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ALTA FLORESTA

04 Projetos de Lei foram aprovados na
Câmara Municip al na última sessão ordinária

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

Devido ao feriado em co-

memoração ao aniversário de
Alta Floresta, celebrado na últi-
ma terça-feira, dia 19 de maio,
a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal comumente realizada
nas terças-feiras, foi transferida
para a última quarta-feira (dia 20)
e na ocasião, 04 Projetos de Lei
e 01 Projeto de Decreto
Legislativo foram aprovados por
unanimidade.

O Projeto De Lei Nº 004/
2020, de autoria do vereador
Mequiel Zacarias, institui em Alta
Floresta o dia 28 de abril como
o Dia Municipal dos Observado-
res de Aves. O Projeto De Lei Nº
005/2020, também de autoria do
vereador Mequiel, institui a Se-

mana Municipal Da Agricultu-
ra Familiar no Município de
Alta Floresta. O vereador tam-
bém apresentou o Projeto de
Lei Nº 006/2020 que institui no
calendário oficial de Alta Flo-
resta a Campanha de
Conscientização Fevereiro
Roxo (Alzheimer, Fibromialgia
e Lúpus), a ser realizada anu-
almente no mês referido e da-
tas correlatas.

Em regime de urgência es-
pecial, os parlamentares apro-
varam o Projeto De Lei Nº
2.047/2020, de autoria do
Executivo Municipal que auto-
riza a abertura de Créditos
Adicionais Especial, com
base no artigo 43, da Lei Fe-
deral Nº 4.320, de 17 De Mar-
ço, de 1964. O Projeto de De-
creto Legislativo Nº 013/2020,
de autoria do vereador Oslen
Dias dos Santos "Tuti", conce-

de título de cidadã honorária
altaflorestense à juíza de direito
Milena Ramos de Lima e Souza
Paro. Todos os projetos apresen-
tados foram aprovados por una-
nimidade.

Durante seu pronunciamento
na tribuna, o vereador Tuti ainda
disse que tem acompanhado os
trabalhos da Secretaria de
Infraestrutura, mas registrou as
dificuldades da pasta por falta de
máquinas. Ele anunciou que até
o final da semana o município
deve receber mais dois cami-
nhões novos adquiridos com re-
cursos do pré-sal. Também infor-
mou que será adquirido mais um
caminhão com recurso federal e
agradeceu ao deputado Federal
Nelson Barbudo por destinar
R$320 mil para comprar uma
retroescavadeira de pneu, aten-
dendo um pedido seu e do pre-
feito.

Polícia localiza corpo de jovem de 16
anos que havia desap arecido há 30

dias em Alta Florest a
O jovem Renan Jonatas

Ramos (conhecido como
"Tifuti"), de apenas 16 anos de
idade, que estava desapareci-
do há cerca de 30 dias em
Alta Floresta foi encontrado
morto em uma área situada na
região da Vila Rural, na noite
desta quinta-feira, dia 21. A
Polícia Civil informou que o
corpo já estava em estado
avançado de decomposição e
com indícios de execução, já
que a vítima estava com qua-
tro perfurações na região da
cabeça. No local ainda foram
encontrados projeteis de arma

de fogo e alguns pertences
do jovem. Tudo foi levado
para perícia.

O jovem estava desapa-
recido desde o dia 21 de
abril deste ano, quando saiu
da casa da madrasta, loca-
lizada no bairro Vila Nova,
em Alta Floresta. As investi-
gações preliminares da Po-
lícia Civil apontam que o
menor foi identificado como
membro da Organização
Criminosa "Comando Ver-
melho", com atuação no mu-
nicípio de Alta Floresta e su-
postamente foi assassinado
por seus próprios compar-

sas.
As investigações foram fei-

tas pela Divisão de Homicídios,
com apoio da Divisão de Entor-
pecentes e Divisão de Roubos
e Furtos de Alta Floresta. A po-
lícia apurou que a execução
seria uma forma de punição ao
adolescente por ter evitado a
morte de outro comparsa decre-
tado de morte, que veio a em-
preender fuga da cidade de Alta
Floresta após ser avisado pela
vítima.

O corpo do jovem foi locali-
zado pela própria polícia em
uma estrada de acesso a comu-
nidade Céu Azul.
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 A  Secretaria Municipal de Saúde teve

que acionar a Polícia Militar na última quin-
ta-feira, dia 21 de maio, para deter um ho-
mem, com suspeita de estar infectado com
a Covid-19, que estava descumprindo as
determinações de isolamento social. O Se-
cretário de Saúde Marcelo Costa confirmou
a informação durante entrevista para a re-
portagem do Jornal O Diário. Segundo ele,
a guarnição da PM foi em busca do homem,
pois ele não queria se manter em casa.
"Nós estamos agindo com força policial
para que as pessoas realmente respeitem
o que está estabelecido em lei", disse Mar-
celo.

A portaria 17, do Ministério da Justiça es-
tabelece que as medidas de prevenção ao
Covid-19 poderão ser tomadas por agentes
locais de saúde, sem necessidade de de-
cisão judicial. Em caso de descumprimento,
os gestores locais do Sistema Único de
Saúde (SUS), os profissionais de saúde, os
dirigentes da administração hospitalar e os
agentes de Vigilância Epidemiológica tam-
bém poderão solicitar auxílio de força poli-
cial em casos de recusa ou desobediência
da medida.

Além disso, quem descumprir as novas
determinações do Ministério poderá incidir
em crimes previstos no Código Penal (De-
creto-Lei nº 2.848/40). São eles: "Infringir
determinação do poder público, destinado
a impedir introdução ou propagação de do-
ença contagiosa", que tem pena de um mês
a um ano de detenção; e desobedecer a
ordem legal de funcionário público, que tem
pena de 15 dias a 2 anos.  Além disso, as
pessoas que descumprirem os dispositivos
previstos no artigo 3 da Lei 13.979/20 po-
derão ser responsabilizadas civil, adminis-
trativa e penalmente.

Secretaria de Saúde
aciona Polícia após

homem com suspeit a
de COVID-19 furar

"bloqueio" social em
Alta Florest a

O Brasil vive atualmente um estado catastrófico por
causa da pandemia do Coronavírus. Todos os dias, em
diversas cidades brasileiras se multiplicam, explodem e
ampliam ainda mais o colapso do sistema de atendimen-
to hospitalar, seja ele público ou privado.

