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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 22
QUARTA-FEIRA

JOGO ATRASADO

Índice de
infestação
diminui,
em Sinop

Santos terá
força máxima
para “decisão”
com Corinthians

O Centro de Controle de 
Endemias de Sinop realizou 
o primeiro Levantamento 
Rápido de Índices (LIRAa) 
para Aedes aegypti em 
diferentes pontos da cidade. 
Ao todo, foram inspeciona-
dos 2.041 imóveis em 117 
bairros. Foram encontra-
dos focos em 138 imóveis, 
resultando em 6,5% de 
infestação. O percentual é 
menor do que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado: 9%.               Página  - 7

Após vencer o Coritiba por 2 a 
0, no último sábado, o Santos 
manteve o sonho de conquistar 
uma vaga para a próxima edição 
da Libertadores vivo. E para 
fi car ainda mais perto do torneio 
continental, o Peixe busca uma 
vitória contra o Corinthians, 
nesta quarta, às 18h, em partida 
atrasada da 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. 
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

QUITAR DELAÇÃO
Ex-governador
abre mão de
terrenos e
fazenda para
pagar delação

Após ordem do ministro 
Dias Toff oli, do STF, a defesa do 
ex-governador Silval Barbosa 
apresentou lista de três imóveis 
que pretende dar como paga-
mento do restante acordado em 
delação. São dois terrenos em 
área urbana de Cuiabá e uma 
fazenda em Sinop. A determi-
nação para que os bens fossem 
apresentados ocorreu antes 
mesmo da decisão de Toff oli, 
que irá avaliar se aceita ou não a 
mudança da forma de paga-
mento.
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DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, confi rmou decisão e 
suspendeu liminar que impedia a retirada de não-índios da Terra Indígena Urubu 
Branco, localizada próxima a Confresa e Porto Alegre do Norte. O pedido foi formu-
lado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, sob o argumento de que a 
presença de não-índios no local aumenta o risco de confl itos violentos.          Página -4

Produtores terão que se retirar
da terra indígena Urubu Branco

STF CONFIRMOU

ENTERRO
TERMINA
EM BRIGA
GENERALIZADA

PUBLICADO
EDITAL PARA
CONSTRUÇÃO DE
NOVA ESCOLA

MANUTENÇÃO
NA MT-322
RESTABELECE A
TRAFEGABILIDADE

80 TONELADAS
DE LIXO
SÃO RETIRADAS
DO TELES PIRES

LEVERGER CLÁUDIA CARRETAS PARADAS NORTÃO
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Infelizmente, quando o Brasil foi atingido pela 
maior pandemia de sua história, alguns dos 
seus líderes mostraram conhecimento zero em 
logística

Mal começou e tendo atingido apenas 2% da 
população brasileira, o processo de vacinação 
contra a Covid-19 está ameaçado de interrupção 
e sem data certa para voltar. O motivo do apa-
gão? Faltam vacinas. Das poucas que chegaram 
e foram aplicadas, a maior parte teve origem na 
negociação entre o governo de SP, o Instituto 
Butantan e o laboratório Sinovac, e que foi com-
batida e sabotada em múltiplas declarações e 
ações por representantes do governo federal.

Evidentemente, temos que expressar gra-
tidão a todos os que, de múltiplas formas, se 
empenharam para que pelo menos possam ter 
sido imunizados os profi ssionais de saúde que 
estão atuando na linha de frente do atendimen-
to aos enfermos, bem como os idosos com ida-
de avançada e outros grupos de risco. 

Mas 98% dos brasileiros continuam vulnerá-
veis ao terrível vírus e suas mutações que já viti-
maram mais de 230 mil dos nossos entes que-
ridos. Não se pode alegar surpresa. Há mais de 
um ano, em fevereiro de 2020, o então Ministro 
da Saúde declarou emergência de saúde públi-
ca no país. Dias antes, a OMS fi zera o mesmo em 
escala internacional. Desde então, o mundo ci-
vilizado dedicou-se a pesquisar a fabricação de 
vacinas efi cazes na prevenção da doença, bem 
como a planejar a logística para aquisição e dis-
tribuição das vacinas.

A logística da vacinação não tem mistério 
para os brasileiros. Temos inúmeras experiên-
cias bem sucedidas de vacinação em massa 
contra a poliomielite, a gripe, o sarampo etc. Ao 
nascer, toda criança brasileira recebe um cader-
no de vacinação com orientações sobre as va-
cinas que deve tomar e no qual são registradas 
as doses que recebeu. Todas essas vacinas são 
disponibilizadas de forma universal e gratuita 
na rede pública de saúde em todo o país. Tudo 
isso foi construído ao longo de um século, desde 
que Rodrigues Alves incumbiu Oswaldo Cruz de 
organizar a vacinação contra a varíola. Em traba-
lhos de auditoria que desenvolvi no TCU, tive a 
oportunidade de conhecer a excelência na fabri-
cação de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz 
em Manguinhos.

Infelizmente, quando o Brasil foi atingido 

pela maior pandemia de sua história, alguns dos 
seus líderes mostraram conhecimento zero em 
logística. Ao contrário de nossos parceiros no 
BRICS - indianos, russos e chineses - não houve 
investimento público relevante para desenvolver 
uma vacina brasileira. Tampouco houve a habili-
dade diplomática para negociar com os laborató-
rios responsáveis pelas pesquisas mais promisso-
ras de modo a assegurar um fl uxo tempestivo e 
seguro de fornecimento de vacinas e de insumos 
capaz de atender às necessidades nacionais. Dois 
episódios ilustram a inaptidão governante.

A Covax é uma iniciativa global liderada pela 
OMS para garantir o suprimento de vacinas a 
preços justos a 145 países. Cada país tinha a op-
ção de assegurar vacinas para 10 a 50% de sua 
população. O Brasil optou pela cota mínima de 
10% e não conseguiu suprimento alternativo. Re-
sultado: as vacinas da Covax começam a ser dis-
tribuídas em março, mas o país receberá muito 
menos doses do que se tivesse optado por uma 
cota maior. E para obter uma cota extra, somen-
te após ter sido atendida a demanda de todos os 
que reservaram antes.

