoria Pública, além de
outros órgãos. A transferência
do valor foi solicitada no dia 23
de abril, pela procuradora do
MPT Louise Monteiro Gagini,
para aquisição de Equipamen-
tos de Proteção Individual
(EPIs) e materiais hospitalares.

O material fornecido será
empregado para atender medi-
das de proteção individual e
coletiva de trabalhadores da

Administração Pública Municipal,
com prioridade absoluta para os
profissionais da saúde, bem
como para aperfeiçoar a rede de
atendimento do SUS no comba-
te ao coronavírus no município de
Alta Floresta.

Desde o avanço da pandemia
no Brasil, no fim de março, já fo-
ram destinados pelo Ministério
Público do Trabalho e pela Justi-
ça do Trabalho cerca de 7,9 mi-
lhões de reais.

Os repasses seguem as reco-
mendações publicadas no fim de
março pela Corregedoria do Tri-
bunal Regional do Trabalho de
Mato Grosso (TRT/MT) e pelo
Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). Ambos os ór-
gãos orientaram para que valores
disponíveis para a promoção de
ações afirmativas sejam libera-
dos prioritariamente para medi-
das de combate ao vírus causa-
dor da Covid-19.

teio de todas as despesas de
custeio da Defensoria neste ano.
Além disso, ele justifica a decisão
dizendo que "o orçamento desti-
nado para a dotação de Outras
Despesas Correntes (ODC) da
Defensoria Pública sofreu uma
redução de aproximadamente
70% na Lei Orçamentária inicial-
mente apresentada pelo Poder
Executivo à Assembleia
Legislativa, passando de 38 mi-
lhões em 2019 para apenas 12
milhões em 2020".

O chefe da Defensoria cita
também que no dia 19 de feve-
reiro deste ano, a Assembleia, por
unanimidade, derrubou veto go-
vernamental e aprovou o acrésci-
mo de R$ 15 milhões para as
despesas de custeio da institui-
ção, como forma de amenizar
parte do déficit orçamentário in-
serido na LOA/2020.

Por fim, o defensor público-
geral expõe que esse acréscimo
ainda não foi disponibilizado no
sistema Fiplan pela Secretaria de
Estado de Fazenda (Sefaz) e que
o orçamento atual estará esgota-
do já no próximo mês de junho de
2020.

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos a Sr.ª
Angelica Andrade Ferreira, portador do RG n° 268079-98
SSP/MT, CPF 058.537.301-93, a comparecer em nosso es-
critório, 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
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PRF lança Operação de Segurança V iária em Mato Grosso

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

Concessão da BR-163
terá pedágio de R$

8,97 em MT

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

A Agência Nacional de Transportes Terrestres

(ANTT) aprovou o plano de privatização da BR-163,
na divisa de Mato Grosso com o Pará. Apesar das
empresas disputarem a concessão em um leilão,
foi estabelecido que a tarifa básica do pedágio em
Guarantã do Norte (715 km ao norte da Capital)
será de R$ 8,97.

O trecho é de 970 quilômetros e abrange tam-
bém a BR-230, no Pará. Em Mato Grosso a con-
cessão será de Sinop (500 km ao norte), passan-
do por Guarantã do Norte até chegar na divisa com
o Pará, no município de Novo Progresso.

Serão 10 anos de concessão, podendo ser pror-
rogado por mais dois anos. Ganha o certame a
empresa que oferecer a menor tarifa, porém, para
esse leilão foi retirada a obrigação do atestado de
outras obras semelhantes.

Segundo o plano aprovado pela ANTT as altera-
ções e reajustes nos valores do contrato serão re-
alizadas a cada 5 anos. A empresa também terá
que construir dois pontos de parada para caminho-
neiros, com funcionamento 24 horas e direito à sala
de descanso, estacionamento e banheiros.

