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MÉDIO NORTE

Canarana
quer apostar
novamente
no arroz

Em menos de 12 meses, o aumento do 
preço do arroz nas gôndolas dos su-
permercados foi de mais de 100%. Em 
Canarana, por exemplo, em um super-
mercado, o saco de 5kg varia entre R$ 
23 e R$ 34. A região do Médio Ara-
guaia já foi uma das maiores produto-
ras de arroz do Brasil, mas aos poucos 
a cultura foi perdendo espaço e dando 
lugar para a soja, que se mostrou mais 
viável.                                      Página  -4

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

FÓRMULA 1

Percentual
de casos
de Covid-19
foi de 0,11%

Apesar da pandemia de 
Covid-19, a Fórmula 1 conse-
guiu viabilizar a realização do 
campeonato de 2020 e registrou 
dados positivos no controle 
do vírus, registrando 0,11% de 
casos positivos entre os quase 
85 mil testes feitos entre julho e 
dezembro.                       Página - 6

DIVULGAÇÃO

CIENTISTAS REVELAM

A perda do olfato não é um sintoma raro em infecções virais. Além do SARS-CoV-2, outros coro-
navírus, rinovírus e vírus da gripe também podem provocá-lo. Cientistas britânicos comprova-
ram que a ausência duradoura de olfato pode levar a estresse emocional e ainda a perturbações 
mentais.                                                Página -7

DIVULGAÇÃO

Como podemos recuperar o olfato?

O governador Mauro Mendes está percorrendo as cidades de Santa Car-
mem, Vera, Ipiranga do Norte, Itanhangá e Tapurah, entre ontem e hoje, 
para inaugurar as obras de pavimentação e readequação nas rodovias 
MT-422, MT-140, MT-010 e MT-338.                    Página -3

Mendes inaugura asfaltamento
de rodovias em cinco cidades
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No dicionário o significado da palavra 
urge: “Ato de não admitir nem tolerar atra-
sos: o tempo urge, precisamos sair. Ação de 
ser urgente, inadiável ou indispensável. Eti-
mologia (origem da palavra urge). Forma 
Regressiva de urgir”.

A euforia das eleições passou, deixemos 
as desavenças de lado e vamos trabalhar em 
prol do que interessa, que é o bem-estar da 
população. Tenho andado pela cidade e pes-
quisado sobre a grandiosa e necessária pon-
te sobre o Rio Cuiabá, que unirá a Av. Palmi-
ro Paes de Barros, região do Parque Atalaia, 
na capital, à Av. da FEB, e ao aeroporto, em 
Várzea Grande. Ou seja, passará por regiões 
maciçamente povoadas.

Pesquisei sobre o Hospital Universitário 
Júlio Müller, que por sua finalidade e gama 
de serviços que prestará aglutinará milhares 
de pessoas em seu entorno, no limite entre 
Cuiabá e Santo Antônio de Leverger, obra 
que deveria ter sido legado da Copa de 2014. 
Outro equipamento de necessidade urgen-
te, uma vez que o atual prédio não comporta 
mais a abrangência dos serviços.

As duas grandes obras levarão o desen-
volvimento para a região sul da cidade de 
Cuiabá (a mais carente delas), para Várzea 
Grande, Santo Antônio de Leverger, refor-
çando o papel da Região Metropolitana. 
Após a constatação, veio-me a preocupa-
ção: Quem está estudando os efeitos dessas 
intervenções e propondo alternativas para a 
mitigação dos impactos, que serão muitos?

Com certeza são os órgãos de planeja-
mento dos municípios envolvidos, em es-
pecial de Cuiabá e Várzea Grande, e o órgão 
de planejamento da Região Metropolitana. 
Com relação à região do Nova Esperança/
Pequizeiro, onde está o Hospital, as altera-
ções urbanas serão várias, pois é sede de 
Distrito e provavelmente o hospital atrairá 
comércio e serviços variados para a região.

Portanto, serão necessários empreen-
dimentos de apoio como os restaurantes, 
bares, farmácias, hotéis, mercados e outros. 
Junto desses, a habitação para os trabalha-
dores e estudantes, uma vez que lá é hospi-
tal escola. O órgão de planejamento urbano 

municipal já elaborou um Plano Diretor para 
aquela sede distrital? E Santo Antônio, como 
se integrará a esse planejamento? O órgão 
de planejamento metropolitano está acom-
panhando?

Sobre a nova ponte, já estão providencian-
do via de ligação entre a Av. Palmiro Paes de 
Barros e a ponte? Por enquanto essa ligação 
está inacessível, dessa forma a única possibi-
lidade seria a avenida principal do bairro Par-
que Atalaia. Mas seria uma insanidade cortar 
uma comunidade coesa como aquela por 
uma Avenida de alto fluxo, análoga à Av. Dr. 
Paraná da ponte Sérgio Motta. Áreas vagas 
para a implantação são muitas, inclusive há 
vias planejadas no Plano de Hierarquização 
Viária de Cuiabá (Lei Complementar n. 232 de 
2011).

Novos questionamentos: Os órgãos de 
planejamento das prefeituras de Cuiabá e 
Várzea Grande estão dialogando com o da 
Região Metropolitana? O Instituto de Planeja-
mento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá 
(IPDU) está estruturado para atender essas 
demandas?  A prefeitura de Várzea Grande 
dispõe de tal órgão? Sei que o Conselho da 
Cidade de Várzea Grande é utilizado como 
órgão de planejamento, mas ele é realmente 
técnico, um órgão político atuando como téc-
nico ou ainda órgão de participação social?

O órgão de planejamento metropolitano 
está estruturado para a implantação do Pla-
no de Diretor de Desenvolvimento Integrado 
da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuia-
bá?

Em janeiro, entram os novos prefeitos. No 
caso de Cuiabá, o prefeito foi reeleito, porém, 
necessitamos de uma oxigenação na admi-
nistração. Penso que seria o momento ade-
quado para que fossem promovidas reformas 
administrativas com o reforço das estruturas 
de planejamento para que planejemos e ini-
ciemos a execução das cidades de 2030.

JANDIRA MARIA PEDROLLO É ARQUITETA 
E URBANISTA, EX-DIRETORA DE PESQUISA E 
INFORMAÇÃO DO IPDU CUIABÁ

As cidades “crescem”
e o tempo urge

Só colocar no arroz?
duzir a presença de vestígios de água 
no mesmo. Mas “fundamento” é uma 

coisa e “milagre” é outra, 
totalmente diferente.

Em casos extremos, 
desesperados e que nada 
mais estiver ao seu al-
cance, como um acampa-
mento ou algo do gênero, 
não custa tentar. Se exis-
tir qualquer possibilida-

de de encaminhar o aparelho a uma 
assistência técnica, não exite em se-
guir por esse caminho: a intervenção 
profissional é a forma mais eficiente 
de se conseguir, de fato, minimizar 
problemas causados por água, e nem 
assim existem garantias de que o dis-
positivo vai sair ileso do “banho” aci-
dental.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito importantes, e você pode 
entrar em contato pelo fone (66) 
99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil 
em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Em situações extremas recorrer ao arroz para secar eletrônicos 
pode ser uma boa ideia. Deixar no sol ou tentar resolver a situa-
ção utilizando um secador de cabelos pode ter efeito contrário, 
acabando de vez com as chances de recuperação. Medidas como 
essas, na maioria das vezes, não trazem bons desfechos para 
esse tipo de história.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Falei, na edição passada, sobre a 
péssima combinação entre eletrôni-
cos e chuva, algo 
que pode encurtar 
a vida de seu apare-
lho de forma com-
pletamente precoce 
por conta de um pe-
queno descuido.

Evitar esse tipo 
de problema é algo 
simples, e um saquinho plástico, que 
pode ser carregado dentro da cartei-
ra, é suficiente para evitar que seu 
celular tenha contato com a água da 
chuva. Outro ponto importante é não 
menosprezar o risco: chuva é chuva, 
e você deve proteger o aparelho até 
dos respingos mais inofensivos.

Mas muita gente só pensa nos ris-
cos quando não é mais possível evi-
tar os incidentes e, claro, suas conse-
qüências. Nessa hora entra em cena 
uma velha “sabedoria popular”: “se 
molhar, coloca no arroz que resolve”.

Por mais que muita gente leve na 
brincadeira essa técnica tem, sim, 
muito fundamento. O arroz cru absor-
ve umidade de forma inacreditável, e 
deixar o aparelho no meio de uma boa 
quantidade do produto pode, sim, re-

JANDIRA PEDROLLO

Com a ligeireza e o desconhecimento que lhe 
são característicos, o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou que o aumento da conta de luz em dezembro 
constitui mecanismo para evitar o risco de apagão.

