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Logística
precária
dificulta
escoamento

Baixada
Cuiabana
pelo olhar
infantil

Não é de hoje que a região 
conhecida como Norte 
Araguaia Xingu sofre com 
a falta de logística. A MT-
322 é um dos exemplos 
dessa realidade. A estrada 
foi inaugurada no início da 
década de 1960, mas – na 
opinião de quem depende 
dela – foi praticamente 
abandonada anos mais 
tarde.                        Página  - 4

Residente em Chapada dos 
Guimarães e aluna do Centro 
Educacional Sebastião Albernaz 
(CESA), a escritora Maria Helena 
Bressan de Souza, de apenas 10 
anos, está preparando a sua pri-
meira obra literária. ‘Um mundo 
de Aventuras’ conta uma série de 
pequenas histórias inspiradas no 
cotidiano, descobertas, transfor-
mações e aventuras pelo territó-
rio mato-grossense.       página  -8

Divulgação

Divulgação

SÃO PAULO

Projeto 
que duplica
rodovia será
refeito

O prefeito Roberto Dorner 
confirmou que o projeto para 
duplicação da MT-140, que liga 
Sinop a Santa Carmem, será 
refeito. O assunto foi tratado em 
audiência, no Palácio Paiaguás, 
com o governador Mauro Men-
des. Licitação chegou a ser aber-
ta para duplicação da rodovia, 
mas foi anulado em janeiro em 
decorrência da necessidade de 
adequações no projeto técnico 
de engenharia.

               Página - 3

José RobeRto gonçalves

Divulgação

Os consumidores mato-grossenses têm trocado a carne bovina por ovos, 
conforme dados da Associação Mato-grossense de Avicultura. O motivo é 
o aumento da carne no último ano – conforme reportagem publicada na 
página 4. De acordo com a entidade, o aumento nas vendas de ovos foi de 
6,8%., entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021.                               Página -7

Alta no preço da carne faz
consumo de ovos crescer 7%

REFLEXO

HOMEM MORRE
APÓS PNEU
DE TRATOR
EXPLODIR

TCE PEDE
LISTA DE
VACINADOS APÓS
DENÚNCIAS

PREÇO SOBE
ATÉ 38%
EM MENOS
DE UM ANO

7,5 MIL
MOTORISTAS
MULTADOS
EM JANEIRO

NOVA MUTUM ‘FURA-FILA’ CARNE BOVINA SINOP
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Antes de nos reunirmos sem perigo, temos 
ainda um longo trecho a percorrer

Em São Paulo, torcedores de futebol pro-
moveram grandes aglomerações na vitória 
do Palmeiras na Taça Libertadores da Amé-
rica. As autoridades, mesmo sabendo des-
ses planos com antecedência, nada fizeram 
para dispersar multidões sem máscaras, 
que aos gritos histéricos, esparramavam a 
covid pelas ruas da cidade.

Dois dias depois, outra cena de ajunta-
mento irresponsável aconteceu. Agora, um 
grupo de mais de 300 pessoas, também co-
memorando uma vitória, aglomerou-se em 
Brasília. Eram os deputados federais feste-
jando a eleição do Presidente da Câmara, 
Arthur Lira.

Havia uma grande diferença entre os 
dois grupos: o primeiro era formado por 
jovens, a maioria pobres e de baixa escola-
ridade, vestindo bermudas e camisetas de 
times.  O outro grupo – o dos 300 de Brasília, 
que deveriam ser exemplo para o País – em 
nada parecia com o primeiro. A maioria ti-
nha mais de 50 anos, vestia ternos bem cor-
tados e gravatas caras, tinha boa escolarida-
de e grande projeção social.

Daqui a 10 ou 15 dias veremos o resulta-
do da imprudência dos jovens torcedores 
do Palmeiras e dos austeros Deputados 
Federais. Além dos riscos de contraírem a 
doença a que se expuseram, podem cola-
borar com a disseminação do vírus no país. 
Antes de nos reunirmos sem perigo, temos 
ainda um longo trecho a percorrer. Primeiro 
vamos enfrentar a falta de vacinas, depois a 
lentidão na aplicação, em seguida aguardar 
a ação dela no corpo humano. Enquanto 
isso, no meu entender, não adianta insis-
tirmos na conscientização. Estas ações já 
estão exauridas e não fazem mais nenhum 
efeito. Depois de quase um ano de pande-
mia ninguém precisa ser lembrado do que 
deve fazer.

Para conter a doença até que a vacina 

atue, só nos resta a repressão. O poder pú-
blico não pode se omitir. Há necessidade de 
pôr as forças policiais nas ruas para cumprir 
os decretos. Muitos prefeitos assinam esses 
documentos para se eximirem de respon-
sabilidades formais, mas não fiscalizam sua 
aplicação para não contrariar parte da popu-
lação.

Dizem que pessoas normais aprendem 
com a própria experiência; os inteligen-
tes com a experiência alheia e os tolos não 
aprendem nunca.

Experiências alheias não nos faltam. O 
mais recente é o episódio de aglomeração 
que aconteceu em Manaus. Lá as autorida-
des decretaram o fechamento do comercio 
em final de dezembro, o povo não aceitou 
e fez o maior protesto nas tuas. Quinze dias 
depois estavam – e estamos porque o vírus 
se espalhou pelo país – pagando o preço da 
irresponsabilidade.

Também não aprendemos com o exem-
plo negativo da Europa, que nos antecedeu 
na doença e no repique dela. Ignoramos ain-
da as ações bem sucedidas da China no con-
trole da pandemia. Assim, imitamos o proce-
dimento errado da Europa e desmerecemos 
a ação acertada da China.

Sobre as experiências particulares é bom 
dizer que estamos entre os três estados com 
maior número de mortos por 100 mil habi-
tantes, só perdemos para o Amazonas e o 
Rio de Janeiro. Será que somos tolos a pon-
to de não aprendermos nem com a própria 
desdita?

Não há mais chance de conscientizar os 
negacionistas incivis. O que não entenderam 
em um ano de pandemia, nunca assimila-
rão.  Se as autoridades não acabarem com as 
aglomerações, vamos repetir a tragédia de 
Manaus.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁRIO E 
ESCRITOR

Reprimir ou conscientizar

Não é só a garantia...
vai sofrer na maioria dos incidentes, da ba-
teria e outros pequenos reparos.

Como fazer essa pesquisa? Simples: es-
colha os modelos dese-
jados (para evitar ter que 
refazer o trabalho filtre ao 
menos três opções possí-
veis de compra, de marcas 
diferentes) e visite algu-
mas assistências técnicas, 
apresentando suas esco-
lhas e consultando sobre 
a manutenção de cada 
uma. Questione sobre a 
disponibilidade de peças, 

qualidade, incidência de problemas e, claro, 
valores.