Estão previstos R$ 1,89 bilhões de investimen-
tos e aproximadamente R$ 1,02 bilhões de custos
e despesas operacionais. Serão implementados
35 km de faixas adicionais, 30 km de vias margi-
nais, 173 km de acostamento e 187 acessos, in-
cluindo acessos aos terminais portuários de
Mir i t i tuba ( t ransportuár ia) ,  Santarenzinho e
Itapacurá.

Além disso, a empresa terá que oferecer servi-
ços como socorro mecânico, sistema de pesagem
e controle de velocidade e atendimento médico de
emergência.

A Polícia Rodoviária

Federal (PRF) inicia a
Operação Nacional de
Segurança Viária
(ONSV), nesta quinta-fei-
ra (14) e segue até a se-
gunda-feira (18).
A operação visa prevenir

a violência no trânsito a par-
tir de dados estatísticos le-

vantados pela PRF dos tre-
chos onde mais ocorrem
acidentes graves nas rodo-
vias federais.

A estratégia reforça o
tema do Maio Amarelo:
"Perceba o risco. Proteja a
Vida", alinhada com a cam-
panha PRF que faz o alerta
de "Em tempos de
pandemia, se for sair de

casa, respeite as leis de
trânsito".

O acidentado, quando
encaminhado ao hospital,
ocupará um leito e mobiliza-
rá profissionais que pode-
riam estar atuando direta-
mente no tratamento de pa-
cientes com a COVID-19.
Além disso, vítimas de aci-
dentes podem se tornar

potenciais infectados com
o novo coronavírus em ra-
zão da exposição ao vírus
no ambiente hospitalar.

O reforço, em Mato Gros-
so, ocorrerá nas BR's 070,
163 e 364 que compreen-
de os municípios de Várzea
Grande, Matupá, Guarantã
do Norte, Lucas do Rio Ver-
de e Rondonópolis.
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SEX – O Sol brilha intensamente em seu signo e troca ótimas
energias com Plutão, anunciando um momento especial para
o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Investir nos
estudos pode ser muito bom para sua carreira e seu pro-
gresso no futuro. Faça cursos online, participe de grupos
que estimulem seu aperfeiçoamento e aprenda tudo que
puder contribuir para o seu currículo.

SEX – A Lua começa a dar um rolêzinho pelo setor da
saúde em seu Horóscopo e revela que é o momento de
dar mais atenção ao seu organismo. Como acaba de
entrar na fase Minguante, a Lua também recomenda a
investir na tranquilidade e evitar situações estressantes
para proteger e elevar seu bem-estar. Você vai contar
com boas vibrações pela manhã, mas sua energia pode
oscilar à tarde

SEX - O Sol dá um rolê no último decanato de Touro, signo que
abriga a Casa da Saúde em seu Horóscopo, garantindo muita
vitalidade e disposição para você. Em harmonia com Plutão, o
astro-rei recomenda a investir essa sua energia no trabalho e
acena com francas possibilidades de melhorias em seus gan-
hos. Vale até começar um negócio em casa, algo que você
possa fazer com seus recursos  depois do concluir as suas
atividades

SEX – Sol e Plutão formam aspecto exato e positivo
hoje, sinal de que nesta sexta os humilhados de Caprica
serão exaltados! Eles avisam que a sorte vai soprar em
sua direção e você pode tirar bom proveito disso. Bri-
lho pessoal, ideias férteis e facilidade para dialogar
serão seus trunfos e não só vão te ajudar a se desta-
car, como também estimularão a se entrosar bem com
todo mundo

SEX - O céu anuncia uma fase muito harmoniosa para a
sua vida familiar e as principais vibrações chegam do
Sol, que está dando um rolê em sua 4ª Casa e tá todo
amorzinho com Plutão. Esses astros vão te colocar em
conexão com as demandas do seu lar e você saberá
atender os anseios das pessoas queridas, já que vai
perceber as expectativas dos parentes sem fazer o me-
nor esforço.