Em setembro de 2020, um dos principais 
fabricantes, a Pfi zer-BioNTech, ofereceu ofi cial-
mente ao governo brasileiro a possibilidade de 
reservar com antecedência dezenas de milhões 
de suas vacinas. Até janeiro, não tinha obtido res-
posta e outros países concluíram a negociação.

Nos dois casos, fi camos no fi m da fi la. O atual 
ministro indaga o porquê da pressa em vacinar e 
mais de mil brasileiros morrem de Covid a cada 
dia.

A revista Lancet, uma das publicações cien-
tífi cas de maior prestígio internacional na área 
da saúde, publicou estudo estimando que 40% 
das mortes por Covid-19 nos Estados Unidos po-
deriam ter sido evitadas caso o governo Trump 
tivesse adotado medidas preventivas ao seu al-
cance e que lhe foram recomendadas pela co-
munidade científi ca. Chegará o dia em que essa 
avaliação e responsabilização terá que ser feita 
em nosso país

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO (TCE-MT)

Zero em logística

Um carnaval diferente
podem variar de acordo com quem de-
senvolveu o programa, a suposta com-
pra deve ser paga com cartão, boleto, 

depósito ou PIX. No caso 
do cartão, além do pre-
juízo do golpe, os dados 
podem ser utilizados em 
novas compras. As outras 
modalidades vão se resu-
mir ao prejuízo, o que não 
chega, necessariamente, 
a ser uma boa notícia para 
quem acabou de perder 
dinheiro.

Se você pensa que é 
só rastrear e tudo está 
resolvido as notícias não 
são das melhores: as con-

tas utilizadas são sempre em nome de 
terceiros que, muitas vezes, tiveram suas 
informações roubadas (talvez no mesmo 
golpe) e não têm conhecimento algum 
das movimentações. Em outras palavras: 
as chances de chegar até quem, de fato, 
aplicou os golpes, são mínimas.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfi l em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 

A melhor forma, se não a única, de não cair em golpes é o cuida-
do. Desconfi e de tudo que fugir do padrão, não use aplicativos 
e canais de comunicação que não sejam os ofi ciais e desista da 
ideia de tentar “furar fi la” e “tirar vantagem”. E, claro, sempre 
que algo parecer estranho, seja sensato e não prossiga. Pagar 
para ver passa longe de ser uma boa ideia.

CLIC 
FINAL 

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

Pessoas mal intencionadas se apro-
veitam de todo e qualquer momento 
ruim para passar a perna nos outros. 
Alguns meses atrás 
muita gente teve seus 
dados capturados por 
falsos aplicativos que 
prometiam cadastro 
para o auxílio emer-
gencial. Hoje, ainda 
na onda da pandemia, 
a abordagem é dife-
rente, mas os prejuí-
zos são os mesmos ou 
até maiores.

Em duas aborda-
gens diferentes, apli-
cativos foram desen-
volvidos usando um tema extremamente 
forte: a vacina contra o Covid. Em um 
deles, mais “simples” o usuário recebe a 
promessa de que, fazendo o cadastro por 
meio de tal ferramenta, vai garantir vaga 
na “fi la” e ser vacinado mais rápido. Não 
preciso dizer que isso não existe, não é 
mesmo? Quem acredita fornece infor-
mações como nome completo, endereço 
e outros dados úteis para fraudadores, 
que podem contrair dívidas no nome da 
vítima sem que ela sequer imagine o que 
está acontecendo.

A outra abordagem é bem pior: ela, 
supostamente, “vende” a vacina, e tem 
gente que acredita. Por valores que 

LUIZ HENRIQUE LIMA

Com a salva de quatro decretos sobre armas de 
fogo disparados na sexta (12), Jair Bolsonaro deu nova de-
monstração de que está disposto a arriscar a segurança 
pública do país para sustentar um tresloucado discurso 
populista.

Fiel à promessa temerária de armar a população, 
o presidente facilitou o acesso a dispositivos, munição e 
prensas. Diminuiu o controle do Exército sobre o arsenal 
acumulado por civis e afrouxou normas que permitem 
rastrear armamento empregado em assassinatos.

Bolsonaro passa ao largo da alta de homicídios em 
2020, que põe em xeque a propaganda governista des-
tinada a associar a melhora de 2019 à chegada da linha 
dura ao poder. Conforme levantamento do portal G1, hou-
ve 5% mais assassínios no ano passado, quando ocorreu 
o registro de 180 mil armas novas, 91% mais que em 2019.

O número de armas em circulação deverá crescer 
ainda mais, uma vez que cada pessoa poderá comprar 
até seis delas, e não mais o máximo de quatro. No caso de 
atiradores, o total permissível passa para 60 peças; no de 
caçadores registrados, serão 30.

Com a nova regra, portadores de armas registradas, 
agentes de forças de segurança e membros da magistra-
tura e do Ministério Público poderão abastecer-se anual-
mente com 5.000 cartuchos. Já a quantidade de projéteis 
de calibre restrito que podem ser adquiridos a cada ano 
por atiradores desportivos sobe de mil para dois mil.

Boa parte das armas de fogo compradas legalmen-
te, como se sabe, acaba chegando à mão de criminosos. 
O próprio Bolsonaro já fi cou sem pistola e motocicleta 
num assalto em 1995. Além disso, mais armas entre cida-
dãos aumentam os riscos de homicídios por motivo fútil, 
suicídios e acidentes.

Apesar das consequências previsíveis, Bolsonaro 
afrouxou ainda os requisitos para aquisições. Atestados 
antes exigidos de psicólogos credenciados na Polícia Fe-
deral poderão ser feitos por profi ssionais sem tal registro; 
em alguns casos, bastará “declaração de habitualidade” 
por clube de tiro, em fl agrante confl ito de interesses.

O presidente alega que o particular tem direito à 
legítima defesa, mas são comuns as situações em que 
este reage e termina baleado, morto ou sem a arma. Bem 
mais preocupante, porém, é a justifi cativa de que “o povo 
armado jamais será escravizado”, proferida por Bolsonaro 
na fatídica reunião ministerial de 22 de abril de 2020.

