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ALTA FLORESTA  / BRASIL

Quantos e quais são hoje os Cursos a
Distância da Uniflor?

Prezada(o) Leitora(or), são seis conjuntos:

1.º- 1.567 (É isso mesmo, 1.567!)
Cursos Livres;

2.º- 91(noventa e um) Cursos de Ex-
tensão;

3.º- 20 Cursos de Pós-Graduação;
4.º- 2 Cursos de Graduação;
5.º- Curso Supletivo Fundamental;
6.º- Curso Supletivo Médio.

Duas observações preliminares: primeira,
todos esses cursos são totalmente on-line, quer
dizer, uma pessoa faz todo o curso em casa ou
onde quiser, sem nenhuma aula; segunda obser-
vação: a descrição de cada curso, mesmo dos
1.567 Cursos Livres, encontram-se no site da
Uniflor que é unifloread.com.br, ou pelo telefone:
3512-3304(WhatsApp).

Em seguida, uma palavra rápida explicando
cada um dos seis conjuntos de cursos.

Primeiro: Curso Livre  é um curso a distân-
cia de 1 a 6 meses que se encontra dividido em
43 áreas, expostas no site ou telefone da Uniflor,
onde V.Sa. encontrará uma ou mais área com
os cursos que lhe interessar. Não é exigido nada
para fazer um Curso Livre, nem mesmo compro-
vante de ensino fundamental.

Segundo: 91 Cursos de Extensã o; são cur-
sos de 2 a 6 meses, com o nome de cada um e

a respectiva carga horária e o preço de cada
curso no site ou telefone da Uniflor. Além dos
documentos pessoais, também não é exigido
nada para fazer um curso de extensão.

Terceiro: 20 Cursos de Pós-Graduação .
Para se fazer um curso de pós-graduação, a
pessoa tem que ter um diploma de curso supe-
rior, curso universitário.

Quarto: 2 Cursos de Graduação.  É um cur-
so de ensino superior.

Quinto: Curso Supletivo Fundament al. A
pessoa interessada, mesmo que tenha 80 anos,
não precisa ter diploma nenhum. É só querer. E
os quatro anos do Ensino Fundamental serão
feitos de 3 a 6 meses, em casa.

Sexto: Curso Supletivo Médio . Da pessoa
interessada só é exigido o comprovante do En-
sino Fundamental. O curso que normalmente é
de quatro anos será feito de 3 a 6 meses, em
casa.

Prezada(o) Leitora(or), para V.Sa. ou qualquer
pessoa de seu bairro, ou da periferia, ou da zona
rural, aí estão os cursos a distância da Uniflor.

Hoje, com estas facilidades, só não faz curso
quem não quer. É só querer e para completar,
sem sair de casa.

Prof. Dr. José Antonio Tobias
Diretor Geral

Faculdades de Alta Floresta

Inep dá novo prazo para pagamento de boletos
do Enem 2020

O Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) am-
pliou - para o dia 10 deste mês

- o prazo
para paga-
mento do
boleto do
Exame Naci-
onal do Ensi-
no Médio
( E n e m )
2020.

Os novos
boletos se-
r ã o

disponibilizados a partir de
hoje (3). Para acessá-los, é
necessário que os candida-
tos inscritos entrem na Pági-
na do Participante e gerem

um novo documento de paga-
mento.

Segundo o Inep, mais de
5,7 milhões de pessoas já ti-
veram suas inscrições confir-
madas.

A expectativa é de que cer-
ca de 300 mil inscritos devam
efetuar o pagamento para con-
firmar a participação no Enem
2020.

Por meio de nota, o Inep in-
formou, ainda, que a prorroga-
ção se deve às dificuldades
decorrentes do cenário de
pandemia do novo coronavírus
(covid-19).(Agência Brasil)
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Dia desses, nem faz tanto tempo assim, mas devido a
velocidade com que as notícias se reproduzem, especial-
mente em relação à pandemia do novo coronavírus, o apre-
sentador da Globo Wilian Bonner, do Jornal Nacional, numa
reflexão sobre o avanço do número de mortos, mostrou-
nos que aos poucos o assunto, por mais triste que possa
ser, vai se banalizando. O Brasil apresentava, naquele mo-
mento, um quadro de 8 mil mortos, hoje passa de 32 mil
pessoas que perderam a guerra para a Covid 19.

"Você já nem deve lembrar, mas, na quinta passada,
eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse
jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo
mundo se acostumando", disse ele naquela oportunidade.

"Oito mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas ama-
das por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos e co-
nhecidos. O luto dessas tantas famílias vai ficando só para
elas, porque as outras pessoas já não tem nem como re-
fletir sobre a gravidade dessas mortes todas".

E então, o jornalista finaliza lembrando que muitas ve-
zes as pessoas só sentem o tamanho da gravidade quan-
do é atingida de perto:

"Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é
assim, o baque só acontece quando quem morre é um
parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa".

Pois bem, até agora, a Covid 19, no que diz respeito ao
Estado de Mato Grosso, no que diz respeito a nossa Alta
Floresta, estava fazendo como vítimas, "pessoas anôni-
mas". Claro que as mortes afetaram famílias, amigos pró-
ximos, mas o chamado grande público, meio que
anestesiado pelas informações diárias em que mortos são
representados por números, esse grande público pareceu
não entender a gravidade, continua suas festas e confra-
ternizações, continua a frequentar botecos sem um míni-
mo de responsabilidade, continua a andar sem máscaras,
sem respeitar distanciamento social, sem dar a mínima
atenção necessária para combater o vírus.

Só que, ontem, Alta Floresta teve duas notícias tristes,
daquelas que impactam número maior de pessoas. Ambas
as mortes não aconteceram aqui, mas são de pessoas
que representavam muito em seus meios sociais.

Antonio Facin, morador do bairro São José Operário,
empresário de 59 anos, era conhecido especialmente no
meio religioso, fazia parte dos movimentos da igreja cató-
lica e era muito amado entre os seus (familiares e ami-
gos). Morreu de Covid 19 no estado do Paraná. O corpo
não será trazido para Alta Floresta, pois é assim que se
preconiza em caso de mortes por esta doença pandêmica.
Os filhos que aqui moram não poderão dar o seu adeus,
porque é assim que as autoridades sanitárias definem. Aliás,
sequer os parentes que estavam próximos tiveram esta
oportunidade.

A outra morte que impacta na vida de muitas pessoas
de Alta Floresta é do ex-reitor da Unemat, professor Adriano
Silva, cuja investigação aponta para Covid 19. É dele a
responsabilidade pela implantação do curso de Direito no
campus de Alta Floresta, ele também  fez parte da cons-
trução do campus 2. Ele era muito querido no meio acadê-
mico, de professores a alunos, de coordenadores à famili-
ares de acadêmicos.

Pêsames e sentimentos de muita força e paz aos fami-
liares tanto de Antonio Facin, como de Adriano Silva.

Quanto ao avanço do Corona vírus em Alta Floresta,
ontem mais um caso foi registrado, agora são 38. O que
subiu ainda mais é o número de casos suspeitos, que es-
tão aguardando resultado, já passa de 80.

E se não dava para piorar, piorou sim.
Sabe as UTIs, que o Governo disse em março que se-

riam referência para Covid 19? Era fakenews. Segundo o
secretário de saúde Marcelo Costa, se alguém de Alta Flo-
resta precisar de UTI, será levado para Cuiabá, daqui 800
km.

Agora pensem comigo. No caso do ex-reitor da Unemat,
que estava internado em Cáceres (pertinho da capital, um
pulinho de menos de 100 km), o paciente não suportou,
imagine nós aqui, 800 km, considerando inclusive que a
viagem, em geral, deverão ser feitas por via terrestre. Pen-
so que a comunidade não pode ficar inerte. É preciso en-
contrar uma solução, quem sabe um hospital de campa-
nha, quem sabe... quem sabe?

Por Altair Nery

--------------------------------------------------------------
ALTAIR NERY
Da Redação
--------------------------------------------------------------

A Covid 19 segue fazendo suas vítimas pelo

Brasil afora e desta vez vitimou um morador de
Alta Floresta, Antônio Facin, 59 anos, segundo
a página oficial da  prefeitura de Céu Azul, re-
gião Oeste do estado do Paraná, para onde ha-
via se mudado, em casa de parentes para trata-
mento de saúde.

"O paciente, atualmente, era morador de Alta
Floresta, MT, e veio a Céu Azul, onde residem
os familiares, para tratamento de saúde. Tão logo
começou a apresentar os sintomas da doença
foi feita a coleta de material para exame que tes-
tou positivo", afirma a publicação.

Segundo a nota Facin registrou os sintomas
11 dias antes, o exame foi coletado e, na terça-
feira, 02, chegaram os resultados dos exames
pelo IBMP - Instituto de Biologia Molecular do
Paraná, confirmando a doença, quando o paci-
ente foi transferido para o Hospital Bom Jesus
da cidade de  Toledo, referência no tratamento
da Covid-19. No mesmo dia da entrada ao hos-
pital de referência ele sucumbiu à doença.