SEX – A partir de hoje, a Lua Minguante age em seu inferno
astral e um 'encosto' pode se apoderar do seu corpo, deixan-
do seu comportamento mais introvertido e ressabiado. A par-
te do encosto é brincadeira, mas essa influência cósmica
pode deixar seu signo, que normalmente é dinâmico e agita-
do, querendo mais sossego e silêncio, sobretudo no período
da manhã.

SEX – Sextou e você é privilegiado (a), sim! Hoje os
astros conspiram a seu favor e prometem excelen-
tes vibrações para o seu signo, a começar pela Lua,
essa fada sensata que dá um rolê pelo seu paraíso.
Além de exaltar o hino que são seus talentos, a Lua
pisciana traz mais sorte, realça a sua simpatia e seu
carisma.O Sol é outro que joga no seu time e fecha
na parceria com Plutão

SEX – Hoje é o Dia Internacional da Família e o céu traz
boas energias para o seu lar, além de estimular suas
parcerias e os relacionamentos em geral. Sol e Plutão
revelam que você vai se preocupar mais com as neces-
sidades alheias e não hesitará para demonstrar o tama-
nho da sua dedicação. No trabalho, é hora de cooperar
e contar com o apoio dos colegas

SEX – Seu signo é do tipo racional e vive com mil ideias em
mente, mas hoje estará real oficial com o sexto sentido à flor
da pele e tende a dar mais valor para as impressões. O
recado vem do Sol e de Plutão, que formam aspecto positivo
e potencializam a sua intuição. Aproveite para explorar sua
percepção, já que você terá mais condições de resolver um
problema

SEX - Investir nos interesses profissionais e dar um
passo a mais em direção ao sucesso será prioridade
para você. O Sol dá sinal verde para suas metas e faz
ângulo positivo com Plutão, reforçando as suas qualida-
des e o seu espírito de luta no trabalho. Sua vitalidade
aumenta e é hora de investir nos seus talentos para
mostrar do que é capaz.

SEX – Sextou! O Sol troca likes com Plutão e dá sinal
verde para você realizar seus sonhos. Eles garantem
que não vai faltar pique para defender suas ideias e
batalhar por seus interesses. Contatos com pessoas
amigas podem dar bom para os seus planos. Notícias
de gente querida devem fortalecer suas esperanças
e alegrar o seu coração. Talvez prefira dar o primeiro
passo e telefonar para quem está distante.

SEX – Graças aos bons fluidos do Sol, os humi-
lhados serão exaltados e seus caminhos devem
se abrir com ótimas chances de alcançar o que
deseja hoje. O astro-rei forma aspecto exato e
positivo com Plutão, elevando seu otimismo, sua
capacidade de realização e ampliando os seus
horizontes.

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

A Em virtude das medidas para

conter o avanço da pandemia causa-
da pelo novo coronavírus, a Secreta-
ria de Estado de Cultura, Esporte e
Lazer (Secel) informa o cancelamen-
to das etapas regionais dos Jogos
Escolares da Juventude em Mato
Grosso.

A deliberação acompanha a deci-
são do Comitê Olimpico do Brasil
(COB) de cancelar as fases regionais
em que os estados, divididos em três
regiões brasileiras, disputariam as
vagas para a fase final brasileira dos
esportes coletivos.  Mais recentemen-
te, a instituição olímpica também al-
terou o formato da maior competição
esportiva estudantil do Brasil em
2020. Caso ocorra, a etapa nacional
contará apenas com modalidades in-
dividuais excepcionalmente, os es-
portes  coletivos (futsal, voleibol, bas-
quete e handebol) não serão realiza-
dos.

Além disso, o cancelamento das
fases regionais mato-grossenses leva
em conta a manutenção da suspen-
são das atividades escolares
presenciais e as medidas de restri-
ção para a prevenção dos riscos de
disseminação do coronavírus em
todo o território de Mato Grosso.