Felizmente, 72% do eleitorado declarou discordar da 
sandice perigosa, como mostrou pesquisa do Datafolha. 
Se as forças políticas souberem ouvir a sociedade e os es-
pecialistas no tema, crescerá a chance de que a obsessão 
armamentista do Planalto seja contida.

Editorial

Decretos da bala

GRAMPOLÂNDIA
A demora na conclusão de inquéritos que 

apuram supostas interceptações telefônicas 
ilegais ocorridas o governo Pedro Taques, que 
veio à tona após manifestação do MPE na úl-
tima semana, pode estar sendo causada pelo 
próprio órgão e não pela Polícia Civil, que con-
duz os inquéritos. Ofícios e decisões mostram 
reiteradas tentativas da delegada Ana Cris-
tina Feldner em ter acesso a provas e reali-
zação de perícia, documentos cuja liberação 
dependia do aval do MPE, apontados por ela 
como necessários para a conclusão das suas 
investigações.

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 fi cará bem!

PROCESSO
ENCERRADO
O TCE-MT notifi cou a viúva do ex-vereador 

Júlio Pinheiro (falecido em junho/2016), Gisely 
Lacerda Pinheiro, ao ressarcimento de R$ 23,1 mil 
ao erário cuiabano. Conforme a publicação, um 
acórdão em junho/2020 determinou a “restituição 
solidária” de R$ 22 mil. No entanto, isto não foi 
feito. Assim, o montante foi atualizado, totalizan-
do R$ 23,1 mil a ser pago até dia 9 abril. “Caso o 
débito não seja quitado, os autos serão encami-
nhados ao órgão competente para a propositura 
de execução judicial”, consta em portaria.

Crédito: Corpo de Bombeiros

IMAGEM DO DIA

O número de armas em circulação deve-
rá crescer ainda mais, uma vez que cada 
pessoa poderá comprar até seis delas, e 
não mais o máximo de quatro
“ “

Uma jiboia foi resgata circulando na área urbana de Sorriso. O animal foi 
retirado pelos Bombeiros, que a encaminhou para uma área de mata. Segundo 
a corporação, o animal tem cerca de 2 metros de comprimento. O animal não 
tinha ferimentos e foi devolvido ao habitat natural logo após o resgate. As jiboias 
costumam ser muito temidas devido ao grande porte. A serpente é considerada 
a segunda maior do país, fi cando atrás apenas da sucuri.
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Silval abre mão de terrenos e
fazenda avaliados em R$ 22 mi
DA REPORTAGEM

Após ordem do ministro 
Dias Toffoli, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a defesa 
do ex-governador Silval Bar-
bosa apresentou lista de três 
imóveis que pretende dar 
como pagamento do restan-
te acordado em delação. São 
dois terrenos em área urbana 
de Cuiabá e uma fazenda em 
Sinop.

A lista foi apresentada 
pelos advogados Delio Lins e 
Silva, Delio Lins e Silva Junior, 
Valber Melo e Fernando Faria, 
nesta semana. A determina-
ção para que os bens fossem 
apresentados ocorreu antes 
mesmo da decisão de Toffo-
li, que irá avaliar se aceita ou 
não a mudança da forma de 
pagamento.

De acordo com os advo-
gados do ex-político, soma-
dos, os imóveis chegam a R$ 
22,1 milhões. Na lista já ava-
liada pela Procuradoria Geral 
da República (PGR) está um 
terreno de R$ 2,7 milhões na 
avenida Tamoios, no bairro 
Parque Ohara, e outro na rua 
Vitória Régia, bairro Jardim 
das Palmeiras, avaliado em 
R$ 677 mil. A área rural em 
Sinop está avaliada em 18,7 
milhões.

Dos R$ 70 milhões que 
Silval se comprometeu a de-
volver, R$ 46 milhões, segun-
do acordo inicial, foi quitado 

por meio de dação de imó-
veis. 

O valor restante, R$ 23,4 
milhões seria pago em di-
nheiro, por meio de parcelas.

QUITAR DELAÇÃO. Desse montante devolvido ao erário, R$ 1,3 milhão será em dinheiro
Foto: Divulgação

três imóveis serão dados como pagamento

líder do governo nega possível ‘negociata’

Prefeito busca vinda da PRF para o município
Serão seis salas de aula com investimentos

previstos de R$ 3,4 mi

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Apesar do conflito e 
muito desconforto entre o 
Executivo e o Legislativo por 
conta de 3 vetos feitos pelo 
governador Mauro Mendes, 
o líder do governo na Casa 
de Leis, deputado Dilmar 
Dal Bosco, garantiu que não 
houve acordo muito menos 
conchavo para que a pau-
ta principal fosse mantida. 
Apesar de dois dos três vetos 
serem derrubados pelos par-
lamentares, o mais polêmico 
foi mantido, que trata do des-
conto de 14% do salário dos 
aposentados e pensionistas 
do estado.

O deputado Silvio Fáve-
ro, ao deixar o plenário no dia 
da votação, totalmente triste 
e desolado pela manutenção 
desse veto, disse que por ser 
relator do projeto na Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR), sofreu mui-
ta pressão, mas não cedeu e 
votou pela derrubada.

O assunto gerou brigas 
internas e, nos bastidores, al-
guns deputados chegaram a 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Campo 
Novo do Parecis, Rafael Ma-
chado, recebeu na última 
semana a visita do inspetor 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) Antônio, Coordenador 
do Grupo de Educação para o 
Trânsito (Getran).

Durante a visita, foi re-
alizada reunião por video-
conferência com o Superin-
tendente da PRF, na qual foi 
discutido um local estratégi-
co e as estruturas necessárias 
para a instalação da base no 
trecho da BR-364, que corta 
Campo Novo do Parecis.

cogitar que poderia ter ha-
vido acordo, já que alguns 
deputados ‘traíram’ os pares 
e votaram pela manutenção 
do veto.

Dilmar reagiu e negou 

O objetivo da vinda da 
PRF para o município é dar 

NEGA NEGOCIATA

Voto pela manutenção do veto vai da 
cabeça de cada deputado, diz Dilmar

NA BR-364

campo Novo pode ter base da
Polícia Rodoviária Federal

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc-MT) pu-
blicou edital de concorrência 
pública para construção do 
novo prédio da Escola Esta-
dual Dorothy Stang, localiza-
da no Assentamento Keno, 
em Cláudia. O extrato de avi-
so de licitação foi publicado 
no Diário Oficial do Estado 
com data de 12 de fevereiro.