Não tem como não entrar em números, no país são
quase 23 mil mortos (números de ontem) e a julgar pela
evolução, hoje ou no máximo amanhã, alcançaremos a
triste marca de 400 mil infectados.

O estado de Mato Grosso, tem se destacado com
números muito diferentes do restante do país, são 1.400
infectados e 40 mortes.

Alta Floresta, por ser uma cidade de porte médio (con-
siderando a densidade populacional das cidades mato-
grossenses), tem destaque ainda maior. Temos 17 ca-
sos e não foi registrado nenhum óbito.

Como explicar esses números em uma cidade que
não parou?

Todos os dias vemos lanchonetes cheias.
Todos os dias o comércio está quase normal, exceto

pelo medo das pessoas, escancarado em cada diálogo,
em cada olhar, em cada gesto.

Será que esse corona "não é isso tudo", como insis-
tem os negacionistas? É uma invenção para detonar os
poderosos do poder? Ou é "pura sorte" nossa?

Eu tenho uma tese, já compartilhei várias vezes com
pessoas com as quais converso e hoje vou compartilhar
aqui no Tiro e Queda.

No começo da pandemia, por volta do dia 20 de mar-
ço, o prefeito de Alta Floresta Dr Asiel Bezerra tomou
uma medida extremista em relação ao vírus. Decretou
toque de recolher às 20 horas, proibiu aglomerações para
fins religiosos, decretou o fechamento de comércios não
essenciais, avançou ainda mais decretando a limitação
de pessoas em velórios de qualquer natureza, foi uma
cisão do que a gente tinha como "normal" do dia a dia e
a "nova ordem".

Na mesma época, me lembro, no resto do Brasil, as
pessoas ainda estavam discutindo o que era a tal
pandemia, se era aquilo tudo, se era uma gripezinha, se
aglomeravam em manifestações de cunho político e não
levavam a sério, afinal, não havia casos no país em quan-
tidade que pudesse justificar um decreto tão forte como o
que Alta Floresta havia decretado.

Aliado ao primeiro decreto, também veio o cancela-
mento, pela Azul, do único voo que atende Alta Floresta.
Talvez esse tenha sido o grande aliado. De uma hora para
outra parou de vir gente de outros estados cuja prolifera-
ção do vírus já era "visível". De uma hora para outra parou
de virem visitantes de outros países, especialmente paí-
ses europeus ou da América central e Oceania, aonde o
vírus já causava estragos.

O povo de Alta Floresta, sem distinção, levou a sério
as recomendações.

Um dos primeiros "levantes" contra o decreto do dr
Asiel foi do comércio.

Reunidos com o presidente da Câmara, um pequeno
(pequeno mesmo) grupo de pessoas saiu em carreata
(mini carreata) e só não foi ignorada totalmente porque
um dos pontos de ação da carreata foi um buzinaço em
frente à casa do prefeito Dr Asiel, que sequer estava em
casa, já que era final de semana. Nem mesmo a carreata
que seria realizado no dia seguinte, um sábado, por volta
das 17 horas, reuniu adeptos, juntando no máximo (sen-
do muito otimista) uma dezena de carros.

A sequência da pandemia, em Alta Floresta, teve a
reabertura do comércio, ampliação do toque de recolher
e a vida voltou a seguir normal, não fosse pela obrigação
do uso de máscaras e pela melhora da profilaxia na cida-
de.

Porém, e sempre haverá um porém, o vírus chegou.
As medidas que antes eram fortes, deram lugar ao rela-
xamento e os moradores que no início estavam cautelo-
sos agora parecem não acreditar. Um homem, adoecido
pelo Covid 19 (confirmado) não titubeou em passar o dias
das mães com sua genitora e ela acabou pegando o corona
vírus e adoeceu parando no hospital. Há relatos de parti-
das de futebol, festinhas particulares, aglomerações de
toda espécie e isso tudo cria um ambiente favorável à
proliferação do Corona Vírus.

E Mato Grosso (e Alta Floresta, especialmente) que
deram exemplo para o Brasil, correm riscos se não forem
tomadas medidas mais enérgicas.

O tempo dirá. Tomara que eu esteja errado, mas a
tendência é que, daqui uns dias, passemos, como o res-
tante do país, a discutir números e não vidas.

Por Altair Nery

Imagem Ilustrativa
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Rogério Colicchio é pré-candidato a
prefeito de Alta Florest a

-------------------------------------------
Assessoria
-------------------------------------------

O Ex-vereador e Ex-secretário
de educação é o pré-candidato
à Prefeitura de Alta Floresta pelo
Partido dos Trabalhadores para
o pleito de 2020. A direção do
partido, relatou que a escolha
surge a partir da desistência do
vereador Mequiel Zacarias
Ferreira, que até então estava
como pré-candidato ao Executi-
vo Municipal. Segundo o Presi-
dente do PT de Alta Floresta,
Junio Garcia "estávamos traba-
lhando o nome do vereador
Mequiel, com o objetivo de apre-
sentar uma alternativa a popula-
ção de Alta Floresta e isso agora
se estende com o nome do Ro-
gério, que também tem viabilida-
de e os requisitos necessários
para o cargo".

Além da pré-candidatura ao
Executivo, o Partido está com
olhar voltado para o legislativo,
considerando que a ideia é man-
ter a cadeira atual e conquistar
uma segunda ou terceira vaga,
conforme destaca o Vereador
Mequiel, que pontua que "É es-
sencial ter representatividade no
Legislativo, inclusive para que se
possa pensar no exercício de
uma boa gestão no Executivo".
Junio revela que o novo cenário

de não poder fazer coligação
na proporcional (chapa de ve-
readores) não assusta e não
afetará negativamente o PT de
Alta Floresta, "Em 2016, com
6 candidatos fizemos 2500 vo-
tos, na eleição de 2012 foram
3.363 votos do Partido dos Tra-
balhadores, esse cenário e a
organização que estamos fa-
zendo, nos dará bons frutos em
2020".

Rogério Colicchio, destaca
a pré-candidatura evidencian-
do que Alta Floresta precisa de
uma gestão mais próxima das
pessoas, "Eu acredito que a
política de Alta Floresta preci-
sa de algumas mudanças, pre-
cisamos de uma gestão que

dialogue mais com as pessoas.
Nesse universo me coloco à dis-
posição junto com o Partido dos
Trabalhadores para que a gente
possa então, realizar as mudan-
ças que acreditamos". Conclui
destacando estar motivado e com
boas expectativas, "Me sinto ca-
paz para conduzir esse processo,
claro que precisamos de um cole-
tivo para realização, para termos
uma cidade melhor".