Essas informações serão suficientes para 
você perceber o que é ou não vantagem, 
afinal, além das questões envolvendo con-
figuração, custo de compra e garantia, você 
passa a saber o que vai enfrentar caso o dis-
positivo tenha que visitar uma assistência 
técnica.

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

Deixar de pesquisar sobre a disponibilidade de peças e custo 
de manutenção passa longe de ser uma boa ideia. Já vi celula-
res sendo “condenados” por falta de componentes simples e 
também pessoas tendo que esperar meses para que um item 
comprado na China chegasse ao Brasil para viabilizar a manu-
tenção do produto. Se arrepender, nessa hora, não vai ajudar a 
resolver o problema.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre marcas 
de produtos que são amplamente comercia-
lizadas e não contam com assistência auto-
rizada ou garantia. Exis-
tem outros fatores que 
devem ser levados em 
conta antes da decisão 
de compra ser tomada. 
Esses fatores, entre ou-
tras coisas, devem levar 
em consideração faci-
lidade de se conseguir 
peças e custo de manu-
tenção.

Eu sei, como sempre 
faço questão de dizer, que ninguém com-
pra um produto já pensando em um possí-
vel problema. É evidente que, ao comprar 
um item novo, pensamos justamente em 
ter tranquilidade. Mas nem sempre é o que 
acontece, e isso independe do valor do pro-
duto adquirido. Só para você ter uma ideia 
meu primeiro carro zero km foi justamente 
o único veículo que tive até hoje a andar de 
guincho, repetindo esse “passeio” por di-
versas vezes, além de me trazer custos exor-
bitantes com manutenções de problemas 
que sequer deveriam existir.

O que verificar, então, para evitar dores 
de cabeça? Como falei, devemos prever, ao 
menos, as manutenções mais corriqueiras. 
Falando, por exemplo, em telefones celula-
res, é fundamental saber o preço da substi-
tuição de uma tela, afinal, é o item que mais 

RENATO DE PAIVA PEREIRA 

A segunda e pavorosa onda de Covid-19 a assolar Ma-
naus derruba a tese da imunidade coletiva, mal denomi-
nada “de rebanho”, a que muitos se agarraram. Comprova, 
ainda, o poder da seleção natural darwiniana negada por 
criacionistas, muito encontradiços entre os que menospre-
zam a pandemia.

Estimava-se que três quartos da população manaua-
ra tivessem contraído o coronavírus Sars-CoV-2 na primeira 
investida. Como o atual repique veio mais forte e mortal, 
a ponto de bater recordes mundiais de taxa de infecção, 
multiplicam-se as hipóteses para explicá-lo —e nenhuma 
delas parece auspiciosa.

Uma: a estimativa sobre moradores imunizados pelo 
contágio estaria superestimada. Outra: ela seria correta, 
mas a imunidade conferida teria decaído com o tempo. 
Outra ainda: as defesas dos infectados não seriam capazes 
de protegê-los contra as mutações P.1 na capital amazo-
nense, dando espaço para uma vaga de reinfecções.

Preocupa mais a última possibilidade, porque suge-
re que a própria imunidade alcançada estaria exercendo a 
pressão seletiva em favor de mutações que permitam ao 
Sars-CoV-2 evadir-se de anticorpos. Charles Darwin explica. 
Má notícia para a esperança depositada nas vacinas dis-
poníveis, que de resto já tiveram constatada diminuição 
de eficácia contra variantes surgidas no Reino Unido e na 
África do Sul.

A Coronavac (Sinovac/Butantan) pode apresentar li-
geira vantagem, sendo composta por coronavírus inativa-
dos. Outros pedaços do patógeno, neste caso, ajudariam a 
desencadear a reação imune. Já as que usam tecnologia 
de mRNA (Pfizer/BioNTech e Moderna) podem ser modi-
ficadas em pouco tempo, talvez seis semanas, para agir 
contra as novas variantes. Contudo, são mais dispendiosas 
e exigem logística complexa.

Torna-se vantajoso para todo país, portanto, ter aces-
so a vários tipos de vacina e, assim, obter maior flexibilida-
de epidemiológica. O Brasil, por imprevidência do governo 
Jair Bolsonaro, só conta até março com dois produtos e 46 
milhões de doses, bastantes para imunizar meros 11% da 
população.

Nesse cenário, são compreensíveis —e até bem-vin-
das— as pressões políticas para apressar a aprovação de 
imunizantes, desde que, claro, não se sobreponham aos 
critérios de segurança e eficácia. Algumas conclusões se 
impõem nessa corrida das vacinas contra os mutantes e 
contra a escassez.

Nenhum país estará inteiramente seguro acumulan-
do imunizantes, porque podem surgir alhures variedades 
que os tornem obsoletos; vacinar rapidamente é importan-
te para diminuir oportunidades de o vírus sofrer mutações.

Por fim, na incerteza quantitativa e qualitativa sobre 
vacinas, máscaras, higiene e distanciamento social perma-
necem armas indispensáveis contra a pandemia renitente.

Editorial

Nova corrida

CARNAVAL
CANCELADO
O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que a 

decisão de suspender eventos durante o Car-
naval em razão da pandemia não se resume à 
proibição de festas em bares, boates e casas 
noturnas, mas também a eventos religiosos 
e “folia” em estabelecimentos informais. “A 
lei é para todos, sem diferenciação. Não tem 
Carnaval, não existe festa, não tem feriado. O 
período de Carnaval é normal. As festas reli-
giosas também precisam se enquadrar ao que 
determina a norma. Não vivendo no período 
de plena normalidade, todos estão submissos 
à lei”, disse.

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!

VÍTIMA DE
COVID-19
A mãe do senador Jayme Campos e do ex-

-governador do Estado, Julio Campos, Amália 
Curvo de Campos morreu aos 96 anos, vítima da 
Covid-19. O governador Mauro Mendes decretou 
luto de três dias, publicado no próximo Diário 
Oficial do Estado. Conforme comunicado do se-
nador, por conta da pandemia, não será realiza-
do velório. Um cortejo fúnebre saiu do Hospital 
Santa Rosa, em Cuiabá, para o Cemitério Central 
São Francisco, em Várzea Grande. Dona Amália 
deixa 10 filhos, 23 netos e 30 bisnetos.

Crédito: Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

O Brasil, por imprevidência do governo 
Jair Bolsonaro, só conta até março com 
dois produtos e 46 milhões de doses, 
bastantes para imunizar meros 11% da 
população

“ “ O condutor de uma moto Harley Davidson, laranja, perdeu o controle e 
caiu na BR-163, na altura do km 760, em Sorriso. Equipes de resgate estive-
ram no local e prestaram apoio no atendimento do motociclista, que foi en-
caminhado para o Hospital Regional. A moto seguia no sentido Sinop-Sorriso, 
quando passou por uma elevação no asfalto, perdeu o controle e caiu.  O pilo-
to sofreu ferimentos nos braços e nas pernas, mas não corria risco de morte. 
De acordo com o sargento BM Del Bel, o motociclista foi socorrido em estado 
consciente.
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tcE pede lista de vacinados 
após denúncias de ‘fura-fila’
DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE) e o Minis-
tério Público de Contas (MPC) 
recomendaram que o governo 
e as prefeituras dos 141 municí-
pios de MT cumpram a trans-
parência quanto aos Planos de 
Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19, com pu-
blicação de todas as informa-
ções nos respectivos portais de 
transparência, inclusive a lista 
de vacinados, para monitorar 
e evitar os chamados ‘fura-fila’ 
ou outras irregularidades.