PREVENÇÃO - Etapas regionais
dos Jogos Escolares estão

canceladas em Mato Grosso

RESUMO DAS
NOVELAS

Peter passeia com Amália
pelo jardim do convento. Se-
bastião reclama do apoio que
Dom Pedro deu para Diara.
Jacira promete ajudar
Ferdinando. Padre Olinto pede
que Piatã não duvide de
Jacira. Domitila faz insinua-
ções sobre Anna que deixam
Thomas intrigado. Anna fala
com Liu sobre seu pai.
Thomas ameaça Nívea, que
acaba revelando que Vitória é
filha de Joaquim. Nívea se
apavora com a reação de
Thomas. Liu desconversa
quando Anna a questiona so-
bre filhos. Dom Pedro impe-
de Joaquim de beber o café
preparado por Elvira. Licurgo
confessa sua paixão por Elvira
para Germana. Piatã decide
seguir Jacira. Ferdinando en-
contra a planta que procura-
va. Diara e Wolfgang ajudam
pessoas escravizadas
fugidas da fazenda de Sebas-
tião.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Jonatas questiona Jamaica
sobre seu comportamento na
festa. Fabinho e Leila fazem
as pazes. Jonatas desabafa
com Rosângela sobre ter pre-
judicado Eliza. Jeniffer mostra
para a família o vídeo divulga-
do na internet com o escân-
dalo de Jonatas. Germano
não demite Jonatas e lhe dá
uma nova chance. Débora avi-
sa a Cassandra que contará
para todo mundo que foi ela
quem dopou Jonatas. Por en-
gano, Carolina assume como
dela o teste de gravidez de
Emanuelly.

Antenor se declara para Patrí-
cia, mas ela o despreza. Quinzé
aconselha o irmão a se afastar
de Patrícia, e Griselda proíbe a
entrada de Antenor em sua
casa. Rafael tenta se entregar,
mas acaba fugindo da delega-
cia. Paulo não atende o ligação
de Marcela. Esther passa mal,
e Guaracy a socorre. Amália
cuida de Griselda. Guaracy avi-
sa a Paulo que Esther passou
mal, mas ele não dá atenção.
Pereirinha pede para Ferdinand
liberar sua entrada no
Marapendi Dreams. Griselda
se surpreende ao encontrar
Pereirinha e Teodora em sua
sala.

“A neces-
sidade de
que as esco-
las permane-
çam fecha-
das, a falta de
treino dos
atletas, o can-
celamento e
as mudanças
nas fases na-
cionais reali-
zadas pelo
COB e todas
as medidas

que o Estado e municípios tiveram
que seguir para combater a Covid-
19, tudo isso fez com que não tivés-
semos outra saída a não ser can-
celar as fases regionais”, lamenta
o secretário adjunto de Esporte e
Lazer da Secel, Jefferson Carvalho
Neves.

Para classificar as equipes nas
competições nacionais, a Secel ha-
via definido o calendário dos Jogos
Escolares em Mato Grosso para o
período de maio a setembro, com
a realização de 10  etapas regio-
nais e outras três fases estaduais.

Neste ano, Cuiabá era candidata
à sede da Regional Verde, que en-
volve os sete estados da região
Norte, Mato Grosso e Distrito Fede-
ral, e estava prevista para ocorrer
em setembro. Uma comitiva do
COB chegou a visitar a cidade na
primeira quinzena de março, reali-
zando inspeção nos locais de com-
petição e reuniões com a equipe da
Secel, além do setor hoteleiro. Essa
etapa da competição nacional tam-
bém foi cancelada pelo COB.