A direção do Partido destaca
ainda que, manteve e tem mantido
diálogo com alguns Partidos como
o PSB, PDT, PSDB, PL, Republi-
canos e está aberto à diálogos
com outros Partidos, visando pos-
sibilidades relativas à coligação
quanto à eleição para prefeito.

Mais de 260 mil eleitores não votarão nas eleições
municipais em Mato Grosso, diz TRE

O levantamento realizado pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso aponta que
264,6 mil eleitores não regularizaram sua situ-
ação até o fechamento do cadastro eleitoral e
não votarão nas eleições para prefeitos e ve-
readores. A maior parte é de Cuiabá, com 97,8
mil, seguido pelo município de Várzea Grande,
44,5 mil.

"O Tribunal Superior Eleitoral publicou a re-
solução  que retirou o status de cancelado dos
eleitores de 53 municípios no Estado que tive-
ram seu processo de revisão do eleitorado con-
cluído no ano de 2019 e 2020. Importante frisar
que esta não é a situação de vários outros mu-
nicípios mato-grossenses, como Cuiabá e Vár-
zea Grande, que concluíram suas revisões em
março de 2018. São eleitores que tiveram até
o dia 06 de maio para buscarem regularizar a
situação e mesmo assim não o fizeram. Infeliz-
mente eles não poderão votar", destacou o di-
retor geral do TRE, Mauro Diogo.

Mesmo nos 53 municípios contemplados
pela resolução somente os títulos cancelados
por não comparecimento na revisão do eleito-
rado serão reativados provisóriamente (eles
voltam a ficar com status de cancelado após a

eleição). Quem teve seu título cancelado por
outro motivo, como o não comparecimento às
urnas por três pleitos consecutivos, segue com
o título cancelado e não poderá votar.

O presidente do TRE, desembargador Gil-
berto Giraldelli, considera positiva a suspen-
são temporária do cancelamento da inscrição
eleitoral. "É uma medida excepcional diante
do cenário excepcional que estamos enfren-
tando. O eleitor que for contemplado com essa
suspensão temporária, precisa estar ciente
que, após o pleito, o título volta a situação de
cancelado e terá que buscar o cartório eleito-
ral para requerer a regularização. A Justiça
Eleitoral de Mato Grosso tem como meta a
conclusão do cadastro biométrico de seu elei-
torado e todo eleitor que reside no Estado pre-
cisa se cadastrar".

Para evitar que eleitores tenham qualquer
prejuízo de direitos neste período de
pandemia, o TRE têm disponibilizado a emis-
são da certidão circunstanciada para os elei-
tores que não regularizaram suas pendências
junto à Justiça Eleitoral até o fechamento do
cadastro, ou aqueles que necessitem de alis-
tamento eleitoral (primeiro título).
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F250 3.9 COMPLETA
4x4 Ano 2010, R$ 80.000,00

Hilux 3.0,  2007/2007.
Valor R$ 60.000,00

Fluence 2.0 Dinamic 45km
rodados Ano 13-13 R$ 33.900,00

Grand Siena 1.4
Ano 13-14 R$ 34.900,00

MONTANA  CONQUEST
COMPLETA   Ano 2010
R$ 21.500,00

Uno celebretion Ano 09-10

Completo R$ 16.400,00

Línea essence 1.9
Ano 12-12 R$ 31.000,00

Honda city automático
Ano 09-10 R$ 30.900,00

Lancha 6 MTS motor 50
Carretinha trucada Ano 18
R$ 24.900,00

Gol G4 Trend Ano 13-14
R$ 23.900,00

Caminhão MB 1620
Baú ano 08 R$ 110.000,00

Strada ano 2012/2012
CD1.4 vermelha  R$ 37.000,00

Strada 1.4 CD ano 2013/2013
vermelha  R$ 40.000,00

Voyage 1.6 Confortiline ano 2015/
2015 Flex cinza escuro
R$ 41.000,00

Pajeiro Sporte 4x4 automática ano
2002/2002 Preta R$ 32.000,00

S10 Executiva ano 2011/2011 Flex
Branca R$ 46.000,00

Pálio Way 2014/2015 1.0
completo Branco R$ 29.000,00

F1000 90/91 Motor mwm 229 câm-
bio 5 marchas Carroceria de ma-
deira R$ 38.500,00

Gol G6 city 1.0 completo ano
2015/2016 R$ 30.000,00

Eco Sport Freestyle 1.6 Completa
2011/2012 Flex  R$ 37.000,00

Uno 1.0 com ar/tr/ac ano 2007/
2008  R$ 14.000,00

VENDE-SE

Camionete Blazer Advantage
Flex, completa, cor branca ano
2010/10 Valor 35.000,00

Micro Ônibus Volkswagen
ano 2002/02
Valor R$ 50.000,00

Trator New Holland tt 3840,
traçado, ano 2012
Valor 53.000,00

Pá carregadeira Michigan 75
Valor R$ 65.000,00

Trator Budny com grade
10 discos ano 2012/12
Valor R$ 27.000,00

Caminhão Scania 124G 400 cor
azul Ano 2003/2003 engatado
com carreta Randon Ano 1993/
1994 Valor R$ 115.000,00

Trator CBT 2500 com lâmina,
Valor R$ 32.000,00

F 4000 ano 2004/04
com boiadeira
Valor R$ 60.000,00

Trator Esteira D7
Valor R$ 70.000,00

HB20 1.0   2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 34.900,00

Uno Vivace 1.0
2015/2016
AR - DH - VE - AB  Flex
Valor à vista R$ 35.900,00

Fiat Strada Working CD
1.4 2011/2011
Completo Flex
Valor à vista R$ 38.900,00

Classic LS VHC-E  1.0
2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 27.900,00

