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FAIRA 
STRAPAZZON,
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EM CUIABÁ

ENTREVISTA ANIVERSÁRIO DE 302 ANOS
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POR COVID-19

Recentemente, o IBGE divulgou os 
dados da produção de leite no Bra-
sil referentes ao último trimestre de 
2020. Com isso, no acumulado do ano, 
Mato Grosso registrou uma queda de 
5,14% no comparativo anual, resultan-
do no volume de 479,85 milhões de 
litros de leite produzidos. Esse decrés-
cimo foi puxado principalmente pela 
queda mais acentuada na captação do 
3° trimestre/2020.                              Página  -4

Produção
de leite
reduz 5,14%
em 2020

Divulgação

Divulgação

PERTO DE DIAMANTINO

Polícia apura 
sumiço de 
armas do local
de acidente 
na 163

Os dois policiais penais 
vítimas do acidente entre um ve-
ículo oficial do sistema peniten-
ciário do estado e uma carreta 
na BR-163, em Diamantino, na 
terça, foram identificados. Ale-
xsandro Leite e Giovane Matos 
da Silva ficaram presos entre as 
ferragens do veículo e morre-
ram ainda no local do acidente. 
A Polícia Civil agora investiga 
o sumiço de duas armas dos 
policiais.        Página - 7

Divulgação

REFORMA E CONSTRUÇÃO

O governador Mauro Mendes autorizou nesta semana o repasse de R$ 230 milhões para a Edu-
cação de Mato Grosso. Os recursos são referentes a superávit nas contas do Governo e serão 
destinados para a construção e reforma de escolas, além da compra de equipamentos e apare-
lhos de ar-condicionado.                                            Página -3

aSSESSoRia

R$ 230 milhões PaRa as escolas

Em Mato Grosso, três municípios não registraram nenhuma morte por 
Covid-19 desde o início da pandemia: Novo Santo Antônio, Santa Cruz 
do Xingu e Araguainha. Os prefeitos avaliam o distanciamento social 
como principal aliado da baixa taxa de contaminação.           Página -7

Distanciamento social ajudou 3
cidades não registrarem mortes



A situação de negação às ações prescritas 
pela ciência assemelha-se a um hospital em 
que os médicos morrem e os pacientes fi -
cam entregues nas mãos de pessoas despre-
paradas para cuidar da saúde de enfermos. 
O que acontecerá à vida dos pacientes nessa 
condição?

  

O período pandêmico exige da sociedade o 
distanciamento social como medida preventiva 
para conter a transmissão do coronavírus, até que 
a população esteja devidamente imunizada pela 
vacina contra a covid-19 e a pandemia seja esta-
bilizada.

No mês de março, após um ano de pandemia, 
o Brasil registrou seguidamente a terrível marca 
de mais de 3.500 mortes em 24 horas. A média 
diária de mortes subiu para mais de 2.500. Ainda 
assim, infelizmente, parte da sociedade brasileira 
parece não dar importância nem se comover com 
essa tragédia, que tomou proporções de fi lme de 
terror em nosso país.

O negacionismo continua com muito espa-
ço e, dessa forma, vidas e mais vidas são coloca-
das em risco todos os dias, uma vez que muitos 
seguem a desinformação das fake news que cir-
culam em incontáveis grupos das redes sociais, 
como WhatsApp, com extrema rapidez.

Por outro lado, a comunidade científi ca e par-
te da população, conscientes do grande perigo 
que ronda a vida neste panorama pandêmico, 
clamam para que todos sigam as recomendações 
prescritas pela ciência –por amor à própria vida e à 
do próximo. A hashtag ‘stayhome’ ou ‘fi caemcasa’ 
ganhou força na web e o movimento de cuidar de 
si para refl etir no coletivo cresceu: ‘não é sobre si, 
é sobre todos’.

Enquanto a gravidade da infecção pelo coro-
navírus for negada e não houver uma unifi cação 
de forças em nível nacional para combater o avan-
ço do vírus, este se propaga rapidamente com o 
movimento sem controle das pessoas, tornando-
-se um rio caudaloso, que draga vidas, deixa mor-
tos, feridos e espalha intenso sofrimento dentro 
das famílias atingidas com vítimas fatais pela co-
vid-19. O número de órfãos em consequência da 
pandemia é de sangrar o coração dos que se sen-
sibilizam com a dor do próximo, dos que se colo-
cam no lugar do outro.

Ficar em casa tornou-se uma escolha que 
salva vidas nestes tempos dolorosos. Quem tem 

condições, fi ca em casa e, assim, contribui com 
quem precisa sair todos os dias em função dos de-
veres profi ssionais. Esse entendimento deveria ser 
tão natural diante da ameaça à vida, não é mesmo? 
Na natureza, o animal, quando se sente acuado, o 
instinto de sobrevivência é ativado e o faz se prote-
ger do perigo.

Todavia, para conseguir manter a maioria da 
população em casa, têm sido necessários decretos 
normativos do Poder Público com imposição de 
medidas de restrição de circulação e até lockdown. 
Ainda assim, há resistências impensáveis, infrações 
das mais diversas e nas várias esferas da sociedade.

A situação de negação às ações prescritas pela 
ciência assemelha-se a um hospital em que os mé-
dicos morrem e os pacientes fi cam entregues nas 
mãos de pessoas despreparadas para cuidar da 
saúde de enfermos. O que acontecerá à vida dos 
pacientes nessa condição?