A escola funciona atu-
almente numa estrutura 
provisória e precária. O novo 
prédio será construído no 
terreno ao lado, com o objeti-
vo de melhorar as condições 
de ensino e aprendizagem 
dos estudantes.

A nova escola Dorothy 
Stang terá seis salas de au-
las, sala de informática, sala 
dos professores, banheiros, 
cozinha e refeitório, adminis-
tração, instalações hidrossa-
nitárias e elétricas, quadra 

poliesportiva coberta e siste-
ma de proteção contra des-
cargas atmosféricas.

A obra está orçada em 
R$ 3.407.475,77, sendo R$ 
1.615.168,37 em recursos fede-
rais e R$ 1.792.307,40 por par-
te do Governo Estadual, por 
meio do Programa Mais MT. 
A concorrência pública, cujo 
critério de julgamento será 
“menor preço”, terá sessão 
no dia 18 de março, a partir 
das 9h. A sessão será na sala 
de licitação da Seduc-MT, lo-
calizada na rua Engenheiro 
Edgar Prado Arze, Quadra 01, 
Lote 05, Setor A, Centro Polí-
tico Administrativo – antiga 
Sinfra. Em 2018 a Seduc-MT 
chegou a iniciar os trâmi-
tes para o processo licitató-
rio de construção do prédio, 
mas não houve autorização 
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(Condes) para dar continui-
dade ao processo.

CLÁUDIA

Seduc publica edital 
para construção de 
nova escola

qualquer tipo de negociata. 
“Não tem acordo nenhum, eu 
não participo de acordo, gos-
to de diálogo de conversar e 
buscar entendimento. Tenho 
certeza que não teve acordo, 

nem conchavo, nem nada, o 
que foi buscado foi um en-
tendimento”, afirmou. 

Dilmar ainda disse que 
não há ‘traição’, pois o voto é 
pessoal.

Na tentativa de mudar 
o acordo inicial, a defesa do 
ex-governador se compro-
meteu a, além de entregar os 
novos imóveis, pagar em di-

nheiro o que ainda ficou res-
tando, R$ 1,3 milhão. “Diante 
do exposto, o colaborador se 
mantém a completa disposi-
ção das autoridades públicas 

para prestar quaisquer es-
clarecimentos acerca de seu 
acordo de colaboração pre-
miada, bem como requer a 
imediata alienação dos bens 

descritos acima, para que 
possa após efetuar o restante 
do pagamento com a finali-
dade de dar quitação integral 
ao acordo”.

maior segurança, combater 
o tráfico de drogas e coibir 

furtos e roubos de defensivos 
agrícolas na região.
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Supremo confirma a decisão que 
determina retirada de produtores
DA REPORTAGEM

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, confirmou de-
cisão concedida pelo ministro 
Dias Toffoli, então presidente, 
e suspendeu a liminar que im-
pedia a retirada de não-índios 
da Terra Indígena (TI) Urubu 
Branco, localizada próxima 
a Confresa e Porto Alegre do 
Norte.

O pedido foi formulado 
pelo procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, sob o 
argumento de que a presença 
de não-índios no local aumen-
ta o risco de conflitos violen-
tos. A solicitação foi deferida 
por Toffoli e, depois de recurso 
de particulares, confirmada 
por Fux, que concordou com 
os argumentos apresentados 
pelo procurador-geral.

A TI Urubu Branco é 
alvo de disputa judicial des-
de 2003, quando o MPF ajui-
zou ação civil pública contra a 
permanência de não indíge-
nas na área de cerca de 167,5 
mil hectares no Leste de Mato 
Grosso.

A Justiça Federal em pri-

meira instância determinou a 
retirada dos não-índios, mas 
a decisão foi suspensa pelo 
Tribunal Federal da 1ª Região 
(TRF1). O PGR recorreu ao Su-
premo e, em julho de 2020, 
obteve decisão liminar autori-
zando o início do cumprimen-
to de sentença e a retirada 
dos não-índios da área, agora 
confirmada.

Segundo o procurador-
-geral, o atual grupo de não-
-indígenas residentes na área 
é composto por ocupantes 
amparados por medidas judi-
ciais, alguns já indenizados e 
extrusados, mas que voltam 
à terra indígena, em refluxo 
documentado pelos autos de 
infração ambientais e investi-
gações de ilícitos.

Ele ressalta que a ação 
levou mais de uma década 
para ser julgada no mérito, 
período em que mais particu-
lares ocuparam terras, saíram 
e retornaram, acirrando os 
conflitos e a complexidade da 
operação de desintrusão. 

Há também registro de 
danos ambientais causados 
pela ocupação de não indíge-
nas.

Foto: Divulgação

TI Urubu Branco é alvo de disputa judicial desde 2003

TERRA INDÍGENA. Ministro suspendeu liminar que impedia retirada de não-índios da TI Urubu Branco

URUBU BRANCO
Ao confirmar a suspen-

são de liminar, o ministro Luiz 
Fux apontou que o pedido 
dos não indígenas de per-
manecer na área é ilegítimo, 

considerando “a existência de 
demarcação e reconhecimen-
to oficial da tradicionalidade 
da ocupação da Terra Indíge-
na Urubu Branco pelos índios 
Tapirapé”.

Segundo o ministro, “há 
perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo na 
postergação do cumprimen-
to da ordem de desocupação 
dos não indígenas da área 

DA REPORTAGEM

Após meses de quedas 
consecutivas, a inadimplên-
cia do consumidor cresceu 
em janeiro, segundo pesqui-
sa divulgada pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). 

Na passagem de de-
zembro/2020 para janeiro, 
o número de devedores em 
Mato Grosso cresceu 0,41%. 
Na região Centro‐Oeste, na 
mesma base de comparação, 
a variação foi de 1,03%.