Gol G6 1.0
2014/2015
Completo Flex
Valor à vista R$ 32.900,00

Corolla  2.0  2015/2016
Completo Flex
Valor à vista R$ 79.900,00

Grand Siena Essence 16v
1.6 2013/2013
Completo Flex
Valor à vista R$ 35.900,00

Fiat Uno Way Economy
1.0 2012/2013
Completo Flex
Valor à vista R$ 22.900,00

Gol G4 Trend 1.0
2013/2014
Completo Flex
Valor à vista R$ 26.900,00

Onix LS 1.0  2015/2016
Completo Flex
Valor à vista R$ 38.000,00

Fiat - Palio Fire 1.0 flex 4P cor
Prata Ano 05/06 Ar condicionado/
Alarme Valor: 14.500,00

Fiat - Uno way 1.0 Flex 4P cor
Prata Ano 10/11 COMPLETO
Valor: 23.900,00

Fiat- Siena EL 1.0 Flex 4p cor verde
ano 10/11 COMPLETO
Valor: 23.900,00

Fiat- Siena ELX 1.4 Flex 4P cor
Prata Ano  09/10 COMPLETO
 Valor: 26.500,00

GM-Colbat LTZ automático 1.8 FLEX
4P Cor cinza ano 17/18 valor 61.900

GM- corsa classic Life 1.0 Flex 4p
cor Prata Ano 12/13 Completo
Valor 23.900,00

Ford- Fiesta sedan 1.6 Flex 4P cor
Branco ano 10/11 COMPLETO
Valor: 24.900,00

VW- Gol Track 1.0 Flex 4p cor Preto
ano 13/14 completo
Valor: 33.500,00

VW- Gol G7 1.0 Flex 4p cor branco
ano 18/18 COMPLETO
valor: 40.900,00

VW- Gol G3 1.0 Flex 4P cor branca
ano 05/05 Básico valor: 9.900,00

VW- CrossFox 1.6 Flex 4p cor Preto
ano 14/15 COMPLETO
Valor: 47.900,00

VW- Voyage seleção 1.6 Flex 4p cor
Prata Ano 14/15 COMPLETO
Valor: 39.900,00

Terreno comercial de 1.000,00m²
MT 208- Próximo de Alta Floresta-MT.
R$ 120.000,00

Lote residencial de 285,20m²
Av. dos buritis, Jardim Europa, Alta
Floresta-MT.
 R$ 110.000,00

Dois lotes residenciais medindo
525,00m² cada
Hamoa Resort, Alta Floresta-MT.
R$ 250.000,00 cada lote

Lote residencial com 360,00m²
Rua Leste, Bairro Rosa dos Ventos,
Alta Floresta - MT.
R$ 85.000,00

Lote de 1.000,00m²
Com duas casas sendo uma de alve-
naria e outra de madeira.

Rua B-4, Setor B, Alta Floresta - MT.
R$ 280.000,00

Lote de 1.000,00m²
Com 03 casas de madeira.
Rua F-3, Setor F, Alta Floresta - MT.
R$ 260.000,00

Lote de 1.000,00m²
Casa de madeira
Rua F-1, Setor F, Alta Floresta - MT.
 R$ 350.000,00

Lote de 250,00m²
Casa de alvenaria com moveis pla-
nejados
 Rua Pessegueiros (entrada do Boa
Nova III), Alta Floresta - MT
 R$ 260.000,00

Lote de 373,77m² Residencial
Almeida Prado
Uma casa construída em alvenaria
com 127,05m² murada
Lote livre de 246,72 m² de esquina.
R$ 420.000,00

Lote residencial de 360,00m² de
esquina
Uma casa construída em alvenaria
com móveis planejado
Rua Ipê Amarelo, Bairro Residencial
dos Ipês
R$ 270.000,00

PACOTE DE
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Á R$ 90,00
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HYUNDAI HB20 HATCH 1.0
CONFORT 2017/2018 BRANCO
COMPLETO
R$40.000,00

FORD FIESTA HATCH 1.0
2013/2014 BRANCO COMPLETO
R$26.800,00

FIAT GRAND SIENA 1.4
ATTRACTIVE 2014/2014
COMPLETO R$36.000,00

VW GOL G6 1.0 TREND
2013/2014 PRATA COMPLETO
R$28.000,00

CHEVROLET S-10 2.4 LT
2013/2013 PRATA COMPLETA
R$62.000,00

FIAT UNO MILLE WAY 1.0
2010/2011 AZUL AR/TRAVA/
ALARME R$19.000,00

VW GOL G5 1.0 TREND
2009/2010 PRATA COMPLETO
R$22.000,00

MITSUBISHI L-200 TRITON 3.2
DIESEL AUT 2010/2011 PRETA
COMPLETA  R$70.000,00

MITSUBISHI L-200 TRITON 3.2
DIESEL MANUAL 2012/2013
 PRATA COMPLETA
R$68.000,00

FORD FIESTA HATCH 1.6
2011/2012 BRANCO
COMPLETO
R$22.800,00

PROMOÇÃO
CHEVROLET CELTA 1.0
2009/2010 PRETO
AR-CONDICIONADO
R$15.800,00

RODAS DE
FERRO ARO 16,
6 FUROS

FLUIDOS
REDUTOR
ARLA 20 L
R$ 71,31

Palio Fire Economy  1.0 2013/
2013 Cor branca R$26.500,00

Palio ELX attract ive  1.4 2011
Cor branca R$25.900,00

 Honda Civic EXS 1.0 auto-
mático 2009 Cor preta
R$35.000 ,00

Palio  weekend trekking  1.6
2013 Cor branca R$32.900,00

 Corol la XEi 2.0  automático
2013/2014 Cor Prata
R$58.900 ,00

 Corol la XEI 2.0  automático
2016/2017 Cor preta

R$82.900 ,00

 S10 execut ive 4x4  d iesel
2006/2007“Cor prata
R$45.900 ,00

 Corsa Classic 1.0  com ar
2009/2010  Cor preta
R$16.900 ,00

 Corol la XEI 1.8  automático
2003/2004 Cor azul
R$26 .500 ,00

 GOL G2 Special  básico 2002
Cor branca R$11.900,00

 Fiat Argo Drive 1.3  2018
Cor branca R$48.900,00

PALHETAS
LIMPADOR
PARABRISA

MANGUEIRAS
EM GERAL

DISK ENTREGAS:
3521-2302

CLASSIFICADOS / PUBLICIDADE LEGAL
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STF autoriza desconto de 14% no salário dos milit ares em MT

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

O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) concedeu uma
liminar, nessa terça-feira (19),
permitindo que o governo de
Mato Grosso passe a des-
contar a alíquota de 14% no
salário de bombeiros e poli-

Pedidos de
seguro-desemprego

sobem 76,2% na primeira
quinzena de maio

-----------------------------------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
-----------------------------------------------------------------------------

Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com

carteira assinada subiram 76,2% na primeira quinzena de maio
em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamen-
to foi divulgado ontem (21) pela Secretaria de Trabalho do Minis-
tério da Economia e considera tanto os atendimentos presenciais
- nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e das
Superintendências Regionais do Trabalho - e os requerimentos
virtuais.

