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ALTA FLORESTA

Prefeitura adquire dois novos caminhões para
atuarem no perímetro urbano do município

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

A  Prefeitura Municipal de

Alta Floresta realizou na ma-
nhã desta terça-feira, dia 02
de maio, a entrega de dois no-

vos caminhões basculantes
para o município. A cerimô-
nia de entrega aconteceu em
frente ao Paço Municipal e
contou com a presença do
Prefeito Municipal Asiel Be-
zerra, da Vice-prefeita
Marineia Munhoz, do Secretá-
rio de Infraestrutura Elói de
Almeida e alguns vereadores
da Câmara Municipal.

Alta Floresta: mais um detento positivo para
COVID-19 recebe direito de prisão domiciliar

Mais um reeducando po-

sitivo para coronavírus da ca-

deia pública de Alta Flo-
resta foi beneficiado com
alvará de soltura e deverá
cumprir prisão domiciliar,
o pedido foi feito pela
Defensoria Pública, por
meio dos defensores Pau-
lo Roberto Marquezini e
Vinicius Ferrarin
Hernandez.

De acordo com infor-
mações recebidas pelo
Notícia Exata, o cumpri-
mento da decisão foi rea-
lizado por volta das 21h00
de segunda-feira (01).

O detento tem 32 anos. A
saúde municipal foi
comunicada sobre a decisão
e levou o reeducando para a
sua residência e restou pedir

Os caminhões foram ad-
quiridos com recursos própri-
os no valor de aproximada-
mente R$350 Mil e serão utili-
zados para realizar trabalhos
de manutenção na malha viá-
ria do município. Em entrevis-
ta para a reportagem do Jor-
nal O Diário, a vereadora Cida
Sicuto, líder do Governo Muni-
cipal da Câmara, disse que
apesar da baixa arrecadação,
o prefeito Asiel viu a necessi-
dade e decidiu fazer a aquisi-
ção dos caminhões; para ela,
uma aquisição de grande va-
lia e que vai ajudar muito a
população.

"Esses dois caminhões irão
ajudar, à princípio, na constru-
ção dos asfaltos, patrolamento
das ruas não asfaltadas e tam-
bém na Zona Rural", disse
Cida, durante entrevista para a
reportagem do Jornal O Diário.

para ficar isolado até o dia
quatro de junho, uma vez que
essa é a data imposta para fi-
nalizar o período de recupera-
ção do detento.

Não foi informado se após
alta médica ele retornará para
a Cadeia Pública.

Com a medida, sobe para
dez o número de detentos be-
neficiados com a ação da
Defensoria Pública, que re-
correu ao Tribunal de Justiça
no dia 27, uma vez que no dia
20 de maio, o juiz da 5ª Vara
de Alta Floresta negou os pe-
didos realizados.

Dos 10 detentos colocados
em "prisão domiciliar", 8 es-
tão positivos para COVID-
19.(Notícia Exata)

Imagem Ilustrativa
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O Brasil ultrapassou a marca das 30 mil mor-
tes em decorrência do novo coronavírus nesta
terça-feira, 2, com o registro de 1.262 óbitos nas
últimas 24 horas, informou o Ministério da Saú-
de. O País levou 79 dias para atingir esse pata-
mar após a primeira vítima morrer em 16 de mar-
ço — a confirmação foi feita no dia seguinte. Ape-
nas quatro países superaram a marca das 30 mil
mortes: Estados Unidos, Reino Unido, Itália e
agora o Brasil.

O que há de errado no combate à epidemia?
Não há ninguem que consiga responder à al-

tura. mas os exemplos espalhados pelo mundo
nos dá uma ideia, paises cuja negação à doença
não foi ascentuada, conseguiram respostas mais
rápidas. Países que negaram a doença, sofrem
para tentar diminuir o ímpeto contaminoso do novo
coronavirus.

No Brasil, infelizmente, impera o
negacionismo, especialmente por parte do Go-
verno Federal e políticos alinhados ao chefe mai-
or.

Na busca de uma resposta, o Ministério Públi-
co Federal determinou, nesta terça-feira a aber-
tura de um inquérito civil público para apurar a
baixa aplicação de dinheiro público, por parte do
governo de Jair Bolsonaro, no combate à
pandemia do novo coronavírus. Segundo informa-
ções prévias obtidas pelos procuradores, do mon-
tante de R$ 11,74 bilhões disponibilizados para
execução direta, pelo Ministério da Saúde, so-
mente R$ 2,59 bilhões haviam sido empenhados
e apenas R$ 804,68 milhões foram efetivamente
pagos até 27 de maio. Isso significa que, até a
data verificada pelo MPF, apenas 6,8% dos re-
cursos disponíveis haviam sido gastos.

O nivel de negacionismo é tanto, em março,
em um pronunciamento oficial, o presidente Jair
Bolsonaro foi na contramão do mundo e
minimizou a pandemia do coronavírus. Além dis-
so, o chefe de estado criticou a imprensa por su-
posta "histeria", ao dar parabéns aos veículos de
mídia que passaram, naquele momento, a pedir
calma para a população e utilizou a palavra
"gripezinha" para se referir à covid-19.