O prefeito de Céu Azul, Germano Bonamigo,
lamentou à morte. "Esta é uma notícia que nin-
guém gostaria de receber. O Toni [como era co-
nhecido] depois de lutar 11 dias contra esta ter-
rível doença, infelizmente, foi a óbito. Nossas
mais profundas condolências a todos os famili-
ares que há muitos anos residem em Céu Azul.
Que o Pai Celestial, conforte a todos", lastimou.

Pelas mídias sociais, amigos e parentes fize-
ram homenagens, de Céu Azul, Leonides Zanetti,
lembrou da morte do primo, "muito triste pela
partida de um primo muito querido Antônio Facin
que Nossa Senhora te dê o colo de mãe lá no
céu teu sofrimento na Terra o amor por Jesus e
Maria com certeza terás um lugar dos remidos
do senhor!".

Também pelas mídias sociais, filhos e ami-
gos de Antonio Facin renderam homenagens à
vítima da Covid 19. Facin era microempresário
e atuava com marcenaria no bairro São José
Operário há mais de 20 anos.

Morador de Alta
Florest a morre de

Covid 19 no Paraná



4 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Quinta-feira, 04 de Junho de 2020 MATO GROSSO

Câmara aprova lei p ara que Agentes de Saúde façam p arte das
equipes de fiscalização no combate à covid-19 em Alta Florest a

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

A Câmara Municipal

de Alta Floresta aprovou
nesta terça-feira, dia 02 de
maio, durante a sessão or-
dinária semanal, o Projeto
de Lei 2.049/2020 que em
sumula trata sobre a autori-
zação para que as Agentes
Comunitárias de Saúde
(ACS's) façam parte das
equipes de fiscalização
para o combate e
enfrentamento ao novo
coronavírus em Alta Flores-
ta.

Governo delega a cada
município a decisão sobre

aulas nas escolas p articulares
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ASSESSORIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------

O  governador Mauro Mendes decidiu delegar a cada pre-

feito dos 141 municípios de Mato Grosso a decisão sobre o retor-
no ou não das aulas nas escolas particulares.

A decisão foi tomada nesta terça-feira (02.06), após reunião
com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e os deputados
Dilmar Dal Bosco e Xuxu Dal Molin. Também foram ouvidos dire-
tores de escolas e profissionais da Educação para embasar a
iniciativa.

As aulas nas escolas públicas e particulares estão suspensas
desde o dia 23 de março, por conta do coronavírus.

Conforme o governador, a realidade de contaminação é muito
diferente em cada município e, desta forma, os prefeitos devem
ficar responsáveis por avaliar se é prudente e seguro reabrir as
unidades particulares de ensino neste momento.

"Se temos um nível diferente de contaminação, as medidas mais
restritivas têm que ser diferentes em cada um desses 141 municí-
pios. Vamos continuar repassando aos prefeitos para que anali-
sem o cenário local de suas cidades. Temos que dar tratamento
diferenciado para cada realidade", afirmou.

Quanto às escolas públicas, as aulas continuam suspensas.
Para minimizar as perdas de ensino, o Governo tem transmitido
as aulas pela TV Assembleia, disponibilizado apostilas e mais
de 300 mil kits-alimentação aos estudantes.

Mendes lembrou que o Governo de Mato Grosso já editou de-
cretos orientativos para auxiliar os prefeitos a tomarem as medi-
das restritivas mais adequadas em seus municípios, sempre com
respeito ao isolamento social ,  medidas de higiene e
distanciamento e uso de máscaras.

Além disso, o Estado tem investido na criação de centenas de
leitos em todas as regiões do Estado, adquirido respiradores,
EPIs, ambulâncias e tomado uma série de medidas para preser-
var a vida e os empregos da população mato-grossense.

"Estamos abrindo leitos na Baixada Cuiabana e em todo o es-
tado, nos hospitais regionais e em parcerias com os prefeitos,
que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde", de-
clarou.

Os vereadores Mequiel
Zacarias Ferreira, Silvino
Carlos Pires Pereira (Dida),
Charles Miranda Medeiros
e Elisa Gomes Machado
apresentaram a Emenda
004/2020 que determina
que as agentes atuem na re-
gião onde moram. Em en-
trevista para a reportagem
do Jornal O Diário, o verea-
dor Mequiel explicou que a
emenda foi criada justamen-
te para garantir a
efetividade do trabalho das
agentes e contribuir para um
logística de trabalho que
não gere transtornos. Tanto
o Projeto de Lei como a
Emenda foram aprovadas

por unanimidade, agora o
projeto segue para sansão
do Prefeito Municipal Asiel
Bezerra.

Ainda durante a sessão
ordinária, os vereadores
aprovaram mais 04 projetos
de lei: o de número 2.050/
2020, de autoria do Execu-
tivo Municipal, que autoriza
o município de Alta Flores-
ta a celebrar convênio com
o município de Terra Nova
Do Norte- MT; o de 2.046/
2020 que autoriza o chefe
poder executivo municipal a
celebrar transação judicial
com a Sociedade Benefi-
cente Evangélica (SBE) e
Igreja Evangélica

Assembleia De Deus nos
autos da ação civil pública
de ressarcimento ao erário
municipal; o de número
007/2020, este de autoria
dos vereadores Mequiel
Zacarias Ferreira, Elisa Go-
mes Machado e Silvino
Carlos Pires Pereira (Dida
Pires), que determina a
obrigatoriedade do poder
executivo em publicar e em
remeter à câmara municipal
cópia dos relatórios dos fis-
cais de contratos de contra-
tos vigentes; e por último, o
PL de número 014/2020 que
reconhece e inclui na malha
viária municipal a estrada
Santa Luzia, localizada na

zona rural de Alta Floresta.
Vale ressaltar que os ve-

readores aprovaram ainda
uma moção de congratula-
ções com a 7ª Companhia In-
dependente Bombeiro Mili-
tar "7ª CIBM" de Alta Flores-
ta, pela passagem do ani-
versário de 20 anos de fun-
dação no município, ocorri-
do em 17 de maio de 2020.
A moção foi de autoria da
vereadora Aparecida Sicuto
e durante seu pronuncia-
mento na tribuna, Cida pa-
rabenizou o Corpo de Bom-
beiros por ter assumido a
brigada de combate a incên-
dio e por ceder um caminhão
para ficar no aterro sanitário.

Governo sanciona lei que prevê
descontos de até 30% nas
mensalidades de escolas e

faculdades p articulares em MT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1 MT
------------------------------------------------------------------------------------------------------

O  governador Mauro Mendes (DEM) sancionou a lei que determina descon-

to e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano
de contingenciamento do governo estadual, em virtude da pandemia causada pela
Covid-19. A lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial que circula nesta terça-
feira (2) e é de autoria dos deputados estaduais Janaina Riva e Silvio Fávero.

Conforme a lei, as instituições de ensino da rede privada devem conceder des-
conto de 10% a 30% do valor de suas mensalidades, mediante formulário de requi-
sição do estudante ou de seu representante legal, durante o período em que perdu-
rar a quarentena determinada em decorrência do plano de contingência nacional e
estadual gerado pelo novo coronavírus (Covid-19), a ser analisado caso a caso
pela instituição.

O pagamento dos valores referentes às suspensões tem início após o período
de 90 dias, contado a partir do término do último mês de suspensão das atividades
presenciais.

O valor total com o desconto deverá ser pago de forma parcelada e dividido em
até o dobro do número de meses em que tiver perdurado a suspensão das ativida-
des presenciais, desde que a quantidade de meses concedidos para o pagamen-
to não ultrapasse o último mês do ano letivo em que ocorrer o reinício das aulas
presenciais.

A lei não se aplica às instituições de ensino optantes do regime tributário do
Simples Nacional.

É vedado às instituições de ensino registarem dívidas em aberto nos órgãos de
proteção ao crédito enquanto durar o plano de contingência nacional e estadual
gerado pelo novo coronavírus (Covid-19) e os prazos definidos para o pagamento
do valor total das suspensões.

As instituições de educação básica deverão realizar a reposição total do con-
teúdo programático e das horas contratadas não ministradas de forma presencial,
durante o período de suspensão das atividades presenciais.

Já as instituições de ensino superior ou profissionalizante terão de repor
presencialmente apenas as aulas de laboratórios e demais atividades que devam
ser necessariamente presenciais, nos termos da legislação federal.