No documento, o TCE e o 
MPC recomendaram que go-
verno e prefeituras divulguem 
todas as vacinações realizadas, 
disponibilizando listas conten-
do, no mínimo, a identificação 
do beneficiário pelo nome, 
dados que comprovem tratar-
-se do grupo prioritário, data e 
local da vacinação (1ª e 2ª do-
ses), especificando a unidade 
de vacina e nome do profissio-
nal de saúde responsável pela 
aplicação. De acordo com o 
documento, as notícias publi-
cadas na imprensa e denún-
cias de situações de pessoas 
que estariam sendo vacinadas 
mesmo não pertencendo ao 
grupo prioritário, os chamados 
‘fura-fila’, levaram os órgãos a 
fazer a recomendação.

Os órgãos recomenda-

ram ainda que o estado e mu-
nicípios divulguem, no prazo 
de 48 horas e com atualização 
diária, informações oficiais e 
precisas do quantitativo de 
vacinas recebidas do governo 
federal e distribuídas aos mu-
nicípios, no caso do estado, e 
o quantitativo de vacinas re-
cebidas do governo estadu-
al, no caso dos municípios. A 
recomendação também leva 
em consideração, o 1º Infor-
me Técnico do Ministério da 
Saúde sobre a Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Covid-19, que determina o 
registro da dose aplicada da 
vacina de forma nominal e 
individualizada, pelo número 
do CPF ou do Cartão Nacional 
de Saúde (CNS), a fim de pos-
sibilitar o acompanhamento 
das pessoas vacinadas, evitar 
duplicidade de vacinação, e 
monitorar a investigação de 
possíveis Eventos Adversos 
Pós Vacinação (EAPV). O des-
cumprimento da recomenda-
ção, assinada pelo presidente 
do TCE-MT, conselheiro Gui-
lherme Antonio Maluf, e pelo 
procurador-geral de Contas, 
Alisson Carvalho de Alencar, 
poderá configurar irregulari-
dade passível de prejudicar a 
análise das respectivas contas 
anuais por parte do Tribunal 
de Contas, além de ato de im-
probidade administrativa.

CONTRA COVID. Listas devem conter identificação do beneficiário por nome, dados, data e local da vacinação
Foto: AssessoriA

tcE pede lista de vacinados

Projeto da Mt-140 deve ser refeito

Botelho garante que nunca ouviu conversa sobre lucimar 
disputar governo

Foto: José roberto GonçAlves

Foto: DivulGAção

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O prefeito Roberto Dor-
ner (Republicanos) confir-
mou que o projeto para du-
plicação da MT-140, que liga 
Sinop a Santa Carmem, será 
refeito. O assunto foi trata-
do em audiência, no Palácio 
Paiaguás, com o governador 
Mauro Mendes e o secretário 
da Casa Civil, Mauro Carvalho. 
“Estava incompleto, agora va-
mos refazer e tratar desse as-
sunto direto com o governa-
dor, já combinamos com ele 
e vamos debater”, explicou 
o gestor em entrevista ao Só 
Notícias.

Licitação chegou a ser 
aberta para duplicação da ro-
dovia, mas foi anulado em ja-
neiro em decorrência da ne-
cessidade de adequações no 
projeto técnico de engenha-
ria. O investimento previsto 
era de até R$ 15,9 milhões, 
oriundos de convênio entre 
governo do Estado e prefei-
tura. Após as readequações 
necessárias, um novo certa-
me será aberto, no entanto, 
ainda sem prazo previsto. O 
trecho que receberia mais 
uma pista tem extensão de 
sete quilômetros, a partir do 
entroncamento com a BR-163 
até o Ribeirão Carmelita.

No edital inicial, cons-

DA REPORTAGEM

Por apenas dois votos, 
foi mantido o veto do gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 36/20 que coloca 
fim ao confisco de 14% aos 
aposentados e pensionistas 
que recebem até R$ 6,1 mil 
(teto do INSS). Onze deputa-
dos votaram pela queda e 12 

tava que a empreiteira con-
tratada iria executar, além 
da pavimentação, os serviços 
de terraplenagem, drena-
gem, sinalização e recupera-
ção ambiental. Também iria 
construir, ao longo de todo o 

pela manutenção. Eram ne-
cessários 13 para derrubar.

O líder do governo, Dil-
mar Dal Bosco (DEM), pediu 
que a base mantenha o veto 
e afirmou que a Casa Civil 
tentou viabilizar uma propos-
ta alternativa, mas não teve 
acordo com a oposição. “Ven-
deram uma falsa expectativa 
ao servidor, é um projeto in-
constitucional, ele cria des-

SINOP-SANTA CARMEM

Prefeito diz que projeto para
duplicar rodovia será refeito

VITÓRIA DO GOVERNADOR

AL mantém veto ao fim do
desconto de 14% a inativos

DA REPORTAGEM

O presidente da As-
sembleia Legislativa (ALMT), 
deputado Eduardo Botelho, 
tratou de enterrar qualquer 
rumor de que o DEM já es-
taria dividido quanto às elei-
ções de 2022. Apostando no 
projeto de reeleição do go-
vernador Mauro Mendes, o 
democrata negou que haja 
articulação para que a ex-
-prefeita de Várzea Grande, 
Lucimar Campos, seja a can-
didata da legenda para a su-
cessão do Palácio Paiaguás.

Bem próximo à famí-
lia Campos, Botelho garan-
te que o grupo está unido e 
apoiando a Gestão Mauro. 
“Nunca ouvi uma conversa 
do senador Jayme (Campos, 
marido da ex-prefeita) no 
sentido de construir candi-
datura de Lucimar. Sou um 
dos deputados que tem mais 
amizade com ele, e nunca 

me falou isso. Não existe. Coi-
sa de gente que tenta criar 
factoides. Se fosse verdade, 
ele falaria pra mim”.

Jayme já havia comen-
tado sobre tal rumor. Afir-
mou que a esposa irá admi-
nistrar o instituto Jayminho, 
que cuida de mais de 100 
crianças em Várzea Grande. 

De acordo com Botelho, 
a expectativa é de que Mauro 
dispute novamente o gover-
no, para que o processo de 
reconstrução do Estado con-
tinue, além de resgatar to-
dos os direitos dos servidores 
públicos, como o pagamen-
to da Revisão Geral Anual 
(RGA).

“O governador me diz 
desde o início da gestão que 
quer preparar o estado para 
ter condições de pagar os 
servidores e seus direitos. 
Agora está começando a ter 
esse caminho. É um cami-
nho em construção”.

BOTELHO GARANTE

“Nunca ouvi conversa 
sobre candidatura de 
lucimar”

trecho duplicado, uma ciclo-
via no lado esquerdo da pista, 
rotatórias e alguns acessos 
aos bairros.

O projeto da obra foi de-
senvolvido por uma empresa 
de consultoria, contratada 

pelo Governo Estadual. A em-
presa fez um levantamento, 
no final de outubro de 2019, 
e constatou que o trafego no 
trecho é superior a 47 mil ve-
ículos num período de sete 
dias.

pesa e não tem de onde sair 
a receita. Precisamos estar 
atentos porque há muita difi-
culdade da previdência com 
déficit”, argumentou Dilmar.

Já o deputado Allan 
Kardec (PDT) não concordou 
com o colega e reclamou a 
ausência de proposta do Exe-
cutivo. “Se for para suspender 
a votação para votar proposta 
do Executivo, a gente avalia. 

Mas não tem proposta, tenta-
mos fazer isso o tempo todo. 
É urgente a situação dos apo-
sentados, peço mais respei-
to”, disparou o pedetista.

Dilmar rebateu que há 
possibilidade de estabelecer 
uma alíquota progressiva, 
como ocorre no estado de 
Pernambuco que chega a 
22% o desconto para quem 
recebe salários maiores.
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Logística precária na MT-322
dificulta escoamento da safra
DA REPORTAGEM

Não é de hoje que a re-
gião conhecida como Norte 
Araguaia Xingu sofre com a 
falta de logística. A MT-322 
– antiga BR-080 – é um dos 
exemplos dessa realidade. A 
estrada foi inaugurada no iní-
cio da década de 1960, mas – 
na opinião de quem depende 
dela – foi praticamente aban-
donada anos mais tarde.

O presidente do Sin-
dicato Rural de São José do 
Xingu, Fernando Tulha Filho, 
conta que no início, a BR-080 
era um verdadeiro tapete 
e serviu de grande suporte 
para a pecuária de corte que 
se instalava na região “dos 
Baianos”, de São José do Xin-
gu, distrito de Santa Cruz do 
Xingu. “Mas por vários anos, 
convivemos com uma tris-
te realidade que é a falta de 
conservação dessa rodovia. 
Há mais de 40 anos que se ar-
rasta essa precária condição 
que o governo nos apresenta. 
São atoleiros e mais atoleiros, 
décadas após décadas, tem 
atoleiro que está no mesmo 
lugar há mais de 40 anos e 

nenhuma atitude é tomada. 
Parece que de nada adiantou 
a cobrança do Fethab nesses 
quase 21 anos. Temos diante 
de nós uma realidade triste e 
vergonhosa”, desabafa.

Na hora do escoamento 
dos grãos esta precarieda-
de tem um impacto ainda 
maior. É que a agricultura 
ganhou força na região: já 
são mais de 300 mil hectares 
cultivados com soja, além do 
milho segunda safra. Com o 
avanço da produção, a mo-
vimentação na estrada au-
mentou… assim como os pro-
blemas.

“Nós estamos em plena 
colheita da safra de soja aqui 
no Norte Araguaia Xingu. É 
uma nova safra, mas com o 
mesmo problema de outras 
safras: a precariedade das es-
tradas estaduais. Nós paga-
mos Fethab e arcamos com 
prejuízo. Não temos o retorno 
necessário na logística, na in-
fraestrutura, na manutenção 
das estradas da região. Sobra 
nesse governo taxação, im-
postos e descaso com o pro-
dutor rural. E falta compro-
misso e respeito para com a 

Foto: Divulgação

Faltam condições de tráfego e sobram prejuízos

ATOLEIROS E INDIGNAÇÃO. Estrada se tornou importante corredor para o transporte de grãos colhidos na região Nordeste
classe da região”, reclama o 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Porto Alegre do Norte, 
Alessandro Pires.

Os produtores recla-
mam. Querem ver o dinheiro 
pago ao Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab) revertido em melho-
rias na MT-322. “Ano a ano, 
sai governo, entra governo, 
pagamos Fethab e toda vez, 
na hora de escoar aquilo que 
foi plantado, aquilo que foi 
trabalhado, as carretas são 
atoladas, são tombadas por 
conta da falta de estrutura 
que tem na MT-322. Isso é um 
descaso com a nossa região”, 
comenta o presidente do 
Sindicato Rural de Vila Rica, 
Anísio Vilela Junqueira Neto, 
o Netão.

Dono de uma fazenda 
próximo ao “posto do Arnon”, 
na MT-322, o produtor Car-
los Augusto Porfírio reforça 
a crítica às condições da es-
trada. “Nossa indignação é 
o quanto essa estrada está 
esquecida. Há muito tempo 
ela está ficando pior a cada 
ano, e nada é feito! Tem que 
fazer levantamento, casca-

lhamento, reparo em pon-
tes… e nós não estamos ven-
do isso do governo estadual. 
Nossa região está sofrendo 
com o aumento do Fethab e 
não estamos vendo os bene-
fícios disso. Nossa indignação 
é imensa e nossos prejuízos 
também com a calamidade 

que é essa rodovia”, fala.

OUTRO LADO
Em nota, a Secretaria 

de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra-MT) infor-
mou apenas que “as inces-
santes chuvas que atingiram 
a região de São José do Xin-

DA REPORTAGEM

O 5º Levantamento da 
Safra de Grãos 2020/21, divul-
gado nesta quinta (11) pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), aponta 
um crescimento na produção 
total esperada, devendo al-
cançar 268,3 milhões de tone-
ladas, ou 4,4% (11,4 milhões de 
toneladas) superior ao obtido 
em 2019/20.

Em comparação com o 
levantamento anterior, o es-
tudo indica que houve um 
ganho de 3,5 milhões de tone-
ladas, o que é sustentado pelo 
crescimento de 4,4% na área 
de plantio do milho segunda 
safra. Essa cultura ainda está 
em semeadura. Com relação à 
área total plantada, estimada 
em 67,7 milhões de hectares, 
representa um crescimento 
de 2,7% em relação à safra an-
terior.

Realizada na última se-
mana de janeiro, a pesquisa 
mostra que neste momento 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Em razão da pandemia de 
Covid-19, muitos estados e mu-
nícipios brasileiros revogaram 
seus pontos facultativos e can-
celaram suas festas e desfiles 
de carnaval.

Apesar disso, a Federação 
Brasileira de Bancos (Febrabab) 
informa que, de acordo resolu-
ção do Banco Central, o calen-
dário de feriados bancários está 
mantido e nos dias 15 e 16/02 
- segunda e terça-feira de car-
naval - não haverá atendimento 
ao público nas agências.