Ontem pela manhã, no Palácio da Alvorada,
Bolsonaro, em resposta à uma seguidora, afirmou,
sobre as mortes provocadas pelo coronavírus, que
é "o destino de cada um".

A declaração foi exatamento no dia em que o
Brasil atingiu sua marca mais vexatória até ago-
ra, beirando 1.300 mortes em um único dia, já
passamos de 31 mil brasileiros que perderam a
vida por causa dessa doença chamada
NEGACIONISMO, ou, nas palavras do proprio
presidente, pelo DESTINO.

Á decisão é sua, de que ponto de vista vai ana-
lisar, essas pessoas morreram por Covid, pelo
negacionismo, ou pelo destino?

Cientificamente, as mortes ocorreram pela
Covid 19.

Negacionisticamente, "que Covid? é só uma
gripezinha".

Já para Bolsonaro, "é o destino".
Arrisco a dizer que a resposta daquele que de-

veria liderar essa cruzada é uma mistura de
negacionismo e bizarrice, só isso justifica dizer
que as pessoas morreram pelo destino. Só acho.

Por Altair Nery

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

Na manhã desta segunda-feira, dia 01 de

maio, o Conselho Municipal de Saúde se reu-
niu com representantes do Consorcio
Intermunicipal de Saúde da região do Alto
Tapajos e com os vereadores da Câmara Mu-
nicipal para uma discussão sobre as ações de
prevenção ao covid-19 em Alta Floresta. Na
oportunidade, o Conselho reclamou sobre não
estarem compondo uma cadeira no Comitê de
Enfrentamento ao Novo Coronavírus de Alta
Floresta, pois desta forma, não conseguem
realizar os trabalhos de fiscalização. A repor-
tagem do Jornal O Diário apurou que simples-
mente não houve o convite por parte do exe-
cutivo municipal para que o conselho de saú-
de pudesse fazer parte do comitê.

Além disso, o conselho cobrou os vereado-
res sobre a necessidade de adotar novas me-
didas de restrição, uma vez que recentemente
a Câmara aprovou um projeto de lei que de-
termina as ações de prevenção, mas que são
consideradas insuficientes para conter a pro-
liferação do vírus na cidade. Em entrevista para
a reportagem do Jornal O Diário, o vereador
Mequiel Zacarias disse que na reunião suge-
riu ao Conselho que fizesse também as fisca-
lizações das Unidades de Saude em relação
aos Equipamentos de Segurança (EPI's) dos
servidores, já que houve reclamações sobre a
falta desses equipamentos.

"O objetivo deles aqui foi sensibilizar a gen-
te sobre a restrição dessas medidas, estamos
em uma situação de estabilidade legislativa
com relação a essa questão, porque obriga-
toriamente quem faz essas deliberações é o
Executivo; a lei precisa ser corrigida, dando
condições para que o comitê faça a atuação
de maneira necessária", disse Mequiel em
entrevista para a reportagem do Jornal O Diá-
rio. A informação é de que novas reuniões de-
verão realizadas nos próximos dias para ali-
nhas as medidas que estão sendo adotadas.

Conselho Municip al de
Saúde se reúne com

vereadores p ara
discutir ações de
enfrent amento ao

covid-19
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Defensoria Pública de MT e outros 15 est ados pedem na Justiça
a soltura de presas grávidas e lact antes

A Defensoria Pública de

Mato Grosso ingressou com
pedido de habeas corpus co-
letivo junto ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para que as
reeducandas grávidas e
lactantes deixam as prisões e
passem a cumprir pena domi-
ciliar devido à pandemia de

Alta Florest a e oito
municípios de MT

passam a cont ar com
atendimento online da

Defensoria Pública
-----------------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA DPMT
-----------------------------------------------------------------------------

A partir des-

ta terça-feira (2),
o sistema de
a t e n d i m e n t o
online da
Defensoria Públi-
ca de Mato Gros-
so será amplia-
do aos cidadãos

de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio
Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorri-
so e Tangará da Serra. Em breve, a ferramenta estará
disponível a todos os Núcleos do estado.

O serviço é oferecido por meio de um link que conecta
o usuário a um atendente treinado para repassar infor-
mações, como andamento processual, documentos ne-
cessários para iniciar ações, orientações, entre outras. O
cidadão pode fazer solicitações de informação no siste-
ma 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o atendente
somente entrará em contato de segunda a sexta-feira, das
12h às 18h.

"Seguindo o nosso projeto de expansão dos serviços
da Defensoria Pública, estamos dando mais um grande
passo com a inclusão do atendimento online para a po-
pulação de mais essas comarcas. Gradativamente,
estamos levando mais facilidades e opções de acesso
aos seus direitos para a população mais vulnerável do
estado" afirmou Clodoaldo Queiroz, defensor público-
geral.