Trata-se, na verdade, de uma operação de pre-
caução quando o nível dos reservatórios das hidrelé-
tricas cai a níveis preocupantes e são acionadas em 
maior grau as usinas termelétricas, de custo mais 
elevado —o que já está em curso no país desde ou-
tubro. O que ocorre nessas situações é a definição 
pela agência reguladora do setor, a Aneel, de uma 
majoração na conta do consumidor.

A gradação da instituição segue as chamadas 
bandeiras (verde, amarela e vermelha), com valores 
crescentes de custo. Para dezembro, definiu-se a 
bandeira vermelha 2, que aumenta a tarifa da ener-
gia residencial em R$ 6,24 a cada 100 kWh (quilo-
watt-hora).

Segundo especialistas, não há risco de apagão 
no curto prazo. À diferença de que se observava em 
2001, o sistema nacional conta com maior disponi-
bilidade de usinas termoelétricas e melhor interliga-
ção das redes de transmissão. Nos últimos anos foi 
grande o crescimento do potencial gerador, inclusi-
ve nas modalidades eólica e solar, além de conces-
sões para a construção de novas linhas.

Ainda assim, é fato que os níveis dos reservató-
rios estão abaixo da média em razão do legado do 
clima mais seco dos últimos anos e do atraso do iní-
cio da estação chuvosa, o que é comumente asso-
ciado ao fenômeno climático La Niña. A situação se 
mostra mais preocupante nas regiões Sul e Sudeste.

A conta de luz poderá cair nos primeiros me-
ses de 2021, caso as chuvas sejam abundantes. Ou-
tros fatores, porém, vão pesar para os consumidores, 
entre eles pleitos das distribuidoras por reposições 
nas tarifas devido a problemas acumulados durante 
a pandemia, como inadimplência e congelamentos.

Está no horizonte ainda a retomada do consu-
mo de energia, que já recuperou o nível anterior à 
Covid-19, impulsionado por setores como a indústria. 
O Operador Nacional do Sistema (ONS) prevê cresci-
mento de 19% até 2025.

A médio prazo, não se pode descartar a possi-
bilidade de falta de energia, no caso de expansão 
da economia acima das expectativas. A solução está 
em investir na geração, com uso cada vez maior de 
fontes alternativas e novas tecnologias. Melhorar a 
capilaridade e a resiliência da rede de transmissão é 
também fundamental para garantir segurança ener-
gética. Após passar por vários testes de estresse nos 
últimos anos, a regulação evoluiu —e existe capital 
privado para novos investimentos.

Editorial

Sem apagão

DESCREDENCIAMENTO
O Departamento Estadual de Trânsito (De-

tran-MT) informa que as clínicas Perimetran 
das cidades de Cuiabá e Várzea Grande forma-
lizaram o pedido de descredenciamento junto 
ao órgão. Cidadãos que estão com processos de 
habilitação ou renovação de CNH em andamen-
to e que iriam realizar o exame de saúde nessas 
clínicas, devem mandar um e-mail ao endere-
ço: cnhdigital@detran.mt.gov.br, informando o 
nome completo, CPF e número do Renach, para 
indicação de nova clínica para realização dos 
exames e continuidade do processo.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

ISOLADOS
A ex-deputada Teté Bezerra (MDB) testou po-

sitivo para Covid-19. Ela está em isolamento em 
sua residência com sintomas leves da doença. 
Seu marido, o deputado federal Carlos Bezerra, 
de 79 anos, não apresentou nenhum sintoma da 
doença, mas entrou em isolamento por ter tido 
contato com a mulher. “Testei positivo no sábado. 
Tenho sintomas como fadiga e dor no corpo, mas 
estou em repouso e isolada, longe até mesmo do 
meu marido”, disse ela.

Crédito: Rádio Master

IMAGEM DO DIA

A solução está em investir na geração, 
com uso cada vez maior de fontes al-
ternativas e novas tecnologias“ “ Um Fiat Uno, branco caiu em uma vala de escoamento de água na 

MT-140, que liga Sinop a Santa Carmem, próximo ao Jardim Buritis, na 
noite de terça. No carro haviam duas pessoas, ninguém ficou ferido. 
A versão apurada é que o motorista foi ‘fechado’ por um caminhão 
Mercedes-Benz, invadiu a pista contrária e caiu na vala de escoamen-
to. Um pouco mais à frente, o motorista do caminhão abandonou o 
veículo e entrou na mata para fugir do local. Uma viatura da Polícia 
Militar foi acionada e registrou a ocorrência.
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Mendes inaugura asfaltamento
de rodovias em cinco cidades
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes está percorrendo as 
cidades de Santa Carmem, 
Vera, Ipiranga do Norte, Ita-
nhangá e Tapurah, nesta 
quarta (16) e quinta-feira (17), 
para inaugurar as obras de 
pavimentação e readequação 
nas rodovias MT-422, MT-140, 
MT-010 e MT-338.

As obras da MT-422 fo-
ram executadas por meio 
da parceria público-privada 
conhecida como PPP Social, 
firmada entre o Governo do 
Estado e a Associação dos Be-
neficiários da Rodovia João 
Adão Scheeren, e vão facilitar 
o escoamento da produção 
e estimular as atividades do 
agronegócio da região Médio 
Norte.

Ontem o governador e 
sua comitiva estiveram em 
Santa Carmem, indo dire-
tamente para o trecho em 
obras na MT-422 – sentido en-
troncamento com a MT-423. 
No local, são pavimentados 
40 km da rodovia, com inves-
timentos de R$ 34,4 milhões 
para a execução da obra. Tra-
ta-se de uma primeira fase da 
pavimentação neste trecho 
da MT-422.

Após o encontro, a co-
mitiva do Governo do Estado 
seguiu para Vera, onde fo-
ram inaugurados 30,5 km de 
asfalto na MT-140. Esta obra 
foi executada pela Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), por meio 
de um convênio com as pre-
feituras de Vera e Santa Car-
mem – e vai interligar defini-
tivamente os dois municípios 
por vias asfaltadas. Por meio 
do convênio foram investidos 

R$ 17,3 milhões, sendo R$ 15 
milhões pelo Governo do Es-
tado e o restante empenhado 
pelos municípios.

Nesta quinta (17), o go-
vernador entrega a pavimen-
tação de 22,14 km da rodovia 
MT-010, em Ipiranga do Norte, 
no trecho que vai do entron-
camento da MT-484 até o en-
troncamento da MT-242, no 
município. As obras são exe-
cutadas graças a um termo 
de cooperação firmado entre 
o Governo do Estado e a Pre-
feitura de Ipiranga do Norte.

O investimento para a 
execução da pavimentação 
foi de R$ 9,2 milhões e, nesse 
modelo de cooperação, não 
houve transferência de recur-
sos, pois o município também 
compartilhou a responsabili-
dade sobre toda a obra, que 
irá beneficiar diretamente 
o escoamento da produção 
agrícola da região. Atualmen-
te, somente o município de 
Ipiranga do Norte possui 500 
mil hectares de lavoura. Além 
disso, o asfaltamento tam-
bém vai melhorar a logística 
para as áreas da educação e 
saúde, que terão mais uma 
rota alternativa para se che-
gar ao município de Lucas do 
Rio Verde.

Serão realizadas, ainda, 
a inauguração de uma ponte 
de concreto de 30 metros so-
bre o Rio Branco, na MT-242, e 
uma visita técnica às obras de 
asfaltamento de 11,3 km, tam-
bém na MT-242, na chegada a 
Itanhangá, no trecho que vai 
do Km 45,6 ao Km 56,8. O in-
vestimento nas duas obras é 
de cerca de R$ 9 milhões.

No final da manhã, o 
governador fará uma visita às 
obras da Escola Estadual Bro-

MÉDIO NORTE. Entregas vão beneficiar escoamento da produção e estimular atividades do agronegócio
Foto: Mayke toscano

Restauração de 22 km da Mt-338, entre tapurah-ana terra-itanhangá 
mildo Lawisch, na cidade de 
Itanhangá, onde estão sendo 
construídas cinco novas sa-
las de aula, por meio de um 
convênio entre o Governo de 
Mato Grosso e a Prefeitura, no 
valor de R$ 558.849.44, sendo 
R$ 500 mil por parte do Esta-

do e R$ 58 mil de contrapar-
tida da Prefeitura de Itanhan-
gá.

Ainda em Itanhangá, 
Mauro Mendes fará a inau-
guração da restauração da 
pavimentação de 74 km da 
MT-338, no trecho que liga 

Neurilan foi reeleito com 31 votos a mais que o 
concorrente

Ele é acusado de receber diárias em excesso para evento 
na Europa Dilmar afirmou que Emanuel é “peça importante” 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Com 76 votos, o atu-
al presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municí-
pios (AMM), Neurilan Fraga 
foi reeleito. Com a vitória, o 
ex-prefeito de Nortelândia 
irá para seu quarto mandato 
de três anos à frente da ins-
tituição que representa os 
prefeitos do estado. O único 
concorrente, “Maurão” (PSD), 
prefeito de Água Boa, con-
quistou 45 votos.