Entretanto, dizem os mestres da sabedoria uni-
versal que, atrás de cada desafi o, de cada dor, existe 
o potencial de fl orescimento espiritual. Para as pes-
soas ancoradas no sensível e que enxergam a reali-
dade tal como é, certamente, abre-se um portal de 
compreensão e sabedoria, que permitirá viver em 
estado de atenção plena e harmonia interior.

Atrás do chamado para fi car em casa, desco-
nectar temporariamente do mundo externo, da 
velocidade da pressa, e conectar com o ambiente 
doméstico, há a possibilidade de muitos adentra-
rem também em sua casa interior, não raro, pou-
quíssimas vezes visitada, olhada, acolhida e trans-
formada num lar onde reina o amor.

Para este momento que escolho denominar de 
recolhimento – e não de aprisionamento, conforme 
o defi nem alguns –, sinto soarem perfeitas as pa-
lavras do Mestre espiritual indiano Kiran Kanakia: 
“Você precisa ir para si mesmo e não para alguém 
ou algum lugar. Você tem que somente encontrar 
a si próprio. Sente-se consigo mesmo. Somente 
relaxe, sem querer mudar nada, sem querer me-
lhorar ou alcançar alguma coisa. Seja gentil consi-
go. Diga sim para si mesmo. Apenas tenha algum 
tempo para si”.

ENILDES CORRÊA É ADMINISTRADORA, 
TERAPEUTA E PROFESSORA DE YOGA

Respire e fi que em casa

Mais importante do que você imagina
precisa contar com ajuda profi ssional 
para que isso seja feito e você possa, 
de fato, tirar máximo proveito do que 
tem em mãos.

O fundamental para fazer isso é co-
nhecer seu próprio perfi l. Suas necessi-

dades, expectativas, o que, de 
fato, espera do dispositivo. Es-
sas respostas são fundamen-
tais para que o técnico priorize 
o que, de fato, é importante 
para você, afi nal, esse é o obje-
tivo da personalização.

Para que essa tarefa tenha 
sucesso, porém, é fundamen-

tal também que você procure um pro-
fi ssional qualifi cado, que saiba o que 
está fazendo. Tem muito aventureiro 
por aí que mal consegue fazer o “bá-
sico”, que é justamente o que você já 
tem.

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

A confi guração padrão de dispositivos e softwares busca agradar 
ao máximo possível de usuários e, com isso, o nível de persona-
lização é extremamente baixo. Muita gente reclama de coisas 
que seriam facilmente resolvidas com confi gurações simples, e 
não fazem por falta de conhecimento. É comum, inclusive, que 
se use a internet para reclamar, sendo que, com o mesmo tempo 
e usando a mesma ferramenta, seria possível descobrir como 
resolver a questão.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição anterior, sobre a im-
portância de confi gurar corretamente o 
corretor ortográfi co, evitando “micos”, 
seja por suas intervenções indevidas 
ou por não ser alertado sobre erros 
ao escrever. Confi gurar é algo extre-
mamente importante em 
tudo que for relativo ao 
mundo tecnológico, afi -
nal, é nesse momento 
que você personaliza algo 
preparado para atender 
pessoas de todos os perfi s 
para atender suas necessi-
dades.

Em outros tempos, onde a tecno-
logia começava a se popularizar, os 
usuários tinham mais conhecimentos, 
faziam cursos e acabavam tendo que 
resolver muita coisa por si só, e isso 
fazia com que tivessem mais facilidade 
(e até mesmo curiosidade) em perso-
nalizar seus dispositivos e softwares 
da melhor maneira possível.

Hoje em dia a maior parte dos usu-
ários resume seus conhecimentos ao 
uso, sem buscar formas de aperfeiçoar 
a experiência e fazer com que os recur-
sos se adaptem às suas necessidades.

Você não precisa, necessariamen-
te, saber fazer, saber confi gurar, mas 

ENILDES CORRÊA

Ainda que irracional, há algo de compreensível na 
atitude de quem, diante da tragédia da Covid-19 no Bra-
sil, a encara com certo fatalismo. Em negação, conclui-se 
que pouco ou nada teria sido possível fazer para nunca 
ter chegado à tenebrosa montanha de quase 330 mil ca-
dáveres em pouco mais de um ano de pandemia.

Estatísticas fornecem dados objetivos para dissolver 
o autoengano e orientar tanto a política ofi cial para con-
ter o fl agelo quanto a conduta da opinião pública quando 
aquela fracassa, caso fl agrante do governo Jair Bolsonaro. 
Milhares de mortes são, foram e permanecerão evitáveis; 
irracional é desconsiderar o que grita nos números.

A letalidade entre brasileiros hospitalizados com o 
coronavírus é reveladora. No mês de março, encerrado 
com a maior quantidade de óbitos já vista (66 mil, ou 89 
mortos a cada hora), ela alcançou 40%. Um escândalo, 
quando se toma em conta que a proporção se aproxima 
da verifi cada em abril e maio de 2020 (42%), quando pro-
fi ssionais de saúde mal sabiam como tratar os doentes 
graves. Muito já se aprendeu, desde então, mas a letalida-
de retornou àquele patamar.

