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Vereadores cobram
posicionamento da Prefeitura
sobre a demora no prazo de

entrega da obra do CER
-------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------

Foi realizada na manhã
desta terça-feira, dia 09 de
maio, a 19º sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal e
na ordem do dia, os verea-
dores aprovaram um re-
querimento de número
047/2020 que pede am-
plas informações ao Exe-
cutivo Municipal sobre a si-
tuação da obra do Centro
Especializado em Reabilita-
ção (CER), devendo cons-
tar todos os relatórios do
fiscal de contrato até a pre-
sente data, prazo de con-
clusão da obra e quando
efetivamente estará aten-
dendo a população.

Essa obra teve início no
dia 04/01/2016 e o término
estava previsto para o dia
04/01/2017, os recursos
para a construção são de
R$2.500.000,00, sendo
que dia 01/04/2014 foi libe-
rado a primeira parcela de
R$250.000,00 e dia 28/12/
2016 liberado R$2 Mi, o
restante, R$250 Mil será li-
berado quando a obra es-

tiver pronta. O requerimen-
to é de autoria dos verea-
dores Mequiel Zacarias,
Dida Pires e Elisa Gomes.

Os parlamentares soli-
citam igualmente, ao mes-
mo tempo, amplas informa-
ções sobre a aquisição dos
respectivos equipamentos,
considerando que o recur-
so no valor de R$1 Mi, para
esta finalidade, foram libe-
rados no dia 07/06/2018.
"A gente está sempre co-
brando o término da aqui-
sição do equipamento, está
demorando muito ser en-
tregue para a população,
até mesmo porque nós sa-
bemos da importância da
obra, de como a obra fica-
rá boa, um espaço amplo
com todas as especialida-
des", disse a vereadora
Elisa em entrevista para a
reportagem do Jornal O
Diário. Ela explicou que atu-
almente os pacientes são
atendidos na UDR (Unida-
de de Reabilitação) da Ci-
dade Alta, mas os profissi-
onais que ali atuam, traba-
lham em situação precária,
devido às péssimas condi-
ções nas estruturas da uni-
dade.
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O boletim oficial da prefeitura municipal de Alta Flo-
resta, sobre o avanço da Covid 19 "empacou" nos 44 ca-
sos confirmados. Está assim desde domingo. Fato a ser
comemorado, certo? Infelizmente, errado.

Há uma discrepância enorme entre os dados do bole-
tim epidemiológico e as reportagens que utilizam como
base as informações prestadas pelo próprio secretário
Marcelo Costa. Para Alta Floresta, via boletim e por meio
de respostas evasivas à imprensa, Marcelo afirma que o
que vale é o boletim, porém, para os veículos de impren-
sa da capital, os números são superiores. Apenas na
cadeia pública, apenas dentre os detentos, segundo o
secretário, são 54 testados positivos.

Justiça seja feita, para a imprensa local, Marcelo diz
que não deu a declaração aos órgãos de imprensa esta-
dual.

Porem, o assunto morre sem a menor preocupação
do secretário ou quem quer que seja em exigir retratação
da imprensa cuiabana.

Das duas opções, uma... ou a imprensa local ( e a
população ) está em processo de ludibriação, ou impren-
sa da capital está supervalorizando os dados.

Qual das opções você acha que eu defendo? Respos-
ta simples, considerando que a repórter que fez as maté-
rias "com Marcelo" é ninguém mais, ninguém menos do
que a competentíssima e prestigiadíssima, inclusive sendo
várias vezes eleita representante, via sindicato dos jorna-
listas do estado, Keka Verneck.

Respondendo, para não ficar em cima do muro, "sin-
to-me ludibriado".

Voltando aos números, ontem o numero de notifica-
dos de síndromes gripais subiu para 349 casos. 82 estão
indicados como suspeitos, 44 estão classificados como
confirmados, uma pessoa está internada  e 10 estão em
tratamento domiciliar. Continuam indicados 03 mortes,
muito embora saibamos que 4 pessoas morreram em
decorrência da Covid.

Aliás, neste porém, o homem que morreu no Paraná,
e que pegou o Coronavírus na cadeia pública em Alta Flo-
resta, aparece neste boletim entre os casos positivos.
Só por este dado (e nem falo sobre os 54), podemos es-
tar diante de uma manipulação de dados desnecessária.