Finalizando seu tercei-
ro mandato, Neurilan sofreu 
com a resistência de partes 
dos prefeitos que não con-
cordavam com ele a tanto 
tempo no comando da as-
sociação. Até o governador 
Mauro Mendes (DEM), que 
apoiou veladamente a candi-
datura de Maurão critiicou a 
‘perpetuação’ do ex-prefeito 

DA REPORTAGEM
Mídia News

Líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Dilmar 
Dal’Bosco (DEM) afirmou não 
descartar a possibilidade do 
prefeito reeleito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), in-
tegrar as fileiras do Demo-
cratas. Emanuel vem se es-
tranhando com o MDB desde 
o início da eleição municipal 
deste ano. Dilmar lembrou 
que Emanuel já integrou o 
DEM, quando a sigla ainda 
era conhecida como PFL. 
Para o parlamentar, Emanuel 
é uma “peça importante”, 
já que é prefeito da Capital. 
“Emanuel Pinheiro sempre 

no poder.
Após a vitória, Neurilan 

agradeceu a confiança dos 
prefeitos e garantiu que não 
terá problema de relaciona-
mento com o governador 
Mauro Mendes, apesar do po-
sicionamento contrário à sua 
candidatura.

“Quero agradecer a 
Deus, minha família, meus 
amigos e de forma especial 
os prefeitos que continuam 
acreditando em mau traba-
lho. Vou trabalhar mais para 
aumentar a quantidade de 
serviços que a AMM presta”, 
iniciou o presidente reeleito.

“Respeito a opinião dele 
[Mauro Mendes]. Não terei 
nenhuma dificuldade com 
o governador, se ele falou 
isso eu respeito. Nunca tive 
nenhum problema com o 
governador Mauro Mendes, 
tanto é que ele está cumprin-

foi do DEM. Ele foi do PFL 
ainda. Ele é o prefeito da Ca-
pital, uma pessoa que nós 
também temos interesse de 
convidar”, disse ele em con-
versa com a imprensa. “Não 
tem problema nenhum. Nós 
estamos propostos aí a con-
vidá-lo”, acrescentou. O par-
lamentar ponderou, porém, 
que é preciso ter cautela já 
que o MDB também faz par-
te da base aliada do Governo 
do Estado. Outra questão é 
que Emanuel e o governa-
dor Mauro Mendes, filiado ao 
DEM, são adversários políti-
cos. Eles trocam farpas desde 
a vitória de Mendes em 2018 
e os ataques foram intensi-
ficados neste ano, em que o 
prefeito foi à reeleição.

NA AMM

com 76 votos, Neurilan Fraga é
reeleito e irá para 4º mandato

LÍDER DE MENDES

“Emanuel é prefeito da Capital;
temos interesse em tê-lo no DEM”

DA REPORTAGEM

O promotor Clóvis de 
Almeida Júnior, do Núcleo 
de Ações de Competência 
Originária (Naco) – Cível, 
arquivou um inquérito civil 
que apurou suposto rece-
bimento excessivo de diá-
rias por Antonio Joaquim 
Moraes, conselheiro afas-
tado do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT). Em 2015, Antonio 
Joaquim teria recebido pelo 
menos dez diárias para um 
evento que teve duração de 
três dias, realizado na Espa-
nha. O promotor entendeu 
que ficou comprovado que 
a viagem foi apenas para 
compromissos oficiais.

Conforme a denúncia, 
no exercício do cargo de 
Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato 
Grosso, Antonio Joaquim 
participou, no período de 19 
a 22 de janeiro de 2015, na 
cidade de Granada, Espa-
nha, de um encontro inter-
nacional de juristas, com o 
lançamento do livro “Juris-
tas do Mundo”.

O conselheiro teria in-
formado ao TCE-MT que 
o evento iria acontecer no 

período de 15/01/2015 até 
28/01/2015, solicitando e re-
cebendo dos cofres públi-
cos o valor de R$ 23.660,00 
referente a 14 diárias, en-
quanto o evento, na verda-
de, durou apenas três dias.

Após instaurar inqué-
rito o promotor recebeu 
informações de Antonio 
Joaquim, que comprovou 
através de documentos que 
também integrou a comiti-
va do Instituto Rui Barbosa 
para visita técnica ao Tribu-
nal de Contas da Espanha.

O promotor também 
considerou plausível o argu-
mento de compra de pas-
sagens com antecedência 
e folga de dias para evitar 
problemas com atrasos ou 
cancelamentos de voos, o 
que poderia impedir sua 
presença nos compromis-
sos.

“Restou demonstrada 
a ausência de má-fé, dolo 
com desvio de finalidade 
com enriquecimento ilícito 
causado pelo eventual pre-
juízo ao erário, uma vez que 
o investigado comprovou 
ainda de forma formal que 
utilizou verba pública para 
realizar viagem oficial para 
o exterior”, disse.

DIÁRIAS EM EXCESSO

MP arquiva inquérito 
contra conselheiro
antônio Joaquim

do seu papel. Eu tive embate 
com o ex-governador Pedro 
Taques porque ele não cum-

pria seu papel. Eu defendo 
municípios e não o Estado”, 
concluiu. 

Itanhangá ao Distrito de Ana 
Terra, em Tapurah. O valor do 
investimento nesta obra foi 
de R$ 16,4 milhões.

Durante a tarde, o go-
vernador encerra sua visita à 
região na cidade de Tapurah, 
onde irá participar da inaugu-

ração das obras de correção 
de erosão na MT-338, no en-
troncamento da MT-010 a MT-
338, e de 10,2 km da pavimen-
tação da Estrada do Capixaba. 
Logo após, Mendes se reúne 
com autoridades e lideranças 
locais.
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Canarana quer apostar no arroz
DA REPORTAGEM

Em menos de 12 meses, o 
aumento do preço do arroz nas 
gôndolas dos supermercados 
foi de mais de 100%, conforme 
o Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP. Em Ca-
narana, por exemplo, em um 
supermercado, o saco de 5kg 
varia entre R$ 23 e R$ 34. A re-
gião do Médio Araguaia, onde 
estão Canarana e Água Boa, já 
foi uma das maiores produto-
ras de arroz do Brasil, mas aos 
poucos a cultura foi perdendo 
espaço e dando lugar para a 
soja, que se mostrou mais vi-
ável. Tanto é que hoje, em Ca-
narana, a cultura nem consta 
na lista com levantamento 
de produção da Secretaria de 
Agricultura. Porém, com va-
lores atuais atrativos, na casa 
dos R$ 125 a saca de 60 kg em 
Mato Grosso, os produtores 
ensaiam apostar novamente 
na cultura.

O arroz de sequeiro (ter-
ras altas) era a cultura escolhi-
da pelos pioneiros que vieram 
colonizar a região, logo após a 
abertura das novas áreas. Ca-
narana chegou a cultivar em 
alguns anos das décadas de 
80 e 90, mais de 30 mil hecta-
res de arroz, produzindo mais 
de 40 mil toneladas, conforme 

levantamento deixado pelo 
historiador Arlindo Schwantes.

O Médio Araguaia já foi 
uma das maiores produtoras 
de arroz do Brasil, mas aos 
poucos a cultura foi perdendo 
espaço.

As primeiras lavouras de 
arroz, conforme seu Augusto 
Dunck, pioneiro de Canarana, 
eram semeadas de maneira 
comunitária, com a utilização 
de máquinas em condomínio 
e a instalação de um seca-
dor comunitário, construído 
em 1974. Ele iniciou o plantio 
de arroz em 1975, após fazer 
um financiamento. Cultivava 
mais de 200 hectares e ficou 
na atividade por quatro anos. 
“No começo, o trator nós com-
pramos entre três amigos e 
depois, um comprou a parte 
dos outros. O pessoal se uniu 
muito no início, mas eu quan-
do me escapei do banco, não 
mexi mais com plantação”, 
disse Dunck. Segundo ele, a 
produtividade era superior a 
60 sacas/ha.

Para seu Augusto, um 
dos motivos para os produto-
res migrarem para a soja era 
a necessidade da rotação de 
culturas. O plantio de arroz em 
dois ou três anos já não pro-
duzia mais da mesma forma. 
“A soja dava mais vantagem, 
então foram deixando o arroz 

Foto: Arquivo/AGr

Produção agrícola de Canarana nas décadas de 80 e 90

SEGUNDA SAFRA. Região do Médio Araguaia já foi uma das maiores produtoras de arroz do Brasil
para plantar a soja”, comple-
menta.

A partir da década de 80, 
houve um aumento cada vez 
maior do plantio de soja na 
safra convencional e do mi-
lho durante a segunda safra 
ou safrinha. Contudo, no ciclo 
2020/21, alguns produtores fa-
rão testes de como o arroz se 
adapta na região na segunda 
safra, plantando depois de co-
lher a soja. O cultivo de arroz 
safrinha pode ser uma opção 
aos produtores rurais quando 
o preço do milho ou do ger-
gelim, semeados em segunda 
safra, estiverem em baixa.