As explicações óbvias recaem sobre as novas cepas 
do vírus e o colapso hospitalar. Mais transmissíveis, as va-
riantes surgidas de mutações causaram súbito aumento 
de casos que a infraestrutura de saúde não tinha como 
acolher. Centenas de pacientes começaram a morrer sem 
apoio adequado, na espera por vaga em UTI.

O surgimento de variantes, contudo, decorre ele 
próprio do fracasso sanitário. Só o distanciamento social 
e o uso generalizado de máscaras poderiam diminuir a 
circulação do vírus e as taxas de mutação. Entretanto o 
presidente sabotou tais medidas e ainda criou falsa ex-
pectativa de segurança ao promover com dinheiro públi-
co a fraude das terapias preventivas.

As estatísticas de letalidade indicam, por outro lado, 
enorme disparidade regional. Em São Paulo, onde o sis-
tema de saúde é mais desenvolvido, o indicador também 
subiu, mas em fevereiro se achava em 33%, sete pontos 
abaixo da média. Em contrapartida, o Rio de Janeiro che-
gava a 55%, Pernambuco, a 62%, e Rondônia, a 63%. Ta-
manha desigualdade, mesmo entre aqueles estados com 
níveis de renda comparáveis, sugere desempenho dispa-
ratado dos respectivos sistemas de saúde.

Com a sincronização nacional da pandemia, já não 
cabe explicar as diferenças com ondas regionalizadas de 
contágio —incúria administrativa e descaso de autorida-
des são causas mais plausíveis.

Editorial

Estatísticas letais

COVID EM
TAPURAH 
A presidente do Tribunal de Justiça, de-

sembargadora Maria Helena Póvoas, negou 
Reclamação do Ministério Público Estadual 
(MPE) para derrubar um decreto do municí-
pio de Tapurah em relação às medidas contra 
a Covid-19. Ela entendeu que o instrumento 
processual buscado pelo MPE não era o corre-
to para discutir o tema. Na reclamação, o MP 
alegou que o município desrespeita a decisão 
que obrigou todas as cidades com alto nível de 
contaminação a seguir o decreto do Governo 
que estabelece quarentena obrigatória de 10 
dias, barreira sanitária e outras medidas.

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!

CRITICOU MPE
Mais de um mês após ser exonerado da Ge-

rência de Combate ao Crime Organizado da Po-
lícia Civil, o delegado Flávio Stringuetta foi lo-
tado na 2ª Delegacia da Polícia Civil, localizada 
no bairro Carumbé, em Cuiabá. Stringuetta foi 
demitido da GCCO após fazer fortes críticas ao 
Ministério Público Estadual (MPE). No texto, o 
delegado afi rmava não existir “instituição mais 
imoral que o MPE-MT”. “Não vejo problema al-
gum em estar na 2° DP. Acho um lugar agradável 
e com pessoas ótimas. Estou bem aqui. A puni-
ção foi com relação à minha exoneração do cargo 
de titular da GCCO”.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Só o distanciamento social e o uso generali-
zado de máscaras poderiam diminuir a circula-
ção do vírus e as taxas de mutação“ “ A Prefeitura de Sinop decretou luto ofi cial de três dias em razão do faleci-

mento do educador físico, treinador de handebol e diretor técnico da gerência 
de esportes de Sinop, Luiz Carlos Simon, conhecido por Chuck. Nascido em 26 
de julho de julho de 1982, começou a praticar esportes ainda criança nas escoli-
nhas de handebol da Prefeitura. Aptidão pelo esporte, o levou a cursar educação 
física, sendo bacharel e licenciado na área. Como atleta e treinador de handebol, 
conquistou inúmeros títulos, regionais e nacionais, sagrando-se destaque no es-
porte na cidade. Ele faleceu na tarde de terça por Covid-19.
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Repasse de R$ 230 mi será para
construção e reforma de escolas
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes autorizou nesta se-
mana o repasse de R$ 230 
milhões para a Educação de 
Mato Grosso. Os recursos são 
referentes a superávit nas 
contas do Governo e serão 
destinados para a construção 
e reforma de escolas, além da 
compra de equipamentos e 
aparelhos de ar-condiciona-
do.

O decreto foi assinado e 
será publicado no Diário Ofi-
cial do Estado. A suplemen-
tação ocorreu após reunião 
com o vice-governador Ota-
viano Pivetta e os secretários 
de Estado Mauro Carvalho 
(Casa Civil) e Rogério Gallo 
(Fazenda).

“Tudo o que economi-
zamos em 2020 agora vamos 
usar para fazer importantes 
investimentos em 2021 em 
toda a nossa rede estadual 
de Educação. O dinheiro será 
usado na construção, refor-
ma e ampliação de escolas, 
além disso, vamos comprar 
equipamentos e modernizar 
tecnologicamente nossas 
unidades. 

Também será feito in-
vestimento na compra de 
ar-condicionado, pois são 
quase 300 escolas em Mato 
Grosso que ainda não tem 
sistema de ar-condicionado”, 
explicou o governador.

Os recursos fazem parte 
do programa Mais MT, com 
investimentos na ordem de 
R$ 9,5 bilhões para todas as 
áreas em quatro anos. “A cor-
reta aplicação do dinheiro 
público, graças a Deus, está 
trazendo bons resultados 
para Mato Grosso em todas 
as áreas. O programa Mais MT 
é o maior programa de inves-
timentos do Estado de Mato 
Grosso e vai fazer grandes 
obras, grandes ações em to-
das as áreas. Teremos muita 
coisa bacana para comemo-
rar”, destacou.