Queiroz destacou ainda a ampliação do atendimento
da DPMT. "Assim, além de estarmos expandindo geo-
graficamente o alcance da Instituição, como Juína,
Comodoro, Peixoto de Azevedo e Campinápolis, que
passamos a atender este ano, também estamos diversi-
ficando as formas desse acesso, de modo que a popula-
ção já pode ser atendida de maneira completa sem nem
precisar sair da sua casa em vários municípios. É mais
fácil para o cidadão, e muito mais barato para o Estado",
completou.

Todo cidadão com renda mensal individual de até três
salários mínimos ou rendimento familiar de até cinco sa-
lários mínimos pode receber assistência jurídica gratuita
da Defensoria Pública.

coronavírus.
Segundo o defensor público

André Rossignolo, do Núcleo
de Execução Penal, o sistema
penitenciário de MT tem três
reeducandas grávidas, sendo
uma em Cuiabá, uma em Sinop
e uma em Colíder.

A Defensoria Pública de ou-
tros 15 estados também assi-
nam o pedido coletivo. São eles

São Paulo, Pernambuco, Pará,
Rio Grande do Sul, Maranhão,
Rondônia, Bahia, Sergipe,
Paraná, Espírito Santo, Goiás,
Rio de Janeiro, Minas gerais,
Paraíba e Alagoas.

Conforme o documento, no
dia 6 de maio o Ministério da
Justiça e Segurança Pública,
por meio de ofício,
disponibilizou um dado

preocupante a respeito de um
dos principais grupos de risco
da Covid-19. De acordo com o
documento, fruto de um levan-
tamento feito nas 27 unidades
da federação, ainda existem
208 mulheres grávidas presas
em todo o país, às quais soma-
se 44 puérperas e 12.821
mães de crianças menores de
doze anos, sendo muitas des-

tas últimas ainda lactantes.
De acordo com o documen-

to, há um descumprimento em
massa e generalizado nos tri-
bunais do país em especial à
situação das mulheres gestan-
tes e lactantes,
hipervulnerabilizadas, assim
como os fetos e recém-nasci-
dos nesse período de
pandemia. (G1 MT)
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Sindiminério trabalha p ara reversão de decisão judicial que
fechou Compras de Ouro

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

O  Presidente do Sin-

dicato das Indústr ias
Extrativas de Minérios do
Estado de Mato Grosso,
Flávio Gomes, concedeu
entrevista à TV Miragem -
Afiliada do Record TV em
Peixoto de Azevedo-MT
para explicitar as medidas
que estão sendo tomadas
pela instituição em conjun-
to com a Federação das In-
dústrias do Estado de Mato
Grosso - FIEMT, afim de
derrubar uma Decisão de

Tutela Antecipa-
da da Juíza da
7ª Vara Federal
Ambiental e
Agrária da Se-
ção Judiciária
do Amazonas,
que culminou no
bloqueio de
toda e qualquer

movimentação do setor
madeireiro e da operação
de todos os postos de com-
pra de ouro vinculados a
Distribuidoras de Títulos e
Valores Mobil iários -
DTVMs e demais estabele-
cimentos comerciais de
compra e venda de ouro
em operação nos municípi-
os integrantes dos hot
spots de ilícitos ambientais,
durante todo o período re-
conhecidamente conside-
rado de pandemia no novo
coronavírus.

"Já estamos buscando
reverter esta decisão da jus-
tiça federal, visto que o se-

tor mineral Mato-grossense
vem sendo uma referência
no contexto de organiza-
ção, legalização, pesqui-
sas, implementação de
tecnologia e demais recur-
sos que possam minimizar
consideravelmente os im-
pactos ambientais, inclusi-
ve com o cumprimento do
Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas -
PRAD. É notório os prejuí-
zos e graves
consequências econômi-
cas e sociais que já estão
sendo gerados devido a
esta decisão da justiça fe-
deral do Amazonas. O fe-
chamento das compras de
ouro irá ref let ir  no
desaquecimento econômi-
co de diversos municípios
que tem como principal fon-
te geradora de empregos e
renda a atividade
garimpeira. Em tempos de
pandemia, isso irá
potencializar problemáticas

de cunho social e até mes-
mo no contexto da segu-
rança, quer seja por parte
dos trabalhadores da mine-
ração e também pelas pró-
prias compras de ouro",
disse o Presidente Flávio
Gomes.

Ele lembrou que lideran-
ças dos setores madeirei-
ro e mineral estão atuando
em conjunto para que no
mais breve espaço de tem-
po seja restaurada a funci-
o n a l i d a d e ,
operacionalização, trans-
porte e comercialização
dessas matérias primas, já
que os empreendimentos
que atuam licitamente.

"Conversamos com as
instituições representati-
vas das classes e vamos
aguardar uma resposta da
Advocacia Geral da União/
AGU, através da apresen-
tação do respectivo recur-
so, no sentido de permitir
a continuidade das ativida-

des lícitas, o que já está
sendo pleiteado através de
recurso a Justiça Federal
da 1ª Região", informou o
Presidente do
Sindiminério.