O produtor Flávio Tie-
mann, que possui lavoura na 
região do Culuene, interior de 
Canarana, já foi um grande 
produtor de arroz no municí-
pio e, como muitos, foi dimi-
nuindo a área aos poucos. Em 
1978, ele chegou a plantar mais 
de 2,1 mil hectares e, durante 
21 anos, plantou arroz para se-
mente em parceria com uma 
sementeira, ganhando cerca 
de 15% a mais que o valor da 
praça. Quando essa parceria 
acabou, a área plantada di-
minuiu consideravelmente. 
“O arroz era difícil de vender, 
a gente levava muito calote e 
isso levou muitos produtores 
a deixarem de produzir. A soja 
foi entrando devagarinho”, 

complementa Tiemann. Na sa-
fra 2019/20, Tiemann plantou 
200 hectares de arroz na pri-
meira safra, junto com a soja, 
produzindo 7,2 mil sacas. “Não 
foi bom porque plantei um 
pouco tarde. Mas com novas 
tecnologias é possível produ-
zir em torno de 66 sacas por 

hectare. Se for um ano bom 
de tempo, pelo valor aplicado, 
o arroz sempre dá mais lucro 
que a soja. Teve uns anos difí-
ceis, como em 2006, em que 
quase todo mundo parou de 
plantar arroz, mas outro ano 
em que a soja estava R$17,00, 
eu vendi arroz a R$42,00, ou 

DA REPORTAGEM

De acordo com o Bole-
tim Mensal de Contratos de 
Partilha de Produção, divul-
gado pela empresa Pré-Sal 
Petróleo (PPSA), o excedente 
em óleo da União no regime 
de partilha de produção au-
mentou 74% em outubro, em 
relação a setembro, com mé-
dia diária de 7 mil barris de pe-
tróleo. Deste total, 4 mil bar-
ris de petróleo por dia (BPD) 
foram produzidos na Área de 
Desenvolvimento de Mero, 3 
mil BPD em Entorno de Sapi-
nhoá e 40,7 BPD em Sudoeste 
de Tartaruga Verde.

A Pré-Sal Petróleo é uma 
empresa vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia. Sua 
missão é gerir os contratos de 
partilha de produção, repre-
sentar a União nos Acordos 
de Individualização da Produ-
ção e comercializar o petróleo 
e gás do governo federal. A 
PPSA é gestora de 17 contratos 
de partilha de produção. Esse 
regime vigora no Polígono do 
Pré-Sal e em áreas estratégi-
cas, como as Bacias de Cam-
pos e Santos, desde 2010.

Na avaliação da PPSA, 
o aumento registrado do ex-
cedente em óleo da União foi 
resultado da retomada das ati-
vidades da área de desenvolvi-
mento de Mero, após paradas 
programadas para troca de 
uma linha de oito polegadas 
para uma de seis polegadas. 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Mesmo com poucos ne-
gócios efetivos, o mercado de 
bovinocultura de corte apre-
sentou quedas significativas 
no comparativo semanal. O 

Desde o início da série históri-
ca, em 2017, a União acumula 
7,2 milhões de barris de petró-
leo. Em outubro, a produção 
total de petróleo teve média 

DA REPORTAGEM

Dezenas de produto-
res rurais da região da Porta 
Amazônia, localizada na divi-
sa de Confresa, Santa Terezi-
nha e Vila Rica, no Norte Ara-
guaia, decidiram trancar o 
trânsito na BR-158 na última 
segunda (14). O ato ocorreu 
após uma nova decisão judi-
cial que deu prazo de 48 ho-
ras para os produtores rurais 
desocuparem a área.

A atual situação teve 
início após uma decisão do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, que na última se-
mana anulou a decisão do 
Juiz Ivan Lucio Amarante da 
2ª Vara da Comarca de Vila 
Rica, que havia suspendi-
do por um prazo de 60 dias 
uma Carta Precatória Cível 
emitida pelo Juízo da 3° Vara 
de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca de São 
Paulo, tendo como objeto a 
citada área de terra na região 

da Porta Amazônia.
O caso não é o primeiro 

ocorrido na região. Em 2012, 
dezenas de produtores rurais 
foram retirados de uma área 
na Gleba Suiá Missu, conhe-
cida como Posto da Mata, 
porque a mesma pertencia 
a uma reserva indígena. No 
caso da Porta Amazônia, a 
parte interessada é uma em-
presa de sociedade anônima.

O presidente da 27ª 
Subsecção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, regio-
nal Norte Araguaia com sede 
em Vila Rica, Sergio Roberto 
Junqueira Zoccoli Filho, disse 
que se caso o TJMT não mo-
dificar a decisão, está previs-
to um caos, pois os produ-
tores não são acampados e 
sim produtores rurais, com 
grande produção de animais 
e grãos. Ele citou que a deci-
são deve ser cumprida, mas 
o questionamento é sobre 
como a decisão está sendo 
cumprida.

Relatório mostra cerca de 7 mil barris ao dia a mais que o esperado

Produtores rurais trancaram a BR-158 em protesto

OUTUBRO

Excedente de óleo do pré-sal
chega a 74% na produção

PECUÁRIA

Preço da arroba do boi e vaca
gorda cai mais de 2% em MT

NORTE ARAGUAIA

Produtores bloqueiam 
BR-158 e temem por 
uma nova Suiá Missu

Foto: DivulGAção

Foto: ráDio ElDorADo.

boi gordo teve decréscimo de 
-2,09% e encerrou na média 
de R$ 251,58/@ a semana pas-
sada. Enquanto isso, a vaca 
gorda caiu 2,37% e terminou 
cotada a R$ 242,09/@. O levan-
tamento foi divulgado, ontem, 
pelo Instituto Mato-grossense 

diária de 44 mil barris nos três 
contratos, sendo 27 mil BPD 
na Área de Desenvolvimento 
de Mero, 6 mil BPD em Entor-
no de Sapinhoá e 11 mil BPD 

em Sudoeste de Tartaruga 
Verde. Desde 2017, a produção 
acumulada dos três contratos 
alcança 44,9 milhões de barris 
de petróleo.

de Economia Agropecuária 
(Imea), no boletim semanal 
da pecuária.

No mercado de repo-
sição, o bezerro de ano no-
vamente apresentou alta, a 
média fechou em R$ 2.526,54/
cabeça, acréscimo de 1,45% 

em relação à semana passa-
da. Com o mercado pouco de-
mandado, o equivalente físico 
do atacado fechou a semana 
passada em queda e a média 
cotada a R$ 236,25/@, recuo 
de 0,12% no comparativo se-
manal.

seja, três vezes o valor da soja”, 
relata. Na safra 2020/21, Flávio 
fará um experimento em 20 
hectares de arroz na segunda 
safra. “Esse ano vou plantar 
um pouco na safrinha, uns 20 
hectares para fazer um teste. 
Em vez de milho, fazer arroz 
safrinha”, explicou.
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VALQUIRIA TEIXEIRA LEMOS (BSW TORNEARIA E 
SOLDA) - CNPJ: 35.724.698/0001-72, localizado na RUA 
DOS JACARANDÁS Esq. RUA DOS ANTÚRIOS, N° 
2560 - Bairro: DIST. BOA ESPERANCA, do município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a alteração da Razão Social, de Mecânica 
Betinho Eireli com CNPJ nº 12.060.328/0001-82 para VAL-
QUIRIA TEIXEIRA LEMOS (BSW TORNEARIA E SOLDA), 
com CNPJ: 35.724.698/0001-72, do Processo Ambiental 
SAMA/Sorriso-MT n° 2014/01018; não foi determinado 
EIA-RIMA.

CLEIDI DE LIMA ALVES ZANARDI, CNPJ: 
26.430.310/0001-30, torna público que requereu Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para 
a atividade “Fabricação de móveis com predominância de 
madeira”, situado à Av. Periférica Quadra 05 lote 10, Bairro 
ZR001, Matupá-MT.

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS SANTO ANTONIO 
EIRELI – EPP com CNPJ No. 15.099.401/0001-18 e Ins-
crição estadual No.  13.002.228-4 com sede empresarial 
RUA DAS SAMAMBAIAS, Nº 2.496 SETOR INDUSTRIAL 
SUL, SINOP-MT, Torna público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade de Beneficia-
mento de Madeiras. Não EIA/RIMA

ARMAZENS GERAIS JARAGUA LTDA – EPP, CNPJ: 
06.173.862/0001-00. Torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR/
PG, a Ampliação do Licenciamento Ambiental (LP, LI) e 
Renovação da (LO), de um Armazém Grãos no Município 
de Porto dos Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA.. 
(ECO D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

FLAVIO KRZYZANSKI, CPF: 395.991.910-72, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos para irrigação por pivô central, na Fazenda PAI 
JOSÉ, zona rural do município de Ipiranga do Norte - MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

SANDRO ALVES CAMELO, CNPJ: 13.341.167/0001-68, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Manutenção e re-
paração de motocicletas e motonetas”, situado à Av. Dep. 
Sebastião Alves Junior, nº 220, Bairro ZI-001, Matupá-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 069/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna Público para conhecimento dos interes-
sados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do 
dia 05 de Janeiro de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro 
– Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
069/2020, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
TABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉC-
NICA CONTÁBIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, tipo “menor preço global”, conforme 
condições e especificações constantes neste edital e 
seus anexos. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento 
de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, 
Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-
-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.
com.