As bolsas e os descontos concedidos antes do plano de contingência nacional
e estadual gerado pelo novo coronavírus serão mantidos até o final do ano letivo
contado após o reinício das aulas presenciais.
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Pescadores de MT pedem alteração na
data de proibição da pesca por causa

da pandemia, mas Conselho de
Pesca nega

--------------------------------------
G1
--------------------------------------

Entre os dias 1º de ou-

tubro de 2020 e 31 de janei-
ro do ano que vem será proi-
bida a pesca em Mato Gros-
so. Os pescadores sugerem
alteração nas datas porque
se dizem prejudicados pela
crise provocada pela
pandemia da Covid-19.

O período de defeso foi
aprovado pelo Conselho Es-
tadual de Pesca e o secre-
tário executivo de Meio Am-
biente, Alex Marega, afirma
que os rios localizados na
divisa com outros estados
ou fronteira com a Bolívia
não deixarão de ser fiscali-
zados.

Durante o período de

proibição da pesca, os pro-
fissionais recebem um auxí-
lio chamado de seguro
defeso no valor de um salá-
rio mínimo pelo período de 4
meses. Em Mato Grosso são
mais de 9 mil trabalhadores
cadastrados e que depen-
dem exclusivamente da pes-
ca.

Para esse ano, a associ-
ação que representa esses
pescadores solicitou que o
período de defeso fosse me-
nor, de dezembro até feverei-
ro. Um dos motivos é a
pandemia do novo
coronavírus, os pescadores
ficaram impossibilitados de
trabalhar.

Para a professora e dire-
tora de biologia da Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT), Lúcia Mateus,

não seria o ideal. Ela
monitora a reprodução dos
peixes nas baías
hidrográficas do estado e afir-
ma que o período proibitivo
adotado a partir de outubro
é o essencial para a
sustentabilidade da prática
da pesca.

"O que os dados tem de-
monstrado é que outubro e
novembro são os meses de
pico, com a sugestão, ficaria
apenas com o mês de de-
zembro. Fevereiro tem uma
baixa probabilidade dos pei-
xes estarem em reprodução,
então a maioria já se repro-
duziu. Baseado nesses da-
dos, os conselheiros acharam
que deve continuar com o pe-
ríodo de defeso iniciando em
outubro e finalizando no final
do mês de janeiro", afirma.

Prefeitura de Alta Floresta
abre licit ação para alugar

caminhões pip a
-------------------------------------------------------------------------------
NATIVA NEWS
------------------------------------------------------------------------------

A prefeitura de Alta Floresta abriu nova licitação

destinada à locação de veículos para o atendimento
das demandas das secretarias. O edital do pregão
presencial nº 14/2020  orçado em R$ 449.970,00,
está marcado para ocorrer às 08h00 (horário de Mato
Grosso), do dia 15 de junho de 2020. O objetivo é
contratar empresa para locação mensal de 06 (seis)
veículos tipo caminhão trucado, tanque pipa, para
molhagem do perímetro urbano de Alta Floresta.

A prefeitura pretende contratar a locação de cami-
nhões pipa para a Secretaria de Infraestrutura, des-
tinados  a molhar as ruas de bairros não pavimenta-
dos da cidade. Os serviços deverão ser executados
nos locais indicados pela secretaria no período ma-
tutino ocorrerão a partir das 05h00min, e deverão ser
finalizados até as 09h00min; vespertino ocorrerão das
as 16h00min, e deverão ser finalizados até as
20h00min;

Os serviços ocorrerão nos dias da semana, inclu-
indo finais de semana de acordo com a ordem de
serviços expedida pela Secretaria Municipal de Infra
Estrutura ao longo do período contratado.
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UFMT suspende análise de testes de Covid-19 devido à
alta demanda e pouca estrutura

--------------------------------------
YASMIN OLIVEIRA
Centro América FM
--------------------------------------

A Universidade Fede-

ral de Mato Grosso (UFMT),
campus Sinop, no norte do
estado, suspendeu as ativi-
dades do laboratório de
análises dos exames RT
PCR para diagnosticar os
casos de Covid-19 por tem-
po indeterminado. Já fa-
zem 13 dias que as ativida-

Secretário de Saúde de
Sorriso (MT) diz não ter mais

vagas de UTI na região e
pacientes devem ser

transferidos p ara Cuiabá
-----------------------------------------------------------------------------------------------
YASMIN OLIVEIRA
Centro América FM
-----------------------------------------------------------------------------------------------

O  secretário de

Saúde de Sorriso, a 420
km de Cuiabá, disse que
não há mais vagas de
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) para atendi-
mento de pacientes com
Covid-19 nos hospitais

da cidade e nem no município vizinho Sinop, na região norte do esta-
do. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (3). Conforme o
último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-
MT), nessa terça-feira (2), Sorriso tem 87 casos confirmados da do-
ença. Desses, três estão em UTI e um leito de enfermaria. De acordo
com o secretário Luís Fabio Marchioro, a partir de agora, os pacien-
tes que precisarem ser internados deverão ser transferidos para
Cuiabá.

"Essa é a situação que chegamos neste momento. Na nossa re-
gião, não temos leitos de UTI disponíveis", afirmou.

A maioria dos leitos são ocupados por pacientes com outras doen-
ças. O secretário disse que o relaxamento das medidas de preven-
ção ao novo coronavírus pode contribuir para o aumento no número
de casos. "Aí quando acontece algo extremo a sociedade se revolta,
mas vamos fiscalizar um ao outro para que na nossa cidade todo mun-
do possa ter a sua liberdade sob controle da saúde e da pandemia.
Só depende de nós. Não pode achar que é brincadeira, que é boba-
gem", ressaltou.

des es-
tão para-
das.

A jus-
tificativa
para a
suspen-
são dos
testes é
a pouca

estrutura do laboratório para
atender a alta demanda que
tem recebido.

A expectativa era de que
em maio a universidade aju-
dasse a desafogar o Labo-
ratório Central de Saúde
Pública de Mato Grosso
(Lacen), em Cuiabá, rece-
bendo os testes de 15 mu-
nicípios do norte do estado
e agilizando, também, o tem-
po dos resultados das cole-
tas dos assintomáticos. O
laboratório começou a fazer

testes no dia 20 de maio,
mas precisou suspender as
atividades dois dias de-
pois.

O secretário de Saúde
de Sorriso, Luis Fábio
Marchioro disse que nem
chegou a mandar testes
para Sinop e continua envi-
ando para Cuiabá.

"A UFMT de Sinop não
teve condições estruturais
de dar conta de tantos exa-
mes. Eles se prepararam
para uma quantidade pe-
quena e todos os municípi-
os da região está vivendo o
início do pico. É preciso ter
uma capacidade de análise
muito grande", afirma.

Em nota, a UFMT disse
que desde o dia 22 de maio,
precisou suspender as ati-
vidades do laboratório por
não estar com estrutura o

suficiente para atender a
demanda e que desde essa
mesma data não está mais
recebendo amostras.

De acordo com a profes-
sora da UFMT, Gisele
Bomfim, o espaço foi
estruturado e equipado
para uma demanda diária
de 15 a 20 amostras, mas
também tem a questão fi-
nanceira, já que a instituição
arca com boa parte dos cus-
teios por meio de doações.

"Tivemos que readaptar
algumas coisas do labora-
tório e paramos por en-
quanto. Fizemos em torno
de 100 testes porque a de-
manda estava muito grande
e foi preciso adaptar o labo-
ratório. Estamos reorgani-
zando as contas necessári-
as e segundo as estimati-
vas que tinham sido feitas,

conseguimos comprar 600
testes, mas estamos fazen-
do novas compras. Precisa-
mos de patrocínio e os ma-
teriais estão demorando
muito para chegar", expli-
cou.

A Secretaria Estadual de
Saúde (SES- MT) informou,
em nota, que a UFMT não
foi descredenciada e que
continua habilitada para re-
alizar os exames de covid-
19.

No entanto, segundo a
secretaria, a instituição co-
municou o limite de capaci-
dade técnica para análise.
Desta forma, a universida-
de voltou a enviar as amos-
tras para o Lacen e ainda
definirá um público especí-
fico para testagem conside-
rando a capacidade de
atendimento no local.

Justiça libera 7 presos de
cadeia onde dois detentos
morreram com Covid-19

em MT
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CINTHYA ROCHA
TV Centro América
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Justiça expediu alvarás de soltura para sete presos da Cadeia Pública

de Alta Floresta, onde dois detentos morreram com a doença recentemente.
Eles deixaram a prisão, com tornozeleira eletrônica, na sexta-feira (29).

Um preso de 76 anos sofria de doença pulmonar crônica e hipertensão e
morreu no dia 20 de maio. O outro morreu na última quinta-feira (28). Ele tinha
79 anos e era do grupo de risco.

Na decisão do juiz Roger Donegá, da Comarca do município, alguns são
idosos, outros apresentam doenças crônicas que os colocam no grupo de
risco e outros estão com suspeita de contaminação pela doença.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a direção da
unidade cumpriu a ordem judicial assim que recebeu os alvarás de soltura na
noite de sexta-feira.