Na quarta-feira de cinzas 
(17) o início do expediente será 
às 12h, com encerramento em 
horário normal de fechamento 
das agências.

DA REPORTAGEM

O preço do kg da carne 
bovina teve aumento em to-
dos os cortes e o consumidor 
final tem sentido o impacto 
financeiro, principalmente, 
durante a pandemia da Co-
vid-19. O corte que mais au-
mentou, entre fevereiro de 
2020 e fevereiro deste ano, foi 
o coxão duro, que encareceu 
38,64% nesse período, confor-
me dados do Instituto Mato-
-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea). Confor-
me o boletim divulgado pelo 
instituto nesta semana, o cor-
te custava cerca de R$ 24,51 
em fevereiro do ano passado. 
Já neste mês o preço médio 
aplicado é de R$ 33,98.

O segundo corte com 
maior aumento foi o lagarto. 
A carne, que custava R$ 24,75, 
passou a ser comercializada a 
R$ 32,81, o correspondente a 
um aumento de 32,59%. Em 
seguida, na lista dos cortes 
que mais tiveram alta, está o 

acém e o patinho, com alta 
acima de 31%. Os cortes pas-
saram de R$ 18,23 para R$ 
24,04, e de R$ 25,95 para R$ 
34,09, respectivamente. Com 
aumento de 26% estão: fraldi-
nha, coxão mole, cupim, cos-
tela e paleta.

A alta é motivada por 
diversos fatores, mas, princi-
palmente, pelo que acontece 
no campo. Em Mato Grosso, 
a arroba do boi está cotada a 
R$ 266, cerca de 55% a mais 
que no mesmo período do 
ano passado. 

Outro fator que resultou 
no aumento do valor da car-
ne no estado foi a valorização 
do dólar em relação ao real, 
além do custo dos insumos 
que compõem a ração para 
engordar o animal, como o 
milho.

A estimativa é que entre 
o final de março e início de 
abril a oferta de animais para 
o abate aumente. Com isso, 
os preços da arroba do boi 
devem ficar mais estáveis.Colheita de soja em Canarana 

Informação é da Febraban Corte que mais aumentou foi o coxão duro

CONAB

Produção brasileira deve chegar 
a 268,3 milhões de toneladas

FERIADO?

Bancos não terão expediente
durante feriado de carnaval

PECUÁRIA

Pagamentos com cartões 
movimentam R$ 2 trilhões 
em 2020, diz Abecs

Foto – agR

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

gu prejudicaram a trafegabi-
lidade pela rodovia não-pavi-
mentada MT-322. No entanto, 
uma equipe de manutenção 
desta secretaria já está atu-
ando na rodovia, a fim de 
melhorar a situação da ma-
lha e restabelecer o tráfego 
na região”.

está em andamento a colhei-
ta das lavouras de primeira 
safra. Este é um período em 
que a maioria dessas áreas se-
rão utilizadas para o posterior 
plantio das culturas de segun-
da e terceira safras.

STF decidiu que as ope-
rações de exportação indireta, 
realizadas através de Tradings 
Companies, estão imunes da 
cobrança do Funrural. Com re-
lação ao milho primeira safra, 
houve uma redução de 0,8% 
na área cultivada. A produção 
esperada é de 23,6 milhões 
de toneladas. Somando-se a 
segunda e a terceira safras, a 
produção total poderá atingir 
105,5 milhões de toneladas, 
2,9% superior à obtida em 
2019/20. A soja vem mantendo 
a tendência de crescimento 
na área cultivada. Nesta sa-
fra a estimativa aponta para 
uma área de 38,3 milhões de 
hectares, crescimento de 3,6% 
em relação ao ciclo passado 
e uma produção de 133,8 mi-
lhões de toneladas.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimen-
to e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no fatura-
mento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e notur-
no, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 – SRP 03/2021

Processo Administrativo Licitatório Nº 09/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, 
E ETANOL), COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PRE-
ÇO MÉDIO MENSAL DIVULGADO PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PE-
TRÓLEO).PREÂMBULO No dia 11 de fevereiro de 2021, às 11:30h (horário 
de Brasília), reuniram-se na sala licitação, na sede da Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem a Pregoeira e equipe de apoio, composta por Maitê Seh-
nem, Ieda Deise Feyh Bettoni e Paula Rejane Weber designada pela portaria 
36/2021 de 5 de janeiro de 2021. Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo 
de 30 minutos, nenhum interessado em participar do certame apresentou-se.
Constatada a ausência de interessados, a Pregoeira comunicou o encerra-
mento do credenciamento e declarou a licitação DESERTA.
ASSINAM:Maitê Sehnem - Pregoeira

Ieda Deise Feyh Bettoni 
 Equipe de apoio

Paula Rejane Weber 
 Equipe de apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 – SRP 01/2021

Processo Administrativo Licitatório Nº 07/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, torna público, para conhecimento dos 
in¬teressados, que a licitação pública sob a modali¬dade de PREGÃO PRE-
SENCIAL 01/2021 - SRP 01/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA OPERADORA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA WEB, PARA O 
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM 
COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E 
GABINETE DO PREFEITO. 
Conformidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009, encontra-se ANULADA em razão 
da necessidade de ajustes no edital e anexo I – termo de referência.

Santa Carmem/MT, 11 de fevereiro de 2021.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 36/2021

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2021 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo 
dia 25 DE FEVEREIRO DE 2021, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021, com objeto “REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E 
PRÓTESES MÉDICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO 
CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições 
no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 
001/2021, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-
2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 11 de fevereiro de 2021. 
GENIFER KAISER 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2020
AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Nova Mutum, comunica o cancelamento da licitação 
supracitada, por conveniência administrativa.
Nova Mutum/MT, 11 de fevereiro de 2021.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Verdão é o 1º Sul-Americano derrotado na disputa do 3º lugar no Mundial 

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O Palmeiras viveu nova 
decepção no Mundial de 
Clubes nesta quinta-feira. 
Depois de ser derrotado nas 
semifinais pelo Tigres, do 
México, o time brasileiro em-
patou por 0 a 0 no tempo 
normal e perdeu nos pênal-
tis por 3 a 2 para o Al Ahly, do 
Egito, na disputa do terceiro 
lugar em Doha – com isso, 
virou o primeiro brasileiro (e 
também sul-americano) a 
terminar o torneio da Fifa em 
quarto.

De quebra, o Verdão 
deixa o Catar sem ter feito 
um gol sequer com a bola 
rolando. O campeão mundial 
sairá do duelo entre o Bayern 
de Munique, da Alemanha, e 
o Tigres, ainda nesta quinta.

Rony e Luiz Adriano er-
raram as duas primeiras co-
branças do Palmeiras. Gusta-
vo Scarpa e Gustavo Gómez 
acertaram as batidas seguin-
tes. Como os egípcios tam-
bém erraram duas, os dois 

clubes foram para os chutes 
finais empatados por 2 a 2. 