Vera – MT, 16 de dezembro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
TOMADA DE PREÇOS 005/2020, que tem por objeto Contratação de 
empresa de especializada para construção e instalação de subestação 
de energia elétrica, que deverá ser edificado no Aeroporto Municipal, teve 
como vencedora a empresa: MT LED MATERIAIS ELETRIÇOS E 
CONSTRUÇÃO LTDA, com o valor total de R$ 39.998,15 (trinta e nove mil 
e novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 16 de dezembro de 2020.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 16 de Dezembro 2020, com início às 
08:30, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais hidráulicos, cimento e grama, para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. Das quais foram vencedoras 
as empresas: Item 206738, GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 10.956.025/0001-17 no valor de R$ 477.040,00; 
Item 176581, ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME 
inscrita no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 
25.575,00; Itens 171969, 820196, 833800, 833801, 834109, 834114, 
834115, 834116, 834117, 834118, 834119, 834120, 834121, 834142, 
834149, 834156, 834157, 834170, 834175, 834280, 834300, 838518, 
838519, R J M COMERCIAL EIRELI – ME inscrita no CNPJ sob o número 
20.771.901/0001-94 no valor de R$ 134.213,20; Itens 834113, 834122, 
834123, 834128, 834129, 834131, 834132, 834133, 834134, 834135, 
834136, 834137, 834143, 834145, 834146, 834147, 834148, 834152, 
834154, 834164, 834171, 834181, 834406, T R DA COSTA LEITE LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 34.703.826/0001-39 no valor de R$ 
35.729,14; Itens 834138, 834139, 834140, 834141, 834144, 834150, 
834158, 834165, 834166, 834167, 834168, 834169, 834173, 834174, 
834279, 838510, 838517, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA -  ME inscr i ta  no CNPJ sob o número 
00.226.324/0001-42 no valor de R$ 10.467,60; Itens 838514, GATIVA 
CONSTRUÇÕES EIRELI  inscr i ta  no CNPJ sob o número 
24.528.636/0001-79 no valor de R$ 45.960,00.
Nova Mutum - MT, 16 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 122/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Dezembro 2020, com 
início às 14:10, tendo como objeto registro de preços para futura/eventual 
aquisição de máquinas de lavar louça com serviço de instalação, 
treinamento e manutenção fornecidos pela empresa contratada e 
materiais utilizados nas lavagens e esguichos para lavagem pesada de 
utensílios de cozinha das quais foram vencedoras as empresas: Item 
838500, DEL PIANO IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 37.521.399/0001-
66 no valor de R$ 62.000,00; Item 830782, GAMA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o número 
18.255.981/0001-83 no valor de R$ 87.500,00. Não houve manifestação 
de recursos. Nova Mutum - MT, 15 de Dezembro de 2020. 

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Dezembro 2020, com 
início às 09:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais para higienização e acessórios atendendo as 
necessidades das escolas e departamentos que irão operar 
presencialmente durante a pandemia de covid-19. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 838441, 838442, GRAFICA DO PRETO 
LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 03.750.414/0001-26 no valor 
de R$ 99.525,00; Itens 837735, 838080, AHS COMERCIO E SERVIÇOS 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
37.152.127/0001-36 no valor de R$ 263.190,00. Não houve interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 15 de Dezembro de 2020.