Veja as últimas notícias sobre o coronavírus em MT
Assim que chegaram os alvarás de soltura, os familiares dos presos foram

avisados da saída deles e as autoridades de saúde foram comunicadas por
telefone pela direção da unidade.

Todos os sete já estavam no prazo para a progressão de pena e vão usar
tornozeleiras eletrônicas.

A Prefeitura de Alta Floresta informou que os prefeitos estão sendo
monitorados.

Além disso, 11 servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso foram
diagnosticados com Covid-19. Um dos servidores trabalha na Penitenciária
Central do Estado (PCE), em Cuiabá, seis na Cadeia Pública de Alta Flores-
ta, dois em Peixoto de Azevedo, um em Pontes e Lacerda e um no Serviço de
Operações Penitenciárias Especializadas (SOE).

Já entre os presos, Mato Grosso registra 12 casos confirmados de Covid-
19, sendo um em Tangará da Serra, outros 11 em Alta Floresta, dos quais
dois morreram, e um em Juína.

COVID-19 EM MATO GROSSO
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Ex-reitor da Unemat, Adriano Silva , morre
com suspeita de Covid-19

Faleceu na noite desta
quarta-feira (3) Adriano Sil-
va, ex-reitor na Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat) e atual presidente
da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Mato Grosso
(Fapemat).

Ele estava internado des-
de o domingo (31) no Hos-
pital São Luiz, em Cáceres.
Seu quadro clínico se agra-
vou na terça-feira, 02 e ele
foi entubado, com complica-
ções no pulmão.

Durante o procedimento,
ele sofreu uma parada car-
díaca. Em razão da falta de
UTI em Cáceres, os médicos
decidiram transferi-lo para
Cuiabá na tarde desta quar-
ta-feira.

Uma UTI Aérea chegou a
Cáceres por volta das 17
horas. Antes de embarcar
para Cuiabá, os médicos
precisaram estabilizar o pa-
ciente, que já tinha complica-

ções cardíacas e pulmona-
res.

As 17h30, a UTI Aérea
deixou Cáceres, chegando
por volta das 18 horas em
Cuiabá. Segundo um asses-
sor, Adriano aparentava me-
lhoras ao chegar na Clínica
Fêmina, mas meia hora de-
pois teria sofrido uma nova
parada cardíaca e não resis-
tiu.

Adriano Silva era profes-

sor, advogado, ex-reitor da
Unemat, onde atuou por 22
anos. Desde março do ano
passado ele presidia a
Fapemat.

Em 2014, ele se
candidatou a deputado esta-
dual, conseguindo se tornar
suplente. E chegou a assu-
mir uma cadeira na
Assembleia Legislativa. Em
2018, candidatou-se a depu-
tado federal, também fican-

do como suplente.
Em Nota de Pesar, a

Unemat lamentou a morte de
Adriano Silva e explicou que
o resultado do exame para
confirmar a Covid-19 sai na
próxima sexta-feira (5). A
esposa e os filhos de
Adriano estão em isolamen-
to domiciliar.

Como reitor da Unemat, o
professor Adriano foi res-
ponsável por um momento
de expansão da Universida-
de, com a aprovação da
oferta de nove novos cursos,
em nove campi, escolhidos
por meio de pesquisa de de-
manda nas localidades con-
templadas. São eles: Medi-
cina (Cáceres), Ciências
Jurídicas (Alta Floresta, Bar-
ra do Bugres e Pontes e
Lacerda), Administração
(Juara), Engenharia Elétrica
(Sinop), Geografia (Colíder)
e Engenharia Civil (Tangará
da Serra e Nova Xavantina).

Também em sua gestão,
houve a criação dos campi
universitários nos municípios
de Diamantino e Nova
Mutum, passando de 11 para
13 campi da Unemat no es-
tado.

O reitor da Unemat,
Rodrigo Bruno Zanin, falou
da importância do professor
Adriano para o desenvolvi-
mento da Unemat. “Ele sem-
pre esteve atento e ajudan-
do a Unemat, mesmo de-
pois de reitor. Primeiro na
condição de deputado, na
gestão de reitora professo-
ra Ana Di Renzo e agora, na
presidência da Fapemat.
Ele sempre trabalhou como
um grande parceiro da nos-
sa Unemat. Ele sempre di-
zia: ‘a Unemat é minha casa,
minha origem, a instituição
que sempre está na frente de
tudo’. Com certeza perde-
mos um apaixonado pela
Unemat”.

UTIs de Alta Floresta anun-
ciadas como sendo "exclusi-
vas do Covid-19", não serão
destinadas à este fim. Ofici-
almente, o Governo, em re-
portagem publicada no site da
Secom no dia 28 de março,
com o título "Governador
anuncia mais 147 leitos para
pacientes de Covid-19", traz
a informação atribuída ao
chefe do Executivo em que,
"nós teremos 240 leitos de
enfermaria e mais 40 UTIs. Já
temos UTIs preparadas em
Sinop, Rondonópolis, Alta Flo-
resta. Estamos trabalhando
para melhorar a nossa rede
de atendimento e aguardan-
do a Prefeitura de Cuiabá,
Várzea Grande e dos princi-
pais polos colocarem à dispo-
sição os leitos para essa rede
estadual de atendimento ex-
clusivo do Covid-19", relatou.

Entretanto, o anúncio foi
"desanunciado" nesta sema-
na pelo secretário  de Saúde
de Alta Floresta, Marcelo
Costa, que informou que as
UTIs do Hospital Regional não
serão disponibilizados para
Covid 19, quando houver pa-
cientes com necessidade de

"Era fakenews"  informação do Governo
que UTIs estavam preparadas para Covid 19

UTI, será levado para locais
referenciados, no caso, a ca-
pital do Estado. "Nós não so-
mos referência para casos
moderados e nem casos gra-
ves, nossa referencia aqui no
Hospital Regional são só para
leitos clínicos, então, pacien-
te graves tem que ser enca-
minhados para Cuiabá", afir-
mou Marcelo Costa em entre-
vista à Rádio Progresso.

O Conselho Municipal de
Saúde lamentou a informação
e em tom de alerta, chamou
a atenção da população (e
das autoridades) através de
seu canal no Facebook.

"Reforçamos aqui o pedi-
do das autoridades sanitárias.
O COVID19 não tem cura.
Apesar de boa parte apresen-
tar sintomas leves, como uma
síndrome gripal, muitos não
terão a mesma sorte, e assim
enfrentarão um martírio em
uma UTI, distante 800km de
sua casa, longe de familiares,
entubado, sem saber o que
acontecerá. Alguns passam
20 dias nesse suplicio, uma
parte sobrevive, outra morre,
sem dizer adeus aos familia-
res, sem direito ao menos um

velório e uma despedida. O
caixão será lacrado e o su-
jeito morto, pai, mãe, avó,
tio de alguém fara parte das
estatísticas. Portanto, é
hora de termos respeito e
empatia, o distanciamento
social, o uso de álcool 70
com a lavagem frequente
das mãos, além da más-
cara são os meios de pre-
venir essa situação. Já são
32.000 vidas no Brasil, se
cada um fizer sua parte a
chance de vermos as tra-
gédias como em MANAUS
e RJ diminuirão bastante".

A publicação, apesar de
bem forte, veio acompa-
nhada de críticas á falta de
leito em Alta Floresta, "na
notícia acima da imprensa
oficial, foi relatado que AF
possuía leitos para
COVID19", afirma, "percor-
rer 810km até Cuiabá, em
uma UTI terrestre, sei lá,
não é uma medida razoá-
vel, mas esperamos que a
Defensoria, MP, vejam
essa situação com a mes-
ma celeridade que tratou
de outras recentemente",
afirmou.



8 Jornal O Diário
Alta Floresta e região Norte, Quinta-feira, 04 de Junho de 2020

Covid-19: ANTT atualiza medidas sanitárias no transporte
interest adual

--------------------------------------
Luciano Nascimento
Agência Brasil
--------------------------------------

A Agência Nacional

de Transportes Terrestres
(ANTT) publicou ontem (3),
no Diário Oficial da União,
resolução com medidas
sanitárias a serem
adotadas nos serviços de
transporte rodoviário inte-
restadual de passageiros e
no ferroviário, para
enfrentamento da
pandemia do novo
coronavírus. A resolução,
que atualiza regras já deter-
minada pela agência, vale
até o dia 31 de agosto des-
te ano.

De acordo com a norma,
as empresas que operam
os serviços têm de adotar

medidas para limpeza e
desinfecção dos veículos
por meio de métodos que
impeçam a proliferação de
microrganismos nocivos à
saúde, como vírus, fungos e
bactérias. As empresas
também devem adotar es-
tratégias para minimizar o
contato entre os passagei-
ros no veículo. No caso de
veículos não climatizados, a
ANTT recomenda que as
janelas permaneçam aber-
tas durante a viagem.