O secretário de Educa-
ção, Alan Porto, pontuou que 
os investimentos vão promo-
ver melhorias nos três pilares 
para a Educação dentro do 
Mais MT: infraestrutura físi-
ca e tecnológica e na parte 
pedagógica do ensino, tanto 
para professores quanto es-
tudantes.

“Os investimentos vão 
garantir, por exemplo, a for-
mação continuada dos es-
tudantes e dos profissionais 
da educação. Nossa meta é 
melhorar cada vez mais o en-
sino público estadual e esses 
recursos nos dão garantia 
para continuar trabalhando 
nesse sentido, que é o que o 
governador Mauro Mendes 
nos determinou: melhorar as 
condições físicas das escolas, 
implementar cada vez mais 
recursos tecnológicos no en-

SUPERÁVIT. Recursos são referentes a superávit nas contas do Governo, autorizados por Mauro Mendes
Foto: Divulgação

Verba será para construção e reforma de escolas, compra de equipamentos e de ar-condicionado

Deputado thiago Silva cobra ações efetivas do órgão

Comércio de Cuiabá ficará fechado nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

Foto: CDl Cuiabá

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Thiago Silva fez cobrança na 
tribuna do Parlamento esta-
dual para que o Procon-MT 
possa realizar ações efetivas 
de fiscalização dos preços de 
alimentos, cilindros de oxigê-
nio, medicamentos e exames 
laboratoriais para a Covid-19.

O parlamentar tem re-
cebido diversas denúncias de 
preços abusivos nas cidades 
do estado onde há o sobre 
preço de até de 300% nos in-
sumos e isso tem ocasionado 
problemas e dificuldades no 
planejamento financeiro das 
famílias mato-grossenses.

Um exemplo da prática 
de aumento de preços, sem 
justa causa está ocorrendo 
na realização dos testes rápi-
dos para Covid, realizados em 
farmácias, drogarias e labora-
tórios, que variam de R$ 120 a 
até R$ 300.

“Acredito que o Pro-
con precisar intensificar as 
fiscalizações. A população 
tem reclamado dos abusos 
praticados por fabricantes, 
distribuidores, comerciantes 
que estão aproveitando do 
momento para aumentar os 
preços dos produtos essen-
ciais para tratar e combater a 
pandemia. 

É inadmissível que o 
capitalismo se sobreponha 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
realizará nesta sexta (9), leilão 
público presencial e online, de 
bens móveis, veículos e máqui-
nas inservíveis para os serviços 
da Administração Municipal. 

A expectativa é de que o 
município consiga arrecadar 
um valor estimado acima de R$ 
300 mil.

Conforme o edital, serão 
leiloados diversos bens, como 

diante de tamanhas dificul-
dades que a sociedade vem 
sofrendo, com o aumento do 

eletroeletrônicos, itens de in-
formática, cadeiras e mesas 
escolares, camas, balanças e 
mesas hospitalares, autoclave, 
ventiladores, aparelhos de ar-
-condicionado, ferramentas de 
jardinagem, peças mecânicas, 
estruturas de armazéns, moto-
cicletas, sucatas de veículos em 
geral, compactadores de lixo, 
caminhões, tratores agrícolas, 
motoniveladora e trator de es-
teira.

Os itens completos, com 

DURANTE A PANDEMIA

Procon deve intensificar fiscalização 
para conter preços abusivos

SORRISO

Prefeitura leiloa sucatas, veículos,
máquinas e tratores nesta sexta

DA REPORTAGEM

Diferente dos anos an-
teriores, o comércio não po-
derá funcionar nesta quinta 
(8), dia em que se comemora 
o aniversário de 302 anos de 
Cuiabá. 

A restrição foi definida 
por decreto municipal que 
determina o horário de fun-
cionamento das atividades 
econômicas do comércio em 
geral, varejista e atacadista 
por causa do aumento de ca-
sos de Covid-19.

De acordo com o decre-
to, o comércio pode funcio-
nar de segunda-feira à sexta-
-feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados das 7h às 12h, sendo 

proibido o funcionamento 
aos domingos e feriados. As 
atividades serão retomadas 
na sexta (9), no horário esta-
belecido no documento. Fica 
permitida a abertura apenas 
de farmácias e drogarias, 
postos de combustíveis, su-
permercados e similares.

O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), as-
sinou no dia 30 de março um 
novo decreto, unindo os ser-
viços essenciais elencados 
pelo estado e pelo governo 
federal, após decisão judi-
cial determinar que todos os 
municípios de Mato Grosso 
cumpram o decreto estadual 
estabelecido pelo governa-
dor Mauro Mendes (DEM).

CUIABÁ 302 ANOS

comércio não irá
funcionar nesta quinta 
no aniversário da cidade

sino e dar aos professores e 
alunos a educação que todos 
merecem”, afirmou o secre-
tário.

Alan Porto destacou que 
estão previstas a construção 
de 40 novas escolas, reformas 

em outras 40 e manutenção 
corretiva em mais 380 unida-
des. Além da aquisição de 100 
mil notebooks para os alunos 
da rede estadual.

“Quero agradecer a to-
dos os profissionais da nossa 

suas respectivas descrições, po-
dem ser conferidos diretamen-
te no site do leiloeiro ÁLVARO 
ANTONIO LEILÕES, ou por meio 
do EDITAL DO LEILÃO.