PregoeiroPregoeiros

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 
92/2020 TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COPA, COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA: RICARDO VICENTE 
SOHN CNPJ/CPF Nº 08.117.493/0001-56 ITENS VENCEDORA - 843792 - R$14,42, - 842148 - R$8,90, - 842150 
- R$2,70, - 843757 - R$4,99, - 842152 - R$14,40, - 842550 - R$6,98, - 838686 - R$5,70, - 843762 - R$3,39, - 
843764 - R$2,70, - 843793 - R$4,33, - 845082 - R$21,99, - 842207 - R$5,70, - 843797 - R$23,60, - 843799 - 
R$6,85, - 843800 - R$3,90, - 843802 - R$4,94, - 842252 - R$2,60, - 842263 - R$3,45, - 842266 - R$8,80, - 844081 - 
R$38,00, - 844080 - R$38,00, - 844079 - R$8,79, - 835076 - R$19,49, - 843817 - R$2,60, - 843816 - R$2,90, - 
843820 - R$23,99, - 843821 - R$22,49, - 843829 - R$19,79, - 843830 - R$15,40, - 842295 - R$16,80, - 842300 - 
R$3,90, - 842318 - R$2,80, - 843832 - R$7,84, - 843833 - R$7,84, - 844117 - R$3,88, - 843835 - R$4,50, - 843838 - 
R$30,70, - 843839 - R$30,70, - 843842 - R$32,40, - 844131 - R$18,50, - 843844 - R$99,90, - 843843 - R$99,90, - 
844082 - R$5,74, - 844939 - R$2,99, - 843847 - R$7,10, - 835040 - R$2,60, - 844768 - R$16,15, - 843859 - R$3,90, 
- 843860 - R$1,49, - 835092 - R$6,09, - 835097 - R$5,94, - 836060 - R$15,90, - 835101 - R$5,19, - 843864 - 
R$11,50, - 842353 - R$3,19, - 842355 - R$1,84, - 842354 - R$0,94, - 842358 - R$15,90, - 843878 - R$5,84, - 
843879 - R$3,00, - 843880 - R$7,68, - 843883 - R$5,34, - 845084 - R$13,89, - 843889 - R$2,94, - 844944 - R$2,85, 
- 843890 - R$3,68, - 844945 - R$2,85, - 843894 - R$9,00, - 843895 - R$9,00, - 844947 - R$6,00, - 843900 - R$2,55, 
- 844014 - R$2,60, - 844013 - R$7,32, - 844017 - R$2,79, - 844019 - R$7,40, - 835055 - R$11,90, - 844088 - 
R$92,00, - 844091 - R$91,00, - 844393 - R$2,70, - 842538 - R$1,17, - 844396 - R$3,74, - 844045 - R$6,15, - 
842556 - R$10,70, VALOR TOTAL R$ R$545.185,57; EMPRESA VENCEDORA: COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - COOPERRISO CNPJ/CPF Nº 26.898.986/0001-52 
ITENS VENCEDORA - 838684 - R$3,00, - 842151 - R$2,70, - 842223 - R$4,10, - 842226 - R$4,20, - 842230 - 
R$2,50, - 842240 - R$2,30, - 842323 - R$2,70, - 842359 - R$6,90, - 844093 - R$3,25, - 843891 - R$2,70, - 843892 - 
R$6,40, - 843893 - R$4,90, - 842462 - R$6,90, - 842478 - R$1,60, - 843898 - R$4,10, - 842480 - R$4,20, - 844009 - 
R$4,30, - 842525 - R$4,50, - 842536 - R$7,20, - 835053 - R$3,00, - 838683 - R$4,00, VALOR TOTAL R$ 
R$159.214,90; EMPRESA VENCEDORA: J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 11.073.488/0001-
01 ITENS VENCEDORA - 844071 - R$2,90, - 843761 - R$13,12, - 844073 - R$3,30, - 843806 - R$1,98, - 843808 - 
R$5,25, - 840678 - R$4,45, - 843836 - R$15,38, - 844125 - R$200,45, - 844124 - R$2,99, - 844047 - R$3,39, - 
844764 - R$1,76, - 840672 - R$0,54, - 844765 - R$7,00, - 844757 - R$10,44, - 844758 - R$6,39, - 843856 - R$3,14, 
- 844167 - R$14,84, - 844166 - R$2,88, - 844051 - R$48,55, - 844054 - R$4,14, - 843881 - R$12,72, - 843888 - 
R$3,78, - 844149 - R$14,95, - 844146 - R$16,94, - 844143 - R$24,80, - 842533 - R$7,95, - 844020 - R$7,18, - 
844136 - R$23,60, - 844138 - R$6,85, - 844395 - R$4,99, VALOR TOTAL R$ R$320.730,20; EMPRESA 
VENCEDORA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43 ITENS VENCEDORA - 
844937 - R$2,20, - 842155 - R$4,45, - 843758 - R$9,10, - 841801 - R$31,10, - 835961 - R$66,50, - 843787 - 
R$11,80, - 843794 - R$17,90, - 843795 - R$4,10, - 843796 - R$7,15, - 843798 - R$4,74, - 842551 - R$18,50, - 
835034 - R$3,40, - 844735 - R$3,00, - 842267 - R$3,99, - 843809 - R$16,00, - 843810 - R$19,50, - 836287 - 
R$7,00, - 843818 - R$39,90, - 843819 - R$29,20, - 843823 - R$27,40, - 843824 - R$21,00, - 842280 - R$27,00, - 
843826 - R$34,50, - 842282 - R$28,90, - 842287 - R$26,10, - 843827 - R$39,99, - 843828 - R$19,80, - 843841 - 
R$7,15, - 843845 - R$71,60, - 844118 - R$62,00, - 844398 - R$10,80, - 844122 - R$2,95, - 843848 - R$12,30, - 
844404 - R$15,09, - 844169 - R$24,50, - 843852 - R$6,70, - 843857 - R$14,60, - 844952 - R$2,15, - 843861 - 
R$5,20, - 843862 - R$4,60, - 843865 - R$45,50, - 843871 - R$8,10, - 843873 - R$8,20, - 844151 - R$3,40, - 843876 
- R$3,40, - 843877 - R$7,90, - 844940 - R$9,00, - 844941 - R$10,65, - 845085 - R$20,40, - 843886 - R$7,80, - 
843887 - R$2,39, - 843897 - R$21,90, - 844949 - R$19,75, - 835129 - R$2,00, - 843902 - R$17,90, - 843834 - 
R$9,60, - 843903 - R$12,00, - 844085 - R$9,20, - 844144 - R$5,80, - 844018 - R$1,53, - 844089 - R$110,00, - 
842534 - R$20,00, - 844041 - R$7,55, - 844139 - R$16,20, - 844066 - R$8,79, - 844067 - R$11,00, - 844394 - 
R$8,20, - 842541 - R$6,20, - 844044 - R$31,00, VALOR TOTAL R$ R$633.540,43; EMPRESA VENCEDORA: 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 01.020.470/0001-80 ITENS VENCEDORA - 
842153 - R$11,40, - 843759 - R$6,60, - 843760 - R$3,50, - 843763 - R$27,00, - 843788 - R$10,30, - 843789 - 
R$7,70, - 844938 - R$3,75, - 844116 - R$2,00, - 843814 - R$1,55, - 843815 - R$1,60, - 835080 - R$37,00, - 843822 
- R$33,40, - 842292 - R$28,15, - 843831 - R$16,00, - 843837 - R$65,00, - 843840 - R$13,70, - 835039 - R$4,00, - 
844130 - R$18,50, - 844129 - R$58,70, - 835085 - R$3,85, - 844399 - R$8,70, - 844119 - R$3,05, - 844120 - 
R$3,37, - 844121 - R$3,60, - 842332 - R$9,70, - 843849 - R$2,72, - 843850 - R$13,50, - 843851 - R$6,60, - 843846 
- R$88,00, - 843853 - R$8,00, - 843854 - R$2,57, - 843855 - R$1,50, - 844752 - R$17,00, - 842336 - R$5,40, - 
835099 - R$7,00, - 843872 - R$15,80, - 843874 - R$18,00, - 844094 - R$6,10, - 843882 - R$21,15, - 843884 - 
R$4,10, - 842414 - R$5,60, - 839934 - R$6,40, - 844942 - R$4,35, - 844943 - R$4,02, - 844011 - R$35,50, - 843896 
- R$8,60, - 843899 - R$8,17, - 835132 - R$1,50, - 842486 - R$4,05, - 844008 - R$9,20, - 844951 - R$6,00, - 844012 
- R$9,10, - 844015 - R$1,90, - 844016 - R$2,50, - 844090 - R$93,00, - 835138 - R$34,50, - 844392 - R$16,95, - 
844042 - R$9,90, - 844046 - R$94,00, - 844043 - R$2,90, VALOR TOTAL R$ R$527.848,68; EMPRESA 
VENCEDORA: HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 838842 - R$7,00, - 
844072 - R$16,50, - 844755 - R$5,20, - 844401 - R$2,30, - 844402 - R$1,65, - 841042 - R$1,12, - 844168 - R$1,50, 
- 844165 - R$3,20, - 844058 - R$38,90, - 844064 - R$20,00, - 844759 - R$1,89, - 840670 - R$65,00, - 844070 - 
R$25,50, VALOR TOTAL R$ R$117.313,70; EMPRESA VENCEDORA: N CARRER EIRELI CNPJ/CPF Nº 
33.105.231/0001-19 ITENS VENCEDORA - 836341 - R$4,93, - 844048 - R$2,22, - 844763 - R$5,90, - 844049 - 
R$3,95, - 844403 - R$3,70, - 844405 - R$7,20, - 844150 - R$22,00, - 844059 - R$2,45, - 844142 - R$3,00, - 844137 
- R$12,00, - 844135 - R$9,60, - 844134 - R$8,60, VALOR TOTAL R$ R$21.668,00; EMPRESA VENCEDORA: 
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 15.392.562/0001-03 ITENS VENCEDORA - 844074 - R$2,53, - 
844075 - R$14,50, - 844076 - R$13,00, - 844077 - R$10,00, - 844078 - R$10,00, - 844397 - R$8,50, - 844400 - 
R$5,20, - 844406 - R$5,40, - 844407 - R$5,40, - 844050 - R$2,20, - 844147 - R$15,30, - 844060 - R$5,10, - 844061 
- R$3,70, - 844145 - R$3,00, - 844062 - R$9,85, - 844063 - R$12,25, - 844141 - R$1,00, - 844140 - R$12,49, - 
844133 - R$5,30, VALOR TOTAL R$ R$23.876,00; EMPRESA VENCEDORA: PERIN DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 36.445.779/0001-04 ITENS VENCEDORA - 836051 - R$24,90, - 835095 - 
R$2,75, - 844104 - R$75,90, - 843863 - R$9,90, - 844083 - R$12,90, - 843901 - R$82,50, - 844010 - R$6,80, - 
844086 - R$11,50, - 844087 - R$12,45, VALOR TOTAL R$ R$180.382,50. VALOR TOTAL GERAL 
R$2.529.759,98.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Percentual de casos de Covid-19
fica em 0,11%, afirma diretor
DA REPORTAGEM

Apesar da pandemia 
de Covid-19, a Fórmula 1 
conseguiu viabilizar a rea-
lização do campeonato de 
2020 e registrou dados po-
sitivos no controle do vírus, 
registrando 0,11% de casos 
positivos entre os quase 85 
mil testes feitos entre julho 
e dezembro. Diretor esporti-
vo da categoria, Ross Brawn 
destacou o feito que, para 
ele, comprovou o sucesso 
dos esforços da F1 ao longo 
dos últimos meses.

“Este foi um ano notá-
vel, mesmo com a pande-
mia de Covid-19 tornando a 
vida um desafio para todos 
no mundo. Sermos capazes 
de completar um campeo-
nato de 17 corridas foi prova 
da engenhosidade de mui-
tas pessoas brilhantes que 
trabalham nesse esporte. As 
regras foram difíceis, mas 
necessárias. Essa é uma es-
tatística impressionante e 
prova de que o sistema da 
biosfera funcionou”, disse 
Brawn.

Ao todo, foram regis-
trados 92 casos positivos de 
coronavírus ao longo dos úl-
timos cinco meses, incluin-
do os de Sergio Pérez e Lan-
ce Stroll, da Racing Point; os 
funcionários da Mercedes 
no GP de Eifel, em outubro; 
o chefe da Williams, Simon 
Roberts e o diretor-esporti-
vo da RBR, Jonathan Whe-
atley e, mais recentemente, 

Lewis Hamilton, da Merce-
des. O pico de casos se deu 
na semana do GP de Por-
tugal, realizado em 25 de 
outubro, no qual 17 pessoas 
testaram positivo para a Co-
vid-19. O número permane-
ceu alto na prova seguinte, 
no GP da Emilia-Romagna, 
em 1º de novembro, quando 
outros 16 casos entraram na 
contagem.

A pandemia do coro-
navírus, que irrompeu em 
março deste ano, adiou o 
retorno da F1 em 2020; o GP 
da Austrália, marcado para 
15 de março, foi cancelado 
depois que um funcionário 
da McLaren testou positivo 
para a Covid-19 e a equipe 
decidiu se retirar da prova. 
O campeonato só teria iní-
cio quatro meses depois, 
em 5 de julho, com o GP da 
Áustria.

Seguindo o exemplo 
de outros esportes, a F1 
adotou uma série de medi-
das para evitar a transmis-
são do vírus nos circuitos: a 
ausência de público - que 
retornou entre os GPs da 
Toscana e Portugal -, o uso 
obrigatório de máscaras, a 
adoção do distanciamento 
social e a mudança de pro-
tocolos pré e pós-corridas, 
incluindo a realização de 
entrevistas e coletivas.