Se comparado com o 
mesmo período de 2020, o 
número de inadimplentes de 
Mato Grosso caiu 2,38% em 
janeiro de 2021. O dado ficou 
acima de média da região 
Centro-Oeste (2,77%) e acima 
da média nacional (‐5,22%). 

Com isso, a estimativa é 
que o estado tenha fechado o 
mês de janeiro com mais de 
um milhão de consumidores 

DA REPORTAGEM

Até a primeira quinzena 
de fevereiro, foram recolhidos 
mais de R$ 5,4 bilhões aos co-
fres públicos do estado em 
tributos, taxas, multas e con-
tribuições. Os dados regis-
trados, no dia 15 deste mês, 
fazem parte do “Boletim Im-
postômetro’ da Fecomércio-
-MT, que confirma o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
doria e Prestação de Serviços 
(ICMS) como a maior fatia da 
arrecadação. Já sobre a renda 
e propriedade da população, 
o Imposto de Renda (IR) lide-
ra em recolhimento.

O montante arrecadado 
no estado configura 1,25% do 

DA REPORTAGEM

Após a mídia noticiar o 
caos que motoristas, espe-
cialmente caminhoneiros, 
enfrentavam na MT-322, a Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística iniciou 
a manutenção na rodovia 
não-pavimentada, na região 
Araguaia. O objetivo é me-
lhorar as condições do trecho 
e restabelecer o tráfego espe-
cialmente entre ‘Baianos’ até 
Alô Brasil, em Bom Jesus do 
Araguaia.

Os serviços são executa-
dos por meio de um convênio 
entre a Sinfra e o Consórcio 
Intermunicipal de Desenvol-
vimento Econômico, Social 
e Ambiental (Cidesa) Norte 
Araguaia, na medida em que 
forem possíveis, em razão das 
chuvas que atingem a região 
desde a semana passada.

O secretário-adjunto de 
Obras Rodoviárias da Sinfra, 
Nilton de Britto, explica que 
a rodovia não-pavimentada 
já havia recebido serviços de 
manutenção ao longo dos 

seus 191 quilômetros de ex-
tensão, que foram executa-
dos em dois lotes ainda no 
ano passado.

No primeiro trecho, en-
tre um local conhecido como 
Natanael até os Baianos, pró-
ximo a Confresa, os serviços 
foram realizados pelo Estado, 
por meio de um contrato de 
manutenção. 

Já o segundo trecho, 
dos Baianos até Alô Brasil, 
os serviços foram feitos pelo 
consórcio.

No entanto, as inces-
santes chuvas que caíram 
na região recentemente pre-
judicaram a qualidade da 
malha e, por consequência, 
o tráfego pela rodovia. “Po-
demos deixar a rodovia um 
tapete, mas, por não ser pa-
vimentada, basta chover um 
pouco que piora a qualidade 
da rodovia. E a situação ain-
da agrava, pois o tráfego por 
essa estrada é pesado. 

Passam caminhões e 
carretadas carregadas e que 
não deveriam transitar pela 
estrada com chuva”, explicou.

Mais de 1 mi de consumidores inscritos em
cadastros de devedores

Montante configura 1,25% do total no país, que soma R$ 371,2 bilhões

Trecho impraticável fez caminhoneiros
pararem na estrada

AVANÇO ESPERADO

Janeiro fecha com mais de
um milhão de devedores

ESTADO ARRECADOU

R$ 5,4 bilhões em tributos 
até o dia 15 de fevereiro

MT-322

Governo realiza
manutenção para
restabelecer a
trafegabilidade

Foto: Marcus Mesquita

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

total no país, que soma R$ 
371,2 bilhões. São Paulo re-
presenta 37,39% da fatia na-
cional, com R$ 132,3 bi arreca-
dados, seguido pelo estado 

objeto desta demanda, haja 
vista os relatos de ocorrência 
de conflitos violentos na área, 
os quais poderão vir a se agra-
var”. Assim, os não indígenas 
devem deixar a terra indígena.

inscritos em cadastros de de-
vedores.

O levantamento mos-
tra ainda que a abertura por 
faixa etária do devedor com 
participação mais expressiva 
em Mato Grosso foi o da fai-
xa de 30 a 39 anos (26,32%), 
seguida da faixa de 40 a 49 
anos (21,53%) e de 50 a 64 
anos (19,36%).

Segundo a pesquisa, o 
setor com participação mais 
expressiva do número de dí-
vidas em janeiro no estado 
do Mato Grosso foi Bancos, 
com 31,50% do total de dí-
vidas, seguido do comércio 
com 31,47% e de Água e Luz 
com 15,73%. 

Em janeiro de 2021, cada 
consumidor inadimplente no 
Mato Grosso tinha em média 
1,908 dívidas em atraso.

Na avaliação do supe-
rintendente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Cuiabá 
(CDL Cuiabá), Fábio Granja, o 
avanço da inadimplência já 
era esperado.

do Rio de Janeiro, com 13,78% 
(R$ 50,6 bi), e Distrito Federal, 
com 6,67% (R$ 23,1 bi) até a 
data. Além de divulgar o va-
lor pago em tributos pela po-

pulação mato-grossense, o 
‘Boletim Impostômetro’ traz, 
ainda, informações sobre 
questões tributárias do esta-
do e do país.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento 
e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
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 noturno, 
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 

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 

VENDAS

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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ARQUITETO HOME COMÉRCIO DE ARTIGOS DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.747.672/0001-19, 
torna público que requereu junto à SAMA/ SORRISO-MT as Li-
cenças Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de comércio varejista de materiais de construção em 
geral, localizada na Av. Natalino João Brescansin, nº 3660, Q. 
05, L. 08b, Loteamento Residencial Alphaville, Sorriso/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.