Poderão participar e ofe-
recer lances, os licitantes que 
se habilitarem na forma disci-
plinada no edital, tanto pessoas 
físicas quanto jurídicas, porta-
doras dos originais de RG e CPF; 
e se empresa, cópia do Contra-
to Social e Cartão do CNPJ; e se 
representante, apresentando 

procuração objetiva lavrada 
por instrumento público. Não 
podem arrematar no leilão, fun-
cionários e servidores do Muni-
cípio/Vendedor.

O leilão será realizado de 
forma presencial, no departa-
mento de Patrimônio da Prefei-
tura, localizado na Avenida Los 
Angeles, nº 210, Bairro Jardim 
Califórnia, ou online, por meio 
do site alvaroantonioleilões.
com.br, a partir das 9h, do dia 9 
de abril.

desemprego e a crise social, 
é preciso que o Estado possa 
intervir e fiscalizar os abusos 

que estão sendo praticados 
neste momento de dor”, dis-
se.

secretaria, ao secretário Alan 
Porto, ao nosso vice Otaviano 
Pivetta, aos secretários Rogé-
rio Gallo e Mauro Carvalho. 
Vamos continuar ampliando 
os investimentos, a exemplo 
daquilo que já fizemos, que 

foi destinar os recursos que 
já estão na conta dos pro-
fessores para compra de no-
tebook, para ter mais uma 
ferramenta para melhorar o 
ensino na rede estadual”, fi-
nalizou Mauro Mendes.
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Produção de leite reduz 5,14%
DA REPORTAGEM

Recentemente, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgou os 
dados da produção de leite 
no Brasil referentes ao último 
trimestre de 2020. Com isso, 
no acumulado do ano, Mato 
Grosso registrou uma que-
da de 5,14% no comparativo 
anual, resultando no volume 
de 479,85 milhões de litros de 
leite produzidos.

Esse decréscimo foi 
puxado principalmente 
pela queda mais acentuada 
na captação do 3° trimes-
tre/2020. 

Nesse período a seca é 
mais intensa no estado, no 
entanto, em 2020 os níveis 
de precipitações foram ainda 
menores se comparado aos 
anos anteriores.

Com o aumento no cus-
to de produção, os produ-
tores de leite viram na forte 
valorização do preço da arro-
ba da vaca gorda uma opor-
tunidade de ganho, e des-
tinaram suas matrizes para 
abate. Para 2021, a produção 
estadual de leite pode conti-
nuar em queda, uma vez que 
os fatores que balizaram seu 
decréscimo no ano passado 
ainda são visíveis no cenário 
atual.

Os preços do milho e 
do leite pagos ao produtor 
apresentaram entre jan/20 e 
dez/20 aumento de 63,4% e 
57,6%, respectivamente. 

Apesar do acréscimo no 
preço do leite, a relação de 
troca leite/milho em 2020 au-
mentou 42,1% em relação ao 
ano anterior, ou seja, foram 
necessários em média 31,8 

litros de leite para comprar 
uma saca de milho.

O aumento do preço do 
leite no estado, todavia, ate-
nuou a elevação do preço da 

Foto: Divulgação

No 3° trimestre/2020, seca é mais intensa no estado

EM 2020. Em compensação, IBGE divulgou que preços registraram alta

saca do milho, evitando que 
a relação de troca leite/milho 
alcançasse níveis maiores. 
Por exemplo, se o preço do 
leite fosse R$ 1,10/l, e a saca 

de milho no valor de R$ 64,00 
(patamar atingido em 2020), 
a relação de troca leite/milho 
seria de 58,18 litros por uma 
saca.

DA REPORTAGEM

O trabalhador que teve 
a nova rodada do auxílio 
emergencial negada tem até 
12 de abril para contestar a 
decisão, informou o Ministé-
rio da Cidadania. Os pedidos 
devem ser feitos no Portal de 
Consultas da Dataprev, que 
fornece a relação de quem 
teve o benefício liberado em 
2021.

A contestação, no en-
tanto, não pode ser feita por 
qualquer beneficiário. Só 
pode pedir a reativação do 
benefício quem recebia o au-
xílio emergencial de R$ 600 
ou a extensão de R$ 300 em 
dezembro do ano passado. O 
prazo para novos pedidos de 
benefícios acabou em 3 de 

DA REPORTAGEM

Apesar do bom anda-
mento da colheita da safra de 
verão, o mês de março foi mar-
cado por seguidas renovações 
dos preços recordes do milho 
em muitas regiões acompa-
nhadas pelo Cepea. O impulso 
veio da disponibilidade restrita 
do cereal no spot e de incerte-
zas quanto à produtividade das 
lavouras de segunda safra.

No final do mês, as altas 
nos preços internacionais man-
tiveram elevada a paridade de 
exportação, o que também 
sustentou os valores no Brasil. 
No dia 31 de março, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa (Campi-
nas – SP) fechou a R$ 93,71/sc 
de 60 kg, acumulando forte au-
mento de 9,72% no mês.

DA REPORTAGEM

A Coordenação Regio-
nal (CR) Ribeirão Cascalhei-
ra, unidade descentralizada 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) no nordeste do 
estado do Mato Grosso, vem 
apoiando diversas atividades 
produtivas desenvolvidas por 
comunidades indígenas da 
etnia Xavante que vivem re-
gião.