No que se refere a uma
possível mobilização pací-
fica de fechamento de ro-
dovia BR-163, Flávio Go-
mes, esclareceu que che-
gou-se a uma decisão de
adiamento na expectativa
de que a decisão judicial
seja reformulada ou revis-
ta, mas caso não ocorra
um posicionamento favo-
rável, o bloqueio da rodo-
via federal voltará a pauta
de discussões para que os
empreendedores de mine-
ração e da base florestal
sejam ouvidos em suas
demandas, já que ambos
os segmentos se mostram
essenciais na evolução do
PIB - Produto Interno Bruto
do Estado de Mato Gros-
so.
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QUA – Touro, para a noooosssaaa alegriaaaa ótimas ener-
gias chegam das estrelas e essa quarta-feira tem tudo
para ser perfeira sem defeitos. A Lua troca likes com
Marte e Netuno, dando carta branca para realizar algo
que deseja há tempos. Outro apoio importante virá da
conjunção entre o Sol e Vênus, que somam forças em
sua Casa do Dinheiro.

QUA - Criatividade, determinação e boa lábia são as
promessas dos astros para o seu signo e essas
qualidades que estarão à sua disposição podem aju-
dar você a aumentar seus ganhos no trabalho. Eu
ouvi um amém? A Lua dá um rolê em sua Casa da
Fortuna, fica de buenas com Marte e reforça seu
espírito de luta, dando determinação e vontade para
vencer qualquer desafio nas finanças e no serviço.

QUA – Ei, Sagita, está lendo o Horóscopo para saber
como você vai estar hoje? Bem, vai estar de parabéns,
meus consagrados! Nesta quarta, a sua intuição esta-
rá acesa e vai dar bom se você der ouvidos ao seu
sexto sentido. Vai sentir mais firmeza para tomar deci-
sões importantes e terá muita facilidade para fazer
pesquisas e investigações. A Lua percorre o signo
anterior ao seu e fica em sintonia com Netuno e Marte

QUA – Quartou, meu cristalzinho, e hoje os astros fertili-
zam o terreno dos seus sonhos e revelam que você pode
se aproximar de algo que deseja muito alcançar. É pra
glorificar de pé, hein! A Lua dá um rolê em sua Casa das
Realizações e faz aspectos maravigolds com Marte e
Netuno, por isso também dá carta branca para seus con-
tatos e conversas. Você terá muito traquejo e esperteza
para se comunicar

QUA – O desejo de brilhar e alcançar o sucesso será
ainda maior nessa quarta-feira e quem dá abrigo para as
suas ambições é a fada sensata da Lua, posicionada no
ponto mais alto do seu Horóscopo. Ela vai irradiar ótimas
vibrações ao trocar likes com Netuno e Marte, incentivan-
do você a mergulhar de cabeça no trabalho, batalhar por
melhorias financeiras ou dar passos decisivos em busca
dos seus ideais.

QUA – Hoje, sim, o dia será bem mais estimulante e as
coisas devem fluir de acordo com os seus anseios. De-
pois de uma terça-feira zicada, é pra glorificar de pé, né,
Áries?! Começando por Sol e Vênus que fecham na par-
ceria e dobram energias em sua Casa 3, deixando seu
poder de comunicação tinindo. Além de esbanjar simpa-
tia, você terá muita facilidade para conversar

QUA – Além de brilhar em seu signo, a Lua forma as-
pecto superpositivo com Marte, que segue seu rolê
todo pimpão em seu paraíso astral, num claro indício de
que seus caminhos estão abertos nesta quarta e muita
coisa boa pode rolar. Seu entusiasmo será contagiante
e você conseguirá estimular todos, quem estiver ao
seu redor ou quem estiver mais distante por causa da
pandemia.

QUA – Quarta-feira rainha, terça-feira nadinha! Pois é, meus
consagrados, o dia de ontem foi puxado, mas hoje os astros
vão conspirar a seu favor e você vai contar com sorte e
criatividade em tudo que fizer. Além de dar um rolê toda
serelepe em seu paraíso astral, a Lua escorpiana forma as-
pectos excelentes com Marte e Netuno, enviando grandes
estímulos para os seus interesses pessoais e profissionais.

QUA – A Lua fortalece sua determinação no trabalho e dá
vitalidade de sobra para você colocar o serviço em ordem.
Só tenha um pouco mais de jeitinho ao resolver questões
que exigem jogo de cintura com os chefes, assim não corre
o risco de se ver em saias justas nem de atrasar seus
planos. É com empenho e disciplina que você vai conquistar
suas metas e aumentar seus ganhos.