Na primeira metade do mês, 504.313 benefícios de seguro-
desemprego foram requeridos, contra 286.272 pedidos
registrados no mesmo período do ano passado. Ao todo, 77,5%
dos benefícios foram pedidos pela internet no mês passado,
contra apenas 1,7% no mesmo período de 2019.

Apesar da alta de maio, os pedidos de seguro-desemprego
cresceram em ritmo menor no acumulado do ano, tendo soma-
do 2.841.451 de 2 janeiro a 15 de maio de 2020. O total repre-
senta aumento de 9,6% em relação ao acumulado no mesmo
período do ano passado, 2.592.387.

A própria secretaria, no entanto, estima que os dados para o
ano podem estar subestimados em até 250 mil pedidos. Isso
porque diversos trabalhadores sem acesso à internet não estão
conseguindo pedir o benefício nas unidades de atendimento
presencial, que estão com o funcionamento suspenso por cau-
sa da pandemia de covid-19.

A estimativa foi elaborada com base na média dos pedidos
de seguro-desemprego por meio do atendimento presencial.
Segundo o Ministério da Economia, a pasta está divulgando as
projeções de pedidos que deixaram de ser realizados para dar
um quadro mais honesto do impacto da pandemia sobre o mer-
cado de trabalho.

Nos cinco primeiros meses do ano, 46,1% dos requerimen-
tos de seguro-desemprego (1.309.554) foram pedidos pela
internet, pelo portal gov.br e pelo aplicativo da carteira de traba-
lho digital; 53,9% dos benefícios (1.531.897) foram pedidos
presencialmente. No mesmo período do ano passado, 98,4%
dos requerimentos (2.551.623) tinham sido pedidos nos postos
do Sine e nas superintendências regionais e apenas 1,6%
(40.764) tinha sido solicitado pela internet.

Embora os requerimentos possam ser feitos de forma 100%
digital e sem espera para a concessão do benefício, o Ministério
da Economia informou que os dados indicam que muitos traba-
lhadores continuam aguardando a reabertura dos postos do Sine,
administrados pelos estados e pelos municípios, para darem
entrada nos pedidos. O empregado demitido ou que pediu de-
missão tem até 120 dias depois da baixa na carteira de trabalho
para dar entrada no seguro-desemprego.

ciais militares do estado, con-
forme previsto na legislação
estadual, sem sofrer sanções
da União. O pedido foi feito
pelo governador Mauro Men-
des (DEM), por meio da Pro-
curadoria Geral do Estado
(PGE), no dia 12 deste mês.
A decisão é do ministro Ale-
xandre de Moraes.

Em janeiro deste ano, a

reforma da previdência no
estado foi aprovada com al-
terações no texto encaminha-
do pelo governo.

Durante a votação, os de-
putados incluíram a emenda
apresentada por Max Russi
para que as regras fossem
diferentes para os militares. A
contribuição aprovada para
esses servidores foi de 9,5%,

conforme lei federal.
O percentual subiria para

10,5% somente em janeiro de
2021 e, mesmo assim, ainda
estaria 3,5% abaixo da previ-
dência estadual.

O procurador responsável
pela ação, Lucas Schwinden
Dallamico, explicou que a
liminar concedida pelo STF
agora garante que o estado

não seja punido por aplicar a
lei estadual e não a federal.
"Eles sempre pagaram
[alíquota] no estado. A ques-
tão é o valor. A União determi-
nou que seria 9,5%, mas a
nossa lei prevê 14%. O argu-
mento central é de que com-
pete ao estado a fixação da
alíquota para os seus servido-
res", explicou.
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--------------------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
---------------------------------------------------

Um dia após o presidente

Thomas Bach, presidente do Comi-
tê Olímpico Internacional (COI) ad-
mitir a possibilidade de cancela-
mento definitivo dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio (Japão) se não hou-
ver controle da pandemia do novo
coronavírus (covid-19), hoje (22) foi
a vez do vice-presidente da entida-
de, John Cotes, afirmar que o even-
to pode deixar de ocorrer, mesmo
com a descoberta de uma vacina
contra a doença. Em decorrência
da pandemia, a Olimpíada foi adi-
ada para julho do ano que vem (de
23 de julho a 8 de agosto).

A declaração do dirigente que
também preside o Comitê Olímpi-
co Australiano (AOC, sigla em in-
glês), foi feita durante debate pro-
movido pelo jornal australiano News
Corp. O dirigente mencionou a si-
tuação do Brasil para justificar sua
opinião.

"O primeiro-ministro [japonês
Shinzo] Abe diz que os jogos só po-
dem acontecer em 2021. Não po-
demos adiar novamente e temos
que assumir que não haverá vaci-
na ou, se houver, ela não acontece-
rá. ser suficiente para compartilhar
em todo o mundo. Temos proble-
mas reais porque temos atletas que

Jogos de Tóquio: dirigente do COI
cita Brasil ao cogit ar cancelamento

SEG - A Lua fica em paz com os astros, realça o clima de
harmonia e o feriado tem tudo para ser do jeitinho que
você espera. Hoje não vai faltar habilidade para enxer-
gar as coisas de forma mais profunda e sua
autoconfiança aumenta. Mudanças internas tendem a
acorrer e poderão ativar o desejo de fazer algo novo,
especialmente nos assuntos de trabalho

SEG - Sua capacidade de realização se fortalece neste dia
e, apesar de ser feriado, você pode descobrir maneiras
eficientes de lidar com as finanças e até ampliar seus gan-
hos. Nas metas que avalia para o setor profissional, há uma
abertura surgindo que irá de encontro à sua vocação e
missão. Fique de antena ligada para identificar as oportuni-
dades e saber o momento certo de tomar alguma decisão.

SEG -O jeito extrovertido e sociável do seu signo pode
não ficar tão evidente ao longo do dia, mas você terá
muita percepção e esperteza para resolver problemas e
imprevistos. Assunto financeiro que estava em suspenso
poderá caminhar melhor, sobretudo no período da ma-
nhã. Apesar de ser feriado, o momento se mostra favo-
rável para quem pensa em lidar com interesses que en-
volvam leis e direitos.