Uma delas é a coleta de 
sementes, frutos e batatas 
tradicionais na aldeia Santa 
Cruz da Terra Indígena (TI) 
Pimentel Barbosa. A semen-
tes coletadas são seleciona-
das para o plantio ao redor 
das casas e em áreas de en-
riquecimento e recuperação, 
como roças antigas, nascen-
tes e córregos que abaste-
cem a aldeia.

A comunidade come-
çou a se organizar e buscar 
formação para ter autonomia 
sobre os processos da cadeia 
produtiva de sementes em 
2013 e segue aprimorando o 
manejo, volume e qualidade 
da produção, estimulando 
o plantio direto na Terra In-
dígena, garantindo para as 

futuras gerações o trabalho 
com as sementes do Cerrado.

Também na TI Pimentel 
Barbosa, a Funai apoia, em 
parceria com a prefeitura de 
Canarana, a lavoura de milho. 
A produção contribui para a 
segurança alimentar e nutri-
cional de famílias indígenas 
de diversas aldeias da região.

Outra atividade que re-
cebe o incentivo da Funai é a 
avicultura na aldeia São Joa-
quim, em Canarana. A inicia-
tiva de criação de frango par-
tiu da própria comunidade e 
conta com o apoio de outros 
parceiros, como a prefeitura 
local.

A CR apoia ainda a co-
leta e venda de castanha do 
baru por mulheres Xavante 
das aldeias Tritopa e Santa 
Rita, da TI Areões. A atividade 
é uma importante fonte de 
renda para a comunidade. A 
Funai presta apoio logístico 
ao projeto no transporte das 
indígenas às áreas de cole-
ta, além de colaborar com a 
aquisição e entrega de insu-
mos, ferramentas e materiais, 
utilizados tanto no plantio 
quanto na coleta e quebra do 
baru.

Pedidos devem ser feitos na página da Dataprev até
segunda-feira 

No fim de março, indicador acumulou alta de 9,7% Atividades são desenvolvidas por comunidades Xavante

FIQUE ATENTO

Prazo para contestar o auxílio
emergencial negado: até dia 12

MILHO

Março é marcado com preços recordes

COMUNIDADES XAVANTES

Funai incentiva
atividades produtivas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

No 1° tri/21, a saca de 
milho segue em valorização, 
enquanto o preço do leite 
segue pressionado diante 
de um período de chuvas e 

julho do ano passado e não 
foi reaberto para a nova roda-
da. O pedido de contestação 
pode ser feito após o traba-
lhador fazer a consulta no 
site da Dataprev, estatal que 
cadastra os dados dos bene-
ficiários, e constatar que teve 
o benefício cancelado. Caso 
o resultado dê “inelegível”, 
a própria página oferecerá a 
opção de “contestar”, bastan-
do o trabalhador clicar no bo-
tão correspondente.

O sistema aceitará so-
mente pedidos considerados 
passíveis de contestação, que 
permitem a atualização das 
bases de dados da Dataprev, 
como data de nascimento 
errada, CPF não identificado 
e informações incorretas so-
bre vínculos empregatícios e 

recebimento de outros bene-
fícios sociais e trabalhistas. O 
prazo de contestação come-

çou no dia 2 e seguirá por dez 
dias corridos, até o próximo 
dia 12.

maior produtividade, o que 
pode ocasionar uma relação 
de troca mais elevada, pio-
rando o poder de compra do 
produtor.
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ABBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 
n° 05.490.558/0001-16 Torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI), para atividade: 
Depósitos de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Cor-
retivos de Solo, localizada na Rodovia dos Pioneiros (MT 222), 
Km 2,5, Zona Rural, município de SINOP-MT.

JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO – Fazenda Vale 
dos Sonhos, inscrito sob CPF nº 213.169.728-79, localizado 
na ESTRADA RURAL, Zona Rural, no município de Confresa-
-MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a AMPLIAÇÃO 
DAS LICENÇAS PRÉVIA – (LP), DE INSTALAÇÃO – (LI) E DE 
OPERAÇÃO – (LO) para o confinamento de bovinos na Fazen-
da Vale dos Sonhos. Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 
84437109/ (66) 9 84099243.

ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA, CNPJ 
01.772.610/0002-57, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  – SDS 
Sinop, a renovação da Licença de Operação para a atividade 
de Armazéns gerais - emissão de warrant. Localizado na Rua 
Colonizador Enio Pipino II, nº 8858, Bairro Alto da Glória, mu-
nicípio de Sinop/MT. Coordenadas geográficas do Empreendi-
mento: 55°31’15,40”W 11°58’10,88”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

A BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A inscrita no 
CNPJ 05.920697/0001-32, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Reno-
vação da Licença de Operação, para a atividade de abate e 
processamento de carne bovina e subprodutos, localizada na 
Rodovia BR 163, km 815, Zona Rural, município de Sinop – MT.