E aí Ajayi fez para o Al 
Ahly, enquanto Felipe Melo 
desperdiçou para o Palmei-
ras.

O Palmeiras é o primei-
ro sul-americano a não con-
seguir sequer o terceiro lugar 
no Mundial. Com brasileiros, 

MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras dá vexame e perde
do Al Ahly nos pênaltis
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Volpi decreta fim melancólico
para temporada ilusória
DA REPORTAGEM

O erro injustificável de 
Tiago Volpi no fim do jogo con-
tra o Ceará, na última quarta, 
decretou o fim melancólico 
de uma temporada em que 
o São Paulo viveu a ilusão de 
que poderia, enfim, encerrar 
o jejum de títulos que já dura 
oito anos.

Não poderia ser mais 
simbólico: no primeiro jogo 
sem o técnico Fernando Di-
niz, demitido há 10 dias, a fa-
lha de Volpi se deu ao tentar 
sair jogando na defesa – uma 
marca do treinador que estava 
no banco quando o São Paulo 
liderou o Brasileiro com sete 
pontos de vantagem, um mês 
atrás, e parecia que a conquis-
ta era inescapável. Pois esca-
pou. Como escapou de Volpi 
a bola perdida para Léo Chú, 
já nos acréscimos de um jogo 
até então sem gols. Luciano 
empataria pouco depois, mas 
tanto faz.

O título era uma mira-
gem. Que ganhou a força dos 
otimistas antes do jogo contra 
o Ceará por causa da derrota 
do Internacional para o Sport 
– um resultado que poderia 
recolocar o São Paulo na briga 
a hipotéticos dois pontos dos 
gaúchos, viesse a vitória con-
tra os cearenses e no jogo a 
menos que os paulistas ainda 
têm a fazer, um clássico con-
tra o Palmeiras, marcado para 
o dia 19. A realidade estapeou 
os que ainda acreditavam.

O São Paulo amassou o 
Ceará e parou na ótima atu-
ação do goleiro Richard, que 
defendeu uma bola atrás da 
outra no primeiro tempo – 
com Pablo como titular, já que 

Brenner, artilheiro do time 
na temporada e revelação do 
time, foi vendido há uma se-
mana para uma equipe dos 
EUA.

A negociação que colo-
cou Brenner no FC Cincinatti, 
o pior time da MLS em 2020, é 
o São Paulo real: entre a chan-
ce de um título improvável, 
mas possível, e R$ 80 milhões 
por um jovem de 22 anos, fica-
-se com o dinheiro. Um movi-
mento compreensível, dada a 
crítica situação financeira do 
clube, ainda que seja difícil 
cobrar compreensão de quem 
há anos sofre com vexames 
enquanto vê rivais alcançarem 
algumas de suas maiores gló-
rias.

Não foi por acaso que o 
São Paulo liderou o Brasileiro. 
O time, por um período entre 
novembro e dezembro, se des-
colou. Com um elenco limita-
do, mas 11 bons titulares, con-
seguiu controlar problemas 
como lesões, suspensões e se 
manteve distante de surtos de 
Covid-19. Enfileirou vitórias e 
ganhou confiança.

Criou-se uma grande ex-
pectativa sobre um time que 
já tinha avisado antes que era 
melhor que dele não se espe-
rasse tanto – seja no Paulista, 
na eliminação para o Miras-
sol, na Libertadores, quando 
o time não conseguiu sequer 
avançar aos mata-matas, ou 
na Sul-Americana, em que 
não resistiu ao Lanús.

Foi justamente a queda 
menos traumática, para o Grê-
mio, nas semifinais da Copa do 
Brasil, o início do derretimento 
do time. O São Paulo perdeu 
a alma, perdeu, perdeu e per-
deu. São sete jogos sem ven-

SÃO PAULO. Título foi uma miragem para o time que volta à realidade de pressão e poucos recursos

DA REPORTAGEM

O Bayern de Munique 
foi campeão do Mundial de 
Clubes da Fifa e surpreendeu 
um total de zero pessoas! Pois 
é, mas não foi tão fácil quanto 
se imaginava. Em jogo dispu-
tado ontem à tarde, no Catar, 
a equipe fez um jogo prag-
mático e venceu o Tigres, do 
México, por apenas 1 a 0, e 
conquistou seu quarto título 
mundial – o segundo na ‘era 
moderna’ na competição.

O gol foi marcado pelo 
lateral direito Pavard, após 
lance que precisou passar 
por revisão do VAR. Em cru-
zamento da direita, Lewan-
dowski recebeu em posição 
duvidosa, e dividiu com o 
goleiro. A bola sobrou para 
o francês, que chutou com 
a meta aberta e fez o único 
tento do sonolento jogo.

BRASILEIRO
CAMPEÃO
A atual edição do Mun-

dial de Clubes é um choque 
de realidade para o futebol 
brasileiro: se antes éramos 
nivelados junto aos euro-
peus, talvez estejamos mais 

MUNDIAL DE CLUBES

Bayern de Munique é 
campeão com vitória
magra no Tigres

Pavard fez o gol da vitória dos bávaros

distantes deste pelotão. O 
Palmeiras tendo a pior cam-
panha da história de um sul-
-americano reforça isso. Mas 
algo não mudou: o fato de 
um brasileiro ter sido cam-
peão em todas as edições do 
torneio. Em 2020/21, coube a 
Douglas Costa.

O atacante entrou aos 
28 minutos do segundo tem-
po no lugar de Coman e par-
ticipou da vitória do Bayern 
de Munique por 1 a 0 sobre o 
Tigres, nesta quinta-feira, em 
Doha, no Qatar. Na semifinal, 
ele havia ficado no banco du-
rante o triunfo por 2 a 0 dian-
te do Al-Ahly, do Egito. Caso 
Tigres fosse campeão, o dado 
seria mantido por Rafael Ca-
rioca.

Dentro de campo, Dou-
glas Costa apareceu bem na 
decisão. O principal lance 
aconteceu nos minutos finais 
da partida, após Choupo-Mo-
ting fazer uma belada jogada 
pela direita e rolar para o bra-
sileiro encher o pé, mas parar 
na boa defesa de Guzman. 
Mesmo não tendo sido deci-
sivo diretamente para o título 
dos alemães, ele ajudou a es-
tatística a se manter viva.

Foto: Marcos ribolli

Volpi observa Léo Chú comemorar o gol do Ceará

a disputa havia acontecido 
duas vezes: em 2010, o Inter 
ficou com o prêmio de conso-
lação ao bater o Seongnam, 
da Coreia do Sul, por 4 a 2. 
Três anos depois, o Atlético-
-MG fez 3 a 2 no Guangzhou 
Evergrande, da China.

O Palmeiras viaja ao 
Brasil nesta sexta-feira. 

E não terá tempo para 
descansar. No domingo, às 
17h15, o Verdão recebe o For-
taleza pelo Campeonato Bra-
sileiro – o Verdão é o sétimo 
colocado, com 53 pontos. 