Embora a regra tenha 
sido burlada no início do 
campeonato por Valtteri 
Bottas e Charles Leclerc, a 
formação de bolhas entre 

Foto: Peter Fox

Circuito de Spielberg, GP da Áustria 2020 

FÓRMULA 1. Categoria adotou uma série de medidas que visam a prevenção do coronavírus

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro vive em eter-
no looping na Série B. Ganha 
um jogo, mas dificilmente 
dois em sequência. Desta 
vez, o time que superou o Vi-
tória, no Barradão, na sexta, 
não saiu do 1 a 1 com o CSA, 
no Independência, e - nova-
mente - perdeu a chance de 
mudar de vez o foco para a 
parte de cima da tabela.

Contra o CSA, foi man-
tida uma estrutura de time 
que vinha dando certo, mas o 
rendimento esteve longe de 
ser próximo do ideal. Não ti-
nha profundidade com os la-
terais, os volantes ocupavam 
espaços errados no meio, e 
os zagueiros “batiam cabeça” 
em excesso – assim foi no gol 
do CSA. No primeiro tempo, 
Filipe Machado e Rafael Sobis 
eram representantes únicos 
da lucidez que se espera de 
um time que precisa, a qual-
quer custo, vencer seus jo-
gos. William Pottker em nada 
acrescentou. No intervalo, 
o atacante foi substituído, 
assim como Jadson. Arthur 
Caíke e Giovanni entraram. O 
primeiro não conseguiu mu-

dar o patamar ofensivo, mas 
o segundo, sim. Mostrou que 
tem passe diferenciado e que 
agrega também em finaliza-
ções. No rebote de uma de-
las, Sobis empatou.

Mas a virada esbarrou 
em um problema crônico do 
Cruzeiro de 2020: a dificulda-
de de criação. Assustou em 
mais um chute de Giovanni, 
fez um abafa final, mas sem 
qualidade. Se não fosse Fábio 
(por duas vezes), Felipão co-
nheceria a segunda derrota 
na também segunda passa-
gem pela Toca. E por um ou-
tro problema que se repete: 
a lentidão na recomposição 
(em um dos casos, especifi-
camente, com Jadsom Silva 
e Giovanni).

Felipão fez crescer jo-
gadores e tem encontrado 
boas alternativas para o time, 
como Ramon ao lado de Ma-
noel, Adriano como volante, 
e Machado um pouco mais 
adiantado. O time é, indiscu-
tivelmente, melhor do que 
foi sob o comando de Ender-
son Moreira e Ney Franco. 
Está longe de ser perfeito, 
mas melhorou técnica, tática 
e psicologicamente.

SÉRIE B

Instabilidade é obstáculo 
para Felipão no Cruzeiro

cada equipe também ga-
rantiu a proteção no de-
correr do campeonato. Em 
Nurburgring, por exemplo, 
Lewis Hamilton e Bottas 
chegaram ser confinados 
em seus quartos depois que 
dois funcionários da Merce-
des testaram positivo para a 
Covid-19.

“Esse é um exemplo de 
como a F1 em tempos de 

crise se reúne como uma 
família. Estou muito orgu-
lhoso do que todos foram 
capazes de fazer este ano, 
porque parecia uma tare-
fa quase impossível. Não 
vamos entrar no próximo 
ano como se tudo tivesse 
acabado. Teremos que con-
tinuar com o que apren-
demos este ano, porque as 
vacinas só farão efeito em 

DA REPORTAGEM

A CBF divulgou a tabela 
básica da Copa Verde 2020, 
que começa a partir do dia 
20 de janeiro de 2021, com 
previsão de término para 24 
de fevereiro. Os representan-
tes mato-grossenses serão 
Cuiabá, Luverdense e Sinop. 
Antes, o Operário-VG estava 
credenciado como 3º repre-
sentante de Mato Grosso, 
em comunicado oficial no 
próprio site da CBF, por ser 
o vice-campeão estadual em 
2019.

Porém, com as desis-
tências de três times de ou-
tros estados (Goiás, Rio Bran-
co-AC e São Raimundo-PA), 
e com os critérios e classifi-
cação, a vaga caiu no colo do 
Sinop, através dos indicados 
pelo Ranking Nacional de 
Clubes. O Galo do Norte está 
no 81º lugar, sendo o tercei-
ro melhor colocado de Mato 
Grosso.

“O primeiro critério de 
disputa da Copa Verde é ser 

campeão de cada um dos 
12 estados que disputam a 
competição. Após o preen-
chimento destas vagas, o se-
gundo critério estabelecido 
pela CBF é conceder 6 vagas 
aos melhores ranqueados, 
que não foram campeões em 
seus estados. Sendo assim, 
Luverdense (40) e Sinop (81) 
entram diretamente na com-
petição pelo critério 2”, expli-
cou a FMF.

Como a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMF) tem direito no máximo 
de três vagas no certame, a 
CBF confirmou o Sinop pelo 

Sinop precisará passar pelo Águia Negra
para chegar às oitavas

COPA VERDE 2020

CBF confirma Sinop no lugar do 
Operário; entenda a mudança

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
DA REPORTAGEM

Rogério Ceni deu a faixa 
de capitão, Gabigol fez come-
moração, a torcida se mobili-
zou em enquetes na internet, 
mas o Flamengo segue firme 
em seu posicionamento a 
respeito de Diego Alves. Ape-
sar dos apelos, a diretoria não 
trabalha com a possibilidade 
de uma nova proposta para 
renovação do contrato que 
se encerra no dia 31 de de-
zembro.

O discurso dos respon-
sáveis pelo administrativo do 
clube é de que é preciso ter 
mente corporativa e seguir o 
indicado pelo departamen-
to financeiro. O Flamengo 
oferece um aumento de 10% 
do salário atual por um ano a 

Diego Alves, que já recusou e 
reafirmou o acerto firmado 
com Bruno Spindel em 24 de 
outubro.

Em reunião na véspera 
do empate por 2 a 2 com o In-
ter, o diretor executivo deu o 
ok para um aumento de 30% 
que seria colocado em práti-
ca já em novembro e duração 
até o fim de 2022. Os termos 
foram reprovados pelo finan-
ceiro com o aval de Rodolfo 
Landim. O próprio presiden-
te, o vice de finanças, Rodri-
go Tostes, e o vice de relações 
externas, BAP, formularam a 
oferta apresentada em no-
vembro. A argumentação é 
de que a conversa com o di-
retor executivo não entra em 
pauta por não ter cumprido 
todos os processos adminis-

SEM EFEITO

Flamengo segue irredutível
em proposta por Diego Alves

Diego Alves segue com futuro indefinido
trativos do clube.

Nos bastidores da Gá-
vea, as perguntas sobre a 
possibilidade de um reajuste 
maior são prontamente re-
batidas com “chance zero”. A 
percepção é de que Diego Al-
ves será um dos goleiros mais 
bem pagos do Brasil ao lado 
do corintiano Cássio. Diante 
do imbróglio, Diego Alves se-

ranqueamento, deixando o 
Operário de fora da Copa Ver-
de 2020. Além disso, o São 
Raimundo/RR preencheu a 
última vaga.

O Sinop estreia na 1ª fase 
– preliminar, em confronto 
único contra o Águia Negra-
-MS, no estádio Gigante do 
Norte, em Sinop. O vencedor 
enfrenta o Atlético-GO na 2ª 
fase. Cuiabá (campeão esta-
dual em 2019) e Luverdense 
(Ranking Nacional de Clubes) 
entram na 2ª fase – oitavas de 
final. Os jogos também serão 
únicos, com ambos jogando 
em casa.

gue normalmente sua rotina 
de atividades no Ninho do 
Urubu e tem somente mais 
dois jogos pelo Flamengo: 
domingo, diante do Bahia, e 
dia 26, contra o Fortaleza, no 
Castelão. O goleiro tem re-
cebido sondagens de clubes 
do exterior e autorizou seu 
empresário, Eduardo Maluf, a 
ouvir propostas.

algum momento”, reforçou 
Ross Braawn. Um “banco de 
reservas” também foi for-
mado pela F1 em 2020 para 
possíveis casos entre pilo-
tos, mas apenas dois pilotos 
foram acionados. Entre eles, 
está Pietro Fittipaldi, que 
substituiu Romain Grosje-
an na Haas nas provas de 
Sakhir e Abu Dhabi após o 
acidente do francês no GP 

do Barein. Jack Aitken, por 
sua vez, ficou no lugar de 
George Russell na Williams 
quando o britânico assumiu 
o carro de Lewis Hamilton 
em Sakhir - embora Stoffel 
Vandoorne fosse o reserva 
da Mercedes. Pérez e Stroll 
foram substituídos por Nico 
Hulkenberg nas provas da 
Inglaterra, no GP dos 70 
Anos e em Eifel.