COLONIZADORA SINOP S/A
CNPJ: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas da Colonizadora Sinop S/A (“Companhia”) a se 
reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá no dia 20 
de abril de 2021, às 14:30 horas, horário de Brasília, de forma 100% digital, 
conforme autorizado pelo Artigo 9º § 3º do Estatuto Social da Companhia, pelo 
Artigo 124-A da Lei 6.404/76, e regulada pela Instrução Normativa DREI nº 81, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 
e a distribuição de dividendos;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
a) Ratificação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária reali-
zada em 13 de maio de 2020, de acordo com a publicação de edital no Diário 
Oficial do Mato Grosso nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2020 respectivamente 
nas folhas 39 e 40, 60, e folha 72, bem como no Diário do Estado de Mato 
Grosso nos dias 04, na folha ,03, no dia 05 na folha 03, e no dia 06 de maio de 
2020, na folha 05.
A participação e votação dos acionistas será realizada por meio de atuação 
remota, via o sistema eletrônico denominado ZOOM, cujo acesso será realiza-
do pelo link contido no convite que será enviado para o endereço eletrônico de 
cada acionista na presente data.
A votação dos acionistas deve ser enviada por escrito por meio de carta para 
o endereço da Companhia ou correio eletrônico para o endereço eletrônico le-
lia@gruposinop.com.br; simone@gruposinop.com.br, até o final da respectiva 
Assembleia, o qual será anexado na ata.
Os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as altera-
ções da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020 foram enviados para os e-mails de todos os acionistas na 
presente data.

Sinop (MT), 05 de abril de 2021.
LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

Presidente do Conselho de Administração
08,09,10/04/2021.

20º TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, 
no valor de R$ 32.881,00 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E OITEN-
TA E UM REAIS), a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 
02.816.696/0001-54 no valor de R$ 17.950,00 (DEZESSETE MIL E NOVE-
CENTOS E CINQUENTA REAIS) e para a empresa DISTRIBUIDORA BRA-
SIL COML. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA o valor de R$ 
5.820,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS) totalizando o valor 
de R$ 55.651,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 
E UM REAIS). 
Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
tendo como objeto o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, AMOXICILI-
NA + CLAVULANATO DE POTASSIO 1G+200MG, ATRACURIO BESILATO 
10MG, HALOERIDOL 5MG, BICARBONATO DE SODIO 8,4%, METILPRED-
NISOLONA SUCCINATO SODICO 500MG, VANCOMICIA CLORIDRATO 
500MG, VANCOMICINA CLORIDRATO 1G, PENTOXIFILINA 20MG E EQUI-
PO CONECTOR 2 VIAS COM CORTA FLUXO, VISANDO SUPRIR AS NE-
CESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de abril de 2021.

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Marcelândia/MT, 07 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Presencial nº 006/2021, cujo objeto é a contratação de Empresa 
especializada pra prestação de serviços de atendimento médico no 
Hospital Municipal Maria Zélia, localizado no Município de 
Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a empresa: BCMED SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 36.073.841/0001-76, 
vencedora do item 01, com o valor unitário de R$ 35.590,00 (trinta e cinco 
mil quinhentos e noventa reais); Valor total da licitação: R$ 427.080,00 
(quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta reais). Publique-se.

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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DA REPORTAGEM

O meia argentino Martín 
Benítez ressaltou a história do 
São Paulo em sua apresenta-
ção no Morumbi, no que ele 
afirmou ser “a oportunidade” 
de sua carreira. O jogador fa-
lou como atleta tricolor pela 
primeira vez em entrevista co-
letiva na tarde desta quarta-
-feira.

Benítez é o sexto re-
forço do São Paulo para a 
temporada, o último a ser 
apresentado. Antes dele, che-
garam o zagueiro Miranda, o 
lateral-direito Orejuela, o meia 
William e os atacantes Bruno 
Rodrigues e Eder. O argenti-
no assinou contrato de uma 
temporada por empréstimo, 
sendo que o São Paulo terá a 
opção de comprar os direitos 

6º REFORÇO

São Paulo é “a
oportunidade” da 
carreira, diz Benítez

do atleta no fim do acordo. 
Por esse primeiro ano, o clube 
do Morumbi pagará US$ 300 
mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao 
Independiente, com quem o 
meia mantém vínculo.

“Se tivessem me falado 
que hoje estaria no São Pau-
lo, não acreditaria. É um clube 
muito grande, ganhou muitos 
títulos, é a oportunidade para 
mim. Espero poder aproveitá-
-la”, disse Benítez.

Benítez já treina com o 
elenco do São Paulo há quase 
um mês, período em que pre-
cisou esperar que sua docu-
mentação ficasse pronta para 
enfim ser anunciado. Período, 
também, em que o Campe-
onato Paulista foi paralisado 
por causa de medidas de res-
trição para o combate à pan-
demia de Covid-19.

Sinop caminha para consolidar 
pior campanha de sua história
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC perdeu mais 
uma partida neste Campe-
onato Mato-grossense 2021. 
Até aí, nenhuma novidade, 
afinal, na terça (6) a equipe 
foi superada pelo Operário-
-VG por 5 a 0, na Arena Pan-
tanal, e somou sete derrotas 
em sete partidas. Com os re-
sultados, o Galo do Norte não 
pode alcançar mais o 7º colo-
cado, o que lhe dá uma míni-
ma chance de se classificar e, 
ao mesmo tempo, escapar da 
queda.

Mas pior do que tudo 
isso é a mediocridade dos 
números. O Diário do Estado 
MT fez um levantamento das 
últimas 10 edições do Estadu-
al. Há exatos 10 anos, a equipe 
foi rebaixada à Segunda Divi-
são, juntamente com Operá-
rio, CRAC e Primavera. Após 
10 jogos na primeira fase, 
somou 3 vitórias, 1 empate e 
6 derrotas. Ao menos, fez 10 
pontos.