Nos dias 28 de feverei-
ro e 7 de março, o Palmeiras 
ainda decide a Copa do Brasil 
contra o Grêmio.

DA REPORTAGEM

A Delegacia Especializa-
da de Defesa do Consumidor 
(Decon) apreendeu na última 
quarta (10), na rotatória do 
bairro Jardim Imperial, 20 ca-
misetas falsificadas do Cuia-
bá. Com o acesso do Cuiabá 
à primeira divisão do futebol 
brasileiro, as vendas de pro-
dutos do time aumentaram. 
O suspeito, 47 anos, que foi 
detido, disse aos policiais civis 
que “camisetas e produtos de 
outros times não estão ven-
dendo como os do Cuiabá”.

Camisetas devem ser doadas a crianças e jovens carentes 

CAMISA FAKE

Camisetas falsificadas do
Cuiabá são apreendidas

Foto: Divulgação

O homem foi conduzi-
do à Decon, onde foi ouvido e 
deverá responder pelo crime 
previsto no artigo 190, inciso 
I, da lei nº 9.279/1996 – Crime 
Contra a Propriedade de Mar-
ca. Os produtos apreendidos 
serão periciados e a direção 
do Cuiabá já se manifestou fa-
vorável à sugestão da Polícia 
Civil para que as camisetas 
apreendidas sejam doadas a 
crianças e jovens carentes da 
região metropolitana.

A venda de produtos 
piratas prejudica o time do 
Cuiabá e outras milhares de 
empresas brasileiras, gera de-

semprego e diminui a arreca-
dação da União, de estados e 
municípios, por isso, a Polícia 

Civil continuará realizando 
ações de combate a esse tipo 
de crime na Capital.

cer no Brasileiro, um deles a 
humilhante goleada sofrida 
para o Internacional em casa, 
o 5 a 1 que tirou a equipe da 
ponta. Acabou 2020 para o 
São Paulo.

A nova temporada co-
meçará assim que Hernán 
Crespo, provavelmente, for 

anunciado como novo técnico 
da equipe, o que deve acon-
tecer ainda nas rodadas finais 
do Brasileiro. O horizonte é ne-
buloso.

Há muito pouco dinhei-
ro, e mesmo a venda de Bren-
ner deve dar pouco respiro 
ao clube – os R$ 80 milhões 

representam apenas 46% da 
meta estabelecida no orça-
mento para negócios do tipo 
neste ano. Em março, segun-
do o mesmo orçamento, o clu-
be começa a pagar uma dívi-
da de R$ 14 milhões que tem 
com o elenco por descontos 
feitos nos salários dos atletas 

em parte do ano passado por 
causa da pandemia.

Imagina-se que Crespo 
saiba o tamanho da missão 
que aceitou. Terá que devolver 
orgulho a um dos maiores clu-
bes do continente, com pou-
cos recursos e nenhuma paci-
ência. Que não se iluda.

Foto: Polícia civil
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DA REPORTAGEM

Mais de 7,5 mil infrações 
por avanço no sinal vermelho 
nos semáforos, paradas sobre 
faixa de pedestre e excesso 
de velocidade foram aplica-
das em Sinop. Apesar de alto, 
o número representa uma 
queda de 16,6% em relação 
ao mesmo período, no qual 
foram registradas nove mil 
infrações.

Considerando o valor 
mínimo de R$ 130/multas de 
excesso de velocidade, por 
exemplo, se confirmadas as 
aplicações de todas (consi-
derando se todos recursos 
forem negados) as infrações 
representariam mais de R$ 
970 mil. Para recorrer da in-
fração, o condutor deve fazer 
o requerimento de defesa da 
autuação junto à Secretaria 
de Trânsito, quando tratar de 

Número ainda assim representa queda de 16,6%

Foto: José RobeRto Gonçalves

notificação de autuação den-
tro do prazo estabelecido na 
notificação (45 dias da expe-
dição). Se durante o período 
de autuação não compare-
cer, então será transformada 
em notificação de multa.

Mesmo após isso, tem 
de ser feito recurso na Juntas 
Administrativas de Recursos 
de Infrações (JARI) sem efe-
tuar o pagamento até a data 
de vencimento com descon-
to, antes desse vencimento 
pode ainda solicitar recurso 
a Juntas, porém efetuando o 
pagamento da multa. Se tiver 
pago e o recurso for aceito o 
valor será devolvido.

Já o prefeito Roberto 
Dorner disse que vai cumprir 
promessa de campanha e re-
tirar os radares instalados em 
diversas ruas e avenidas de 
Sinop. O contrato vence em 
maio.

Consumo de ovos cresce quase 7%
DA REPORTAGEM

Os consumidores mato-
-grossenses têm trocado a 
carne bovina por ovos, con-
forme dados da Associação 
Mato-grossense de Avicultu-
ra (Amav). O motivo é o au-
mento da carne no último 
ano – conforme reportagem 
publicada na página 4. De 
acordo com a entidade, o au-
mento nas vendas de ovos 
foi de 6,8%., entre janeiro de 
2020 e janeiro de 2021. A esti-
mativa é de que esse percen-
tual seja de 10% em fevereiro, 
já que a demanda continua 
crescendo.

Segundo Lindomar Ro-
drigues, executivo da Amav, o 
crescimento no consumo de 
ovos se dá por dois motivos. 
Primeiro, o preço do ovo em 
relação ao da carne. Enquan-
to uma cartela com 30 ovos 
custa em média R$ 8,30 nos 
supermercados, o quilo da 
carne bovina chega a R$ 28.

O segundo fator que 
tem contribuído para o au-
mento no consumo de ovos é 
que os avicultores ainda não 
repassaram o aumento do 
custo aos consumidores, já 
que, segundo ele, as aves ain-
da estão consumindo milho 
da safra 2019/2020. Lindomar 
destaca, porém, que o milho 
passou de R$ 38 a saca para 
quase R$ 80, o que deve im-
pactar no preço dos ovos.

“Infelizmente estamos 
reduzindo a produção para 
diminuir a oferta, para ver se 
equiparamos os custos de 
produção, pois em janeiro já 
fechamos no vermelho, com 
cerca de R$ 1,98 por dúzia de 
ovos produzida”, afirma.

AUMENTO
DA CARNE
Em Cuiabá, o aumen-

to da carne bovina chegou a 
16% em janeiro em relação ao 
mesmo período do ano pas-

sado. Na pesquisa realizada 
pelo Instituto Mato-grossen-
se de Economia Agropecuá-
ria (Imea), os cortes músculo 
e costela foram os que apre-

Foto: DivulGação

Consumidores substituem carne bovina por ovo 

REFLEXO. Motivo principal é o aumento do preço da carne bovina

DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o quarto 
estado brasileiro com mais 
casos do novo coronavírus 
entre indígenas na região 
Amazônica e o segundo em 
número de mortes. Segun-
do levantamento divulgado 
pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), o 
estado só fica atrás do Ama-
zonas, Pará e Roraima – na 
questão de casos e óbitos. 
De acordo com a Apib, no 
Brasil são 772 casos suspei-
tos, mais de 34 mil confir-
mados e 777 mortes de in-
dígenas.