Segundo a ANTT, A
frequência de viagens das
linhas de transporte rodovi-
ário interestadual poderá
ser reduzida e ficar abaixo
do mínimo prevista na legis-
lação. Caso o passageiro
queira pedir o reembolso do
valor da passagem, as em-
presas devem reembolsar o

valor do bilhete em até 120
dias, contados da data do
pedido de devolução, sem
cobrança de comissão de
venda e multa compensató-
ria.

O prazo máximo para o
pedido de reembolso é de
90 dias de antecedência
contados da data prevista
para a viagem, ou 90 dias
após a data de compra do
bilhete, no caso de viagem
sem data determinada.

Quanto ao transporte fer-
roviário interestadual, a
ANTT determinou a suspen-
são das autorizações vigen-
tes "para a prestação não
regular e eventual de servi-
ços de transporte ferroviá-
rio de passageiros, com fi-
nalidade turística, histórico-
cultural e comemorativa".

A agência também de-

terminou que as empresas
de transporte ferroviário de
passageiros enviem sema-
nalmente uma planilha con-
tendo os dados diários de
demanda dos serviços ope-
rados.

Em março, a ANTT já ha-
via determinado que, após
cada viagem, fossem
higienizados ou esteriliza-
dos pega-mãos, corrimãos,
catracas, equipamentos de
bilhetagem e demais super-
fícies onde há constante con-
tato das mãos de passagei-
ros, do motorista e do co-
brador. Na ocasião, também
foi recomendado que as
empresas disponibilizassem
álcool em gel 70% para mo-
toristas, cobradores e pas-
sageiros e, se possível, más-
caras.

Na resolução publicada

nesta quarta-feira, a ANTT
manteve a proibição do
transporte rodoviário interna-
cional de passageiros, regu-
lar, semiurbano e de freta-
mento, das empresas brasi-
leiras e estrangeiras que têm
licenças originárias, comple-
mentares e ocasionais.

"Excepcionalmente, a
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres poderá au-
torizar o transporte de passa-
geiros, com a finalidade de
garantir o retorno de brasilei-
ros ou estrangeiros aos seus
respectivos países de ori-
gem, o transporte de profis-
sionais que atuem em servi-
ços públicos e atividades
essenciais e o deslocamen-
to de pessoas com enfermi-
dades para tratamento de
saúde", diz ainda a resolu-
ção.

Flexibilização do
dist anciamento deve analisar

parâmetros, indica OMS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Jonas Valente
Agência Brasil
-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Entre o fim de maio e início de junho, diversas cidades e estados

passaram a adotar planos de flexibilização das medidas de distanciamento
social adotadas em função da pandemia do novo coronavírus. As iniciati-
vas provocaram debates, uma vez que há locais onde os casos continu-
am crescendo. Autoridades de saúde e organizações de pesquisa indica-
ram recomendações para esses ajustes e para eventuais recuos, cha-
mados por alguns governos "isolamento intermitente". Entre essas orien-
tações estão os fatores que devem ser avaliados para que autoridades
afrouxem ou endureçam as regras de distanciamento.

A Organização Mundial da Saúde divulgou no dia 12 de maio documen-
to de orientações denominado "Critérios de Saúde Pública para Ajustar
Medidas de Saúde Pública e Sociais no Contexto da Covid-19" onde dis-
cute os parâmetros que devem ser levados em consideração para a ava-
liação das autoridades na definição das regras de distanciamento social.

Este é organizado em torno de indicadores e perguntas. A primeira in-
dagação é se a epidemia está ou não controlada na localidade (estado,
região ou município). Para analisar isso há fórmulas relacionadas à taxa
de reprodução do novo coronavírus.

Os autores ressaltam a importância de considerar o tamanho da popu-
lação e as características de cada local, mas indicam alguns indicadores,
como o declínio do número de mortes por pelo menos três semanas e
queda de pelo menos 50% da incidência em um período de três semanas
após o pico. A segunda pergunta a ser respondida pelas autoridades é se
o sistema de saúde do local tem condições de lidar com o ressurgimento
dos casos. Para aferir isso, o número de casos previstos nesta hipótese
deve poder ser comportado pela estrutura de atendimento.

O terceiro quetionamento é se o sistema de vigilância em saúde con-
segue testar os casos, rastrear quem teve contato com esses e isolá-los.
Isso implica ter quantidade necessária de kits de testagem e práticas ágeis
de exame da população. Em conjunto, a OMS recomenda que pelo me-
nos 90% dos contatos sejam isolados até 48h após a identificação do
caso confirmado e pelo menos 80% dos contatos são monitorados por 14
dias.

OMS anuncia retomada de testes
com hidroxicloroquina p ara

covid-19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedro Ivo de Oliveira
Agência Brasil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a análise de um

estudo publicado pela revis-
ta médico-científica The
Lancet, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, diretor-geral
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), anunciou on-
tem (3) durante coletiva de
imprensa que o grupo res-
ponsável retomará os proto-

colos com a cloroquina e sua variante mais recente, a hidroxicloroquina.
"Como vocês sabem, na última semana o Grupo Executivo dos Testes de

Solidariedade [nome dado ao grupo de pesquisa que busca medicamentos
eficazes contra o SARS-CoV-2] decidiu suspender o ramo de testes com
hidroxicloroquina por preocupação no uso da droga. Essa foi uma decisão de
precaução. Com base nos dados disponíveis, os membros recomendaram
que não há razões para suspender o protocolo de testes", afirmou Tedros.

A suspensão durou 10 dias (o anúncio foi feito em 25 de maio). Os testes
com a hidroxicloroquina serão retomados com 3.500 pacientes em 35 paí-
ses, informou o diretor-geral. Vários especialistas do mundo inteiro já haviam
se manifestado contra a metodologia de mineração de dados usada pela
Surgisphere - empresa responsável por coletar números para o estudo. "A
OMS está comprometida em acelerar o desenvolvimento de terapias efica-
zes, vacinas e diagnósticos [contra a covid-19]  como parte do nosso compro-
misso em servir o mundo com ciência, resolução de problemas e solidarieda-
de", complementou.

Remessa
A decisão vem logo em seguida ao anúncio da doação de 2 milhões de

doses de hidroxicloroquina ao Brasil feita pelos Estados Unidos. O presiden-
te americano, Donald Trump, também enviou respiradores mecânicos.

COVID-19 BRASIL
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DEIXOU DE SER PREOCUPANTE, JÁ É DESESPERADOR

Brasil tem registro recorde de mortes na p andemia,
que ganha velocidade na maioria dos Est ados

--------------------------------------
EL PAÍS
---------------------------------------

Com 584.016 casos con-

firmados do novo coronavírus
e 32.548 mortes — com mais
um recorde de óbitos notifica-
dos em 24 horas nesta quar-
ta-feira, 1.349—, o Brasil vê a
epidemia se espalhar pelo seu
território em velocidade seme-
lhante, para além dos primei-
ros epicentros da epidemia no
país.

Uma análise feita pelo EL
PAÍS sobre os novos casos
notificados ao Ministério da
Saúde na última semana mos-
tra que 74% dos Estados apre-
sentaram um percentual de
crescimento maior que o na-
cional.

Desde que o Brasil regis-
trou o primeiro caso da doen-
ça, o novo coronavírus ganhou
força inicialmente em grandes
centros urbanos com grande
fluxo de pessoas vindas do
exterior, como São Paulo, Rio
de Janeiro, Fortaleza e
Manaus. Depois, os casos
passaram a ficar mais con-
centrados nas regiões Norte e
Nordeste.

Agora, a epidemia começa
a migrar para regiões até en-
tão menos castigadas pela
covid-19, como Sul e Centro-
oeste. Há ainda uma forte ten-
dência de interiorização do ví-
rus no país, uma preocupação
diante da forte desigualdade
hospitalar que acomete as
pequenas cidades.

Entre os dias 27 de maio e
2 de junho, o Brasil
contabilizou 143.562 novos
casos de coronavírus, um to-
tal 35% maior do que os
411.821 infectados que apre-
sentava há uma semana. A
alta acontece mesmo consi-
derando que o volume de ca-
sos está provavelmente su-
bestimado, já que o país ain-
da não consegue testar sua
população em massa e pou-
co avançou até agora nos es-
tudos por amostragem para
tentar desenhar o tamanho
real da epidemia. Na análise
feita pelo jornal, 20 unidades
da federação viram seus ca-
sos crescerem em uma velo-
cidade maior que a do país.
Também é possível ver que
enquanto os primeiros
epicentros como São Paulo e
Rio de Janeiro começam a

apresentar crescimento me-
nos acelerado, Estados que
avançavam mais lentamente
vêem sua curva de contágio
subir.

Goiás e Alagoas foram os
que apresentaram o maior
percentual de alta: o primeiro
passou de 2.843 para 4.377
casos em uma semana, alta
de 54%, enquanto o segundo foi
de 7.580 infecções para 11.559,
um número total 52% maior que
há uma semana.

Já São Paulo, que segue
como epicentro da doença com
mais de 8.000 mortes, passou
de 89.483 casos para 118.295,
alta de 32%.

“Você tinha locais com cur-
vas mais acentuadas e outros
menos acentuadas. Isso come-
çou a partir da região Sudeste,
com São Paulo e Rio de Janei-
ro. Depois Ceará, Pernambuco
e Amazonas se juntaram. Esse
fenômeno foi para a região Nor-
deste e pra região Norte. Os
gráficos estão se juntando. E
agora está acontecendo tanto
em Minas Gerais como na re-
gião Centro-oeste”, explica Do-
mingos Alves, professor de me-
dicina social da USP de Ribei-
rão Preto que pesquisa o avan-
ço da epidemia do coronavírus
no Brasil.

O pesquisador, que se dedi-
ca a entender o comportamen-
to da doença desde o primeiro
caso contabilizado no país,
atenta que mesmo as taxas de
letalidade dos Estados come-
çam a se aproximar. “Está tudo
ficando junto. Você vê as taxas
de letalidade afunilando para o
mesmo valor”, diz.

Os gargalos de testagem e
mesmo a desigualdade da ca-
pacidade de fazer os exames
entre Estados influenciam nas
estatísticas e, segundo pesqui-
sadores, dificultam avaliar se há
de fato uma desaceleração
sustentada no contágio do novo
coronavírus. Por enquanto, os
dados disponíveis mostram
apenas algumas tendências e
acendem alertas.

Ao analisar o momento atual
da pandemia, o Ministério da
Saúde aponta que ainda há
uma forte concentração de ca-
sos nas regiões Norte e Nordes-
te, mas a preocupação do Go-
verno está principalmente na
interiorização da doença, que
vem avançando pelas cidades
menores, com estrutura hospi-
talar mais débil e algumas ve-
zes até inexistente. “Entramos

em algumas unidades da fede-
ração numa nova etapa, que é
o impacto no interior. A gente ob-
serva a epidemia migrando.
Neste momento, a ideia é dar-
mos suporte para que os casos
que não possam ser tratados
no interior sejam transferidos
para as capitais”, diz o secretá-
rio-executivo substituto do Mi-
nistério da Saúde, Élcio Fran-
co. Ele defende que o Governo
distribuiu recursos a todos os
Estados para se prepararem
minimamente para enfrentar a
pandemia.

O Ministério da Saúde tam-
bém vê uma tendência de que
os novos casos passem a se
concentrar agora nas regiões
Centro-oeste e Sul do país.
“Essa incidência (até então
mais concentrada no Norte e no
Nordeste) tende a vir para a re-
gião centro-sul. Com exceção
de Rio de Janeiro e São Paulo,
ainda temos uma baixa incidên-
cia no centro-sul”, analisa Fran-
co. Nas últimas semanas, Es-
tados como Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso e Rio Gran-
de do Sul começam a chamar
atenção pela aceleração no nú-
mero de casos. E a situação
pode se agravar no mapa infe-
rior do país, já que há uma ten-
dência histórica de maior disse-
minação de vírus respiratórios
no Sul e Sudeste, que apresen-
tam temperaturas mais baixas
nesta época do ano.

Síndrome respiratória,
mais um termômetro do

avanço da pandemia

Essa tendência de migra-
ção também é observada em
um outro fator que serve de ter-
mômetro sobre como o
coronavírus vem avançando

no país: os casos de síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG), uma complicação
comum aos casos da covid-
19 e a outras síndromes
gripais. O programa Infogripe,
da Fiocruz, acompanha se-
manalmente os dados de
hospitalização de pessoas
com SRAG. E viu, ao longo dos
últimos meses, a incidência
de hospitalizações de pesso-
as com problemas respirató-
rios alcançarem níveis muito
mais altos que no ano passa-
do. “Percebemos que atingi-
mos um patamar de incidên-
cia muito alta já na semana 11
de 2020 (em março), quando
registramos 3.098 casos. Ano
passado, o número de casos
para essa mesma semana
epidemiológica foi de 808”,
compara Marcelo Gomes, co-
ordenador do Infogripe.

Enquanto o novo
coronavírus avançava no país,
crescia também a incidência
de SRAG nos Estados. O
mapa com os dados da sema-
na passada mostra que, com
exceção do Acre, praticamen-
te todo o país já apresenta nú-
mero de pacientes com
SRAG muito elevado. O pano-
rama de novos casos da
Fiocruz ainda sugere que as
regiões Centro-Oeste e Sul
tendem a um crescimento ace-
lerado. “A gente está numa
fase em que todas as regiões
apresentam crescimento de
novos casos semanais. No
Nordeste e no Sudeste, hou-
ve uma desacelerada, mas (o
número de internações) ainda
sobre. O crescimento come-
ça a se mostrar mais lento em
alguns locais. O Sul e o Cen-
tro-oeste vinham de situações
estáveis nas últimas semanas

e voltaram a crescer com for-
ça”, avalia.

Segundo Gomes, nas últi-
mas seis semanas, os casos
estimados de SRAG no Cen-
tro-Oeste passaram de 500
para aproximadamente 900
casos. Já na região Sul, os
casos de SRAG passaram de
1200 para aproximadamente
1600 nas últimas três sema-
nas. “Estamos hoje numa si-
tuação em que todas as regi-
ões estão em estado de alta
circulação (do novo
coronavírus), com um volume
grande de casos, levando em
consideração sua população.
Não vejo muito como falar em
estratificação. Estamos em
uma situação de evolução da
epidemia”, acrescenta.

Sem uma orientação públi-
ca do Ministério da Saúde (que
nunca chegou a divulgar a di-
retriz para enrijecer ou relaxar
o isolamento), Estados to-
mam as próprias decisões
com base nos casos que re-
gistram diariamente, na bus-
ca pelas unidades de saúde e
na capacidade de assistência
hospitalar. Gomes, no entan-
to, se mostra preocupado. “Te-
mos fase de crescimento de
SRAG em praticamente todas
as regiões. Facilitar a dissemi-
nação do vírus agora é bastan-
te preocupante”, afirma.

O distanciamento social é
apontado por pesquisadores
como a medida mais efetiva
quando ainda não há vacina
nem medicamento capaz de
curar a covid-19. Neste mês
de junho, o Brasil inicia os tes-
tes de uma potencial vacina
desenvolvida pela Universida-
de de Oxford, no Reino Unido.
Ao todo, 2.000 brasileiros par-
ticiparão dos testes.
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QUI - Fechar na parceria com os colegas será uma boa estra-
tégia para administrar os interesses do trabalho. A Lua segue
o baile em seu signo oposto no período da manhã e troca
bons fluidos com Júpiter, estimulando as atividades em equi-
pe, a troca de ideias e experiências. Compartilhe o que sabe
e também procure aprender com os outros, mesmo que seja
através de mensagens, ligações e videoconferência.

QUI – Pela manhã, a Lua envia good vibes para os seus
interesses materiais e ainda forma aspecto positivo com
Júpiter, indicando um período oportuno para ampliar seus
ganhos. Você pode encontrar alternativas simples e vi-
áveis para incrementar sua renda. Terá muita habilidade
para pensar em coisas que seja capaz de fazer em
casa nas horas livres. À tarde, a Lua ingressa em sua
Casa 3 e fica toda amorzinho com Saturno

QUI – Embora passe a manhã em seu inferno astral, a Lua
vai formar aspecto benéfico com Júpiter, seu regente, re-
velando que o período será muito favorável para lidar com
questões que envolvam grana. Sua intuição estará tinindo
e você pode descobrir um jeito de ganhar dinheiro, saldar
uma dívida e ficar livre de preocupações. É pra glorificar de
pé! O trabalho vai fluir melhor se for realizado em um canto
longe de agitação, de preferência na sua casa.

QUI – Ei, Caprica, se os astros enviam boas vibes para o seu
signo, você é privilegiado, sim, viu? A Lua escorpiana vai
fortalecer seus ideais e ainda trocará likes com Júpiter, dando
sinal verde para você alcançar um objetivo importante. Pode
se associar a alguém para cumprir uma meta de trabalho ou
transformar um projeto em realidade. À tarde, a Lua entra em
sua Casa 12 e forma aspecto com Saturno, indicando que há
tendência de pensar mais em sua segurança material

QUI – Se depender das influências da Lua, você vai acor-
dar com a mente focada em suas ambições e pensará em
estratégias para colocar suas metas em ação. Em sintonia
com Júpiter, a Lua vai te dar determinação e força de
vontade para explorar suas habilidades e seus talentos
no trabalho. Se perceber uma boa oportunidade, comece
a mexer seus pauzinhos e você que lute para conquistá-
la, mas sem revelar seus planos a ninguém.

QUI – Manhã perfeita sem defeitos para se dedicar aos
seus interesses e tirar proveito do seu poder de concen-
tração no trabalho. Lua e Júpiter fecham na parceria,
renovam sua confiança interior e dão força de vontade
para você superar obstáculos. Bom momento para trans-
formar desafios em oportunidades e deixar de lado o que
não contribui com seu progresso.

QUI – Carisma, pensamento positivo, simpatia e bom
papo ajudarão você a se sair bem em qualquer situa-
ção, ainda mais no período da manhã. Quem garante é
a fada sensata da Lua, que atravessa o terceiro
decanato do seu signo e troca ótimas vibrações com
Júpiter antes de seguir o baile por outro setor do Zodí-
aco. Aproveite para multiplicar seus contatos, divulgar
e defender seus interesses.

QUI – Nossa fada sensata Lua ainda passa algumas horas em
seu paraíso pela manhã e faz ângulo harmônico com Júpiter,
enchendo seu astral de boas vibes e seu coração de espe-
rança. Essa influência que chega do céu vai realçar seu charme
e simpatia, facilitando e favorecendo todos os seus relaciona-
mentos. Eu ouvi um amém? No serviço, saberá como contagiar
os colegas e somar forças pelos objetivos em comum

QUI – Hoje você vai contar com ótimo pique para se dedicar
ao trabalho e aos seus compromissos de rotina. Lua e Júpiter
despejam ótimas energias no período da manhã, impulsio-
nando seus interesses profissionais e materiais. Aproveite
para terminar as tarefas pendentes e resolver questões
importantes do seu dia a dia, sobretudo coisas relacionadas
com dinheiro, empréstimo, contas e pendências financeiras.

QUI - Assuntos do lar e relacionados com sua família vão
exigir um pouco mais de atenção durante a manhã. Quem
manda o papo reto é a Lua, que conclui a passagem por sua
Casa 4 nesse período e ainda forma aspecto superpositivo
com Júpiter. Isso significa que os interesses domésticos esta-
rão em evidência, mas o astral também será ótimo para quem
trabalha com parentes ou cumpre jornada em casa.

QUI – A fada sensata da Lua envia muitas energias para
os seus relacionamentos, fica de buenas com Júpiter e
revela que a manhã será propícia para trocar ideias, ex-
periências e impressões. Nessa, você pode até desco-
brir mais afinidades com amigos ou colegas de trabalho.
Contatos com pessoas que têm crenças e objetivos se-
melhantes aos seus darão força e incentivo para os seus
sonhos e projetos.

QUI – A fada sensata da Lua escorpiana fortalece seu lado
perspicaz e deixa sua comunicação ainda mais eficiente no
período da manhã. Ela também troca likes com Júpiter e garan-
te que você terá muita facilidade para conversar, argumentar
e negociar. Há sinal de bons acordos no trabalho ou ao lidar
com interesses comerciais, sobretudo em compras, vendas
ou trocas online.

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

O levantador Bruninho e o

líbero Serginho estão entre os cin-
co melhores estrangeiros que atu-
aram na Champions League mas-
culina de vôlei, divulgou a Confe-
deração Europeia de Vôlei.

A tua l  jogador  do  Taubaté ,
Bruninho, que ficou na quinta po-
sição, participou do torneio por
dois times da Itália, Modena e
Civitanova.

Ele foi campeão com o segun-
do, em 2019. Já o líbero, recém-
aposentado e que ficou em tercei-
ro na relação, disputou cinco tem-
poradas no Velho Continente, to-
das defendendo o Piacenza, tam-
bém da Itália.

O brasileiro foi vice-campeão
europeu na temporada 2007/
2008.

Contatado pela Agência Brasil,
Serginho expressou sua alegria
com a escolha: “Fico honrado com
essa homenagem.

Ainda mais depois do anúncio
da minha aposentadoria, ser lem-

Dois brasileiros estão no top 5
de estrangeiros da

Champions masculina

RESUMO DAS
NOVELAS

Anna mostra a Fred a lista
dos marujos de seu pai.
Amália coloca fogo em sua
cela e foge do convento.
Joaquim encontra Amália
desmaiada na rua e a leva
para Peter. Pedro e
Bonifácio têm uma reunião
com Thomas. Joaquim en-
trega uma carta que Domitila
escreveu para Thomas a
Dom Pedro. Germana e
Licurgo fazem as pazes.
Narcisa chega ao porto e é
ajudada por Hugo. Francis-
co conta para Thomas so-
bre o plano de Joaquim.
Libério descobre que Cecí-
lia é filha de Sebastião. Anna
decide sair de casa ao sa-
ber da ausência do marido.
Joaquim e Anna se amam.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)
Lu consegue convencer Ja-
caré a gravar um depoimen-
to sobre sua história com
Nina/Sofia. Gilda despista
Dino sobre a origem do di-
nheiro. Carolina confessa a
Pietro que ama Arthur. Lu
tenta entrar na casa de
Rafael para contar ao fotó-
grafo a verdade sobre Sofia.
Stelinha diz a Arthur que a
única forma de conseguir
que Eliza seja disciplinada
é desdenhá-la. Arthur avisa
a Eliza que desistiu de
torná-la a Garota Totalmen-
te Demais.

Teodora pensa em esconder
o tesouro no hotel. Celeste
avisa a Griselda que
Baltazar contou para Tereza
Cristina sobre seu romance
com Renê. Pereirinha che-
ga à casa de Tereza
Cristina. Vanessa pede a
Paulo para fazer a nova co-
leção da Fio Carioca.
Danielle se encontra com
Enzo. Antenor e Beatriz
veem Patrícia e Alexandre na
pizzaria. Griselda comenta
que está preocupada com o
silêncio de Teodora. Teodora
leva a caixa com o tesouro
para ser avaliada em um
antiquário.

brado assim, entre os melhores
do mundo,  melhores  da
Champions, que reúne grandes
atletas do voleibol mundial, é
uma alegria muito grande. Ver
outros brasileiros ao meu lado
nesta lista também é uma satis-
fação.

O Bruno, a cada dia confirma
que é um dos melhores jogado-
res do mundo na atualidade, por
isso faz parte desta lista tam-
bém”.

O levantador também falou à
Agência Brasil, destacando a
qualidade do colega brasileiro:
“Muito feliz e honrado por estar
entre esses grandes do espor-
te! Mas o Serginho deveria es-
tar no número 1! Mito. Melhor de
todos”.

Completaram a lista três joga-
dores norte-americanos, o opos-
to Clayton Stanley (quarto colo-
cado), o levantador Lloy Ball (se-
gundo) e o ponta/oposto Matt
Anderson (primeiro).

A eleição dos melhores foi fei-
ta através dos votos de três téc-
nicos: Roberto Piazza, Stelian
Moculescu e Mark Lebedew.
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Tenente Coronel
Victor Prado

assumirá comando
adjunto do 9° CR em

Alta Florest a

ALTA FLORESTA

O Tenente Coronel Victor Lucio do Pra-

do, vindo do 3º CR em Sinop, vai assumir
o comando regional adjunto da Polícia Mi-
litar de Alta Floresta. O evento de passa-
gem de comando deve acontecer nos pró-
ximos dias. A confirmação foi feita, a re-
dação do site Nativa News, pelo coman-
dante do IX CR, Tenente Coronel Adnilson
de Arruda.

A alteração foi confirmada nesta segun-
da-feira (01). Victor Prado já atuou nos
municípios de Várzea Grande, no 4º Bata-
lhão de Polícia Militar e em Sinop, no 11º
Batalhão de Polícia Militar, na 4ª Cia de
Policiamento de Guarda - Ferrugem, atu-
almente estava no 3º Comando Regional.
Ele será responsável por comandar de for-
ma adjunta os trabalhos da polícia em 08
cidades da região, compreendida entre
Colíder e Nova Bandeirantes.(Nativa News)

Advogados devem fazer cadastramento de
dados no Fórum de Nova Monte V erde

---------------------------------------------------------------------
ÁLVARO MARINHO
Assessoria
---------------------------------------------------------------------

A Comarca de Nova Monte Verde (945

Km ao norte da Capital) torna pública a aber-
tura do edital para cadastramento de endere-
ço eletrônico, celular móvel e whatsApp dos

MONTE VERDE

Lucas do Rio V erde libera aulas em escolas
particulares

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

A  Prefeitura de Lucas

do Rio Verde (354 km ao
norte da Capital) liberou o
retorno das escolas particu-
lares, porém, apenas para
os alunos do 1º ao 5º ano do

ensino fundamental. As uni-
dades devem cumprir re-
g ras  de  h ig ien ização e
distanciamento entre os
alunos.

O decreto foi assinado
na sexta-feira (29) e as es-
colas puderam reabrir na
segunda-feira (1º). Entre as
medidas impostas  para
evi tar  a t ransmissão do

LUCAS DO RIO VERDE

novo coronavírus es-
tão a proibição de au-
las de educação física
e utilização de materi-
ais colet ivos, assim
como o funcionamen-
to de brinquedotecas.

As escolas devem
oferecer álcool em gel
70%, controlar o fluxo
de pessoas, aferir a
temperatura dos estu-
dantes e realizar a de-
sinfecção dos sapatos
na entrada. As aulas e
jornadas dos trabalha-
dores devem ser rea-
l i zadas  de  fo rma
escalonada, para evi-

tar aglomerações.
O decreto 4.811/2020 tam-

bém permite o funcionamen-
to de restaurantes na moda-
lidade buffet com sef service,
desde que cada cliente rece-
ba luvas descartáveis para
se serv i r  e  use máscara.
(Com informações da asses-
soria)

operadores do Direito re-
gularmente inscritos na
Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) que exer-
çam atividade jurídica nos
processos em trâmite na
unidade judiciária.

O cadastramento dos
dados, que deve ser rea-
l izado no prazo de 30
dias, além de servir para
manter atual izados os
contatos dos profissio-
nais, será utilizado pelo
Fórum para  fu turas  e
eventuais comunicações
acerca das audiências de
videoconferência e de-

mais assuntos pertinentes.
As informações de contatos dos advoga-

dos devem ser feitas através do preenchi-
mento do formulário constante do Anexo I
do edital, acompanhadas de cópia da Car-
teira da OAB e enviadas à Diretoria do Foro
da

Comarca de Nova Monte Verde pelo en-
dereço e le t rôn ico :
nova.monteverde@tjmt.jus.br.

Selma Rufatto
recebeu cest as

básicas que foram
arrecadadas por

cantores
paranaitenses

PARANAÍTA

Nesta quarta-feira 03 de junho, a Pri-

meira Dama Selma Rufatto recebeu no
CRAS a visita de cantores do município de
Paranaíta, na ocasião da visita foram en-
tregues 49 cestas básicas que foram arre-
cadadas no último sábado (29/05) durante
a Live Solidária realizada pelos artistas
locais.

Dona Selma e sua equipe agradecem
pelo belo gesto de carinho e solidarieda-
de para com o próximo, parabenizando a
todos que participaram desta ação e con-
tribuíram de forma direta ou indireta com a
arrecadação destes alimentos, que em bre-
ve serão destinados para as famílias as-
sistidas pela Secretaria de Assistência
Social.
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Votação de PL contra fake news é retirado da p auta no
Senado

------------------------------------------------
CONSULTOR JURÍDICO
------------------------------------------------

A pedido do próprio autor, se-

nador Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), o PL 2.630/2020 foi retira-
do da pauta do Senado desta ter-
ça-feira (2/6) pelo presidente da
casa, Davi Alcolumbre.

O projeto de lei visa combater a
disseminação em massa de notíci-
as falsas e deve voltar à pauta na
próxima semana. Até o momento o

parecer do relator do projeto, Ange-
lo Coronel (PSD-BA), já acumula 62
emendas. Uma delas, de autoria do
próprio Vieira, é uma nova versão de
todo o projeto.

A nova versão retira dispositivos
que permitem a exclusão de conteú-
do por parte das plataformas com a
intervenção de verificadores inde-
pendentes. O conjunto de regras
para moderação de conteúdo é a
parte mais polêmica do projeto.

Na versão atual, as empresas res-
ponsáveis por redes sociais e ser-

viços de mensagem interrompam a
circulação de conteúdos classifica-
dos como total ou parcialmente en-
ganosos.

"Considerando que o relatório
não foi apresentado até o momento
e que é importante que todos tenham
segurança quanto ao seu conteúdo,
solicitei a retirada de pauta do PL
2.630. Reitero a urgência de que seja
apreciado e votado pelo Senado, mas
garantindo ampla publicidade e deba-
te", escreveu o senador após o projeto
ter saído de pauta.

Este não é o primeiro projeto de lei
polêmico de autoria de Vieira. É de sua
autoria o pedido de abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) que investigue o Judiciário, po-
pularmente chamada de "CPI da lava
toga".

O PL 2.630 tem sido alvo de fortes
críticas por parte da militância digital do
presidente Jair Bolsonaro. Os ativistas
alegam que a iniciativa de combater a
disseminação de notícias falsas é, na
verdade, uma tentativa de impor uma
censura por parte do parlamento.

MT: Governador anuncia nova prorrogação do prazo p ara
pagamento do IPV A

------------------------------------------------
SECOM-MT
------------------------------------------------

O Governo de Mato Grosso irá

adiar novamente o prazo para pa-
gamento do Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores
(IPVA), relativo ao exercício de

2020. O governador Mauro Men-
des anunciou nesta terça-feira
(02.06) a prorrogação com o
objetivo de amenizar os efeitos
financeiros que da covid-19 para
os contribuintes mato-
grossenses.

O IPVA que deveria ser pago
nos meses de junho, julho e
agosto, terá o prazo postergado

para os três últimos meses do ano,
outubro, novembro e dezembro de
2020. Conforme o governador, o
Estado está combatendo a
pandemia e criando condições para
que a economia local volte a funcio-
nar. O decreto com detalhes deverá
ser publicado em edição extra do
Diário Oficial desta terça-feira
(02.06).

"A Assembleia fez uma reivindi-
cação ao Governo do Estado. Ana-
lisamos os números dos últimos dias
e estamos anunciando hoje, formal-
mente, que nós estaremos prorro-
gando para outubro, novembro e
dezembro o pagamento do IPVA de
todos que ainda tem esse débito
com o Estado de Mato Grosso", afir-
ma o governador Mauro Mendes.

Ele ressalta a parceria com a
Assembleia Legislativa, e a rede cri-
ada com os prefeitos, que possibili-
taram diversas ações que tem tem
salvado vidas, e mantido ainda um
baixo índice de contaminação mos-
trado pelos números de casos em
Mato Grosso.

"É uma forma do governo
minimizar, e ajudar muita gente que

talvez esteja em dificuldade por con-
ta das consequências econômicas
na vida. É uma forma de aliviar o
caixa das empresas, dos cidadãos.
Há aqueles que já pagaram porque
tinham condições, mas aqueles que
não pagaram porque tinham dificul-
dade vão ter mais este fôlego com
mais essa medida que o governo
está fazendo para ajudar na
pandemia", avalia.

Com a nova medida, os veículos
com placa final 4 e 5 que teriam que
pagar no mês de maio, poderão
pagar no mês de outubro; placa fi-
nal 6 e 7 que pagariam em junho,
passam a ter o prazo até novembro;
já as placas 8, 9 e 0 do mês de ju-
lho, passam a ter o prazo estendido
até dezembro de 2020.

Manifest antes organizam protesto nas ruas de Cuiabá
contra Bolsonaro

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

Manifestantes cuiabanos

vão às ruas no próximo domingo
(7), em um ato contra o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido), o
fascismo e o racismo. A concen-

tração irá aconte-
cer na Praça
Alencastro, às 15h,
de onde devem ca-
minhar pelas aveni-
das Getúlio Vargas
e Barão de
Melgaço, até a Pra-
ça Ipiranga, na re-
gião central de
Cuiabá.

A organizadora Analu Melo
Ferreira reforça que todos devem
tomas os devidos cuidados por
conta do coronavírus. "Por isso,
todas e todos usando máscaras,
tragam álcool em gel e mante-
nham-se distantes uns dos outros.
O momento não é o mais propício
para uma manifestação, nós sabe-

mos, porque o ideal seria que to-
dos pudessem ficar protegidos em
casa. Só que essa não é a reali-
dade do povo brasileiro, que se vê
forçado a sair para trabalhar, pois
falta comida na geladeira, enquan-
to o nosso representante, que de-
veria proteger essas pessoas, faz
pouco caso da vida delas", disse
em publicação no evento do
Facebook.

Até a publicação desta matéria,
mais de 561 pessoas haviam con-
firmado presença e mais de 1 mil
manifestado interesse.

O evento acontece logo após
ato organizado por torcidas de fu-
tebol, no último final de semana, na
avenida Paulista, em São Paulo.
Grupo que criticava o rascimo, fas-

cismo e o presidente se chocou
com manifestantes pró-governo.
Houve confusão e policiais lançan-
do bombas de gás e usando spray
de pimenta.

A onda de protestos acontece
em outros locais do mundo. A últi-
ma semana de maio foi marcada
pela morte de George Floyd, um
segurança de 46 anos, negro, mor-
to segunda-feira (25), por um poli-
cial no estado de Minnesota, nos
Estados Unidos.

O assassinato de pessoas ne-
gras como de João Paulo Mattos,
14 anos, em uma favela do Rio de
Janeiro e da vereadora Marielle
Franco também fizeram o movi-
mento 'Vida Negras Importam' ga-
nhar força na internet.