SEG -O feriado chega com boas perspectivas e mais
proteção para os seus ideais. Os contatos e as con-
versas com pessoas queridas devem te fazer muito
bem. Também valerá a pena reservar um tempinho do
dia para aprender algo novo que poderá usar futura-
mente na profissão. À tarde, será um momento opor-
tuno para organizar sua vida financeira.

SEG -O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida
está acentuado e dará mais pique para você investir no
trabalho. Os astros prometem boa parceria com alguém
de confiança, mas convém conversar e acertar direiti-
nho deveres e direitos de cada um para evitar proble-
mas mais tarde. No amor, aventuras não vão satisfazer
você, por isso, busque algo mais sério e seguro.

SEG - Os astros despejam excelentes energias neste
feriado e você pode esperar uma sexta-feira das mais
positivas. A Lua, em sintonia com Júpiter e Plutão, dá
sinal verde para realizações, metas e negociações. Hoje
ela migra para outro signo, promete novidades animado-
ras e também vai renovar suas esperanças.

SEG -A Lua está em ritmo de despedida, mas manda
poderosas energias antes de dizer tchauzinho para o
seu signo. Numa boa com os astros, ela promete um
feriado animado e produtivo, indicado para você cuidar
de todos os seus interesses e ainda começar algo dife-
rente. À tarde, provavelmente precisará administrar a
chatice de fazer algo de que não gosta muito

SEG -Sextou com feriado e novidades da Lua, que
hoje se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área
mais misteriosa do Zodíaco. É um momento de renova-
ção e você pode se valer da sua vitalidade mental
abundante para fazer com que uma ideia ou projeto
que sempre desejou tocar ganhe forma, fique mais
consistente e tenha boa organização.

SEG - Sextou com feriado e novidades da Lua, que hoje
se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área mais
misteriosa do Zodíaco. É um momento de renovação e
você pode se valer da sua vitalidade mental abundante
para fazer com que uma ideia ou projeto que sempre
desejou tocar ganhe forma, fique mais consistente e
tenha boa organização.

SEG - Ao longo do dia, você vai contar com muita dispo-
sição física e mental, podendo acelerar o passo em
suas atividades. A Lua, em ótimo aspecto com Júpiter e
Plutão, manda incentivo extra para administrar os inte-
resses financeiros, melhorar sua renda ou começar
algo que tenha a ver com planejamento e pesquisa.

SEG - Você vai contar com muita intuição, vivacidade e
energia, qualidades que poderá aplicar sabiamente em
seus relacionamentos e em suas atividades neste feria-
do. As necessidades alheias também estarão em seu
foco e a vontade de ajudar o próximo deve falar mais alto.
Há tendência de se sentir mais útil e importante colabo-
rando com quem precisa. Hoje a Lua se harmoniza com
vários astros e promete renovar suas esperanças.

SEG - A Lua espalha ótimas vibrações nesta sexta e anun-
cia um feriado agradável para o seu signo. A timidez virginiana
vai dar um tempo e os períodos da manhã e da tarde serão
excelentes para você interagir, trocar ideias, mensagens e
conversar com quem convive. Em suas atividades, tudo o
que fizer com foco, capricho e atenção aos detalhes deve-
rá grantir um resultado altamente positivo.

RESUMO DAS
NOVELAS

Libério e Peter contam a
Bonifácio por que suspei-
tam do envolvimento de
Thomas e Sebastião no
atentado contra Dom
Pedro. Ubirajara expulsa
Piatã, Ol into e
Ferdinando da aldeia.
Domitila afirma a Francis-
co que fará o que for ne-
cessário para ficar com
Dom Pedro. Joaquim des-
cobre quem foi o man-
dante do atentado contra
Dom Pedro.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Stelinha é rude com Eliza e
Jojô. Rafael e Lili falam sobre
o aniversário de Sofia.
Jonatas pensa em Eliza.
Jamaica questiona Fabinho
sobre sua surpresa para
Leila. Arthur e Carolina dor-
mem juntos. Carolina se sur-
preende ao ver Eliza chegar ao
evento com Stelinha. Fabinho
vê quando Jonatas guarda o
dinheiro do pagamento dos
trabalhadores, e sabota os
envelopes. Sem saber da
ação de Fabinho, Jonatas en-
trega os envelopes para
Gilmar. Eliza finge perdoar
Cassandra, mas jura vingan-
ça. Zé Pedro alerta sobre o
desaparecimento do dinheiro
dos trabalhadores, e Mirtes
tenta falar com Jonatas. Eliza
arma para Cassandra, que
promete ajudar Carolina a eli-
minar a rival. Policiais encon-
tram o dinheiro dos trabalha-
dores nos pertences de
Jonatas.

Antenor aconselha Rafael a
esquecer Amália. Wallace
conta para Quinzé que
Teodora lhe pediu dinheiro.
Íris ouve Griselda falar que
possui uma mala de dinhei-
ro guardada em seu armário.
Celeste enfrenta Baltazar.
Ferdinand tira satisfações
com Tereza Cristina por ter
dormido com Pereirinha. Te-
reza Cristina impede que Crô
chame a polícia para prender
Ferdinand. Esther vê Paulo
e Vanessa dormindo juntos
na Fio Carioca. Griselda se
surpreende ao encontrar
Renê em sua casa.

vêm de 206 países diferentes.
Ontem, houve 10.000 novos casos
no Brasil. Pouquíssimos países
estão tão avançados para lidar
com isso [covid-19] quanto a Aus-
trália”.

Até ontem (21), o Brasil regis-
trava mais de 310 mil casos confir-
mados de covid-19 e mais de 20
mil mortes.  Em todo o mundo, fo-
ram registrados mais de cinco mi-
lhões de infectados e aproximada-
mente 334 mil óbitos.

Coates considera o mês de ou-
tubro decisivo para os
organizadores terem uma ideia de
como vão planejar a Olimpíada. “Em
outubro deste ano, se houver sinais
de que ele [o novo coronavírus] está
sendo contido, mas não erradicado,
então estaremos começando a tra-
balhar, e estamos nos preparando
para isso agora, para os diferentes
cenários nos quais o esporte pode
ocorrer".