OS. Uma pessoa morreu no Hospital Regional na se-
mana passada e foi enterrada com todos os cuidados
relacionados á COVID 19, saiu embalado em saco plásti-
co apropriado, houve higienização para conter a prolifera-
ção do vírus e o seu enterro foi adstrito a poucos paren-
tes, sem nenhum contato. O caso não está positivado,
pois o resultado dos exames no paciente ainda não che-
garam, entretanto, a morte ocorreu, no HRAS, no cha-
mado "espaço Covid", aonde são internados os casos de
Covid ou cuja síndrome gripal guarde estreita correlação
com a doença pandêmica.

Por Altair Nery
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Vereador Charles Miranda
comunica seu

afastamento do Comitê de
Enfrent amento do novo

coronavírus de Alta
Floresta

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

Durante a sessão or-
dinária da câmara, rea-
lizada nesta terça-feira
(09), o vereador
Charles Miranda
Medeiros comunicou a
sociedade sobre o seu
desligamento do Comi-
tê de Enfrentamento ao
Novo Coronavírus de
Alta Floresta, bem
como do Conselho Mu-
nicipal de Segurança. O
vereador explicou que a
saída é em virtude do
ano eleitoral, uma vez
que ele tentará pleitear
novamente uma vaga na
Câmara Municipal. "A
lei eleitoral pede para
que 'descompatibilize'
de tudo quanto é setor
público que você esteja
como membro; a minha
intensão é de manter
aqui na Câmara porque
eu fico bem a vontade
de exercer minha ativi-

dade médica", disse
Charles, em entrevista
para a reportagem do
Jornal O Diário.

Charles é médico
efetivo concursado da
Prefeitura Municipal e
atende em dois postos
de saude, na unidade
do bairro Jardim das
Araras e no bairro Jar-
dim Primavera, devido
à sua vontade de se re-
eleger ele terá que sus-
pender os atendimen-
tos e tem até o fim des-
te mês para entrar com
requerimento pedindo
seu afastamento, após
o período eleitoral ele
poderá reassumir seu
cargo de médico. Outro
vereador que pretende
pleitear uma vaga no
legislativo novamente é
o vereador Demilson
Nunes que também co-
municou, durante seu
pronunciamento na tri-
buna, sua saída do
Conselho de Seguran-
ça.
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CEEDA de Alta Floresta fará
debate online sobre a

violência doméstica em
tempos de p andemia

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

Devido ao grande
aumento no número de
casos de violência do-
méstica neste período
de pandemia, onde ca-
sais tendem a passar
mais tempo juntos, o
Centro Educacional Es-
pecializado em Defici-
ência Auditiva (CEEDA)
de Alta Floresta realiza-
rá hoje, dia 10 de maio,
um debate através de
uma live pela página ofi-
cial do CEEDA no
facebook, com o tema:
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER EM TEMPOS

DE PANDEMIA.
A live está prevista

para iniciar às 16h00 e
contará com a participa-
ção da Dra. Ana Paula
Reveles de Carvalho
atual Delegada Regio-
nal de Polícia Civil em
Alta Floresta, do Dele-
gado de Polícia Civil, Dr.
Vinícius Nazário, da in-
terprete de libras Camila
Zillo Lisboa e da psicó-
loga do Ceeda Paulina
Serafin. "Aguardamos
vocês para esse bate
papo super importante",
disse Jhony Arisi, repre-
sentante do CEEDA, em
entrevista para a repor-
tagem do Jornal O Diá-
rio.

Bancos em todo o país não
abrem no feriado de

quint a-feira
-------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
-------------------------------

Os bancos não abri-
rão em todo o país na pró-
xima quinta-feira (11), fe-
riado de Corpus Christi,
mesmo nos municípios
que anteciparam o feria-
do em virtude do comba-
te à pandemia de covid-
19.

"Essa situação será
observada em todos os
municípios brasileiros, in-
clusive naqueles que
e v e n t u a l m e n t e
implementaram alguma
forma de antecipação
desse feriado em virtude
do combate à
pandemia", disse a Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos (Febraban), em nota.

Desta forma, as agên-
cias permanecerão fe-

chadas, sem atividades
nos sistemas de transfe-
rência de reservas
(STR), sistema especial
de liquidação e de Cus-
tódia (Selic) e taxas de
câmbio.

Com as agências ban-
cárias fechadas no dia
11, estarão prorrogados
para o primeiro dia útil
subsequente todos ven-
cimentos de contas, in-
cluindo boletos e contas
de concessionárias,
agendamento de paga-
mentos e envios de trans-
ferências.

Os terminais de
a u t o a t e n d i m e n t o ,
aplicativos de celular e
internet permanecerão
provendo os serviços de
forma usual, como já
ocorre em feriados ban-
cários.
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Luciano Hang, propri-
etário do Grupo Havan,
recebeu nesta segunda-
feira, dia 08/06, a visita
dos empreendedores do
Aquarela Hamoa e reite-
rou seu compromisso de
construir a Megaloja
Havan em Alta Floresta.
“Vamos fazer uma loja
linda, maravilhosa, ale-
grando mais a cidade de
Alta Floresta e toda a re-
gião”, disse Hang. Ele se
posicionou em um vídeo
gravado pelos empreen-
dedores que estiveram
em Brusque-SC visitando
o centro administrativo da
Havan, uma das grandes
âncoras do bairro.

Participaram da visita,
o diretor proprietário da

JMD Urbanismo, Edilson
Macedo, os proprietários
da Arpini Empreendimen-
tos Douglas Arpini, Rodrigo
Arpini e Vanderlei Arpini, o
proprietário da Imobiliária
Celeste, Elcio Azevedo e
Nilton Hang diretor respon-
sável pela expansão das
lojas Havan. “São 16 cida-
des ao redor e vamos le-
var emprego, alegria e
principalmente desenvol-
vendo ainda mais esse
estado do qual a Havan
tanto gosta”, disse Luciano
que emendou anunciando
que Primavera do Lesta
também receberá uma
unidade de sua empresa.

A megaloja Havan de
Alta Floresta estará em
uma área de 29 mil metros

quadrados, onde inicial-
mente serão edificados 9
mil metros quadrados.
Sua localização é privile-
giada e ficará de frente
para a MT-208, ao lado do
Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT). Serão
mais de 100 mil itens
comercializados, haverá
estátua da liberdade, pra-
ça de alimentação e mais
postos de emprego para a
população.

Essa é mais uma gran-
de âncora que reafirma
sua presença no Aquarela
Hamoa, onde já estão o
Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) e o condo-
mínio fechado horizontal
Hamoa Resort
Residencial. Futuramente

serão construídas no bair-
ro as novas sedes do
Fórum, da OAB, da Pro-
motoria de Justiça, da
Defensoria Pública, da Clí-
nica de Especialidades
Médicas Aquarela Saúde e
da Faculdade AJES.

O Aquarela Hamoa
será assim uma nova
centralidade urbana de
Alta Floresta e em breve
também contará com ges-
tão administrativa que pos-
sibilitará maior segurança
e uma orla de esportes e
lazer completa pertinho
da natureza e integrada a
um belo lago
contemplativo que está
sendo completamente
revitalizado. (ASSESSO-
RIA)

Luciano Hang conhece projeto do Aquarela Hamoa, bairro
planejado onde a Havan será construída em Alta Floresta
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-------------------------------
EBC
-------------------------------

Por conta dos impac-
tos financeiros sobre os
clubes, impedidos de jo-
gar há quase três meses
em decorrência da

pandemia do
n o v o
coronavírus
(covid-19), a
Confederação
Brasileira de
Futebol (CBF)
anunciou uma
linha de crédi-

to para as 20 equipes da
Série A.

Os recursos chegam
a R$ 100 milhões e não
haverá cobrança de ju-
ros. Os empréstimos se-
rão concedidos aos clu-
bes tendo como garantia

os valores devidos aos
times em razão dos con-
tratos de direitos de
transmissão televisiva
dos campeonatos, e prê-
mios por desempenho
nesses torneios.

“Temos procurado to-
das as formas de apoiar
os clubes nesse mo-
mento difícil”, afirma o
presidente da CBF, Rogé-
rio Caboclo, em nota ofi-
cial publicada na noite de
ontem (8), no site da en-
tidade. O dirigente foi en-
fático ao destacar que

Covid-19: CBF abre linha de crédito p ara clubes
da elite do futebol

O atleta do salto triplo,
Almir dos Santos Júnior,
de 24 anos, natural de
Peixoto de Azevedo (197
quilômetros de Sinop) vi-
rou uma das principais
promessas do salto tri-
plo da atualidade no Bra-
sil, na Olimpíada de Tó-
quio.

A marca de 17 metros
e 15 centímetros deu ao
brasileiro o bronze no

Meeting de La Chaux-
deFonds, na Suíça, em
junho do ano passado, e
o índice olímpico para os
Jogos de Tóquio. Mas o
técnico acredita que o
garoto de 26 anos pode
ir bem mais longe.