QUA - Leão, a quarta está tranquila e favorável para todo
mundo, mas você sabe que você não é todo mundo, né? Uma
discussão com pessoa que estima pode abalar seu astral no
início do dia. Se a amizade é valiosa, dê o primeiro passo para
acertar as coisas rapidamente. Mas não chora, não, colegui-
nha, porque o astral vai mudar e melhorar, já que a Lua vai
ficar em harmonia com Marte e Netuno, enviando ótimas vibes

QUA – Ontem o bicho pegou entre as estrelas, mas hoje
os humilhados serão exaltados. A Lua dá um rolê em sua
Casa 9 e troca likes com Netuno e Marte, que brilham em
seu signo, dando carta branca para o seu crescimento
espiritual, profissional e financeiro. Não faltam estímulos
para se dar bem em treinamentos, estudos, cursos e
iniciativas que queira abraçar. Busque informações online
para se atualizar

QUA – Hoje o Sol se aproxima de Vênus e forma conjunção
exata com o planeta do amor e do dinheiro, destacando seus
talentos, suas metas e revelando que seu signo estará mais
ambicioso, focado nos assuntos profissionais e financeiros.
Partiu ganhar mais visibilidade, mostrar o que sabe e aumentar
seu prestígio junto aos superiores. Força, guerreira! Você vai
lutar com toda força para conquistar reconhecimento

---------------------------------------------------
EBC
---------------------------------------------------

Ele é cearense, mas escolheu Por-

to Alegre (RS) para morar, pois chegou
aos 12 anos ao Sul, junto com a família.
José Haroldo Loureiro Gomes, de 63 anos,
ou Arataca, como é mais conhecido, trei-
na desde 1980 a equipe de atletismo da
Sociedade de Ginástica de Porto Alegre
(Sogipa), clube multiesportivo. Apaixona-
do pelo que faz, ele conversou com a
Agência Brasil sobre as chances do Bra-
sil na Olimpíada de Tóquio (Japão), adia-
da para o ano que vem, e sobre as des-
cobertas de talentos no atletismo, duran-
te as quatro décadas de atuação na
Sogipa.

O treinador recorda com carinho que
foi o responsável por levar o primeiro atle-
ta do clube à uma edição de Jogos Olím-
picos. "Foi o Jorge Teixeira, do salto triplo,
em Seul 1988. Depois, ele conseguiu tam-
bém participar da Olimpíada de Barcelo-
na 1992".

De lá para cá, a lista de atletas
talentosos que passou pelas mãos do
Arataca não parou de crescer. Fabrício
Romero e a medalhista pan-americana
Luciane Dambacher, do salto em altura, o
campeão sul-americano sub-20 e sub-23
do salto em distância, Samory Uiki, e a
triplista finalista do Mundial de Berlim 2009
e participante dos Jogos Olímpicos de Pe-
quim 2008, Gisele Lima de Oliveira, são
alguns deles. E também é da equipe trei-
nada por ele uma das principais promes-
sas do salto triplo da atualidade no Brasil,
Almir Júnior. A marca de 17 metros e 15
centímetros deu ao brasileiro o bronze no
Meeting de La Chaux-de-Fonds, na Suíça,
em junho do ano passado, e o índice olím-
pico para os Jogos de Tóquio.

Mas o técnico acredita que o garoto de
26 anos pode ir bem mais longe. "Ele é um
cara que tem muita habilidade. Tem pouco
treinamento na prova do salto triplo. A ida-
de cronológica dele é de 26 anos, mas a
idade de treinamento, que é a que conta,
ainda é muito pequena. O Almir tem saúde
para seguir saltando em alto nível até os
32, 34 anos. Ele tem condição de bater os
18 metros, quebrando as marcas do João
do Pulo, que é 17m89cm, e do Jadel
Gregório, 17m90cm", aposta Arataca.

O talento do atleta mato-grossense para
o salto triplo foi descoberto justamente pelo

Salto triplo: Peixotense "Almir Júnior
vai fazer história", apost a treinador

RESUMO DAS
NOVELAS

Anna reconhece uma an-
tiga caixa de seu pai nos
pertences de Thomas.
Jacira sofre por causa de
Piatã. Dom Pedro demite
Joaquim por causa de
Domitila. Narcisa decide ir
ao encontro de Bonifácio
no Rio de Janeiro. Amália
tem uma nova lembrança.
Cecília conta a verdade
sobre seu pai para Libério.
Leopoldina se surpreende
ao saber que Dom Pedro
demitiu Joaquim. Dom
Pedro pergunta se
Thomas e Domitila se co-
nhecem. Joaquim revela a
Leopoldina que está tra-
balhando secretamente
para Bonifácio. Anna visi-
ta Fred no presídio.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)
Gilda fica abalada ao saber
que Sofia morreu. Peçanha
conversa com Euzébia e
descobre que Gilda falou a
verdade para Dino. Jacaré
fica atordoado ao saber por
Lu da morte de Sofia. Eliza
dá o dinheiro que economi-
zou para Gilda pagar suas
dívidas. Stelinha fica impres-
sionada com a forma como
Eliza trata a mãe. Lu se sur-
preende quando Bené mos-
tra o cartão de visita de Lili,
comprovando que os pais de
Sofia estiveram à procura da
filha.

Wallace fica penalizado com
a situação de Teodora.
Baltazar conta para Tereza
Cristina que Renê dormiu
com Griselda. Crô cumpri-
menta Ferdinand, e Álvaro
estranha. Juan Guilherme
pede Letícia em casamento.
Juan Guilherme nomeia
Edvaldo como o novo geren-
te, e Zuleika fica
inconformada. Teodora pres-
ta atenção à conversa de
Pereirinha e Ferdinand sobre
o tesouro escondido na
casa. Griselda combina de
se encontrar novamente
com Renê. Teodora encontra
o tesouro do chinês.

treinador do clube gaúcho. Almir Júnior
adotou a modalidade apenas aos 23
anos. Escolha até certo ponto tardia,
porque até essa idade ele praticava ou-
tro tipo de salto, o salto em altura, prova
que começou a disputar aos 14 anos em
função do seu biotipo, já que tem pernas
muito longas.