O dirigente também elencou al-
gumas dúvidas que só poderão ser
sanadas nos próximos meses. "Co-
locamos em quarentena a Vila Olím-
pica? Todos os atletas quando che-
gam lá entram em quarentena? Res-
tringimos a presença de especta-
dores nos locais? Separamos os
atletas da zona mista onde a mídia
está?. Pode ser uma Olimpíada
muito diferente das que estamos
acostumados", concluiu.
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Em Paranaít a Prefeito T ony dá
ordem de serviço p ara obras de

reforma do PSF 4

O Prefeito Tony Rufatto

juntamente com a Secretária
de Saúde Andreia Reis,
equipe administrativa e Ve-
readores estiveram na ma-
nhã desta sexta (22), dando
a ordem de serviço para o
início das obras de reforma
do prédio do PSF 4.

A reforma compreenderá
mudanças como, troca de

telhado, troca de toda a
rede de instalações elétri-
cas, pintura e correções
internas, troca de forro por
gesso, além de toda uma
repaginação e adequação
em toda a área externa,
com estacionamento, cal-
çamento em Paver e jardi-
nagem oportunizando o
embelezamento do ambi-
ente.

Esta obra está sendo

PARANAÍTA

Secretário nega 'kit covid'
de Barra do Garças e diz

que quem receit a
cloroquina é médico e não
governador ou presidente
-----------------------------------------------------------------------------
OLHAR DIRETO
------------------------------------------------------------------------------

"Q uem re-

ceita a cloroquina é
o médico. Não o go-
vernador, prefeito
ou o presidente".
Essa frase é do se-
cretário de Saúde
de Mato Grosso,
Gilberto Figueiredo,

sobre o uso do polêmico medicamento, que não tem base
científica, no tratamento de pacientes com coronavírus. A
liberação do remédiovirou motivo de briga e grandes dis-
cussão por conta da defesa frenética do presidente Jair
Bolsonaro (eem partido).

O prefeito Beto Farias (DEM) de Barra do Garças (dis-
tante 503km de Cuiabá) anunciou a doação de um kit con-
tendo medicamentos, entre eles a cloroquina e a
ivermectina, para que pacientes com sintomas leves da
Covid-19. O uso da medicação, no entanto, precisará da
prescrição de um médico.

Gilberto é contra a entrega indiscriminada do kit
clorquina. "Para todas as doenças já poderiam ter um kit
preparado, nem precisava fazer medicina se fosse as-
sim. Não concordo com isso. Hoje, durante a entrevista
em uma rádio, me perguntaram se meu filho estivesse
contaminado e houvesse 0,5% de cura com o uso da
cloroquina se eu iria autorizar. Eu disse, que se o médico
dizer que tem chance de cura, eu autorizaria sim. Mas é
um médico dizendo. Quem indica uso desse medicamen-
to é um médico, não governador, prefeito e presidente",
contou Gilberto.

Gilberto ainda disse que a decisão do estado em dis-
tribuir o medicamento em apenas cidades que estão com
hospitais fazendo tratamento partiu da Secretaria de Saú-
de. Até mesmo porque nem todos os hospitais estão com
atendimento voltado para pacientes com a Covid-19.

"A questão da cloroquina, que em Mato Grosso está
sendo distribuída, é uma falácia. Não existe 'kit covid', eu
não conheço. A distribuição do medicamento é pactuada
com o número de pacientes. Desconheço a informação
que vamos encaminhar medicamento para casa das pes-
soas. No início da pandemia nunca foi dito que ela seria
usado no tratamento, mas sim em pacientes em estado
crítico. Mas, está se mudando essa compreensão. Se
mandarem bastante cloroquina, vamos distribuir para to-
das as unidade de saúde, e não é auto medicação, não é
pegar e tomar. Sempre terá um acompanhamento médi-
co. Quem toma esse medicamento achando que está li-
vre do vírus está enganado", completou o secretário.

Por último, Gilberto reforça que esse medicamento não
é indicação política, mas sim médica. "Se fosse fácil pe-
gar a cloroquina e tomar, achando que estava curado, não
precisava uma pessoa estudar 10 anos e receitar. Quem
receita isso é médico. Por favor, acreditem. A cloroquina
é medicamento e só médico a receita. Não é governador,
prefeito e presidente", concluiu.

ALTA FLORESTA

Queimada em Primavera de Leste destrói 66
mil metros quadrados de veget ação

Em Primavera do Leste,

a 239 km de Cuiabá, o Corpo
de Bombeiros conteve uma
queimada na cidade. Foi preci-
so 6 horas pra controlar as cha-
mas e garantir a segurança dos
moradores de dois bairros.

Como não houve flagrante,
não dá pra ter certeza se as

chamas foram provocadas
por um morador, mas pelos
indícios encontrados no local,
os bombeiros acreditam que
o fogo teria começado em
um ponto de acúmulo de lixo
e, depois, se espalhou pela
vegetação seca. Foram 66
mil metros quadrados de ve-
getação consumidas pelo

QUEIMADAS

viabilizada através de recur-
so do Governo Federal a par-
tir do Fundo Nacional de Saú-
de, recurso este que só é
possibilitado pelo excelente
trabalho na apresentação
projetos e propostas por in-
termédio da equipe técnica
da Saúde e da equipe de En-
genharia, que tem se empe-
nhado em trazer sempre o
melhor para o município.

Na oportunidade o Prefei-
to Tony fez questão de solici-
tar que a empresa responsá-
vel pela obra trabalhe com
maior agilidade e qualidade
para que estrutura seja entre-
gue o mais breve possível à
população.

Trazendo assim todos os
benefícios para os usuários da
unidade de saúde e aos pro-
fissionais que ali trabalham.

Acompanhando o momen-
to estiveram os Vereadores
Elvis Pedroso, Adimilson
Mota, Biro, Nilcéia e
Netinho.(Assessoria)

fogo. Ninguém ficou ferido.
As queimadas em área ur-

bana são proibidas o ano todo.
Em caso de flagrante, há a apli-
cação de multa, que é calcula-
da de acordo com o prejuízo
ambiental, e o autor pode ser
preso. A pena pode variar de
seis meses a quatro anos de
prisão.

Sobe para 05 o número de casos
confirmados de Covid-19 em Guarantã

Segundo o boletim da Vigi-

lância Epidemiológica desta quin-
ta-feira (21), o município e
Guarantã do Norte registrou 05
casos confirmados do Novo
Coronavírus (Covid-19).