MARCELO ANTÔNIO NERVO E OUTROS, CPF 907.963.811-
00, torna público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT 
as Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI) para atividade de 
irrigação, realizada pelo sistema de aspersão móvel tipo pivô 
central na Faz. Chapadão do Ouro, Zona Rural de Sorriso/MT. 
NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n.º 08/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 08/2021, cujo objeto é o: Regis-
tro de Preço para aquisição futura e fracionada de equipamentos e materiais 
permanentes para uso nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Nova Guarita – MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 05/03/2021, às 08:30 horas. Cópias do 
edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
07:00 as 12:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 16 de Fevereiro de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 

002/2021 
 
 O Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Vera – MT, nomeado pela Portaria nº 
014/2021, em cumprimento a ratificação procedida 
pelo Prefeito Municipal, faz publicar o extrato 
resumido do processo de Dispensa de Licitação nº 
002/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE SUJEIRAS E 
APLICAÇÃO DE SELADOR 
IMPERMEABILIZANTE, JUNTO AO PRÉDIO DO 
PAÇO MUNICIPAL. Contratada: ANALICE 
MARANGONI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
28.955.196/0001-97; Valor global: R$ 16.500, 00 
(dezesseis mil e quinhentos reais). Prazo de 
vigência do contrato: 60 (sessenta) dias, contados 
da data de assinatura do contrato. Prazo de 
execução dos serviços: 10 (dez) dias, contados da 
data de assinatura do contrato. Fundamento Legal: 
Art. 24, II, da Lei Federal no 8.666/93, com valores 
atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2020. 
Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação e ratificada 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Moacir Luiz Giacomelli. 
 

Vera - MT, 03 de fevereiro de 2021. 
 

PABLO JÚNIOR GONÇALES 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação - Portaria n° 014/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 

002/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
REMOÇÃO DE SUJEIRAS E APLICAÇÃO DE 
SELADOR IMPERMEABILIZANTE, JUNTO AO 
PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. Contratada: 
ANALICE MARANGONI EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 28.955.196/0001-97; Valor global: R$ 16.500, 
00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Prazo de 
vigência do contrato: 60 (sessenta) dias, 
contados da data de assinatura do contrato. 
Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) dias, 
contados da data de assinatura do contrato. 
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal no 
8.666/93, com valores atualizados pelo Decreto 
Federal nº 9.412/2020. RATIFICO a presente 
Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da 
Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores e de 
conformidade com o Parecer Jurídico e 
justificativa (documentos anexos ao processo). 

 
Vera - MT, 03 de fevereiro de 2021. 

 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT 
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, CNPJ 01.978.212/0001-00 
torna público que requereu à SEMA – Secretaria do Meio Ambiente de MT, 
Licença de Operação para extração de cascalho na zona rural do 
município com as seguintes coordenadas E:714755 - N: 8825310.  

 

TERRA NOVA DO NORTE – MT, 16 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

 



Jemerson treinou com bola nesta semana

Foto: RodRigo CoCa
DA REPORTAGEM

Cazares e Jemerson 
treinaram no campo com os 
reservas do Corinthians nes-
ta terça, repetindo o dia an-
terior, e deram mais um pas-
so para reforçar o elenco no 
clássico de hoje, às 18h, con-
tra o Santos, na Vila Belmiro. 
Os dois jogadores podem 
ser novidades, ao menos, no 
banco.

O time terá a volta de 
Gabriel, que cumpriu sus-
pensão contra o Flamengo, e 
a escalação de Michel Mace-
do, que substituirá o suspen-
so Fagner. Com 49 pontos, 
o Timão tem o Santos como 
rival direto na briga pela pré-
-Libertadores.

Um provável Corin-
thians tem: Cássio; Michel 
Macedo, Jemerson (Bruno 
Méndez), Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Cantillo e Cazares 
(Araos); Otero (Mateus Vital), 
Gustavo Mosquito e Léo Na-
tel.

Cazares sofreu um es-
tiramento no músculo pos-
terior da coxa direita e ficou 
fora da equipe nos últimos 
quatro jogos. Ele foi substi-
tuído por Araos, que teve boa 

33ª RODADA

Corinthians antecipa concentração 
para clássico; 2 podem retornar
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Santos terá força máxima para
“decisão” contra o Corinthians
DA REPORTAGEM

Após vencer o Coritiba 
por 2 a 0, no último sábado, 
o Santos manteve o sonho de 
conquistar uma vaga para a 
próxima edição da Liberta-
dores vivo. E para ficar ainda 
mais perto do torneio con-
tinental, o Peixe busca uma 
vitória contra o Corinthians, 
nesta quarta-feira (17), às 18h, 
em partida atrasada da 33ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro.

O clássico terá um clima 
de decisão na Vila Belmiro. 
Isso porque ambos os times 
lutam pelo mesmo objetivo. 
No momento, o Alvinegro 
Praiano está na 9ª posição, 
com 50 pontos, um ponto a 
mais e uma posição acima do 
Timão. Após a partida, ambos 
terão o mesmo número de 
jogos da maioria dos clubes 
– ficando apenas São Paulo 
e Palmeiras, que fazem outro 
clássico paulista na sexta (19).

E uma importante no-
tícia para os torcedores san-
tistas para este duelo é que 
o Peixe terá força máxima. O 
clube correu risco de perder 
alguns jogadores por conta 
de suspensão, mas o time do 
técnico Cuca conseguiu dei-
xar a partida contra o Coxa 
sem receber cartões amare-
los.

Dentre os atletas em 
questão, dois são titulares 
absolutos e cruciais para o 
desempenho da equipe. São 
eles: o meia-atacante Soteldo 
e o centroavante Kaio Jorge. 

Os dois estão entre os 
quatro atletas que mais par-
ticipam dos gols do Peixe no 
Brasileirão, com oito e cinco 
contribuições, respectiva-

mente.
Além da dupla, Alex, Lu-

cas Lourenço, Artur Gomes 
e Marcos Leonardo também 
poderiam perder o clássico 
caso recebem uma adver-

BRASILEIRÃO. Em jogo atrasado, clássico alvinegro pode determinar chances de vaga na Libertadores

DA REPORTAGEM

O elenco do Palmeiras, 
enfim, ganhou um dia de fol-
ga em meio à maratona que 
vem atravessando nas últi-
mas semanas - e ainda tem 
pela frente. Após a vitória por 
3 a 0 sobre o Fortaleza, no úl-
timo domingo, todos os joga-
dores foram liberados e não 
houve atividades na segun-
da-feira. O retorno aconteceu 
ontem pela manhã.

O elenco não teve tem-
po de descanso nem mesmo 
após os 10 dias no Catar para 
a disputa do Mundial de Clu-
bes e a longa viagem de volta 
a São Paulo - mais de 13 horas 
de voo. A chegada ao Brasil 
aconteceu na sexta-feira. Já 
houve treino no sábado, se-
guido do duelo com o Forta-
leza, no domingo.

A folga desta segunda 

PALMEIRAS

Elenco ganha folga 
em meio à maratona 
de partidas

Atletas tiveram segunda-feira livre para, agora, jogar 5 
partidas em 12 dias

foi vista como algo importan-
te no Palmeiras, sobretudo 
por conta da agenda lotada 
que o time terá nos próximos 
dias, antes da final da Copa 
do Brasil, nos dias 28 de fe-
vereiro e 7 de março, contra 
o Grêmio.

O próximo jogo será 
nesta quarta (17), contra o Co-
ritiba, fora de casa. Na sexta, 
clássico contra o São Pau-
lo, no Morumbi. Segunda e 
quinta da próxima semana, 
os adversários serão Atlético-
-GO e Atlético-MG, respecti-
vamente.

Após a partida contra o 
Fortaleza, o técnico Abel Fer-
reira novamente fez duras crí-
ticas ao calendário do futebol 
brasileiro. O Palmeiras já fez 
73 jogos na atual temporada 
e ainda tem mais seis para re-
alizar - quatro no Brasileirão e 
dois na Copa do Brasil.

Foto: Van Campos

Jogadores comemoram gol de Marinho contra o Coritiba

participação. Já Jemerson 
sofreu um estiramento no li-
gamento colateral medial do 
joelho esquerdo na partida 
contra o Sport, em 21 de ja-
neiro, e deveria levar um mês 

até voltar aos gramados, se-
gundo o clube. O prazo pode 
se antecipar pela necessida-
de, já que o time ficou com 
estatura menor com sua sa-
ída.

DA REPORTAGEM

O Coritiba está contra-
tando mais um reforço para a 
temporada de 2021. 

O lateral-esquerdo Ro-
mário, 28 anos, que foi um 
dos destaques do Cuiabá no 
acesso à Série A, já realiza 
exames médicos e deve assi-
nar com o Coxa nos próximos 
dias. 

Ele pertence ao Santos 
e será emprestado com con-
trato até o final de 2021.

O jogador tem, no cur-
rículo, passagens por Santos 
e RB Bragantino. Além disso, 
conquistou acessos com o 
Atlético-GO em 2016, com o 
Ceará em 2017 e, por último, 
com o Cuiabá na temporada 
2020/2021.

Romário tem passagem por Santos e Cuiabá

JOGARÁ SÉRIE B

Lateral ex-Cuiabá vai para o Coritiba

Foto: diVulgação

Vale lembrar que o Cori-
tiba já fechou com o zaguei-
ro Luciano Castan (ex-CSA), 
o volante Jhony Douglas, o 
lateral-direito/volante Val, o 
meia Valdeci e o atacante 

Waguininho - deles, Jhony 
Douglas e Waguininho já 
estão até registrados no BID 
(Boletim Informativo Diário).

O clube ainda negocia 
o retorno do volante Willian 

Farias, que está nos Emira-
dos Árabes, e tem interesse 
no retorno do meia Robinho, 
desde que ele aceite se ade-
quar à situação financeira do 
Coritiba.

tência do árbitro. Este último, 
por sinal, tem entrado com 
frequência e contribuiu com 
dois gols nas últimas duas 
partidas: fez o tento de em-
pate contra o Atlético-GO e 

sacramentou a vitória sobre o 
Coxa, que determinou a que-
da do rival.

O técnico Cuca não tem 
desfalques para o clássico, 
a não ser os jogadores que 

estão fora por período inde-
terminado, casos de Jobson, 
Carlos Sánchez e Raniel. 

A tendência é que repi-
ta a escalação da última par-
tida. Um provável time para 

enfrentar o Corinthians é o 
seguinte: João Paulo; Pará, 
Laércio, Luan Peres e Felipe 
Jonatan; Alison e Sandry; Ma-
rinho, Kaio Jorge, Lucas Bra-
ga e Soteldo.

Foto: diVulgação
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DA REPORTAGEM

Uma jiboia foi resgata 
circulando na área urbana de 
Sorriso, na última segunda 
(15). O animal foi retirado da 
cidade pelo Corpo de Bom-
beiros, que a encaminhou 
para uma área de mata. Se-
gundo os bombeiros, o ani-
mal tem cerca de 2 metros 
de comprimento. Moradores 
que passaram pelo local onde 
o animal estava circulando, 
acionaram o Corpo de Bom-
beiros para fazer o resgate 
seguro. O animal não tinha 
ferimentos e foi devolvido 
ao habitat natural logo após 
o resgate. De acordo com o 
soldado Paulo Almeida, que 
participou do resgate, as ji-

Jiboia resgatada tinha cerca de 2 metros e comprimento

Foto: Paulo almeida

boias costumam ser muito 
temidas devido ao grande 
porte. A serpente é consi-
derada a segunda maior do 
país, ficando atrás apenas da 
sucuri. Algumas dicas de pre-
venção são essenciais nesses 
momentos: permaneça em 
um lugar seguro; acione os 
bombeiros prestando as se-
guintes informações: nome e 
telefone, tipo da ocorrência, 
número de vítimas, se hou-
ver, localização/endereço cor-
reto citando algum ponto de 
referência e outras informa-
ções pertinentes que julgar 
importante; aguarde o Corpo 
de Bombeiros; manter a pro-
priedade livre de acúmulo de 
lixos; manter o terreno sem-
pre limpo.

Índice de infestação diminui,
mas cuidados devem continuar
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Centro de Controle 
de Endemias de Sinop rea-
lizou, na última semana, o 
primeiro Levantamento Rá-
pido de Índices (LIRAa) para 
Aedes aegypti no ano em 
diferentes pontos da cida-
de. Ao todo, foram inspecio-
nados 2.041 imóveis em 117 
bairros. Foram encontrados 
focos em 138 imóveis, resul-
tando em 6,5% de infesta-
ção. O percentual é menor 
do que o registrado no mes-
mo período do ano passa-
do, quando o levantamento 
apontou 9% - diferença de 
2,5 pontos percentuais.

O percentual, acima do 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde que é de 1%, tem 
influência direta das chuvas 
nesta época do ano, período 
em que se torna propício a 
proliferação do mosquito e, 
consequentemente, da do-
ença. Com isso, é necessário 
a intensificação dos cuida-
dos diários, como não per-
mitir o acúmulo de água em 
objetos como plásticos, gar-
rafas, sucatas, calhas, ralos e 
outros.

De acordo com o coor-
denador do Centro de Con-
trole de Endeminas, Gerson 
Danzer, acabar com os fo-
cos do mosquito é a maior 
preocupação do setor. “Por 
isso todo trabalho está sen-
do feito para tentar reduzir 
os criadouros do mosquito. 
Esse é nosso grande obje-
tivo. Às vezes a pessoa até 
pensa que tem que passar 
veneno, mas, o veneno mata 
o mosquito que está voan-

do. Amanhã ou depois, nas-
ce outro novamente se não 
eliminar o foco”, reforçou.

4 PESQUISAS
Esta é a primeira de 

quatro pesquisas programa-
das para o decorrer do ano. 
O LIRAa é um levantamento 
rápido executado em todos 
os municípios do Brasil e 
que já está pré-estabeleci-
do no calendário anual do 
Ministério da Saúde, pois 
serve para controle e avalia-
ção do índice de infestação 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor de doenças 
como a dengue, zika vírus e 
chikungunya.

Além do levantamento, 
o centro tem realizado vá-
rios trabalhos objetivando a 
conscientização da popula-
ção no combate à doença. 
Há poucos dias, por exem-
plo, agentes fizeram visto-
rias na comunidade rural 
Agrovila, onde foram encon-
trados alguns focos do mos-
quito. Na localidade, tam-
bém foram desenvolvidas 
palestras orientativas.

Já em janeiro, a Prefei-
tura realizou uma força tare-
fa para combater a prolife-
ração do mosquito. O plano 
de ação uniu Secretarias de 
Desenvolvimento Econô-
mico, de Saúde e de Meio 
Ambiente, para trabalhos de 
limpeza de áreas institucio-
nais do município, bloqueio 
de casos (com larvicidas e 
aplicação de veneno em 
residências vizinhas) e em 
multas aos proprietários de 
terrenos que apresentavam 
mato acima de 50 centíme-
tros, respectivamente.

Foto: assessoria

Focos em 138 dos 2 mil imóveis inspecionados

DENGUE EM SINOP.  LIRAa apresentou redução de 2,5 pontos percentuais

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O mutirão de limpeza 
no Rio Teles Pires, realizado 
no último domingo, em Alta 
Floresta, Carlinda e Para-
naíta, retirou 80 toneladas 
– sendo a metade somen-
te em Alta Floresta –, que 
serão encaminhados para 
reciclagem. Em Carlinda e 
Paranaíta foram retiradas 
aproximadamente 20 tone-
ladas de lixo em cada muni-
cípio.

O objetivo do evento 
é garantir a preservação do 
maior rio da região e cons-
cientizar a população para 
este cuidado. O idealizador 
do projeto e presidente da 
Câmara de Alta Floresta, Os-
len Dias dos Santos, o “Tuti”, 
lamentou a quantidade 
expressiva de lixo retirado 
do rio, mas destacou a im-
portância da realização do 
evento.

“É impressionante a 

DA REPORTAGEM

Um enterro acabou em 
briga generalizada em San-
to Antônio do Leverger, por 
volta das 11h30 do último do-
mingo (14). Os seis envolvidos 
na briga, sendo três homens 
e três mulheres, todos da 
mesma família, foram enca-
minhados à delegacia.

O registro policial não 
traz as motivações da briga. 
No entanto, mostra que a 
viatura foi acionada porque 

Mutirão foi feito em Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta

NORTÃO

Mutirão de limpeza retira 80
ton de lixo Rio Teles Pires

SORRISO

Jiboia de 2 metros é
resgatada pelos
bombeiros em
área urbana

LEVERGER

Enterro termina em briga 
generalizada em família

Foto: assessoria

várias pessoas estavam em 
“vias de fato”. Ao chegarem 
ao local, os policiais foram 
informados que a briga teria 
começado porque um ho-
mem teria se desentendido 
e trocado agressões com sua 
ex-cunhada, viúva do faleci-
do.

A viúva ficou com lesões 
nos lábios e dores nos om-
bros, e o ex-cunhado disse 
estar com arranhões no bra-
ço esquerdo. Os outros envol-
vidos na briga foram duas ir-

quantidade de lixo que a 
gente tira. Se for somar es-
ses 10 anos vai passar de 
900 toneladas de lixo. Per-
cebemos que em alguns 
lugares diminuiu muito, 
outros ainda têm. Vamos 

continuar, não vamos desis-
tir até que a gente consiga 
realmente deixar esse Teles 
Pires limpo para os nossos 
netos, nossos filhos”, frisou.

O mutirão de limpeza 
do Teles Pires é considera-

do evento de caráter tradi-
cional, ambiental, cultural 
e popular do calendário ofi-
cial de datas e eventos de 
Alta Floresta, conforme a lei 
municipal. A ação já ocorre 
há 10 anos.

mãs e um filho do falecido, o 
marido de uma destas irmãs 
e mais um irmão do falecido. 
Um dos homens, inclusive, 
contou que seu celular ‘de-
sapareceu’ no meio da con-
fusão.

Diante do ocorrido, to-
dos foram encaminhados à 
Delegacia da Mulher para 
as providências que o caso 
requer. Inicialmente, eles 
foram levados à Centra de 
Flagrantes, mas o delegado 
plantonista orientou a enca-

minharem os envolvidos à 
delegacia da mulher por ha-
ver mulheres no meio.

Segundo áudios que cir-
culam nas redes sociais, a bri-
ga teria acontecido porque 
alguns familiares queriam 
abrir o caixão, que estava la-
crado, enquanto outros não 
queriam deixar abrir. Ainda 
assim, depois que a gaveta 
foi fechada, alguns familiares 
queriam que o túmulo fosse 
aberto, o que não é permitido 
por lei.
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