O técnico Arataca levou o garoto da
cidade de Peixoto de Azevedo, no interi-
or do Mato Grosso, à capital gaúcha e
mostrou os novos horizontes que o atle-
tismo poderia oferecer ao atleta. "A mu-
dança foi algo sensitivo. Ele chegou aqui
no final de 2009, tinha sido campeão em
diversas categorias de base. Chegou a
saltar 2,19 m. Bom resultado em nível
juvenil. Mas faltava o próximo passo. Ele
treinava bastante provas de velocidade
com barreiras. Depois, no final de 2016,
ele participou apenas para completar a
equipe na prova do salto triplo, nos Jo-
gos Abertos do Interior de São Paulo. E
ficou em segundo lugar, perdendo por
apenas um centímetro para o Jean
Casemiro, líder do ranking brasileiro na
época. Foi aí que surgiu a ideia, era iní-
cio de 2017", recorda.

Hoje, pouco mais de três anos depois,
ele já é o terceiro melhor atleta de toda
história do salto triplo do Brasil. O primei-
ro é Jadel Gregório (17,90 m) e o segun-
do é João Carlos de Oliveira, o João do
Pulo, (17,89 m), com a melhor marca
em provas oudoor: 17,53 m, no Meeting
Internacional de Guadalupe (Caribe), e
17,46 m, em provas indoor, no Meeting
Internacional de Kent (Ohio-USA).

"Em 2018, ele [Almir] foi segundo lu-
gar no Ranking Mundial Indoor e terceiro
no outdoor. No ano passado, foi terceiro
no ranking mundial indoor e oitavo no
outdoor. Além de ter conquistado a me-
dalha de prata no Mundial Indoor na In-
glaterra em 2018. Aquele foi o primeiro
Mundial dele e tudo isso em pouco me-
nos de um ano de salto triplo. É um cara
que pode escrever outros belos capítu-
los nessa que é a prova que mais trouxe
medalhas olímpicas para o nosso país",
acredita Arataca.

Vale lembrar que no salto triplo, o Bra-
sil ganhou dois ouros com Ademar
Ferreira da Silva (1952/1956), uma prata
com Nelson Prudêncio (1968) e três
bronzes, dois deles com João do Pulo
(1976/1980) e o outro com Nelson
Prudêncio (1972).
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Prefeito p articip a
da entrega de kit s
para o projeto de

Equoterapia

MONTE VERDE

"Na sexta-feira passada (29), tive a

alegria de participar junto com a nossa
equipe da Secretaria Municipal de Saúde,
Sindicato Rural, Haras MT e APAE da en-
t rega de Ki ts  para o Pro jeto da
EQUOTERAPIA, agora contando com a
parceria do SENAR-MT e FAMATO. Esse
projeto já vem sendo desenvolvido a muito
tempo em nosso município, e hoje estamos
colhendo os frutos. Equoterapia é um mé-
todo terapêutico e educacional, que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem
multidisciplinar e interdisciplinar na área de
saúde buscando o desenvolv imento
biopsicossocial de pessoas com deficiên-
cias e/ou necessidades especiais. Quero
aqui agradecer de coração todos que es-
tão envolvidos nesse belo projeto, ao nos-
so fisioterapeuta Antonio Carlos, a assis-
tente de apoio Jacira, ao psicologo Petter,
ao Julio proprietário de HARAS MT que
nos abriu as portas cedendo o local, ao
Willian que ajudou encabeçar o projeto, ao
Sindicato Rural, toda equipe da Secreta-
ria Municipal de Saúde, aos pais dos alu-
nos da APAE, junto com todos os profes-
sores e direção. e um agradecimento es-
pecial ao SENAR-MT e FAMATO pela
grande parceria na entrega dos kits. Enfim
obrigado a todos" disse o prefeito munici-
pal Adalto Zago em sua rede social.

Saiba quais municípios de MT não existem
casos da covid-19

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

Na maior parte do Araguaia -

que compreende a região Leste do
estado - e do Norte são os locais com
menos registros de contaminação de
coronavírus no território mato-
grossense. Conforme o boletim da
Secretaria de Estado de Saúde (SES-
MT), 80 municípios de Mato Grosso
ainda não têm casos confirmados da
doença.

Contudo, 61 cidades já registra-
ram confirmações de coronavírus em
Mato Grosso. Isso significa dizer que
43% do território do estado já sucum-
biu à doença. Cuiabá lidera o núme-
ro de contaminação, com 612 casos,
conforme dados da SES divulgados
na última quarta-feira (27).