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

-A Águas de Sinop informa o reajuste tarifário dos serviços públicos 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Sinop a 
partir do dia 18 de janeiro de 2021, conforme Decisão Administrati-
va no Processo Regulatório nº 28/2020.

O reajuste será de 13,0205%, passando o valor da Tarifa Referen-
cial de Água (TRA) para R$/m³ 3,892 (três reais e oitocentos e 
noventa e dois milésimos por metro cúbico).

www.aguasdesinop.com.br
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DA REPORTAGEM

O radialista e cro-
nista esportivo Nilson 
Rachid morreu na terça 
(15) aos 68 anos, vítima 
do novo coronavírus em 
Rondonópolis. Ele deixa a 
mulher, três filhos e três 
netos. Conhecido como 
‘Canhão do rádio’, Nilson 
faria 69 no próximo dia 
20 de dezembro.

Por mais de 25 anos, 
Nilson trabalhou em di-
versos veículos de comu-
nicação, entre eles tele-
visões e principalmente 
rádio onde chamava 
atenção por sua marcan-
te voz grave e a forma 
irreverente como levava 
informações.

Ele quase sempre 
atuava falando do futebol 
profissional de Rondo-
nópolis, em especial, do 
União Esporte Clube, que 
prestou homenagens. 

Nilson fazia parte 
também do Rotary Club 
Rondonópolis, onde já foi 
presidente, e era mem-
bro da direção da Asso-
ciação Mato-Grossense 
dos Cronistas Esportivos 
(Amace).

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) reforça 
aos pais ou responsáveis pe-
los alunos matriculados em 
uma das 758 escolas da rede 
estadual de educação, que o 
prazo final para o processo 
de rematrícula para continui-
dade do biênio 2020/2021, en-
cerra-se nesta sexta-feira (18).

A ficha de matrícula de-
verá ser impressa pela Secre-

DA REPORTAGEM

Três adolescentes que 
estavam desaparecidos em 
Sorriso, há seis dias, foram 
localizados pela Polícia Civil 
em Sinop. 

A Delegacia de Polícia 
de Sorriso informou que foi 
comunicada do desapareci-
mento dos três adolescen-
tes na terça (8). 

Segundo as informa-
ções, os menores, sendo 
duas meninas de 12 anos e 
um menino de 16, eram ami-
gos e planejaram fugir de 

‘Canhão do rádio’, Nilson Rachid faria 69 no próximo domingo

RONDONÓPOLIS

Radialista esportivo morre
aos 68 anos vítima de Covid

REDE ESTADUAL

Processo de rematrícula
encerra nesta 6ª feira

NORTÃO

Três adolescentes fogem de casa 
e são encontrados 6 dias depois

Foto: Divulgação

casa.
Após a comunicação 

dos pais, o caso foi encami-
nhado à Divisão de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) da Delegacia de 
Sorriso, sendo iniciadas as 
investigações e lançadas as 
ocorrências no banco esta-
dual de pessoas desapare-
cidas.

De acordo com a polí-
cia, o desaparecimento dos 
adolescentes teve grande 
repercussão na cidade e, 
após dias de buscas, os in-
vestigadores localizaram os 

Matrícula para os atuais alunos só será efetivada quando 
validada pela unidade escolar

Foto: Divulgação

taria Escolar datada e assina-
da pelo diretor da instituição 
de ensino, pelo secretário 
escolar e pelo técnico da se-
cretaria escolar que realizou 
a matrícula. Todas as escolas 
receberam um documento 
orientativo com as diretrizes 
de biossegurança que de-
vem ser seguidas para evitar 
o contágio e propagação da 
Covid-19 durante atendimen-
to aos pais ou responsáveis 
no processo de matrícula.

Cientistas revelam como podemos
recuperar olfato após a Covid-19
DA REPORTAGEM

A perda do olfato não é 
um sintoma raro em infec-
ções virais. Além do SARS-
-CoV-2, outros coronavírus, 
rinovírus e vírus da gripe 
também podem provocá-lo.

Recentemente, os cien-
tistas britânicos comprova-
ram que a ausência dura-
doura de olfato pode levar a 
estresse emocional e ainda a 
perturbações mentais, publi-
cando os resultados do estu-
do no site MedRxiv. 

Na pesquisa participa-
ram cerca de nove mil pes-
soas afetadas pelo problema, 
membros de um grupo no 
Facebook criado pela organi-
zação de caridade AbScent, 
a Sociedade Britânica de 
Otorrinolaringologia (ENT) e 
a Sociedade de Rinologia Bri-
tânica.

O olfato é um dos cinco 
sentidos básicos que liga o 
ser humano ao ambiente, a 
outras pessoas e a seu corpo. 

Os autores da pesquisa 
estabeleceram que todos os 
pacientes com perda do ol-
fato e paladar começaram a 
ter sensações de solidão, de 
distância social e individual 
e também de irrealidade de 
tudo o que acontece à volta.

A maioria dos entrevis-
tados notou ter dificuldades 
com o reconhecimento de 
cheiros e sabores. O mais 
difícil para muitos é o desa-
parecimento das sensações 
habituais. Eles também refe-
rem falta de empatia e apoio 

por parte dos parentes, que 
acham estes sintomas insig-
nificantes. 

Além do mais, a comida 
deixou de dar prazer. Por isso, 
o seu comportamento ali-
mentar mudou: surgiu a apa-
tia em relação à comida ou, 
ao contrário, o consumo ex-
cessivo de comida gordurosa. 
Um outro aspecto importan-
te é a preocupação de não 
poder reconhecer o cheiro 
de fumaça ou outros cheiros 
tóxicos, não sendo capaz de 
evitar uma situação perigosa.

REMÉDIOS
EFICAZES
Um grande estudo re-

alizado em três hospitais na 
Bélgica apresentou provas 
de que, em caso de perda do 
olfato ligada à Covid-19, os 
remédios mais eficazes são 
o citrato de sódio e o treina-
mento de reconhecimento 
de cheiros. Já os sprays na-
sais, esteroides orais e hidra-
tação nasal não ajudam.

O citrato de sódio tem 
bons resultados no trata-
mento da disfunção olfativa 
provocada pelo vírus da gri-
pe. Segundo os cientistas, a 
impossibilidade de reconhe-
cer cheiros pode ser provo-
cada pelo fato de, nos vasos 
sanguíneos na área respon-
sável pelo olfato, se formarem 
microtrombos de cálcio. 

O citrato de sódio – ci-
trato de ácido de limão – dis-
solve as partículas de cálcio 
nos vasos, com estes se recu-
perando.

Foto: Divulgação

Perda de olfato e paladar provoca tendência a isolamento social

ALTERNATIVAS. Especialistas estão desenvolvendo métodos especiais de ‘treinamento’

Para recuperar a sensi-
bilidade do olfato danificado 
pelo coronavírus, os médicos 
recomendam ainda treinar 
o sistema olfativo, ou seja, 
aprender a reconhecer os 
cheiros de novo. 

Um dos métodos é ba-
seado na capacidade cere-
bral de compensar os danos 

menores. 
Os responsáveis por 

eles foram acionados para 
buscar os menores e depois 
se apresentaram na Delega-
cia de Polícia de Sorriso para 
as providências de praxe. As 
investigações seguem em 
andamento.

A polícia informou que 
o adulto que abrigar menor 
de idade que fugiu de casa, 
sem comunicar os respon-
sáveis ou autoridades, pode 
responder pelos crimes de 
induzimento de fuga ou 
subtração de incapaz. 

A comunicação de de-
saparecimento é realizada 
com o registro do boletim 
de ocorrência presencial-
mente na unidade policial, 
ou, por meio de registro na 
delegacia virtual.

A Polícia Civil atual-
mente possui o banco esta-
dual de pessoas desapareci-
das, que reúne informações 
sobre as ocorrências de de-
saparecimento, e possibilita 
que qualquer pessoa possa 
consultar e fornecer infor-
mações que possam auxiliar 
no deslinde dos casos.

do epitélio e do trato olfativo. 
Cientistas da Universidade 
de Dresden (Alemanha) efe-
tuaram um experimento em 
153 pacientes com perda do 
olfato parcial ou total devido 
ao vírus. 

Durante alguns meses, 
duas vezes por dia, os pacien-
tes cheiravam pelo menos 

quatro odores por 15 segun-
dos, tentando memorizá-los.

No kit de treinamento 
foram incluídos os cheiros de 
limão, rosa, lavanda, mel, eu-
calipto ou chocolate. 

Os cientistas avaliaram 
quantitativamente a sensibi-
lidade do olfato no início do 
estudo e depois de seis me-

ses de treinamento.
Revelou-se que o trei-

namento leva à recuperação 
das vias olfativas, constituí-
das por redes de neurônios. 

Este método demons-
trou a maior eficácia na faixa 
etária mais velha e entre os 
pacientes com perda do olfa-
to grave.
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Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil reais 
por mês e quer conhecer 
nossas taxas?
Ligue:

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora


