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Mato Grosso recebeu 340 cilindros de oxigênio do Governo 
Federal. Os insumos chegaram em Sinop e fi cam armazena-
dos no Hospital Regional, de onde sairá a logística de distri-
buição aos municípios mais distantes.            Página - 7

TRATAMENTO DE COVID

Mato Grosso recebe 340 
cilindros por precaução

Dinheiro não
é problema:
faltam insumos
e profi ssionais
O governador Mauro Mendes vol-
tou a apelar à população para que 
ajude a combater a disseminação 
da Covid-19 e salientou que o 
problema não é falta de recursos 
do Estado para abrir mais leitos 
de UTI, mas a ausência de mão 
de obra, insumos e medicamen-
tos disponíveis no mercado. Ele 
afi rmou que o Estado tem feito 
tudo o que está ao seu alcance 
para estruturar o sistema público 
de Saúde, mas que agora encon-
tra-se praticamente de mãos 
atadas.     Página  -3

APÓS 5 RODADAS

Cuiabá líder, Operário vice, 
Sinop FC na lanterninha

Metade do Campeonato Mato-grossense 2021 já foi, e algu-
mas equipes se consolidam, outras se afundam, enquanto outras 
vão encontrando o equilíbrio. E assim foi a 5ª rodada, que teve duas 
vitórias de mandantes e três dos visitantes. União e Luverdense ven-
ceram Dom Bosco e Sinop, respectivamente, e afundaram os rivais 
na zona de rebaixamento. ‘         Página -6
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CACAU

A Secretaria de Agricultura Familiar executa projeto para incentivar o cultivo 
do cacau no estado. O Programa ‘MT Produtivo – Cacau’ prevê disponibilizar 
300 mil mudas de cacacueiro a agricultores familiares das regiões Norte e Noro-
este nos próximos dois anos.               Página  4
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TERÇA-FEIRA

INVESTIGADORA
TEM SURTO E
PODE TER SE
SUICIDADO

VACINAÇÃO DE
PRESOS ANTES
DE SERVIDORES
DE SEGURANÇA?

DESINFECÇÃO
BIOLÓGICA
DE PRAÇAS
E PARQUES

PEDIDO DO
MP É ILEGAL
E REQUER
INDEFERIMENTO

BARRA DO BUGRES DEPUTADOS CONTESTAM SINOP MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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Uma possibilidade para explicar essa rela-
ção benéfi ca é a presença signifi cativa de 
fl avonoides no chocolate - ou melhor, no 

  

Páscoa chegando e é quase impossível 
não se deparar com os ovos e produtos a 
base de chocolate que invadem as prate-
leiras de supermercados, padarias, lojas es-
pecializadas e até a internet. Quem navega 
pelas redes sociais é atingido nesta época 
do ano quase que diariamente por uma 
foto que desperta o paladar e a vontade de 
comer o doce. Mas chocolate faz bem para 
a saúde? E para o coração, traz riscos ou be-
nefícios? Ao que tudo indica, sim temos um 
aliado!

Um relatório apresentado pela Associa-
ção de Cardiologia dos Estados Unidos afi r-
ma que o chocolate ajuda a reduzir os riscos 
de ataque cardíaco e diminui a tendência 
de aderência das plaquetas na parede das 
artérias e obstrução dos vasos sanguíneos.

Novas pesquisas também sugerem 
que o doce a base de cacau pode baixar 
a pressão arterial e o colesterol, prevenir o 
diabetes e melhorar a saúde dos vasos san-
guíneos. Há ainda um estudo de Harvard, 
publicado na revista HEART, que aponta 
que uma ou mais porções diárias de choco-
late amargo reduz em 16% o risco de fi bri-
lação atrial (batimentos descompassados e 
na maioria das vezes acelerados), tipo mais 
comum de arritmia cardíaca. Flavonoides, 
um ponto a favor!

Uma possibilidade para explicar essa 
relação benéfi ca é a presença signifi cativa 
de fl avonoides no chocolate - ou melhor, no 
cacau. Os fl avonoides (compostos bioativos 
do grupo dos polifenóis encontrados em 
uma variedade de frutas e vegetais) têm 
poder antioxidante e ajudam, por exem-
plo, a baixar a pressão arterial, melhorar o 
fl uxo sanguíneo para o cérebro e o coração, 
prevenir coágulos sanguíneos, combater o 
dano celular, além de estarem associados 
com a diminuição de infl amações e au-
mento do bom colesterol. Porém, vale des-
tacar: nem todos os chocolates encontra-
dos no mercado são ricos em fl avonoides.

E se a quantidade de fl avonoides não es-
tiver descrita na embalagem, vale a regra: 
quanto maior o teor de cacau da barra, me-
lhor é para a sua saúde. Sendo assim, prefi ra 
o chocolate amargo, que geralmente tem 
mais cacau e, portanto, mais fl avonoides 
que o chocolate ao leite - além de menos 
gordura saturada também. Quanto consu-
mir?

Embora os estudos estejam cada vez 
mais próximos de confi rmar esses bene-
fícios do chocolate para a saúde, em espe-
cial ao coração, é importante ressaltar que 
o consumo deve ser em pequenas quan-
tidades, uma vez que o chocolate contém 
gordura saturada e é rico em calorias prove-
niente do açúcar, que, em excesso, podem 
trazer efeitos muito nocivos à saúde, como o 
ganho de peso e outros problemas metabó-
licos. Por isso, como praticamente tudo que 
consumimos, vale a regra: moderação!

Existem maneiras de incluir o chocolate 
na alimentação mantendo as calorias e gor-
duras sob controle. Busque orientação, ava-
lie os rótulos e procure a opção mais saudá-
vel. Ainda não podemos comemorar…

Sabe-se que há a necessidade de mais 
pesquisas voltadas para o assunto, porque 
ao mesmo tempo em que o chocolate pode 
ajudar na saúde também traz riscos, princi-
palmente para aquelas pessoas que já pos-
suem problemas cardiovasculares, em que 
há a necessidade de evitar o produto. A re-
alidade, portanto, é que os pesquisadores 
e cientistas não chegaram ainda num con-
senso e conclusão dessa relação direta entre 
o chocolate e a saúde do coração.

Ainda não está efetivamente claro por-
que o chocolate apresenta os efeitos descri-
tos nessas pesquisas, apenas possibilidades 
e hipóteses. Também não se sabe qual seria 
a quantidade ideal a ser consumida para al-
cançar algum benefício.

MAX LIMA É MÉDICO ESPECIALISTA 
EM CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA 
E CONSELHEIRO DO CFM

Será que chocolate faz mesmo 
bem à saúde?

Simples, automatizado e sem qualidade
presa, o relógio “consertado”. E aí começa 
um novo capítulo nessa desagradável nove-
la: logo ao desembalar percebi um resíduo 
por dentro do relógio, que se revelou resto 
de colagem ao observar de forma mais de-
talhada.

O que foi feito? Retiraram o 
“vidro”, passaram algo que se 
assemelha com silicone e cola-
ram novamente. Naquele ponto 
que identifi quei de imediato pa-
rece ter fi cado um excesso que 
foi “espremido”, mas em outros 
pontos era possível verifi car si-
tuações parecidas. Se não fosse 

o sufi ciente, o relógio foi marcado na parte 
inferior, como se a remoção dos pinos de fi -
xação da pulseira tivesse sido feita com uso 
de ferramenta inadequada.

Evidentemente não aceitaria o relógio 
dessa forma. Como já extou excedendo o 
tamanho do texto, amanhã sigo com o “cau-
so”.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Antes de iniciar a reclamação sobre os pontos de insatisfação 
com o serviço feito na autorizada examinei detalhadamente o 
relógio, fotografando todos os pontos. Isso é importante para 
evitar transtornos, e deve ser feito sempre, especialmente em 
casos de divergência.CLIC 

FINAL 

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

Algum tempo atrás comentei, aqui, so-
bre o encaminhamento de um relógio para 
garantia, em um processo automatizado 
bastante interessante onde tudo foi gerado 
com tranquilidade, inclusive com autoriza-
ção de postagem com frete pago. Uma ma-
ravilha. Mas, infelizmente, 
nem tudo são fl ores nesse 
mundão.

Quando o relógio che-
gou na assistência, em To-
cantins, me ligaram para 
verifi car o problema, mes-
mo eu tendo detalhado 
tudo que estava acontecen-
do na abertura da ocorrência. Me disseram 
que a Technos, fabricante do relógio ven-
dido com a marca Mormaii, não repassa as 
informações. Achei estranho, mas forneci, 
claro, todos os detalhes do caso.

Acompanhando pelo site vi que, logo na 
sequência, o status foi atualizado para “em 
separação de peças”, mencionando uma tal 
“vedação complexa”, status esse que sim-
plesmente “empacou”.

Entrei em contato no chat oferecido no 
site que, no fi m das contas, inicia uma co-
municação via e-mail. Fui informado que 
meu relógio havia sido encaminhado para 
São Paulo, para verifi cação. Segui aguardan-
do.

Ainda com o status mantido como “em 
separação de peças” recebi, para minha sur-

MAX LIMA

A anulação dos processos movidos contra o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez desmoronar parte 
importante do edifício erguido por juízes e procuradores 
à frente da Lava Jato nos últimos anos. Passados dois me-
ses desde a dissolução da força-tarefa responsável pelas 
investigações da operação no Paraná, lá se foram os tro-
féus mais vistosos da sua coleção, as duas condenações 
impostas ao líder petista pelos crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro.

A despeito dos resultados históricos obtidos na bus-
ca de punições rigorosas para políticos corruptos e em-
presários corruptores, há muito se notam abusos e he-
terodoxias cometidos por seus integrantes e pelo ex-juiz 
Sergio Moro para atingir seus objetivos.

O alcance das decisões do Supremo Tribunal Fede-
ral no caso de Lula ainda depende de uma palavra fi nal 
do plenário sobre a transferência das ações para a Justiça 
Federal do Distrito Federal, mas é possível que outros acu-
sados colham benefícios também.

Também preocupante, entretanto, é que a reprova-
ção aos desvios da Lava Jato não tenha sido acompanha-
da até agora de medidas que aperfeiçoem os mecanismos 
de controle desenvolvidos a partir da redemocratização 
do país para enfrentar a corrupção. Pelo contrário, o des-
monte da operação ocorre num ambiente em que se 
multiplicam de maneira inquietante as iniciativas para 
enfraquecer as instituições encarregadas de coibir os 
malfeitos.

A pretexto de impor bem-vinda disciplina ao com-
partilhamento de informações fi nanceiras, decisões ju-
diciais vêm restringindo o repasse de dados e inibindo a 
atuação de órgãos cuja cooperação é essencial para os 
investigadores. Motivação semelhante parece inspirar 
mudanças em discussão no Congresso, onde estão sendo 
revistas as leis que punem a lavagem de dinheiro e os atos 
de improbidade administrativa.

Ao liquidar a força-tarefa de Curitiba, o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, desidratou o grupo en-
carregado de dar continuidade a dezenas de inquéritos 
e ações penais, deixando-o com recursos exíguos para a 
tarefa. Caiu no esquecimento a promessa de criação de 
um grupo especializado no combate à corrupção, que 
disseminasse o conhecimento acumulado pela Lava Jato 
e coordenasse melhor os esforços para desvendar casos 
complexos.

Note-se ainda a condescendência com o que o pro-
curador-geral trata o presidente Jair Bolsonaro, que o no-
meou para o cargo e se movimenta de maneira constante 
em busca de proteção para os fi lhos contra investigações 
embaraçosas.

Encerrado o ciclo da Lava Jato, é preciso assegurar 
que o aprendizado proporcionado pelos erros e pelos 
acertos da operação contribua para fortalecer as institui-
ções de controle, e não para esvaziá-las.

Editorial

E a corrupção?

SEGUNDA ONDA
O médico Maikon Ticianel afi rmou que 

a segunda onda da Covid-19 está mais gra-
ves aos infectados. Segundo ele, na primei-
ra onda, um paciente demorava cerca de dez 
dias para precisar de internação. Agora, de 
acordo com ele, a realidade são pacientes já 
em estado grave no quinto dia de contamina-
ção pela doença. Maikon citou como exemplo 
o fato de que a cada 20 leitos de UTI, 18 deles 
são ocupados por pessoas intubadas. “O perfi l 
desses pacientes internados é o adulto jovem, 
de 25 a 50 anos, que estão em gravidade na 
UTI. Pessoas que realmente estão em estado 
grave. Teve um aumento muito grande”, 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 fi cará bem!

QUEBRANDO TABUS
A suplente a vereadora Maysa Leão revelou 

que sofreu diversos ataques preconceituosos 
após o anúncio de que irá ocupar uma cadeira na 
Câmara por 30 dias no lugar do vereador Diego 
Guimarães. “Desde o momento que anunciaram 
que eu iria assumir, perguntaram se eu iria fazer 
tutorial de maquiagem no plenário. Infelizmente, 
nem sou tão boa assim de maquiagem”, brincou. 
Ela assume a cadeira no dia 6 de abril e defen-
de que os agentes políticos abram mão de suas 
verbas indenizatórias para uso dos recursos para 
mitigar consequências sociais da pandemia.
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Ao liquidar a força-tarefa de Curitiba, o pro-
curador-geral da República, Augusto Aras, desi-
dratou o grupo encarregado de dar continuidade 
a dezenas de inquéritos e ações penais, deixando-
-o com recursos exíguos para a tarefa

“ “ Gyordanni Karlye Mota morreu em um acidente aéreo às margens 
da GO-070, em Itaberaí/GO. Com a queda, a aeronave pegou fogo. Um 
soldado do Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe che-
gou no local, o piloto estava no solo, mas sem vida. Mota era morador 
de Sorriso e estava trabalhando em Goiás, com lançamento de defensi-
vos agrícolas em uma plantação. Ele pilotava o monomotor Neiva EMB-
201, quando ocorreu o acidente, deixando a aeronave completamente 
destruída. Ainda não há detalhes das circunstâncias do acidente.
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“Problema não é verba; profissionais
e insumos estão escassos”, diz Mauro
DA REPORTAGEM
Mídia News

O governador Mauro 
Mendes (DEM) voltou a ape-
lar à população para que aju-
de a combater a dissemina-
ção da Covid-19 e salientou 
que o problema, hoje, não é 
falta de recursos do Estado 
para abrir mais leitos de UTI, 
mas a ausência de mão de 
obra, insumos e medicamen-
tos disponíveis no mercado.

O democrata afirmou 
que o Estado tem feito tudo o 
que está ao seu alcance para 
estruturar o sistema públi-
co de Saúde, mas que agora 
encontra-se praticamente de 
mãos atadas. Como exemplo, 
ele citou que Mato Grosso 
não tinha nenhuma UTI ex-
clusiva para a Covid no início 
de março de 2020 e que, ago-
ra, conta com 535 unidades 
entre pactuadas, cofinancia-
das e próprias.

“Estamos em processo 
de abertura de mais 120 UTIs 
e 500 leitos clínicos. O pro-
blema não é dinheiro, meus 
amigos. Temos recursos para 
abrir outras centenas. Mas 
dependemos de profissionais 
de saúde, que estão escassos, 
que estão trabalhando no li-
mite”, afirmou.

“Precisamos de remé-
dios para UTIs, que depen-
dem do Governo Federal. E 
de vacinas, que estão che-
gando aos poucos. Estamos 

negociando com laboratórios 
para aquisição direta de va-
cinas, agora que recebemos 
a permissão de compra pela 
Justiça e pelo Governo Fede-
ral, mas não é um processo 
que ocorre do dia para a noi-
te”, completou.

COMBATE À COVID. Governador pede colaboração da população para conter disseminação do coronavírus
Foto: Mayke toscano

Governador Mauro Mendes pede a colaboração da população

Pedido de indeferimento foi feito após decreto estadual

Max Russi assinou criação de comissão provisória

Vacinar possíveis criminosos antes dos
agentes de segurança?

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Representando o pre-
feito Emanuel Pinheiro, o 
procurador-geral adjunto de 
Cuiabá, Allison Akerley da Sil-
va, pediu o indeferimento da 
renovação de ordem liminar 
que visa aplicação imediata, 
por todos os municípios, do 
Decreto Estadual nº 874/2021, 
que atualizou a classificação 
de risco epidemiológico e fi-
xou regras e diretrizes para 
adoção de medidas restriti-
vas de prevenção à dissemi-
nação da Covid-19. Pelo novo 
decreto, a Capital deve cum-
prir lockdown. Manifestação 
é do dia 28 de março.

De acordo com o novo 
decreto estadual, municípios 
com classificação de risco 
“muito alto” devem cumprir 
medidas como quarentena 
coletiva obrigatória por pe-
ríodo de 10 dias, suspensão 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislativa 
instaurou a criação de uma Co-
missão com cinco deputados 
para analisar uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), 
que propõe a abolição do voto 
secreto dentro do Parlamento. 
Atualmente, é secreta a votação 
nos casos de perda de mandato 
de deputado e de apreciação 
de veto, além de eleição. Esta 
última não deve sofrer mudan-
ças. A proposta a ser analisada 
é do deputado Ulysses Moraes 
e foi assinada pelo presidente 
da Casa de Leis, deputado Max 
Russi. A análise da PEC não será 
em caráter de urgência, por 
isso a comissão provisória terá 
tempo para estudar e entregar 
relatório sobre a legalidade da 
proposta.

A última polêmica sobre 
vetos, motivada pelo sistema si-
giloso de votação que dificulta 

de aulas presenciais em cre-
ches, escolas e universidades 
e controle do perímetro ur-
bano por meio de barreiras 
sanitárias.

Segundo os autos, pe-
dido do Ministério Público é 
para que o ato normativo seja 
cumprido de forma obrigató-
ria por todos os municípios, 
excepcionando-se apenas a 
aplicação de decretos locais 
naquilo que forem mais res-
tritivos. O requerimento foi 
feito pelo procurador-geral 
de Justiça, José Antônio Bor-
ges, em aditamento da Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) que foi proposta 
no início de março, em razão 
de disparidades entre de-
cretos municipais e decreto 
estadual, no tocante às me-
didas restritivas para o com-
bate à Covid-19. 

Cuiabá, porém, afirma 
que o pleito “não guarda 

saber como se posiciona cada 
parlamentar, surgiu quando 
a Assembleia manteve, por 12 
a 11, a decisão do governo de 
elevar para 14% a contribuição 
previdenciária de aposentados 
e pensionistas.

OBRIGAR LOCKDOWN

Cuiabá afirma que pedido do MP
é ilegal e requer indeferimento

EM ESTUDO

criação de comissão provisória para 
avaliar abolição de voto secreto

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Delegado Claudinei busca 
garantir a inclusão dos pro-
fissionais da segurança pú-
blica de Mato Grosso na lista 
de prioridade imediata de 
vacinação contra a Covid-19. 
Para resolver essa situação, o 
parlamentar solicitou apoio 
e intervenção do coordena-
dor da bancada federal de 
Mato Grosso, deputado Dr. 
Leonardo, para que a cate-
goria seja beneficiada já que 
os servidores mantêm, de 
forma contínua, a prestação 
de serviços para a sociedade 
desde o início da pandemia.

A assessoria jurídica de 
Claudinei chegou a levantar 
informações sobre a situa-
ção dos servidores que fo-
ram acometidos pela doença 
por meio das instituições de 
segurança pública e sindi-
catos. Os dados apontaram 
que foram infectados mais 
de dois mil profissionais ati-
vos e ocorreram cerca de 21 
mortes. O Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina 
contra a Covid-19 priorizou 

a imunização da população 
carcerária, antes dos inte-
grantes da segurança públi-
ca, o que teria gerado des-
confortos para a categoria. 
“As forças de segurança pú-
blica se expõem à Covid-19 e 
a outros perigos diariamen-
te. É uma inversão de valo-
res vacinar primeiro quem 
está pagando por um crime 
e deixar as forças de segu-
rança para depois”, disse Dr. 
Leonardo.

Segundo o Conselho 
Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária, as auto-
ridades da saúde devem dar 
prioridade à vacinação de 
servidores e pessoas priva-
das de liberdade para evitar 
o aumento de gastos com 
a prevenção e assistência à 
saúde e gerar o aumento de 
presos infectados nas unida-
des hospitalares. Também 
apontou que 42.517 presos 
foram contaminados e 133 
chegaram ao óbito pela Co-
vid-19, entre março de 2020 
e janeiro de 2021, conforme 
dados apresentados pelo 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

PRIORIDADES

Deputados contestam 
vacinação de presos 
antes de servidores
da segurança pública

Mendes citou que Mato 
Grosso hoje lidera ranking 
dos estados com a menor 
adesão da população ao dis-
tanciamento social, confor-
me dados do site InLoco, sen-
do que a medida é, de acordo 
com a comunidade científi-

ca, fundamental para reduzir 
o contágio e, consequente-
mente, o número de mortes.

“Se a população não 
colaborar e praticar o distan-
ciamento e as medidas que 
todos conhecemos, nunca te-
remos leitos suficientes. Pre-

Curiosamente, abriu-se 
uma polêmica por nenhum de-
putado assumir publicamente 
ter referendado o veto, apesar 
dos 12 votos. Houve muito im-
passe, inclusive pedido de aná-
lise do sistema pelo deputado 

Lúdio Cabral. A proposta, no 
entanto, não foi acatada. A Co-
missão que analisará a PEC será 
presidida por Dr. Gimenez. Os 
demais integrantes são Sebas-
tião Rezende, Wilson Santos, 
Janaina Riva e Valmir Moretto.

compatibilidade com o or-
denamento jurídico pátrio, 
pretendendo o Ministério 
Público inovar de forma to-
talmente ilegítima e ilegal”. 
Segundo Silva, a orientação 
jurisprudencial do STF é no 

sentido de que o aditamen-
to da petição inicial somente 
pode ser admitido quando 
ainda não requisitadas infor-
mações aos órgãos ou autori-
dades dos quais emanou a lei 
ou ato impugnado.

cisamos de cada um de vocês 
para superar essa situação 
difícil e evitar que mais vidas 
sejam perdidas. Por isso, va-
mos fazer um pacto pela vida, 
e travar uma guerra contra a 
aglomeração”, pediu.

“Nós precisamos da 

colaboração da população 
e dos demais poderes. Sozi-
nhos, nós não vamos vencer 
essa guerra contra o vírus. 
Precisamos todos nos unir 
em uma verdadeira guerra 
contra o vírus, para vencer 
essa pandemia”, concluiu.
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Programa de incentivo ao plantio
prevê entregas de 300 mil mudas
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Agricultura 
Familiar (Seaf), executa proje-
to para incentivar o cultivo do 
cacau no estado. O Programa 
‘MT Produtivo – Cacau’ prevê 
disponibilizar 300 mil mudas 
de cacacueiro a agricultores 
familiares das regiões Norte 
e Noroeste nos próximos dois 
anos. A expectativa é de que 
Mato Grosso quase triplique a 
produção, saltando das atuais 
491 toneladas de cacau/ano 
para cerca de 1,5 mil t/a de 
matéria-prima do chocolate, 
uma vez que cada hectare 
poderá produzir anualmente 
uma média de 3,5 toneladas 
do fruto do cacaueiro. O Esta-
do ocupa atualmente o 6º lu-
gar na produção nacional de 
cacau. A previsão é de que os 
investimentos para a execu-
ção do programa alcancem a 
marca de R$ 1 milhão.

Segundo o secretário 
Agricultura Familiar, Silvano 
Amaral, o cultivo do cacau em 
Mato Grosso nos anos 90 era 
maior do que dos dias atuais. 
Porém por conta da doença 
‘vassoura-de-bruxa’, que de-
vastou muitas plantações no 
País na época, muitos produ-
tores desistiram da atividade 
e migraram para outros tipos 
de cultivo. “Graças à ciência 
foi possível criar mudas clo-
nadas de variedades mais 
resistentes à vassoura-de-
-bruxa, e com isso temos hoje 

melhores condições para o 
retorno do plantio do cacau 
no nosso Estado”, comenta.

Hoje, a produção atu-
al de cacau no Brasil não é 
suficiente sequer para satis-
fazer o consumo interno, e, 
segundo o superintendente 
de Agricultura Familiar da 
Seaf, George Lima, a propos-
ta do programa é aproveitar 
esse mercado sedento pelo 
produto para fazer com que 
agricultores familiares pos-
sam aumentar a renda atra-
vés do cultivo da amêndoa.

“A cadeia do cacau é pe-
quena em Mato Grosso, mas 
tem um potencial enorme 
de crescimento e de atrair 
investidores e indústrias. Em 
qualquer programa é preciso 
sempre pensar na agregação 
de valor e na comercialização 
do produto, no caso do cacau 
a utilização de boas técnicas 
de fermentação e secagem 
da amêndoa e a venda da 
massa de cacau pronta para 
a fabricação do chocolate po-
dem trazer mais rentabilida-
de para o produtor”, explica 
George Lima.

A previsão, conforme o 
engenheiro agrônomo e ser-
vidor de carreira da Seaf, é de 
que mais empregos sejam 
gerados, já que o cultivo do 
cacau e a produção de cho-
colate são intensivos em mão 
de obra e promovem alta 
demanda por empregos na 
localidade onde economica-
mente está ativa. O progra-
ma ‘MT Produtivo – Cacau’, 

Foto: Lucas Diego

Produção atual do cacau em MT está concentrada nas regiões Norte e Noroeste

CACAU. Projeto incentiva cultivo da matéria-prima do chocolate nas regiões Norte e Noroeste
além da entrega de mudas, já 
disponibilizou recursos para 
contratação e capacitação 
de técnicos que irão atuar via 
prefeituras, percorrendo as 
propriedades participantes 
da ação de governo, a instala-
ção de unidades demonstra-
tivas que servirão de vitrine 
para o aprimoramento das 
práticas de manejo e acesso 
à linha de crédito.

Para a execução do 
programa foram realizadas 
parcerias com as prefeituras 
das regiões norte e noroeste, 
com a Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac), e a Empresa Mato-
-grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural 
(Empaer).

PRODUÇÃO
A produção atual do 

cacau em Mato Grosso está 
concentrada nas regiões no-
roeste e norte. São 11 municí-
pios com produção regular: 
Aripuanã, Brasnorte, Colniza, 
Cotriguaçu, Novo Mundo, 
Carlinda, Nova Monte Ver-
de, Paranaíta, Porto Estrela, 
Rondolândia e Terra Nova do 
Norte. As cidades que mais 
produzem são Colniza e Co-
triguaçu. A plantação do ca-
cau pode ser consorciada 
com o plantio da banana. Ou 
seja, os dois podem ocorrer 
ao mesmo tempo, na mesma 
área. E atualmente a amên-
doa do cacau fermentada e 
seca pode ser vendida entre 
R$ 13 a R$ 17/kg.

DA REPORTAGEM

Como identificar o mo-
mento certo de descartar as 
vacas leiteiras, especialmente 
nas pequenas propriedades? 
Essa é a resposta que uma 
ferramenta desenvolvida 
pela equipe do Senar Mato 
Grosso tem levado aos pro-
dutores que participam do 
programa de Assistência Téc-
nica e Gerencial.

A planilha reúne ao 
todo 18 parâmetros que de-
vem ser observados: produti-
vidade diária, intervalo entre 
partos, duração da lactação, 
repetição de cio, retorno do 
cio pós-parto, padrão racial, 
temperamento, problemas 
de casco, idade do animal, 
número de partos, habilidade 

DA REPORTAGEM

Mais de 300 mil casos 
confirmados desde o início 
da pandemia. Mais de 7 mil 
mortes decorrentes da Co-
vid-19. Taxa de ocupação das 
UTIs acima de 98%. Os núme-
ros apontam que o momento 
é de alerta em Mato Grosso.

No estado que mais 
produz grãos e carne bovina 
do país, o avanço da doen-
ça – e a alta incidência em 
municípios com destaque 
na agropecuária – tem leva-
do agricultores a reforçarem 
as medidas preventivas para 

DA REPORTAGEM

O navio Even Given está 
encalhado desde terça pas-
sada no canal de Suez, no 
Egito, e vem causando um 
efeito dominó que atrapalha 
a logística global, segundo 
afirma Antônio Bonassa, pro-
fessor de Logística na ESPM/
SP. De acordo com ele, a 
operação de normalização é 
complexa e pode levar sema-
nas.

Suez é a rota marítima 
mais importante no comér-
cio entre Ásia, Oriente Médio 
e Europa, já que 80% das im-
portações e exportações do 
continente passam por lá. 
“Sem dúvidas, a região mais 
afetada pelo bloqueio do ca-
nal é a Europa. Porém, isso 
gera um efeito dominó em 
toda a cadeia logística mun-
dial, incluindo o Brasil. Com 
o acidente, as demais em-
barcações têm duas opções: 
esperar na crescente fila ou 
adicionar 15 dias na viagem 
contornando a África”, co-
menta.

De acordo com o es-
pecialista, um dos maiores 

problemas será a liberação 
de todos os navios de forma 
simultânea, após a resolução 
do problema. “Quando as 
embarcações são todas libe-
radas ao mesmo tempo, tam-
bém chegam aos seus portos 
de destino em tempo muito 
próximo umas das outras. A 
cadência nas partidas e nas 
chegadas é muito impor-
tante para a logística. Desta 
forma, certamente ocorrerão 
grandes filas para o descarre-
gamento das mercadorias de 
todos os setores que realizam 
comércio internacional”, diz.

Além disso, ele citou 
também um outro problema 
relacionado ao encalhamen-
to, que é a escassez de navios. 
“Esse atraso no desembar-
que das mercadorias tam-
bém irá causar um atraso nos 
embarques posteriores, pro-
vocando escassez de navios e 
contêineres. Isso afeta muito 
o transporte de commodities, 
setor no qual o Brasil é expor-
tador. Já estamos sentindo 
esses efeitos na cotação dos 
produtos no mercado, como 
observado no caso do petró-
leo”, afirma.

Utilização de planilha contribui

Pelo menos 6 municípios com destaque na agricultura estão na lista das cidades com maior 
número de casos da doença 

Navio está encalhado em Suez há uma semana

NA PROPRIEDADE

Saiba como identificar quais vacas
leiteiras devem ser descartadas

COVID-19

Produtores rurais reforçam
medidas contra doença em MT

NAVIO ENCALHADO

Logística de
commodities
comprometida

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

evitar a disseminação no 
campo.

Na lista das 10 cidades 

materna, número de abortos-
-natimortos, conformidade 
do úbere, ocorrência de mas-
tite, número de tetos, esco-
re corporal, peso do bezerro 
recém-nascido e tamanho do 
teto.

As respostas para cada 
um destes itens vão indicar 
uma pontuação final (auto-
maticamente gerada pela 
planilha). Diante deste resul-
tado, o animal será classifi-
cado como “ideal, bom ou 
regular”.

Coordenador da Assis-
tência Técnica e Gerencial do 
Senar-MT (ATeG), Armando 
Urenha explica que é impor-
tante que pelo menos 20% 
do rebanho tenha alcança-
do classificação “ideal” e, no 
máximo, 20% a “regular”. A 

partir daí, o produtor pode 
ter base para tomar decisões 
sobre eventuais descartes ou 
melhorias no plantel. Urenha 
enfatiza que os resultados 
apontam apenas uma “su-
gestão técnica” de descarte, 
mas que a decisão sobre a 
ação cabe ao produtor. Des-

de que a ferramenta come-
çou a ser utilizada no campo, 
durante as visitas dos técni-
cos do Senar-MT aos produ-
tores assistidos, o rebanho de 
pouco mais de 80 proprieda-
des foi “analisado”. Cerca de 
37% dos animais foram classi-
ficados como “regular”.

mato-grossenses com mais 
casos registrados, 6 têm des-
taque na agricultura: Rondo-

nópolis, Sinop, Sorriso, Lucas 
do Rio Verde, Primavera do 
Leste e Nova Mutum.
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GILBERTO PADILHA & CIA LTDA. - EPP, CNPJ 
01.690.788/0001-78, torna público que requereu junto a SAMA/
NM – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum/MT, a Licença Prévia – LP e a Licença de Ins-
talação – LI, para a manutenção e reparação de veículos au-
tomotores (automóveis), localizado na Avenida Brasil, Quadra 
03 – Lote 05, Jardim Europa, no município de Nova Mutum/MT. 
Eng. Vitor César Scola da Silva (65) 99636-8988.

LUCIANO AQUINO DE FARIA & CIA LTDA, CNPJ 
18.495.980/0001-06, localizado na Avenida das Embaúbas, 
1608, no Setor Comercial, no Município de Sinop/MT, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA , a Licença por Adesão e Compromisso – 
LAC, para a atividades de Clínica Médica. Engenheira Agrícola 
e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

DFELIX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA inscrito no CNPJ nº 
18.477.479/0001-17, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop/MT, a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, para a atividade de: Condomínio Residencial, o 
empreendimento está localizado na Rua Marisa Monte, Quadra 
09, Lote 01 – Recanto Suíço - CEP: 78555-617 – Sinop/MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

Fazenda 9.000ha, Ribeirão Cascalheira/MT,

c/ 02 casas, barracão e curral, Santa Maria.
Inicial R$ 5.040.000,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 499ha, Comodoro/MT,

Faz. Canarinho, antiga Rodovia BR 029,
gleba Areia Branca.

Inicial R$ 703.653,00 (PARCELÁVEL)

Chácara 1ha, Querência/MT, c/ benfeitorias,

Rodovia MT-242, Lot. Projeto da Colonização
Querência I. (Obs.: Localizado na região urbana).

Inicial R$ 480.000,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS RURAIS
EM MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021.
CONCORRÊNCIA –SRP-  Nº 002/2021.

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar no dia 30 de 
ABRIL de 2021, às 15h00min (horário local), na sala da Comissão Permanente 
de Licitações, situada na Rua 13 de maio, S/N Referencia: “ao lado da Heureca 
Contabilidade”,, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização da 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2021, do tipo Menor preço    GLOBAL , de acordo 
com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Confresa, situada na Rua 13 de maio,   S/N 
Referencia:  “ao lado da Heureca Contabilidade”, Centro, Confresa-MT ou no site  
www.confresa.org  ou  pelo e-mail licitaconfresa@hotmail.com  
OBJETO: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OB-
JETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
DRENAGEM SUPERFICIAL, SENDO MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS.

Confresa-MT, 29 de MARÇO de 2021.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
Portaria nº 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO CONCORRÊNCIA Nº 001/2021.

Processo Licitatório Nº026/2021. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Público, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo 
Licitatório Na Modalidade Concorrencia Nº 001/2021, Conforme Segue: Obje-
to: Concorrencia Para Registro De Preços Que Tem Por Objeto A Contratação 
De Empresa Ambientalmente Legalizada Em Operação De Atividade De Aterro 
Sanitario Para A Destinação Final Dos Resíduos Solidos Urbanos, Domesticos 
E Comerciais Com Caracteristicas Domiliciares Do Municipio De Confresa-Mt. 
Adjudicado/Homologado Para A Empresa:  Saraguaia Saneamento Ambiental 
Do Araguaia Ltda Cnpj: 35.136.586/0001-09 Endereço: Rod. Br 158 Km 572, A 
Margem Direita A 15km S/N  Cidade: Agua Boa-Mt Cep:78.635-000  Telefone: 
66-3468-1303 Representante: Franciele Maria De Souza  Email: Administrati-
vo@Saraguaia.Com.Br  Com Os Seguintes  Resultados:  Vencedora Do Item De 
Nº 01 Do Certame No Valor Global De R$ 1.264.127,79 (Um Milhão Duzentos E 
Sessenta E Quatro Mil Cento E Vinte E Sete Reais E Setenta E Nove Centavos). 
Confresa-Mt, 29 De Março De 2021

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL - Portaria nº 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 55, de 
Janeiro de 2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico - SRP nº 015/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decre-
to Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DOS LOGRADOU-
ROS NA SEDE E NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 13/04/2021 - Horário: 10:00 ho-
ras (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 09h do dia 
30/03/2021 às 18h do dia 12/04/2021 através do site www.bll.org.br. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.
bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações 
no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 
226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte 
da BLL (41) 3042-9909. Peixoto de Azevedo/MT, 29 de Março de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RESTAURA-
ÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO COM APLICAÇÃO DE LAMA ASFALTICA 
“RL-1C” EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TABAPORÃ – MT, CON-
FORME TERMO DE CONVENIO N° 0113/2020, FIRMADOS ENTRE A SECRE-
TARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA COM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme o projeto básico, 
cronograma físico fi nanceiro e seus anexos, integrantes deste edital Repartições 
interessadas: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Conformidade: EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 
1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI FEDERAL N°. 10.520/02, LEI COMPLEMEN-
TAR Nº. 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LC 147/14 E DEMAIS LEGISLA-
ÇÕES APLICÁVEIS;
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8666/93, o municí-
pio de Tabaporã – MT, através de seu Prefeito Municipal, senhor Sirineu Moleta, 
HOMOLOGA o objeto desta Licitação, à Empresa vencedora:
BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ Sob n° 25.220.650/0001-73
Venceu o LOTE 01, conforme segue o valore abaixo: 
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO COM APLICA-
ÇÃO DE LAMA ASFALTICA “RL-1C” EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
TABAPORÃ – MT.
Com o Valor Global de:
>>> R$ 225.539,07 (Duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais 
e sete centavos).
Valor Total Homologado: R$ 225.539,07 (Duzentos e vinte e cinco mil, quinhen-
tos e trinta e nove reais e sete centavos).
Homologo o resultado proferido pela Comissão Municipal de Licitação.

Tabaporã – MT, 29 de Março de 2021.
Sirineu Moleta

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 02/2021

A prefeitura municipal de PORTO ESPERIDIÃO torna público a HOMOLO-
GAÇÃO da TOMADA DE PREÇO 02/2021 para CONTRAT. DE EMP. ESP. P/ 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊCIA DO IDOSO. EM FAVOR DA 
EMPRESA: O.L .CESCON CNPJ N° 04.746.377/0001-45 no valor total de R$ 
393.451,05 (trezentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais). 
Porto Esperidião-MT, 29 de março de 2021 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito.

SOLUÇÃO LOCAÇÃO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA 
MÓVEL LTDA, CNPJ 40.362.654/0001-80, torna público que re-
quereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA 
a Licença por Adesão e Compromisso – LAC, para a ativida-
de de Banheiros Químicos (coleta e transporte de efl uentes 
de banheiros químicos), o empreendimento será instalado na 
Avenida Integração, nº 8543, Bairro de Chácaras, Município de 
Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784. RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633.

 
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e 
Maternidade 13 de Maio Vila Romana SIA, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para 
participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29/04/2021 
, na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua 
Tenente Lira, no 230, na cidade de Sorriso, M T, CEP: 78.890-000, em primeira 
convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em 
segunda convocação às 19hOOmin, instalar-se-á com qualquer número, 
conforme disposto no art. 125 da Lei n. 0 6.404/76, ocasião em que será 
apreciada a seguinte ordem do dia: 

1) Apresentação do relatório de Gestão. 
2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas 

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria 
independente. 

3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício. 
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
5) Fixar remuneração global dos administradores. 

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto 
Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

Sorriso-MT, 26 de março de 2021. 

 
 
 
 

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS 
Presidente do Conselho-de Administração 
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MIGUEL VAZ RIBEIRO, CPF nº 546.125.359-87, torna público que solicitou 
à SEMA a Outorga do Direito de Uso de um poço tubular localizado na 
Fazenda São Jorge, às margens do Rio dos Peixes, Lote B, zona rural de 
Tabaporã - MT. Coordenadas: 11°06’02,5” S / 56°27’41,0” O (Sirgas2000). 
 
GILBERTO PADILHA & CIA LTDA. - EPP, CNPJ 01.690.788/0001-78, 
torna público que requereu junto a SAMA/NM – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Nova Mutum/MT, a Licença Prévia – LP e a 
Licença de Instalação – LI, para a manutenção e reparação de veículos 
automotores (automóveis), localizado na Avenida Brasil, Quadra 03 – Lote 05, 
Jardim Europa, no município de Nova Mutum/MT. Eng. Vitor César Scola da 
Silva (65) 99636-8988. 
 
DFELIX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA inscrito no CNPJ nº 
18.477.479/0001-17, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT, a LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a atividade de: Condomínio 
Residencial, o empreendimento está localizado na Rua Marisa Monte, Quadra 
09, Lote 01 – Recanto Suíço - CEP: 78555-617 – Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. 
 
LUCIANO AQUINO DE FARIA & CIA LTDA, CNPJ 18.495.980/0001-06, 
localizado na Avenida das Embaúbas, 1608, no Setor Comercial, no Município 
de Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA , a Licença por Adesão e Compromisso – LAC, para a 
atividades de Clínica Médica. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784. 
 
SOLUÇÃO LOCAÇÃO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA MÓVEL 
LTDA, CNPJ 40.362.654/0001-80, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA a Licença por Adesão e 
Compromisso – LAC, para a atividade de Banheiros Químicos (coleta e 
transporte de efluentes de banheiros químicos), o empreendimento será 
instalado na Avenida Integração, nº 8543, Bairro de Chácaras, Município de 
Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: 
(066) 99989-3784. 

RC PUBLICAÇÕES 66 3535-1000 

RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 

 
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 n° 005/2021, visando a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA USO DA ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT. 
Favorecido: PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE - ME, inscrita no CNPJ nº 
31.672.925/0001-02; 
Valor Global: R$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais). 
Prazo para o Fornecimento: imediatamente após assinatura do contrato. 
Prazo de vigência do Contrato: 30 (trinta) dias contados da assinatura do 
contrato. 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
com valores atualizados pelo Decreto nº 9412/2018. 
Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação e ratificada pelo Prefeito Municipal, Sr. Moacir Luiz Giacomelli. 
 

Vera - MT, 29 de Março de 2021. 
 

PABLO JUNIOR GONÇALES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 014/2021 

 

 
Número:  1000134-07.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 08/06/2017 
Valor da causa: R$ 1.544.650,36 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
  

Partes Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 

(ADVOGADO) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO 

(REQUERIDO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de MARIA AMÉLIA FERREIRA (REQUERIDO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR 

(REQUERIDO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de SYLVIA FERREIRA (REQUERIDO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA (REQUERIDO)  DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

ITAMIR LUIS TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

IRENE TERESINHA TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO 

INTERESSADO) 
 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

  
 EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 01/2021 

  
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000134-07.2017.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e outros (7) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com 249,2992 ha, parte de um 
todo maior com 1.487,8124 ha, denominada Fazenda Ângela, localizada no local conhecido como Gleba Atlântica, no Município de Cláudia/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 568, Ficha 
01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, que por sua vez consta a área registrada de 1.466,0762 ha, nos termos do artigo 34 
do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Alexandre Ferronato, 2082, R-38, CEP: 78557-267, Sinop /MT – E-mail: 
02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT. 

SINOP, 9 de março de 2021. 
 

(assinado digitalmente) 
 

MURILO MENDES 
 JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA 

 EM SUBSTITUIÇÃO NA 2ª VARA 
 
  
  

  
  
  
  
 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 09/03/2021 22:17:58 Num. 470261951 - Pág. 

0http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030922175879800000464789107 

Número do documento: 21030922175879800000464789107 
 

29/03/2021 

Justiça Federal da 1ª Região Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO CREDENCIAMENTO 01/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que recebeu documentos e 
credenciou no PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE 
TENHAM INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E PARA REMOÇÃO DE 
PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT as Empresa JOÃO 
LOURENÇON BERTINETTI – CNPJ 41.201.645/0001-70 E JAIRO CERON 
BERTINETTI – CNPJ 40.375.450/0001-83  para o Tópico 4.1 do Edital 
037/2021. 

Matupá – MT, 29 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 001/2021 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá, através 
da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizou 
na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA 
PREVIDENCIÁRIA E JURÍDICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: R.B. CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ N° 
32.584.569/0001-38 com valor total de R$ 47.160,00. 

Matupá – MT, 25 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 005/2021 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA USO 
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VERA – MT. 
Favorecido: PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE - ME, inscrita no CNPJ nº 
31.672.925/0001-02; 
Valor Global: R$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais). 
Prazo para o Fornecimento: imediatamente após assinatura do contrato. 
Prazo de vigência do Contrato: 30 (trinta) dias contados da assinatura do 
contrato. 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
com valores atualizados pelo Decreto nº 9412/2018. 
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, 29 de Março de 2021. 
 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

Presidente da CPL
Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão

Ipiranga do Norte-MT, 29 de Março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
15/04/2021, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação 
Asfáltica, Terraplanagem e Drenagem Pluvial do Loteamento Residencial 
Renascer no Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar e adquirir o 
Edital e/ou obter informações junto ao Departamento de Licitações e 
C o n t r a t o s  d o  M u n i c í p i o ,  o u  a t r a v é s  d o  s i t e 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br (aba licitações), e também do email: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021 – COVID-19
O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 
Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que, após a 
análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 
conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, 
Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 007/2021, a favor da contratação da empresa COLIGRAF 
IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.968.099/0001-
70, objetivando a Aquisição de Totens de álcool em gel para a prevenção 
do COVID-19 atendendo as necessidades das escolas e creches, de 
interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Marcelândia/MT, no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte 
reais). Marcelândia/MT, 26 de março de 2021.

Celso Luiz Padovani

AVISO DE RATIFICAÇÃO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 - SRP

Marcelândia/MT, 29 de março de 2021.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos do tipo 
Pick-up, cabine dupla equipadas com câmbio manual e tração 4x4, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças e Secretaria Municipal de Agricultura do Município de 
Marcelândia – MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 13 de abril de 
2021, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do 
Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br 
e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto o 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT E SEUS DISTRITOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 30/03/2021 até às 08:00 horas do dia 12/04/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 13/04/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N° 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivos administrativos 
internos, vem por meio deste, informar o CANCELAMENTO do 
Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2018, tendo como 
objeto a “convocação de possíveis interessados que possuam 
capacidade técnica de desenvolver e apresentar estudos de viabilidade, 
levantamentos, investigações, pesquisas, soluções tecnológicas, 
informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados, para 
subsidiar eventual processo de contratação em regime de parcerias 
público - privadas - PPP, nas modalidades de concessão patrocinada ou 
administrativa, nos termos do disposto na Lei Municipal n°. 2.401/2014, 
relativo à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO, 
COLETA, TRATAMENTO, OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 
horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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________________________________________________
_______________________________ 
Av. Hermínio Ometto, n° 101, ZE-022-Fone/Fax: 
(66)3595-3100-Cep:78.525-000-Matupá/MT 
Site: www.matupa.mt.gov.br E-mail: 
prefeitura@matupa.mt.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 014/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que DECLAROU FRACASSADO o 
“PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT” pois as 
Empresas NILSON PETINI E IVALTO DE OLIVEIRA estão desabilitadas. 
Maiores podem ser solicitados pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br 
ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 
101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 29 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 017/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 14 de abril de 
2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
040/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 29 de março de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Metade do Campeonato 
Mato-grossense 2021 já foi, e 
algumas equipes se consoli-
dam, outras se afundam, en-
quanto outras vão encontran-
do o equilíbrio. E assim foi a 5ª 
rodada, que teve duas vitórias 
de mandantes e três dos visi-
tantes.

Na sexta, o União Ron-
donópolis venceu o Dom Bos-
co por 2 a 0 e subiu para a 4ª 
posição, com 9 pontos. Assim 
como o Cuiabá e o Nova Mu-
tum, o Colorado não perdeu 
na competição. 

O Azulão da Colina, em 
contrapartida, segue em situ-
ação crítica. Ao lado do Sinop, 
não venceu e está na zona de 
rebaixamento.

No sábado, o Luverden-
se venceu o clássico do nortão 
contra o Galo do Norte por 3 a 
1, sua primeira vitória na com-
petição, dando um respiro na 
luta contra a queda. Agora, o 
Verdão é o 7º na classificação.

No domingo, foi a vez 
dos chamados visitantes ven-
cerem. O principal destaque 
foi o Nova Mutum, que goleou 
o Poconé por 5 a 0 no Dito 
Souza, em Várzea Grande. O 

APÓS 5 RODADAS

Cuiabá se consolida,
Operário sobe e Sinop
afunda na lanterna

atacante Fernandinho fez 2 
gols. O Azulão subiu para 3º, 
enquanto o Poconé está em 
8º.

Antes da rodada iniciar, 
Cuiabá e Sorriso ocupam as 
duas primeiras posições, mas 
após o gol de Élton que deu a 
vitória ao Dourado, a equipe 
ampliou a liderança, com 13 
pontos, enquanto o Lobo do 
Norte despencou para a 5ª po-
sição, sua primeira derrota na 
competição.

Para encerrar, o Ação/
Santo Antônio, mandante em 
jogo na Arena Pantanal, foi su-
perado pelo Operário-VG com 
gol de Lucas Cardoso, seu 
quarto na competição. O Chi-
cote da Fronteira subiu para a 
vice-liderança isolada com 10 
pontos, enquanto o Ação caiu 
para a 6ª posição.

6ª RODADA
A próxima rodada do 

Estadual 2021 será disputada 
neste meio de semana. En-
tre os destaques, um jogo de 
desesperados entre Sinop x 
Dom Bosco, amanhã cedo, no 
Gigante do Norte. Nova Mu-
tum x Cuiabá, União x Grêmio 
Sorriso, Operário x Poconé e 
Luverdense x Ação são as de-
mais partidas.

Roger Machado ganha reforços
para clássico contra o Vasco
DA REPORTAGEM

Após ser derrotado 
pelo vice-líder Volta Redon-
da na última sexta-feira, o 
Fluminense volta suas aten-
ções para o clássico contra o 
Vasco. A partida válida pela 
sétima rodada do Campeo-
nato Carioca, está marcada 
para esta terça-feira (30), no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
na Cidade do Aço.

No meio da tabela, a 
partida é importante para 
ambos na disputa por uma 
vaga nas semifinais do Es-
tadual. O técnico Roger Ma-
chado finalmente deve ter o 
grupo do Fluminense com-
pleto para o confronto.

E para enfrentar o ri-
val, o Fluminense deve ter 
Luccas Claro à disposição. O 
zagueiro é o único dos atle-
tas considerados titulares 
que ainda não estreou na 
temporada. Ele ficou de fora 
da partida contra o Voltaço, 
mas treinou normalmente 
no CT Carlos Castilho.

Quem também estará 
à disposição para o duelo é 
a dupla Miguel e Fernando 
Pacheco. O meia e o atacan-
te se recuperaram das res-
pectivas lesões e também 
já trabalham com o restante 
do grupo.

Enquanto aguarda o 
sorteio dos grupos da Li-
bertadores, marcado para o 

dia 9 de abril, o Fluminense 
usa o Estadual como pre-
paração. Entretanto, a cam-
panha irregular com três 
vitórias e três derrotas colo-
ca o Tricolor numa disputa 
acirrada com várias outras 
equipes.

Restando cinco roda-
das para o fim da fase de 
classificação, o Flu terá ain-
da pela frente Macaé, Nova 
Iguaçu, Botafogo e Madu-
reira. Mas para dificultar as 
coisas, a primeira rodada da 
Libertadores está prevista 
para acontecer no meio da 
semana que antecede o fim 
da fase classificatória.

VASCO
O Vasco ficou com um 

sabor amargo no empate 
contra o Madureira, pelo 
Campeonato Carioca. 

Depois de abrir dois 
gols de vantagem, o time de 
São Januário cedeu a igual-
dade ao adversário. 

Marcelo Cabo, treina-
dor vascaíno, ressaltou as 
dificuldades físicas dos jo-
gadores no segundo tempo 
da partida.

“A gente teve muita 
dificuldade no tempo técni-
co, com seis, sete jogadores 
muito fatigados. E a gen-
te em nenhum momento 
pode fazer uma alteração 
tática, só as duas últimas. 

Porque o Marquinhos 

FLUMINENSE. Em 5º na classificação, Flu terá retorno de Luccas Claro

Foto: Divulgação

Foto: twitter

Nenê em lance da derrota do Flu para o Voltaço

Nova camisa tem listras mais escuras que adotam degradê

Heptacampeão sustentou a pressão do holandês
até vencer

sentiu a perna pesada, o 
Bruno sentiu náuseas, o Mi-
randa sentiu uma fisgada. 

São jogos de três em três 
dias que a gente está tendo 
muita dificuldade, mas tem 

coisa boa nesse jogo. 
A equipe continua 

evoluindo, fez uma gran-

de partida, lamentamos o 
resultado, mas é continuar 
trabalhando”, afirmou.

INTER

Antes de anúncio oficial, Adidas
coloca nova camisa à venda

FÓRMULA 1

Hamilton bate Verstappen
e vence o GP do Bahrein
DA REPORTAGEM

Em uma disputa espe-
tacular que durou até a últi-
ma volta, o inglês Lewis Ha-
milton, da Mercedes, superou 
o holandês Max Verstappen, 
que largou da pole-position 
com a Red Bull, e venceu o 
Grande Prêmio do Bahrein, 
que abriu a temporada 2021 
da Fórmula 1. O finlandês 
Valteri Bottas, da Mercedes, 
fechou o pódio do domingo 
(28). Logo na volta de apre-
sentação, Sergio Pérez (RBR) 
teve problemas no carro e 
atrasou a largada - o mexi-
cano saiu dos boxes. Após o 
sinal verde, Verstappen man-
teve a liderança, seguido por 
Hamilton. Lá no fim do grid, 
Nikita Mazepin (Haas) esca-
pou e obrigou a entrada do 
safety car. Na relargada, Pier-
re Gasly (AlphaTauri) perdeu 
o bico após toque em Carlos 
Sainz (Ferrari) e Mick Schu-

DA REPORTAGEM

Sem que houvesse 
qualquer movimento do clu-
be de divulgação, a Adidas, 
fornecedora de material es-
portivo do Inter, colocou a 
nova camisa número 1 para a 
temporada 2021 à venda em 
seu site oficial entre a noite 
de domingo e a madrugada 
desta segunda-feira.

O modelo inclusive já 
havia vazado nas redes so-
ciais, mas o Colorado sempre 
negou sua veracidade. De 
fato, o produto que aparece 
à venda no site da Adidas é o 
mesmo que circulou entre os 
torcedores, com listras mais 
escuras que adotam um tom 
degradê.

Os detalhes do novo 
manto vermelho são uma 
referência ao Estádio Beira-

macher (Haas) também ro-
dou. 

Hamilton foi para os bo-
xes na volta 14 e voltou com 
pneus duros. A estratégia da 
Mercedes deu certo num pri-
meiro momento, já que Vers-
tappen, com pneus médios 
gastos, só parou na volta 18 e 
retornou 7 segundos atrás do 
heptacampeão.

As últimas voltas foram 
emocionantes, como todo o 
fã de F1 espera, com a vanta-
gem de Hamilton para Vers-
tappen caindo a cada giro. A 
cinco voltas do fim, o britâni-
co escapou e viu o holandês a 
apenas 1 segundo.

Na volta 53 das 56, Vers-
tappen tomou a ponta, mas 
Hamilton pegou ela de volta 
- o holandês ultrapassou o 
limite da pista e devolveu a 
posição. A pressão durou até 
o final, com o piloto da RBR 
inclusive abrindo a asa, mas 
o inglês sustentou o primei-

-Rio, conforme a descrição: 
“Um agradecimento aos seus 
torcedores. Um tributo à casa 
deles. A estampa desta cami-
sa adidas do Internacional foi 
inspirada no espetacular Es-
tádio Beira Rio do clube”.

Além da gola em forma-
to de “V”, na parte superior 
das costas aparece a inscri-
ção “Gigante para sempre”. 
Está escrito no site: “O escudo 
costurado e a inscrição ‘Gi-
gante para Sempre’ mostram 
onde você se sente mais em 
casa”.

A nova camisa custa R$ 
279,99 no site da Adidas. O 
modelo feminino mantém 
a versão acinturada de uni-
formes anteriores. Também 
aparecem dois novos pro-
dutos: um na cor preta, com 
símbolo e detalhes em ama-
relo, e o outro ao inverso. Os 

ro lugar e alcançou a vitória 
de número 96 da carreira. A 
Fórmula 1 retorna no final de 

semana dos dias 16, 17 e 18 de 
abril, com o GP de Emilia Ro-
magna, na Itália.

Cuiabá venceu o Sorriso e se mantém na liderança

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

modelos serão usados nos 
treinamentos. O Inter ainda 
não revelou informações so-

bre o lançamento oficial dos 
novos uniformes e quando 
serão estreados.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma ação conjunta da 
Prefeitura, Águas de Sinop e 
Corpo de Bombeiros, realiza-
da no fim de semana, promo-
veu a desinfecção biológica 
de 16 locais públicos onde 
funcionam praças e parques 
infantis. Esses locais foram in-
terditados para o uso.

De acordo com o co-
mandante do 4ª Batalhão do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
Jean Carlos Pinto de Arruda 
Oliveira, para a ação biológica 
foi utilizada a solução de hi-
poclorito de cálcio. O produto 

Prefeitura promove limpeza em pontos públicos 

Foto: Só NotíciaS

é um composto químico usa-
do no tratamento de água e 
como agente alvejante. Este 
composto é considerado re-
lativamente estável e possui 
mais cloro disponível do que 
o hipoclorito de sódio. As me-
didas foram adotadas em 
cumprimento ao decreto do 
Governo do Estado, execu-
tadas conforme orientações 
dos órgãos de saúde e visa o 
combate à disseminação do 
vírus da Covid-19. A interdição 
desses locais já havia sido re-
alizada no dia 17 desse mês 
pela Secretaria de Educação, 
Esporte e Cultura para evitar 
aglomerações.

Ministério da Saúde envia 340 
cilindros de oxigênio para MT
DA REPORTAGEM

Mato Grosso recebeu 
340 cilindros de oxigênio do 
Governo Federal no domingo 
(28). Os insumos chegaram 
em Sinop em duas aerona-
ves da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB). Os cilindros ficarão 
armazenados no Hospital 
Regional, de onde sairá a lo-
gística de distribuição aos 
municípios mais distantes. A 
entrega é resultado da arti-
culação feita entre o Governo 
de Mato Grosso, por meio da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), e o Governo Fede-
ral. Após ser notificado por 
empresas fornecedoras do 
insumo, o Estado solicitou 
apoio nacional quanto aos 
estoques de oxigênio. A ação 
teve o objetivo de suprir os 
hospitais que não são geri-
dos diretamente pelo Esta-
do, mas que já passavam por 
dificuldades ligadas ao baixo 
estoque de oxigênio.

O secretário Estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
explicou que o abastecimen-
to na rede estadual já esta-
va garantido mesmo com o 
consumo 250% maior que a 
média normal. “Os cilindros 
não são todos para o Hospital 
Regional, eles serão encami-
nhados aos municípios mais 
distantes. A Secretaria de 
Estado de Saúde tomou to-
das as providências necessá-
rias para garantir o contínuo 
fornecimento de oxigênio 
nos hospitais mantidos pelo 
Governo, mas o Estado rece-
beu notificações de possíveis 
desabastecimentos em ou-
tras unidades, o que eviden-

temente preocupou”, disse 
o secretário. O gestor ainda 
explica que a operação de 
transporte terrestre dos cilin-
dros ao Hospital Regional de 

Foto: Divulgação

Insumos chegaram em Sinop no domingo

TRATAMENTO DE COVID. Estado solicitou apoio do Governo Federal, que articulou o envio dos insumos para a região Norte

DA REPORTAGEM
Portal Sorriso

Um grupo de lojistas 
de Sorriso abriu as portas 
dos seus estabelecimentos 
no domingo (28) pela ma-
nhã em protesto contra o 
decreto do Governo do Es-
tado que orienta os muni-
cípios a manterem apenas 
atividades essenciais em 
funcionamento por 10 dias 
para frear o avanço da Co-
vid.

Segundo os organiza-
dores, cerca de 105 empre-
sas aderiram ao protesto 
que visa chamar a atenção 
do Governo para os riscos 
de um possível colapso eco-
nômico no estado.

Sônia Hoffmann, pro-
prietária de uma loja de rou-
pas e artigos infantis, por 
conta da queda no movi-
mento durante a pandemia, 
a loja, que antes trabalhava 
com 8 funcionárias, hoje 
atende com apenas 3. “Tive-
mos que reduzir ao máximo 

DA REPORTAGEM

A investigadora da Po-
lícia Civil Vanda Regina Ra-
mas, 53 anos, foi encontrada 
morta em um canavial no 
domingo (28), na zona rural 
de Barra do Bugres. Ela es-
tava afastada das atividades 
por ter testado positivo para 
a Covid-19. De acordo com a 
Polícia Militar, Vanda foi vista 
gritando e rolando no chão 
na entrada de uma usina de 
álcool, supostamente em 
uma espécie de surto.

Os policiais foram até 

Sorriso e mais outras cidades estão com nível de risco muito alto

SORRISO

Lojistas abrem as portas em 
protesto contra possível lockdown

SINOP

Desinfecção biológica 
de praças e parques
públicos

BARRA DO BUGRES

Investigadora atira contra policiais 
após suposto surto e é achada morta

Foto: Portal SorriSo

o local e tentaram conversar 
com a investigadora, que es-
tava armada. Ela teria atirado 
em direção aos policiais e foi 
encontrada morta em segui-
da. A suspeita é de que ela te-
nha atirado contra si mesma.

Segundo a PM, os po-
liciais também atiraram ao 
perceberem que a mulher 
havia feito disparos. Sem 
contato com Vanda, os poli-
ciais entraram no canavial e a 
encontraram já sem vida. Ela 
tinha uma marca de sangue 
na região do maxilar, embai-
xo da boca. A morte dela será 

os gastos para continuar 
com as portas abertas”, dis-
se a empresária.

Publicado na última 
quinta (25), o Decreto nº 874 
traz diretrizes que os prefei-
tos do estado devem adotar 
no combate à dissemina-
ção do novo coronavírus. O 
Governo atualizou a classi-

ficação de risco epidemio-
lógico e Sorriso e mais 49 
municípios de Mato Gros-
so estão com nível de risco 
muito alto. Conforme o de-
creto, o município classifi-
cado com o risco muito alto 
deve determinar, por meio 
de decreto municipal, qua-
rentena coletiva obrigatória 

de 10 dias. Nesse período, o 
prefeito poderá antecipar 
feriados para auxiliar as ati-
vidades econômicas. Além 
das medidas contidas no 
decreto estadual, os prefei-
tos poderão adotar ações 
mais restritivas para dimi-
nuir o número de casos e a 
circulação do vírus.

investigada pela Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil 

de Mato Grosso lamentou a 
morte da servidora. Ela atua-
va na Delegacia de Polícia de 
Barra do Bugres, da Regional 
de Tangará da Serra. “Amigas 
próximas da investigadora 
relataram que ela estava em 
estado de grande preocupa-
ção. No domingo, foi encon-
trada por uma equipe da PM 
próximo a um canavial, sen-
tada ao lado de sua motoci-
cleta”, disse a Polícia Civil.

Vanda era natural de Ja-
guapitã/PR, e investigadora 

da Polícia Civil de MT desde 
setembro de 2001, quando 
tomou posse no cargo. A poli-
cial estava lotada na Delega-
cia de Barra do Bugres desde 
o início da carreira e este ano 
completaria 20 anos de tra-
balho na instituição.

O delegado de Barra do 
Bugres, Rodolpho Bandeira, 
disse que todos os servidores 
da unidade estão profunda-
mente abalados com a morte 
da colega. 

A investigadora dei-
xa marido e uma filha de 17 
anos.

Sinop é complexo e envolve 
o apoio da Federação das In-
dústrias de Mato Grosso (Fie-
mt) e do Sindicato das Indús-
trias Madeireiras do Norte de 

Mato Grosso (Sindusmad).
Com o suporte da rede 

de apoio, será possível reali-
zar o desembarque e o car-
regamento dos cilindros e, 

posteriormente, a descarga 
e o acondicionamento dos 
insumos em local adequado.

Sinop ficou com apenas 
10 dos 340 cilindros, que se-

rão distribuídos ainda os mu-
nicípios que compõe ainda as 
regiões de Peixoto de Azeve-
do, Colíder, Alta Floresta, Juí-
na e Juara.
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Maria Fernanda conta sobre a vida 
antes e após ganhar o Miss Brasil
TÁRSIS DE SOUZA
Acadêmico de Jornalismo

Com apenas 20 anos, 
Maria Fernanda Ferreira, co-
nhecida pelo título de Miss 
Brasil Juvenil 2019, possui 
grandes conquistas dentro 
e fora do mundo da moda, 
mesmo trabalhando como 
modelo, a miss nunca deixou 
o curso de direito e vem tra-
zendo debates cada vez mais 
politizados em sua principal 
plataforma de comunicação, 
as redes sociais.

Seus posicionamentos 
não são recentes, desde a 
escola Maria sempre este-
ve a frente de seus colegas 
em movimentos estudantis; 
após esse período, ingressou 
no curso de direito na Unic e 
desejando dar palestras em 
escolas, seguiu o conselho 
das pessoas entrando para o 
mundo dos concursos de be-
leza.

Seu reinado como Miss 
Brasil foi durante a pande-
mia, mesmo não podendo 
seguir seus planos iniciais, 
ela soube como se reinventar 
e transformou suas mídias 
sociais num local de posicio-
namentos políticos, algo que 
havia deixado de por conta 
da carreira como modelo.

Mesmo politizada, suas 
redes socais não largaram a 
moda, “uma miss sem filtro” 
é como ela se define, mistu-
rando sua profissão de mo-
delo, seus estudos no direito 
e seu amor pela literatura 
que veio a trazer bons frutos 
após ganhar o concurso, com 
nove participações em livros.

Ela já conquistou mui-
tas coisas até aqui, porém, 
seus sonhos ainda não aca-
baram, conheça mais sobre a 
trajetória de Maria Fernanda 
como modelo e miss, e seus 
planos futuros que prome-
tem mudanças para serem 
ainda mais fiéis a sua essên-
cia.

Diário do Estado: Você 
possui muitas conquistas 
em sua vida, uma das mais 
lembradas com certeza foi o 
concurso de Miss Brasil Ju-
venil 2019, mas antes disso 
você já tinha uma história, 
conte como foi que você 
chegou até aquele pódio.

Maria Fernanda: O miss 
pra mim começou depois dos 
meus 18 anos, então quando 
eu ganhei o Miss Brasil eu 
só tinha 1 ano de miss, antes 
disso eu era realmente aca-
dêmica; eu tinha muito des-
taque na vida de educação, 
eu fui líder de movimentos 
estudantis aqui em Sinop, eu 
fui representante da UNICEF 
Sinop, eu já tinha ganhado 
prêmios nacionais de litera-
tura, então eu tinha destaque 
na parte literária, na parte 
acadêmica. Mas essa questão 
de título, de modelo, eu não 
tinha história antes de 2018, 
quando eu entrei na faculda-
de, entrei com 16 anos, com 
bolsa 100% na UNIC, como eu 
já tinha encaminhado o miss 
ele veio assim com as per-
guntas das pessoas: “ah, mas 
o que você faz?”, “o que você 
quer fazer?”, “por que você 
não é modelo?”, “por que 
você não aproveita?”, “você é 
tão bonita”, “você tem o jeito”, 
“você fala bem”.

E nisso me inscreveram 
na miss estudantil Sinop, eu 
fui representando o Nilza; 
nesse concurso eu não o ga-
nhei o principal, eu não ga-
nhei o miss estudantil, mas 
eu ganhei o miss popularida-
de e o miss simpatia Sinop, e 
disso veio. Eu tinha 2 meses já 
como miss e me chamaram 
pra ir pro Miss Beleza Mato 
Grosso, que foi em Primave-
ra do Leste aqui em MT, pe-
guei e fui e trouxe a faixa. Há 
2 meses eu não era ninguém, 
disso, eu já fui pro Miss Bele-
za Mato Grosso, só que quan-
do eu entrei no miss eu tinha 
muita vontade de fazer pales-
tras, tinha muita vontade de 
falar, só que eu chegava nos 
colégios, as pessoas falavam 
“mas quem é você?”, eu não 
tinha alguma coisa pra falar, 
eu era acadêmica, mas eu 
não tinha algum motivo de 
eu tá fazendo aquilo.

Eu tinha muita vontade 
de palestrar eu tinha muita 
vontade de começar algu-
mas ações principalmente no 
ramo de Enem, preparação 
de cursinho e eu não conse-
guia por conta disso, e quan-
do eu comecei o miss eu 
aproveitei o gancho e conse-

gui colocar as palestras, nisso 
eu comecei: coloquei no pro-
jeto, eu falava sobre violência 
doméstica e sobre prepara-
ção do Enem, que é o “o que 
eu quero ser quando cres-
cer?” que fala sobre Enem, 
SISU, PROUNI, FIES, que são 
as plataformas pra você tá 
entrando na universidade, 
como entrar, como você faz 
pra acessar elas, e como que 
é depois delas, porque mui-
tas vezes as pessoas fala: ”ah 
vamos entrar pelo Enem”, 
mas como? Daí eu realmente 
comecei nisso e foi desenvol-
vendo a miss por conta dessa 
minha vontade que eu tinha 
de fazer essas palestras.

DE: Você sempre se 
mostra ser uma pessoa en-
gajada em movimentos so-
ciais, isso se deve a algum 
modelo que você teve des-
de a infância ou foi algo que 
você adquiriu com o passar 
dos anos?

MF: Eu tenho meus pais, 
eles são muito presentes, 
muito presentes mesmo, eles 
sempre tiveram isso muito 
vivo, minha mãe é uma pes-
soa muito ativa socialmente, 
então eu sempre tive esse 
exemplo dentro de casa, e foi 
algo muito natural, então foi 
desenvolvendo com o tempo. 

Então eu vejo que é um 
exemplo que veio dentro de 
casa, e também dos colégios 
que eu estudei, eu sempre 
estudei em colégio público, 
mas mesmo assim, nos colé-
gios que eu estudei tipo Jar-
dim Paraíso, Sadao Watana-
be, eles desenvolviam muito 
isso nos alunos, de participar 
de projetos sociais, de partici-
par desses projetos que tem 
de literatura, ou de desenvol-
vimento social.

DE: Qual foi a sensação 
de levar o prêmio de Miss 
em 2019?

MF: Foi muita euforia no 
momento, era uma conquis-
ta que eu não esperava, eu 
tinha um ano de preparação 
que foi desde quando eu ga-
nhei o Miss Mato Grosso até o 
Miss Brasil, então eu aprendi 
muito sobre oratória, passa-
rela eu peguei muito pesado, 
preparação física e mental foi 
muito forte e eu fui sozinha 
pra esse concurso. E no dia 
do concurso, no dia da final, 
teve uma enchente e acabou 
não acontecendo e por con-
ta disso eu tive que cancelar 
meu voo e ficar pra fazer o 
concurso no outro dia, e nis-
so eu peguei e quando eu 
ganhei eu tive uma sensação 
muito daquele momento de 
conquista e de medo: “e ago-
ra?”, Porque eu tava perdida 
em São Paulo, sem ninguém, 
sem nada, com a faixa do 
Miss Brasil. “E agora?”, “O que 
vai acontecer?”.

Falo que as coisas dão 
certo né, nisso eu passei duas 
semanas em São Paulo com 
a coordenação me guiando, 
me mostrando o que fazer 
ali, tudo encaminhou de uma 
forma tão natural como se ti-
vesse acontecido como devia 
acontecer que eu fiquei “gen-
te como eu diria há 2 anos 
atrás... tipo há 1 ano eu nun-
ca imaginaria que eu estaria 
aqui hoje fazendo isso viven-
do um sonho que eu nunca 
imaginei que seria meu”, o 
miss eu falo que ele tinha 
pernas próprias, as pessoas já 
tinham criado uma expecta-
tiva pro Miss Brasil, eles já ta-
vam esperando a minha ida e 
quando eu ganhei eu trouxe 
um sonho, não só meu, mas 
de todas as pessoas que ti-
nham acreditado, tinham 
patrocinado e tavam comi-
go, foi assim: uma mistura de 
emoções muito gostosa.

DE: Acredito que você 
já deve ter ouvido muito 
essa pergunta, mas muitas 
pessoas provavelmente ain-
da a fazem: o que faz uma 
miss?

MF: Eu falo que a miss 
vai muito além da faixa e da 
coroa, ser miss é pessoa, é 
personalidade, é ações, é a 
forma que ela fala, a forma 
que ela trata, você vê que 
o estigma da miss perfeita, 
bela, com o corpo totalmente 
esculturado passou quando 
você encontra miss que pre-
cisa saber outra língua, que 
precisa ter projetos sociais, 
que precisa ter uma voz ati-
va nas redes sociais, e isso eu 
vejo que o miss realmente 
casou, e hoje ele representa 
isso, ele é além da faixa e da 
coroa, ele é a pessoa que ela 
é,  ele é a voz que ela repre-
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senta, isso muito importante, 
eu sempre falo isso em pales-
tras, sempre tô confirmando, 
tanto que tem no meu perfil 
miss sem filtros já por conta 
disso, pras pessoas pararem 
de colocar a miss como. Eu 
não sou a mulher mais boni-
ta do brasil, mas eu sou uma 
das mulheres que mais re-
presentam a voz da mulher 
brasileira, tenho isso muito 
fundo.

DE: Já faz mais de um 
ano que seu reinado como 
Miss começou, o que mu-
dou de lá para cá e como 
foi passar essa coroa para a 
próxima ganhadora?

MF: Foi muito doloroso 
(risos), doeu, desculpa para a 
miss, mas fico muito feliz.

O ano do meu miss, eu 
tinha planejado, tinham ima-
ginado que eu ia fazer muita 
coisa, que eu iria conseguir 
fazer as palestras, desenvol-
ver os meus projetos, con-
seguir fazer algo ativo, mais 
ativo do que eu fui, e com a 
pandemia eu tive que me re-
trair muito, eu tive que mu-
dar completamente esses 
planos, então pra mim foi um 
ano muito... foi esporádico re-
almente, mas consegui fazer 
muita coisa.

E é uma coisa que muda 
a vida, não tem como falar, eu 
entreguei a faixa em dezem-
bro do ano passado, dezem-
bro de 2020, já faz 3 meses, 
e eu vejo que eu sempre vou 
ser a Miss Brasil 2019, não 
passa, as pessoas sempre vão 
lembrar de você e falar “ah 
você é a Miss Brasil”, “a você 
foi a Miss Brasil”, sempre, vai 
ser uma coisa que vai ficar 
pro resto da vida, e é mui-
to gostosa essa sensação, é 
muito gostosa ver que: “nos-
sa, que legal”, ficou marcado, 
as pessoas lembram de você 
por isso. E eu tenho muita 
gratidão, é uma sensação as-
sim muito gostosa, e eu acho 
que vai ser assim algo que 
eu vou carregar pro resto da 
vida.

DE: Como foi passar a 
maior parte do seu reinado 
durante a pandemia visto 
que todos foram pegos de 
surpresa?

MF: Ninguém esperava, 
porque eu tinha viagens mar-
cadas, eu já tinha Jobs pra 
poder fazer fora, então tudo 
foi cancelado, eu já desisti do 
miss internacional por conta 
disso, eu não fui representar 
o Brasil já por conta da pan-
demia, pra mim não seria viá-
vel, que nem nos próximos 2 
anos a gente não vai ter um 
período legal pra tá fazendo 
concursos de miss e eu que-
rendo ou não eu sou muito 
presencialmente, sou muito 
contato humano, porque eu 
sou realmente essa pessoa 
de conversar, e isso de fazer 
o concurso virtualmente ia 
fazer mal pra mim, ia ser algo 
que não ia me beneficiar, 
porque eu não sou só a bele-
za e quem me conhece sabe 
disso.

Então durante a pande-
mia foi quando eu comecei a 
ser mais ativa nas redes so-
ciais, eu não tanto, foi quan-
do eu comecei a desenvolver 
mais projetos destinados a 
falar um pouco mais sobre 
quem eu sou, desenvolver 
tanto o projeto que eu te-
nho sobre “leis que todas as 
mulheres deveriam conhe-
cer”, agora sobre “o que tan-
to tem debaixo da sua calci-
nha?” que eu falo sobre essa 
questão feminina, durante 
um tempo eu falei sobre re-
almente concursos de miss 
com algumas meninas, dei 
palestras virtuais em a alguns 
colégios igual no Marista, no 
Ênio Pepino, no Zeni Vieira, 
fiz palestras nessas virtual-
mente, e fui trabalhando da 
forma que a gente podia du-
rante esse período, fui traba-
lhando, mas com a adapta-
ção possível.

DE: Além de modelo, 
você também é escritora, 
possuindo alguns livros pu-
blicados, conte um pouco 
sobre cada um deles.

MF: Ai meus bebezi-
nhos! Eu tenho alguns livros, 
que nem os livros que eu 
já participei se a gente for 
contar vai dar em torno de 9 
livros que eu tenho partici-
pação, mas os dois livros que 
eu tenho mais marcados são 
o Rasuras Negras, que eu es-
crevi com professoras douto-
ras aqui do Mato Grosso, Dra. 
Helenice, Jacinaila, Dra. Clau-
dia, são professora que repre-

sentam muito a Unemat, a 
Universidade do Mato Grosso, 
e foi um convite que fizeram 
pra mim que foi muito gran-
de porque: “ah, eu só sou a 
miss Brasil”, mas perto de... 
que nem, eu tô  terminando 
minha graduação agora, elas 
já têm doutorado, pós douto-
rado, são mestras, elas têm 
toda uma carreira, elas têm 
todo um nome, uma carga 
no nome delas, participar de 
um livro com elas foi assim 
gigantesco pra mim, carre-
go o livro na testa, assim eu 
sinto... E foi uma das minhas 
maiores conquistas do miss 
Brasil sem dúvidas, foi eu ter 
conseguido o espaço literário 
que eu queria.

O outro livro que eu 
consegui, foi o livro que eu 
fui homenageada, em que 
eu falo sobre relacionamento 
abusivo, são poesias e no fi-
nal tem um conto em que vai 
mostrando o relacionamento 
abusivo em suas etapas, e no 
final tem um conto que mos-
tra quando ela desperta des-
se relacionamento e vê como 
realmente aconteceu, foi um 
livro que eu fui homenagea-
da, eu escrevi ele por conta 
de ter trabalhado no fórum, 
fui estagiária 1 ano na vara 
de violência doméstica e es-
tupro, e eu vivi muito isso, eu 
vivi com outras mulheres e vi 
como que era isso pra elas e 
como que é difícil essa situ-
ação, e eu que queria muito 
representar isso, e nisso eu 
aproveitei esse espaço que 
me deram, a editora me deu 
de ser homenageada nesse 
livro, e falei sobre esse tema 
que é tão, tão presente em 
Sinop que é uma das cidades 
mais violentas do Brasil nessa 
questão de violência domés-
tica e que as pessoas escon-
dem e omitem, acabam não 
falando sobre o tema.

DE: Em suas redes so-
ciais você mistura moda, 
beleza e posicionamentos 
sociais de uma forma coe-
rente e harmônica, por que 
você escolheu esse estilo de 
abordagem com o seu pú-
blico?

MF: Porque isso sempre 
foi eu, antes do concurso de 
miss eu era essa pessoa, eu 
era muito presente, eu sem-
pre era a pessoa que, que na 
escola quando teve greve eu 
tranquei a BR e coloquei um 
negocio pro governador ir lá, 
eu era porreta, lembra aquela 
época que os alunos fecha-
ram as escolas e foram dor-
mir, levaram os colchoes, eu 
tava no meio, minha mãe não 
deixou eu dormir mas meus 
coleguinhas foram porque 
eu mandei (risos). Entende? 
Eu sempre fui muito, muito 
determinada, eu sempre fui 
politicamente muito ativa e o 
miss ele veio porque eu que-
ria ser mais ativa politicamen-
te e quando eu comecei nas 
redes sociais eu acabei sendo 
um pouco oprimida porque 
as pessoas esperam que uma 
miss mostre moda, beleza, 
mostre roupa, maquiagem, 
unhas, salão, eu no começo 
acabei mostrando isso, só que 
eu acabei oprimindo minha 
parte politicamente ativa e 
hoje eu consigo ter essa visão 
de eu posso misturar os dois e 
consegui misturar essas duas 
coisas de uma forma mais sa-
dia.

Teve um choque de pú-
blico que eu acabei perdendo 

muito público? Teve choque 
de publico que eu acabei 
perdendo muito público, 
mas hoje eu vejo que eu te-
nho que respeitar a essência 
que eu sou, porque se eu não 
respeito isso eu deixo de ser 
miss, porque se eu só carre-
gar a faixa e a coroa e só aque-
le slogan de miss eu deixo de 
representar e ter voz; e nisso 
que eu comecei essa questão 
de adicionar realmente políti-
ca, adicionar realmente essa 
questão de falar: eu não con-
cordo com isso, não ter medo 
de falar que eu não concordo, 
não ter medo de falar que eu 
concordo, porque querendo 
ou não você é um exemplo 
e as pessoas querem saber o 
que você pensa.

DE: Como é trabalhar 
com mídias sociais? É todo 
esse encanto que as pessoas 
pensam ou por trás de tanto 
glamour tem muito trabalho 
duro?

MF: Tem muito trabalho 
duro, mas eu falo que rede 
social vai ser algo que todo 
mundo vai trabalhar um dia, 
essa questão “ah, bloguei-
rinha”, “ah, influenciador”, 
todo mundo vai ser um dia, 
vai chegar uma época daqui 
uns anos que todo mundo 
vai ser muito ativo nas mí-
dias sociais, igual falam que 
tem analfabetismo de inter-
net hoje, ele é muito presente 
porque as pessoas elas tem 
que usar essa ferramenta a 
favor delas mesmas, então 
se você trabalha em alguma 
coisa, usar isso a favor do seu 
trabalho, mostrar quem você 
é, como que você é, porque 
isso abrange muitas pessoas. 
Hoje, o boca a boca é muito 
importante, mas hoje você 
compartilhar isso com outras 
pessoas e ter um network 
maior vai ser muito, muito 
importante, ainda mais nis-
so que a gente precisa saber 
inglês, espanhol, precisa ter 
várias línguas na ponta da 
língua, eu acho que é mui-
to necessário, é um trabalho 
muito bacana que eu espero 
daqui uns anos todo mundo 
tá compartilhando dele, todo 
mundo tá aprimorando ainda 
mais a sua renda em cima das 
redes sociais.

DE: Recentemente 
você iniciou em seu Insta-
gram o projeto: O QUE TAN-
TO TEM EMBAIXO DA MINHA 
SAIA? Explique um pouco 
sobre o que é o projeto e o 
que te fez ter a ideia de cria-
-lo?

MF: Eu ando de moto, e 
todo fica olhando pra você né, 
e eu ando muito de vestido, 
de saia, raramente uso calça, 
shorts, e uma vez eu tava des-
cendo da moto assim e um 
homem ficou olhando pra de 
baixo da minha saia, e eu fi-
quei assim... Aí eu fiquei e me 
veio essa pergunta e eu anotei 
no bloco de notas do telefone, 
como eu escrevo, eu sempre 
marco, porque as vezes surge 
um texto, algum conto ou de-
senvolvo aquela ideia. E nis-
so, eu depois de um tempo, 
eu fiquei pensando: “ah seria 
legal eu começar um quadro 
no meu perfil pra falar so-
bre questões femininas” tipo 
pompoarismo, coletor mens-
trual, falar sobre cólica, como 
fazer esse tratamento, fazer 
esse trabalho mais realmen-
te de informação e incentivar 
a informação, tanto que eu 
coloquei outras pessoas pra 
fazer comigo, igual eu faço o 

quadro com outra influencia-
dora junto, pra poder mostrar 
pra mais mulheres, porque 
existe uma vergonha muito 
grande de falar desses te-
mas, as pessoa tem vergonha 
de falar sobre menstruação, 
de falar sobre coletor, absor-
vente, as pessoas têm e vêm 
isso como algo muito, muito, 
muito terrível sendo que não 
é, é algo presente, é algo que 
acontece todos os meses com 
todas as mulheres e que não 
devia vir a ser assim, então eu 
vim e trouxe isso pras pesso-
as verem isso como algo mais 
normal sabe, o meu público 
ver isso como algo mais nor-
mal, quando alguém fala “ah, 
eu tô na TPM”, “ah, eu tô  com 
tal coisa”, ver isso como um 
processo que todas nós pas-
samos e que não deve ser 
vergonhoso, e que não deve 
ser escondido e que deve ser 
falado, conversado e que as 
pessoas me veem como uma 
porta de entrada pra poder 
tarem falando desses temas e 
tá procurando ajuda caso te-
nha algo de errado.

Aí que surgiu, aí eu apro-
veitei essa frasesinha que eu 
tinha, aproveitei que eu tinha 
uma parceria com roupa ínti-
ma, juntei tudo e joguei pra tá 
fazendo uma vez por semana, 
tá compartilhando e falando 
sobre algum temazinho, es-
pero que dure muito tempo, 
mas vamos ver.

DE: Possui algum plano 
sobre sua carreira de mode-
lo, digital influencer ou até 
mesmo como escritora para 
o futuro? Se sim, o que as 
pessoas podem esperar da 
Maria Fernanda?

MF: Podem esperar que 
eu vou começar a ser ain-
da mais politicamente ativa, 
porque: ano que vem eu me 
formo em direito, minha fa-
culdade já tá terminando, 
e eu tenho muita vontade 
de fazer mestrado, então a 
questão literária e do direito 
eu quero colocar ainda mais 
no perfil, então vai acabar ti-
rando um pouco da questão 
da moda, do estilo, e vai vir 
mais a questão da escrita, de 
conteúdos mais destinados 
a literatura porque eu tenho 
muita vontade de ingressar 
em um mestrado, agora eu já 
comecei um curso de inglês e 
quero começar adicionar no 
perfil um pouco de uma se-
gunda língua ali no perfil.

E eu quero ir trabalhado 
isso aos poucos com meu pú-
blico, eu não vou tirar a moda, 
sempre vai ter, eu sempre 
vou ser modelo, eu sempre 
vou tá trabalhando com es-
ses jobs, mas eu quero focar 
as minhas redes sociais com 
que as pessoas lembrem: “ah, 
a escritora Maria Fernanda”, 
eu quero que as pessoas te-
nham esse feedback e esse 
é o meu objetivo, porque se 
eu quero trabalhar no direito, 
eu já tenho que ir direcionan-
do as minhas redes sociais e 
ir acostumando meu público 
com esse tipo de fala, pra não 
ter o choque do nada come-
çar a conversar com vocês so-
bre direito empresarial, direi-
to de falência, “gente, oh, bora 
divorciar dos maridos que a 
Maria vai divorciar todo mun-
do” (risos) não, não tem como, 
mas eu quero que as pessoas 
normalizem e entendam que 
eu realmente quando eu co-
mecei no miss esse era o meu 
objetivo e que eu estou enca-
minhando pra isso.
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