Por conta disso, a maioria dos
municípios que ficam na Baixada
Cuiabana e região Sul lideram casos
de covid-19. Com maior densidade
populacional, Rondonópolis (212 km
ao Sul) marcou 148 casos e Várzea
Grande, 192.

Dos 23 municípios que integram
o Vale do Araguaia, ao menos 4 de-
les apresentam confirmações, sen-
do Barra do Garças, Nova Xavantina,
Pontal do Araguaia e Ponte Branca -
ou seja, 17% da região. Chama aten-
ção o grande número de Síndrome
Gripal (SG) na região, como Barra do
Garças, que registrou 1443 casos
até sexta-feira (29).

No entanto, isso não demonstra
que os municípios sem coronavírus
devem relaxar nas medidas de se-
gurança e sanitárias. O avanço da
doença em Mato Grosso é vigente e

ALTA FLORESTA

AF: Moto suspeit a de ter sido utilizada em
roubo será periciada pela Polícia Técnica

(POLITEC)
---------------------------------------
RÁDIO PROGRESSO
---------------------------------------

A
Polícia
M i l i t a r
l o c a l i -
zou na
t a r d e

desta segunda-feira (1º), a mo-
tocicleta possivelmente utiliza-
da pelos ladrões que realiza-
ram um assalto ao Mercado
Maringá localizado no Bairro
Cidade Alta.

O fato aconteceu por volta
das 10h00min no instante que
o gerente saia do estabele-
cimento com destino a agen-
cia bancária, momento que foi
abordado por um elemento
enquanto o outro aguardava
do outro lado da rua em uma
motocicleta.

Informações são de que
antes de foragir do local hou-
ve luta corporal entre o sus-
peito e o gerente do merca-
do, no entanto, o ladrão obte-
ve êxito fugindo com o malo-

ALTA FLORESTA

somente na última sexta-feira, 177
casos confirmações da doença sur-
giram em 24 horas.

Desde o domingo (24), a secre-
taria tem registrado mais de 100 no-
vos casos por dia. Até o momento,
a doença pandêmica já causou a
morte de 57 pessoas no Estado. As
últimas três mortes confirmadas
envolveram residentes de Várzea
Grande, Cuiabá e Alta Floresta.

Na sequência, a nota informati-
va da SES elenca os seguintes
municípios e seus respectivos nú-
meros de casos confirmados, até
sexta-feira: Rondonópolis (170),
Tangará da Serra (98), Primavera
do Leste (96), Sorriso (75), Lucas
do Rio Verde (75), Barra do Garças
(72), Confresa (71), Sinop (53), Ro-
sário Oeste (42), Jaciara (37), Alta
Floresta (37), Campo Verde (32),
Nova Mutum (31), Cáceres (30),
Pontes e Lacerda (28), Peixoto de
Azevedo (25), Querência (17) e
Nova Ubiratã (15).

Municípios sem coronavírus
1.       Alto Taquari
2.       Apiacás
3.       Araguaiana
4.       Araguainha
5.       Araputanga
6.       Arenápolis
7.       Barão de Melgaço
8.       Barra do Bugres
9.       Brasnorte
10.   Campinápolis
11.   Canabrava do Norte
12.   Carlinda
13.   Castanheira
14.   Cláudia
15.   Cocalinho
16.   Colniza
17.   Comodoro

18.   Denise
19.   Diamantino
20.   Feliz Natal
21.   Figueirópolis d'Oeste
22.   Gaúcha do Norte
23.   General Carneiro
24.   Glória d'Oeste
25.   Guiratinga
26.   Indiavaí
27.   Itanhangá
28.   Itaúba
29.   Itiquira
30.   Juruena
31.   Marcelândia
32.   Nortelândia
33.   Nova Bandeirantes
34.   Nova Brasilândia
35.   Nova Canaã do Norte
36.   Nova Guarita
37.   Nova Marilândia
38.   Nova Maringá
39.   Nova Nazaré
40.   Novo Horizonte do Norte
41.   Novo Santo Antônio
42.   Novo São Joaquim
43.   Paranaíta
44.   Paranatinga
45.   Planalto da Serra
46.   Porto dos Gaúchos
47.   Porto Esperidião
48.   Porto Estrela
49.   Reserva do Cabaçal
50.   Ribeirãozinho
51.   Salto do Céu
52.   Santa Carmem
53.   Santa Cruz do Xingu
54.   Santa Terezinha
55.   Santo Afonso
56.   Santo Antônio do Leste
57.   São José do Rio Claro
58.   Serra Nova Dourada
59.   Tabaporã
60.   Tesouro
61.   Torixoréu

te que continha mais de quaren-
ta mil reais em dinheiro e mais
de dez mil reais em cheques
que estavam devidamente ca-
rimbados pelo estabelecimen-
to comercial.

A motocicleta Honda Titan de
cor prata com placa OAS-2545
de Guarantã Norte foi localiza-
da na Perimetral Leste que liga
o Bairro Boa Nova com a vicinal
1º Norte (zona rural de Alta Flo-
resta) e foi encaminhada para
a Polícia Técnica (POLITEC)
para ser periciada.
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Papa diz que pessoas são mais import antes do
que a economia

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

O papa Francisco afirmou que

pessoas são mais importantes do
que a economia. A afirmação foi
feita no momento em que alguns
países decidem com que rapidez
vão reabrir suas economias após
as restrições causadas pelo novo
coronavírus.