Almir Júnior foi desco-
berto pelo técnico Arataca
que o levou pra treinar na
Sogipa, em Porto Alegre
(RS). O talento do atleta

para o salto triplo foi des-
coberto justamente pelo
treinador do clube gaú-
cho. Almir Júnior adotou
a modalidade apenas
aos 23 anos. Escolha até
certo ponto tardia, porque
até essa idade ele prati-
cava outro tipo de salto,
o salto em altura.

Ele é treinado por José
Haroldo Loureiro Gomes,
de 63 anos, ou Arataca,

como é mais conhecido.
Ele é cearense, mas es-
colheu Porto Alegre (RS)
para morar, pois chegou
aos 12 anos ao Sul, jun-
to com a família

Arataca treina desde
1980 a equipe de atletis-
mo da Sociedade de Gi-
nástica de Porto Alegre
(Sogipa), clube
multiesportivo. (Só Notí-
cias)

Atlet a nascido no Nortão vira promessa no salto triplo
 para Olimpíada de Tóquio

não basta apenas a volta
das competições. “Preci-
samos de clubes capa-
zes de retornar a elas de
forma competente”.

Série B
Também na nota ofici-

al, a CBF garantiu que os
clubes da Série B rece-
berão um adiantamento
de aproximadamente R$
15 milhões, sobre os va-
lores que têm a receber
sobre o contrato de direi-
tos de transmissão com
a rede de televisão, que
transmite a competição.
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Vacina para covid-19 é
produzida em massa

A vacina contra covid-19 desenvolvida por pesquisa-
dores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está sen-
do produzida em massa em fábricas na Índia, na Suíça,
na Noruega e também no Reino Unido. Segundo o Daily
Mail, a empresa farmacêutica

Vacina contra corona
poderá ter spray

Pesquisadores da Universidade de São Paulo
(USP) estão estudando uma vacina em spray, com
aplicação pelo nariz, contra a Covid-19. Ela é vista
como uma opção menos invasiva e com menos re-
ações ou efeitos colaterais.

O médico veterinário Marco Antonio Stephano, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da
USP, vinha trabalhando no mesmo modelo de imuni-
zação para uma vacina contra a hepatite B. A
pandemia do novo coronavíserão necessárias qua-
tro doses, duas em cada narina, a cada 15 dias, para
garantir a imunização.(METRÓPOLIS)

OAB-MT esclarece atuação em caso de reeducandos
com suspeit a de Covid  em Alta Floresta

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

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seccional
Mato Grosso, por meio da
Comissão dos Direitos
Humanos e aliada à
Subseção de Alta Floresta
têm acompanhado de per-
to a situação dos
reeducandos com suspei-
ta de contaminação pelo
coronavírus na cadeia pú-
blica de Alta Floresta.

    A OAB-MT  tem
acompanhado as deci-
sões do Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso (TJ-
MT) sobre os detentos a
partir de um Habeas
Corpus proposto pela
Defensoria Pública e tam-
bém da atuação da Secre-
taria Estadual de Seguran-
ça Pública (Sesp-MT) e

TJ-MT, que estão empe-
nhados fortemente em en-
contrar soluções para ga-
rantir tratamento de saúde
mais adequado e eficaz
que garantam aos
reeducandos dignidade e
bem-estar.

    Insta destacar e es-
clarecer que a OAB-MT ja-
mais interferiu junto ao Po-
der Judiciário no que
concerne a pedidos de sol-
tura, mas sim, com foco na
saúde e proteção, tanto
dos reeducandos -  pois há
que se pensar na proteção

dos familiares que podem
ficar expostos à doença
caso os reeducandos não
recebam tratamento ade-
quado -, quanto da socie-
dade que teme pela sua se-
gurança.

Priorizando isto, o TJ-
MT resolveu postergar a li-
beração dos detentos de-
vido aos resultados provi-
sórios obtidos pela Secre-
taria de Saúde.

    A OAB-MT aguarda
que as autoridades públi-
cas providenciem solu-
ções com extrema urgên-
cia, para que a situação
não se agrave ainda mais,
com espaços adequados
que funcionem como ex-
tensões de enfermarias,
para tratamento dos
detentos, com a designa-
ção de equipes de saúde
necessárias no local para

monitoramento da doen-
ça, bem como, que sejam
tomadas todas as medi-
das julgadas necessárias
para se garantir a vida!

    Assim sendo, vale
ressaltar que tanto a
Seccional Mato Grosso,
quanto a Subseção de
Alta Floresta, estão
engajados junto aos ór-
gãos de segurança e
saúde pública para garan-
tir tratamento adequado e
urgente aos
reeducandos, tudo no in-
tuito de preservar vidas.