Em Mato Grosso, a as-
sociação informou que há 
218 casos suspeitos, 4.525 
confirmados e 150 indíge-
nas mortos pela Covid-19. 
Lideram no país, em casos, 
o Amazonas (8,5 mil), Pará 
(6,3 mil) e Roraima (5,3 mil). 
Em mortes, o ranking fica 
com o Amazonas (252), Mato 
Grosso (150) e Pará (102).

As 150 mortes em Mato 
Grosso ocorreram em 18 po-
vos indígenas: bororo, cinta 
larga, chiquitano, nafukua, 
kayapó, karajá, kalapalo, 
kayaby, kamayurá, kurâ, 
umutina-balatiponé, xavan-

DA REPORTAGEM

Um trabalhador, 43 
anos, morreu após o pneu 
de um trator explodir e 
atingi-lo durante o tra-
balho em uma oficina no 

Aritana Yawalapiti morreu em agosto por Covid-19

COVID-19

MT é o 4º estado com mais casos
entre indígenas e 2º em mortes

SINOP

Mais de 7,5 mil motoristas 
foram multados em 
janeiro por radares

NOVA MUTUM

Homem morre após pneu de
trator explodir e atingi-lo

Foto: antônio CaRlos banavita

Bairro Industrial Sul, em 
Nova Mutum, nesta sema-
na. O Corpo de Bombei-
ros informou que Clóvis 
Francisco do Nascimento 
morreu na hora. De acordo 
com os bombeiros, uma 

te, zoro, yawalapiti e outros 
não identificados. Do to-
tal, 79 são indígenas da et-
nia xavante. Algumas das 
perdas indígenas em Mato 
Grosso eram caciques, con-
siderados lideranças dos 
povos no estado e guardi-
ões da cultura das aldeias. 
Foi o caso do cacique Arita-

na Yawalapiti, 71 anos, uma 
das maiores lideranças do 
Alto Xingu, que teve o corpo 
enterrado na aldeia Yawala-
piti após morrer em agosto 
de 2020 por Covid-19.

Aritana Yawalapiti as-
sumiu a liderança do Alto 
Xingu por volta 1980. Parti-
cipou da criação do Parque 

Nacional do Xingu na déca-
da de 1960. Ele era um dos 
últimos falantes do idioma 
tradicional de seu povo. Foi 
um grande defensor da luta 
pela preservação da cultu-
ra, do território, dos direitos 
dos indígenas e deixa um 
legado de resistência para 
os indígenas de todo país.

equipe de salvamento foi 
até o local, mas a vítima 
foi encontrada morta com 
um ferimento aberto no 
crânio e exposição de mas-
sa encefálica. Os militares 
fizeram o isolamento do 

local e acionaram a Perícia 
Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec) e o Instituto 
Médico Legal (IML) para 
retirada do corpo e demais 
providências. O caso deve 
ser investigado.

sentaram as maiores altas, 
com quase 28% de aumento 
em um ano.

Em Mato Grosso, a arro-
ba está cotada a cerca de R$ 

266, cerca de 55% a mais que 
no mesmo período do ano 
passado. 

A arroba valorizada é o 
reflexo da forte demanda nas 

exportações. Tem mais com-
prador no mercado do que 
bois indo para o abate. 

Outro fator é que está 
mais caro engordar o animal. 

A seca prolongada e o abate 
alto de matrizes contribuí-
ram para que 2021 também 
começasse com a menor 
oferta de bois.
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Baixada Cuiabana pelo olhar infantil
é o tema de livro de autora mirim
DA REPORTAGEM

Residente em Cha-
pada dos Guimarães e 
aluna do Centro Educa-
cional Sebastião Albernaz 
(CESA), a escritora Maria 
Helena Bressan de Sou-
za, de apenas 10 anos, 
está preparando a sua 
primeira obra literária. 
‘Um mundo de Aventu-
ras’ conta uma série de 
pequenas histórias inspi-
radas no cotidiano, des-
cobertas, transformações 
e aventuras pelo território 
mato-grossense.

Voltada ao público 
infanto-juvenil, a ideia é 
que de forma simples e 
cativante esses leitores 
reconheçam o território 
em que vivem reconhe-
cendo a beleza de cada 
localidade. Uma série de 
ilustrações da jovem es-
critora irão compor a pro-
dução literária. A previsão 
é que tenha uma tiragem 
de mil exemplares com 
distribuição gratuita.

Maria Helena tem 
um olhar atento e encan-
tador às coisas do seu co-
tidiano, o que tem grande 
influência das vivências 
familiares e educativas. “A 
escola contribuiu de for-
ma significativa na sensi-
bilização à cultura com a 
importância da literatura 
e das diversas expres-
sões artísticas”, explicam 
os pais de Maria Helena, 
Alessandro Flaviano de 
Souza e Idineia Bressan.

A mãe relembra que 
nos eventos do CESA, Ma-
ria Helena atuou em pe-

ças infantis e espetáculos 
musicais com destaque 
ao protagonizar a Meni-
na Bonita do Laço de Fita 
da Obra de Ana Maria 
Machado e danças tradi-
cionais da região, como 
Siriri.

“Este seria um bom 
exemplo de como a edu-
cação formal quando 
agrega os elementos da 
cultura local e das diver-
sidades em suas ativida-
des, promove o estímulo 
à criatividade e a cons-
trução de consciência e 
olhar crítico à sociedade”, 
destaca Idineia.

O período da pan-
demia foi uma oportuni-
dade de dar vida às his-
tórias, retratando suas 
memórias através de de-
senhos à mão livre e pin-
tando, algo que também 
tem grande influência 
pela exuberância das pai-
sagens de Chapada dos 
Guimarães.

O nome do livro é 
uma escolha da própria 
autora, que já iniciou vi-
sitas em locais apresen-
tados na obra, como Co-
munidade São Gonçalo 
Beira Rio, Passagem da 
Conceição, Museu da cai-
xa d’água, Porto, Comuni-
dade Rio da Casca, Lagoi-
nha de Baixo, Água Fria e 
Cachoeira do Pingador.

Com edição da Edi-
tora Sustentável, sediada 
em Cuiabá, o livro foi via-
bilizado ao ter sido con-
templado no edital MT 
Nascentes da Secretaria 
de Estado de Cultura, Es-
porte e Lazer (Secel-MT). Pequena escritora prepara sua 1ª obra literária 

CHAPADA DOS GUIMARÃES . Com apenas 10 anos, Maria Helena prepara sua 1ª obra, foi contemplada no edital MT Nascentes da Secel
Foto: IdIneIa Bressan