O papa fez os comentários nes-
te domingo (31), no Vaticano, a
partir de texto preparado, no pri-
meiro discurso do meio-dia de
sua janela sobre a Praça de São
Pedro em três meses, conforme
o isolamento da Itália chega ao

fim.
"Curar as pessoas, não poupar

(dinheiro) para ajudar a econo-
mia, (é importante) curar as pes-
soas, que são mais importantes
do que a economia", disse. Nós,
pessoas, somos templos do es-
pírito santo, a economia não",
completou.

O papa Francisco não menci-
onou nenhum país. Muitos gover-
nos estão decidindo se reabrem
suas economias para salvar em-
presas e padrões de vida, ou se

mantêm o lockdown até que tenham
certeza que o vírus está sob contro-
le.

As palavras do papa foram rece-
bidos com aplausos de centenas de
pessoas na praça, muitas usando
máscaras e mantendo vários metros
de distância umas das outras.

A praça foi reaberta ao público no
domingo passado (24). Normalmen-
te dezenas de milhares de pesso-
as comparecem ao local aos do-
mingos.

Caixa credit a auxílio emergencial em contas dos beneficiários

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

A segunda parcela do auxí-

lio emergencial começou a ser
creditada pela Caixa nas contas
indicadas pelos beneficiários. Os

recursos, que haviam sido anteci-
pados para uso digi ta l  pelo
aplicativo Caixa Tem, estão sen-
do transferidos automaticamente
para as contas informadas pelos
beneficiários, de acordo com o
calendário de saque em espécie.

No último sábado (30), foi libe-
rado o saque e a transferência
para os beneficiários nascidos em
janeiro. Hoje é a vez dos nascidos
em fevereiro. Amanhã, será para
os nascidos em março e assim
por diante até o sábado dia 13 de
junho, para os nascidos em de-
zembro, com exceção do domin-
go (7).

A transferência dos valores
será feita para quem indicou con-
tas para recebimento em outros

bancos ou poupança existente na
Caixa. Com isso, esses
beneficiários poderão procurar as
instituições financeiras com quem
têm relacionamento, caso queiram
sacar.

Segundo a Caixa, mais de 50
bancos participam da operação
de pagamento do auxí l io
emergencial.

Todos os beneficiários do Bol-
sa Família elegíveis para o auxílio
emergencial já receberam o cré-
dito da segunda parcela.

A Caixa reforça que não é pre-
ciso madrugar nas filas. Todas as
pessoas que chegarem nas agên-
cias durante o horário de funcio-
namento, das 8h às 14h, serão
atendidas. Elas vão receber se-

nhas e, mesmo com as unidades
fechando às 14h, o atendimento
continua até o último cliente, infor-
mou o banco.

O banco lembra ainda que fe-
chou parceria com cerca de 1.200
prefeituras para reforçar a organi-
zação das f i las e manter o
distanciamento mínimo de dois
metros entre as pessoas.

Vacinação é prorrogada p ara público de todas as
fases da camp anha

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

A Diante de um baixo índice

de vacinação de grupos
prioritários, a Campanha Nacional

de Vacinação contra a Gripe teve
seu prazo ampliado e agora vai até
o dia 30 deste mês. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, dos 77,7 mi-
lhões de pessoas consideradas
público prioritário, 63,53% recebe-
ram a vacina. Com a prorrogação,
a expectativa é vacinar mais 28,3
milhões de pessoas.

A campanha teve três fases. Di-
vidida em duas etapas, a terceira
e última fase, iniciada em 11 de
maio, tinha previsão de vacinar
90% do grupo considerado
prioritário até o dia 5 de junho.
Como o resultado ainda está
aquém do esperado, o governo
adotou a estratégia de prorrogar a
data final para o dia 30.

Segundo o Ministério da Saúde,

até o último fim de semana 25,7%
de 36,1 milhões de pessoas esti-
madas nesta terceira fase foram
vacinadas. "Desde o início da
ação nacional, em 23 de março, 50
milhões de pessoas foram vacina-
das, faltando ainda 28,3 milhões
que ainda não receberam a vaci-
na", informou a pasta.

Nesta segunda etapa, a campa-
nha tem como foco principal os
professores de escolas públicas e
privadas e adultos de 55 a 59 anos.
Já a primeira etapa (da terceira
fase da campanha) teve como pú-
blico-alvo pessoas com deficiên-
cia; crianças de 6 meses a meno-
res de 6 anos; gestantes e mães
no pós-parto até 45 dias.

Em nota, o secretário substituto

de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, Eduardo Macário,
disse que, além de ser importante
para reduzir complicações e óbi-
tos em decorrência da gripe
influenza, a prorrogação da cam-
panha é "mais uma oportunidade
para que os públicos de todas as
fases, que ainda não se vacinaram,
possam procurar de forma organi-
zada as unidades de saúde".