“Já informamos o cancelamento
aos gestores dos municípios-sede
e também dos demais municípios.
Esperamos contar a compreensão
de todos e que tudo isso passe logo
para que possamos celebrar em
breve novas parcerias”, finaliza
Jefferson.
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Mulher de 77 anos
morre com Covid-19

em Lucas do Rio V erde;
é a 2ª morte registrada

nesta quint a-feira

LUCAS DO RIO VERDE

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

Mato Grosso registrou a 23ª morte por

coronavírus (Covid-19) no estado. A informação
foi divulgada nesta quinta-feira (14) pela Secre-
taria Estadual de Saúde (SES-MT). O paciente
era de Lucas do Rio Verde, município a 360 km
de Cuiabá.

É a segunda morte pela doença anunciada
somente nesta quinta-feira. A outra morte foi de
um assessor parlamentar em Várzea Grande,
na região metropolitana de Cuiabá.

A paciente que morreu em Lucas do Rio Ver-
de tinha 77 anos, era hipertensa e tinha hipóte-
se diagnóstica de infecção urinária.

Ela estava internada na enfermaria com iso-
lamento do Hospital São Lucas desde o dia 11
de maio e foi transferida na madrugada de quar-
ta-feira (13) para a UTI no Hospital Regional de
Sinop.

Segundo a SES, Lucas do Rio Verde tem
23 casos confirmados de coronavírus.

15º CRPM recebe pistolas e fuzis p ara o
combate ao crime

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

Durante solenidade na

sede do 15º Comando Regio-
nal de Polícia Militar de Peixo-
to de Azevedo, o vereador
Paulistinha agradeceu o em-
penho e o compromisso hon-
rado pelo Comandante Geral
da PMMT, Cel. Jonildo José de
Assis, que esteve na região a
pedido do Governador Mauro
Mendes, Deputado Dilmar Dal'
Bosco e do legislador munici-
pal para fazer a entrega de
equipamento bélico.

PEIXOTO DE AZEVEDO

Polícia Civil prende em flagrante suspeito que
matou o irmão em Carlinda

--------------------------------------------
Assessoria/Polícia Civil-MT
--------------------------------------------

Um homem acusado de

matar o próprio irmão a macha-
dadas no município de Carlinda
(762 km ao norte de Cuiabá) foi
preso em flagrante pela Polícia
Civil com apoio da Polícia Mili-
tar, na quarta-feira (14.05), logo
após o crime. O suspeito foi con-

duzido à Delegacia
de Alta Floresta
(803 km ao norte da
Capital ) onde foi la-
vrado o flagrante por
homicídio qualifica-
do pelo motivo fútil e
impossibilidade de
defesa da vítima.

A equipe da Polí-
cia Civil de Alta Flo-

resta foi acionada na madruga-
da de quarta-feira (14) sobre
o homicídio que vitimou Joarez
da Silva Miranda.  O crime
aconteceu na residência em
que os irmãos moravam, sen-
do o corpo da vítima encontra-
do na sua cama com vários
golpes na região da face.

No local, os policiais tam-
bém encontraram um macha-
do coberto de sangue utiliza-
do para cometimento do cri-

CARLINDA

Paulistinha lembrou que
em junho de 2019 já haviam
sido entregues sete novas Vi-
aturas Chevrolet S-10 0 Km
para o 15º CRPM, e que des-
ta vez a corporação da Polí-
cia Militar recebeu pistolas e
fuzis para otimizar a atuação
nas operações, blitz, rondas,
patrulhamentos e diligencias
de combate ao crime.

"Aproveitei a oportunidade
para solicitar outras duas ca-
minhonetes e também uma
célula da Força Tática para o
Vale do Peixoto. Aqui temos
uma região de garimpo com
muitos roubos, conflitos agrá-
rios, tráfico de drogas, entre

me. Segundo as informações, os
dois irmãos possuem problemas
mentais  e o homicídio teria sido
motivado por uma ameaça que
um irmão fez ao outro, dias atrás.
O suspeito aproveitou o momen-
to em que a vítima dormia para
praticar o crime.

Após ser detido, o suspeito foi
encaminhado à Delegacia de Alta
Floresta, onde interrogado pelo
delegado Pablo Carneiro, confes-
sou o crime e deu detalhes da
execução.  Diante das evidênci-
as, ele foi autuado em flagrante
pelo crime de homicídio qualifica-
do pelo motivo fútil e impossibili-
dade de defesa da vítima.

“Apesar de o suspeito aparen-
tar possuir algum transtorno men-
tal, não há possiblidade de supos-
ta causa que exclua a culpabilida-
de dele na ação criminosa”, des-
tacou o delegado.

Polícia Civil prende
segundo piloto

envolvido em furto de
aeronave em Matupá

MATUPÁ

---------------------------------------------------------------
ASSESSORIA PJC
---------------------------------------------------------------

Em continuidade aos trabalhos para es-

clarecer o furto da aeronave Cessna Aircraft,
ocorrido no município de Matupá, a Polícia Ci-
vil cumpriu no final da tarde de quarta-feira
(13.05), o mandado de prisão preventiva con-
tra o segundo suspeito de envolvimento no cri-
me.

Após ter a ordem de prisão cumprida, o sus-
peito foi interrogado e admitiu a participação
no furto, sendo um dos pilotos responsáveis
por levar a aeronave. O primeiro piloto identifi-
cado foi preso pela Polícia Civil horas antes,
no período da manhã.

Os mandados contra os suspeitos foram ex-
pedidos pelo juiz da Vara única de Matupá,
com base em investigações da Polícia Civil,
coordenadas pela delegada, Juliana Rado.
"Há outros suspeitos envolvidos e as investi-
gações continuam", frisou a delegada.

Depois de tomadas todas as providências,
o suspeito foi encaminhado para a Cadeia
Pública de Peixoto de Azevedo.

outros crimes que precisam ser
combatidos com muita firmeza
e a altura. Quero dizer que além
de um grande profissional da
segurança pública, o Coronel
Assis é meu amigo pessoal e
conhecedor das necessidades
da segurança pública desta re-
gião. Estas são respostas po-
sit ivas as cobranças
protocoladas inclusive na Se-
cretaria de Estado de Seguran-
ça Pública", enfatizou o Verea-
dor Paulistinha.

O Comandante da PMMT,
Coronel Assis, lembrou das vi-
sitas e audiências com a parti-
cipação do vereador
Paulistinha e o deputado esta-
dual Dilmar Dal'Bosco. "Na
Assembleia Legislativa temos o
total respaldo do líder do gover-
no que é desta região e tem atu-
ado para que tenhamos as con-
dições de equipar, aparelhar e
operacionalizar o serviço de se-
gurança pública nos 141 muni-
cípios do estado. Paulistinha é
um vereador persistente, dinâ-
mico e que efetivamente se pre-
ocupa com a população
Peixotense", disse o Cel. PM
Assis.
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Bolsonaro quer uso da
cloroquina no SUS p ara

pacientes com sintomas leves

O presidente Jair Bolsonaro

disse na quarta-feira (13) que vai
conversar com o ministro da Saú-
de, Nelson Teich, para incluir o
uso da cloroquina, e seu deriva-
do hidroxicloroquina, no protoco-
lo de atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) de pacien-
tes com sintomas leves de covid-
19.

"O meu entendimento, ouvindo
médicos, é que ela deve ser usa-
da desde o início por parte daque-
les que integram o grupo de ris-
co. [Para] pessoas com
comorbidades ou de idade, já deve
ser usada a hidroxicloroquina",
disse Bolsonaro ao deixar o Palá-
cio da Alvorada.

Para o presidente, "pode dar
certo, pode não dar certo [a cura
do paciente]", mas enquanto não
houver medicamento eficaz con-
tra a covid-19, a cloroquina deve-
ria ser utilizada. "Apesar de sabe-
rem que não tem confirmação ci-
entífica da sua eficácia, mas
como estamos em uma emer-
gência, a cloroquina, que sempre
foi usada desde 1955, e agora

com a azitromicina, pode ser um
alento para essa quantidade enorme
de óbitos que estamos tendo no Bra-
sil", disse.

Originalmente a droga é indicada
para doenças como malária, lúpus e
artrite, mas tem sido usada e estuda-
da, em associação com outros medi-
camentos, para o tratamento da covid-
19.

No Brasil, o Ministério da Saúde in-
cluiu em seus protocolos a sugestão
de uso da cloroquina em pacientes hos-
pitalizados com gravidade média e alta,
mas mantendo a norma corrente na
medicina de que cabe ao médico a de-
cisão sobre prescrever ou não a subs-
tância ao paciente.

O Conselho Federal de Medicina
(CFM) não recomenda o uso da droga,
mas autorizou a prescrição em situa-
ções específicas, inclusive em casos
leves, a critério do médico e em decisão
compartilhada com o paciente.

"Está sendo usado largamente no Bra-
sil, mas não na rede SUS. Na rede SUS o
médico tem uma cartilha, que é o proto-
colo, se ele usa algo diferente daquilo ele
vai ser responsabilizado. E lá está escrito
que é apenas para caso grave", argumen-
tou o presidente.(Agência Brasil)

MT: professores contrat ados
pela SEDUC receberão auxílio

de R$ 1,1 mil

Depois de muita discussão, os

deputados estaduais aprovaram o
pagamento de um auxílio
emergencial aos professores contra-
tados pela Secretaria de Estado de
Educação (Seduc). O pagamento
deverá ser feito pela Seduc ou pela
Secretaria de Estado de Trabalho,
Assistência Social e Cidadania
(Setasc). Segundo os deputados,
cerca de 2,5 mil professores serão
contemplados com o benfício.

O projeto prevê o pagamento so-
mente aos professores. Os profissi-
onais de apoio não receberão o pa-
gamento. A ideia é que haja uma
mudança para contemplar todos os
profissionais.

"O valor mensal do benefício será
de R$ 1,1 mil por trabalhador, pago
enquanto estiver vigente a situação
de emergência no Estado de Mato
Grosso em decorrência da
pandemia do novo coronavírus",
prevê o texto aprovado.

Para ter sido votado quarta-fei-
ra (13) houve um entendimento en-
tre os deputados da base do go-
verno, com os deputados da opo-
sição e com a bancada de repre-
sentação dos servidores públicos
de Mato Grosso.

"A validade e efeitos desta lei
durarão enquanto estiver vigente o
decreto Nº 424, de 25 de março de
2020, que declara a situação de
calamidade no Estado de Mato
Grosso em decorrência da
pandemia do novo coronavírus /
Covid-19", prevê o texto.

A aprovação foi por unaminidade,
mas o deputado Wilson Santos
(PSDB) afirmou que o deputado
Mauro Mendes (DEM) pode vetar o
texto. Wilson queria a aprovação de
um projeto semelhante apresentado
por ele. (Gazeta Digital)

Mato Grosso receberá testes
para diagnóstico de Covid-19

doados pela Petrobras

Um lote de 3 mil testes para diagnóstico de Covid-19 será

doado ao Laboratório Central do Mato Grosso. Esses testes
fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou
aos EUA, anunciados em 24 de março, e doados ao Sistema
Único de Saúde (SUS), que fez os repasses para cada esta-
do. No mês passado, o estado já havia recebido 3 mil testes.

Os testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro"
pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois
fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presen-
ça do vírus.

A iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no
combate ao coronavírus:

"Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a
sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos
testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias re-
giões do Brasil por meio do Sistema Único de Saúde", infor-
ma a gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta
Cardoso.

Testes RT-PCR
A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa,

ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do
genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da
garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram
contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em
laboratórios  que possuem equipamentos que estudam
genomas, demandando de quatro a seis horas de
processamento.( Assessoria)