No município já foram notifica-

dos 44 casos, destes, 05 fo-
ram confirmados, sendo um
óbito, 08 são suspeitos e 31
descartados.  O óbito registra-
do no município era um moto-
rista de 48 anos, morador
Andradina-SP, ele morreu na
Santa Casa, em Cuiabá, na
última sexta-feira (15). Apesar

COVID-19

do mesmo ser morador do Es-
tado de São Paulo, seu caso foi
confirmado no município e
Guarantã do Norte-MT. Sendo
assim fica registrado como sen-
do um caso do município. Os
outros 04 casos são moradores
de Guarantã do Norte, os quais
estão em isolamento domiciliar.
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sanitárias deveriam agir no
sentido de evitar essa pro-
gressão. Ela reforça isso
com uma pergunta, "não
seria mais inteligente a im-
posição de regras mais
duras agora, no início, do
que depois que tivermos
perdido entes queridos?"

A análise compartilhada
nas mídias sociais aponta
outro dado alarmante, e diz
respeito à prováveis mor-
tos por Covid 19 em Alta
Floresta. "Podemos perder
6,5% (taxa de letalidade
nacional) ou até 12% (taxa
no Rio de Janeiro) dos do-
entes. Se forem 6,5%, com
base na prospecção aqui
realizada, serão 141 pes-
soas até o dia 27/06". Até
domingo de manhã a men-
sagem já havia sido com-
partilhada 30 vezes.

Mulher internada na ala Covid passou
dia das mães com filho infect ado

Uma das pessoas in-

ternadas na "ala Covid" do
Hospital Regional de Alta
Floresta, passou o dia das
mães com todos os filhos,
um dos quais, testou po-
sitivo para a doença trans-
mitida pelo corona vírus.
Segundo informações, o
quadro de saúde dela é
"moderado" e inspira cui-
dados especialmente por
se tratar de pessoa de
meia idade.

O caso levanta um aler-
ta sobre a necessidade
premente de se respeitar
as regras de
distanciamento social e
de isolamento, especial-
mente quando a pessoa
tiver, ou testado positivo,
ou em investigação, na

condição de suspeito.
Na última semana Alta

Floresta viu ampliado sig-
nificativamente o numero
de casos de Covid 19,
sendo que uma pessoa
morreu e há uma investi-
gação em curso para
apontar se se trata da
nova doença que está le-
vando o mundo todo ao
pânico.  No estado de
Mato Grosso, o numero de
casos sobe de modo
exponencial, ultrapassan-
do, nesta semana, a casa
dos 1.300 contaminados,
com 37 mortes. Ainda as-
sim, Mato Grosso está en-
tre os estados com menor
taxa de infecção e morta-
l idade,  apenas Mato
Grosso do Sul tem índices
melhores.

A professora Universi-

tária Marla Weihs, publicou
em seu perfil no Facebook
uma previsão assustadora
em relação ao avanço do
novo corona vírus em Alta
Floresta. Seguindo tendên-
cia nacional, a pandemia,
"depois que adquire cará-
ter de transmissão comuni-
tária" , poderá fazer os ca-
sos chegarem a 2.176. A
previsão foi compartilhada
pela ex-secretária de Saú-
de de Alta Floresta, a enfer-
meira padrão Mirian
Godinho Ferreira de Melo.

Para dar sustentação à
sua análise, a professora
universitária utilizou núme-
ros de 18 de maio, quando
haviam 9 casos confirma-
dos. Cinco dias após, nes-
te sábado, o número qua-

Ex-secretária comp artilha análise de professora
da Unemat com previsão assustadora para AF

se dobrou, saltando para
17 confirmações.

Pela projeção, os casos
aumentarão com a seguin-
te velocidade, 28/5 - 34 ca-
sos, 02/06 - 68, 07/06 -
136, 12/06 - 272, 17/06 -
544, 22/06 - 1.088 e 27/06
- 2.176.

"Estamos com dois me-
ses de evolução de casos
no país e a curva ainda não
começou a se formar. Es-
pecialistas sugerem que
ainda demorará um tempo,
pois muito pouco tem sido
feito para frear a dissemi-
nação. Em Alta Floresta, a
incidência de casos é mais
recente, portanto demorará
mais que no território naci-
onal para a curva se for-
mar", afirma.

Para a profissional da
educação, as autoridades

O Boletim informativo

emitido pelo Comitê de
enfrentamento ao Covid 19,
publicado neste sábado,
mostra que o número de
infectados pelo Corona ví-
rus em Alta Floresta subiu
para 17, tres a mais que no
boletim do dia anterior.
Duas pessoas estão inter-
nadas na "ala Covid", no
Hospital Regional Albert
Sabin e , segundo o bole-
tim, em estado moderado.

No domingo, não houve
alteração em números de
casos confirmados, mas
entanto houve 9 notifica-
ções à mais para
"síndromes gripais", atin-
gindo 190 casos, dos
quais, 42 casos são trata-
dos como suspeitos de
Covid 19;

A "ala Covid" do HRAS
constitui de 7 leitos com
respiradores e que são su-
ficientes para atender paci-
entes em estado leve a mo-
derado. Na sexta-feira, por
volta das 17 horas, esta ala
estava com 70% de sua ca-
pacidade ocupada, ou seja,
cinco pacientes. Segundo o
secretário de Saúde, Mar-

celo Costa, apesar do
nome "ala Covid", ela aten-
de também os casos de
síndromes gripais e que
estejam sob investigação
para Covid 19.

Óbito sob investigação -
O Secretário afirmou em
entrevista coletiva à im-
prensa que espera para a
terça-feira (pode ser ante-
cipado) o resultado da
contraprova de exame fei-
to para Covid 19 em um
detento de 76 anos, Antô-
nio Machado de Jesus, que

morreu na quarta-feira, 20,
com problemas respiratóri-
os.

Apesar da investigação
para Covid, o primeiro exa-
me (teste rápido) deu ne-
gativo. O homem chegou a
ficar internado na ala
Covid, mas havia recebido,
uma semana antes, alta e
retornado à cadeia pública,
exatamente no dia em que
a Defensoria Pública havia
pedido a liberação, sob
monitoramento por
tornozeleira eletrônica.

Alta Florest a atinge 17 casos de Covid 19 ,
duas pessoas estão internadas