Em 2012, conquistou o 
acesso. Enquanto isso, a elite 
viu naquele ano o Sorriso EC 
e Barra do Garças ficando em 
9º e 10º, com 17 e 15 pontos, 
respectivamente.

Já em 2013, o Estadual 
começou com desfalque do 
CRAC, que desistiu, fazendo 
com que o torneio (à época 
em turno e returno) ofere-
cesse dois jogos a menos aos 
participantes, e apenas um 
rebaixado. 

Na reta final, o Sinop 
conseguiu escapar da queda 
superando o Vila Aurora. A 
equipe de Rondonópolis so-

mou 6 pontos, sem vitórias, 
enquanto o Galo fez 7, com 
duas vitórias, um empate e 13 
derrotas. Escapou da degola.

No ano da Copa no Bra-
sil, o regulamento previu a 
participante de apenas 9 ti-
mes, com apenas um sendo 
rebaixado. O grupo do Sinop 
é quem reunia 5 clubes, no 
qual o Mato Grosso foi re-
baixado com apenas 1 pon-
to, pior campanha até então 
nesse período em 8 jogos. O 
Galo do Norte avançou às se-
mifinais após surpreender o 
Rondonópolis nas quartas.

VIRADA
DE MESA
O inferno astral do Si-

nop continuou em 2015. A 
equipe até fez 12 pontos em 
campo (3 vitórias, 3 empates 
e 2 derrotas), mas perdeu 4 
pontos por conta de escala-
ção irregular de três jogado-
res. O União Rondonópolis e 
o Cacerense, na outra chave, 
também perderam pontos. 
Com toda a confusão nos 
bastidores, houve virada de 
mesa no tapetão e ninguém 
caiu.

REVIRAVOLTA
Após muitos anos so-

frendo, o Sinop ressurgiu. Fez 
uma boa campanha e che-
gou à decisão, sendo supera-
do pelo Luverdense em casa. 
Na parte debaixo da tabela, o 
Poconé foi rebaixado por ter 
sido lanterna de sua chave, 
com 7 pontos, enquanto o 
Operário LTDA fez apenas 1 
ponto no Grupo B, mas nin-
guém caia desta chave.

Em 2017, os piores times 

ESTADUAL 2021. Time perdeu os 7 jogos que fez, deve ser rebaixado, mas busca salvar a honra

Foto: Hasan Bratic

O Sinop FC perdeu mais uma partida neste Campeonato Mato-grossense

Largada do GP do Bahrein de 2021 

do Mato-grossense foram Ca-
cerense (Grupo A), Araguaia 
e Operário LTDA (Grupo B), 
todos com 3 pontos – apenas 
o Araguaia não foi rebaixado.

NEGATIVADOS
Em termos de pontua-

ção, o ano de 2018 apresen-
tou a curiosa situação de 3 
equipes negativadas, todas 

punidas pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva (TJD) por 
escalação irregular de joga-
dores. O Dom Bosco, mesmo 
com -2 pontos (sendo que fez 
14 no torneio e perdeu 16), se 
classificou às quartas de fi-
nal – enquanto o Ação tam-
bém ficou com -2 (sendo que 
fez 13 no torneio e perdeu 15 
no Tribunal). O Poconé fez 6 

pontos em campo, mas per-
deu 30 no TJD, ficando com 
incríveis -24 na classificação 
final. 

Em campo, a pior equi-
pe efetivamente foi o Ara-
guaia, que ainda avançou à 
próxima fase com 2 pontos.

No Estadual 2019, sem 
intervenção do TJD, duas 
equipes foram rebaixadas 

com baixa pontuação. O Ju-
ara, que fez sua primeira e 
única participação na elite, 
somou 4 pontos, e caiu jun-
to com o Operário LTDA que 
somou 3.

Na última edição, em 
2020, a pior equipe foi o Ara-
guaia, que fez apenas 3 pon-
tos, conquistados com uma 
solitária vitória.

INTER

Reestruturação para cortar gastos 
e demissão de 60 funcionários

FÓRMULA 1

Definindo detalhes de corridas
classificatórias até Imola
DA REPORTAGEM

Faltam apenas alguns 
detalhes para as corridas 
classificatórias saírem do pa-
pel e se tornarem realidade 
na F1. De acordo com o CEO 
da categoria, Stefano Dome-
nicali, essas questões devem 
ser resolvidas até o GP da 
Emilia-Romagna, na semana 
que vem, para que os times 
possam votar a favor dessa 
que deve ser uma das maio-
res mudanças no formato do 
fim de semana de Grande 
Prêmio.

“Estamos definindo os 
detalhes finais. O objetivo 
é resolver tudo até o GP em 
Imola. Gostaríamos de um 
fim de semana muito mais 
intenso com uma hora de 
treinos livres na sexta-feira e 
depois uma corrida classifi-
catória para definir a ordem 
de largada da corrida do do-
mingo. Esperamos definir 
todos os detalhes para come-
çar os testes, que se tivermos 
sucesso veremos como defi-
nir o próximo ano. Confirmo 
que será em Silverstone (a 
primeira experiência)”, expli-
ca Domenicali.

Um dos principais en-

DA REPORTAGEM

O Inter viveu uma quar-
ta-feira de demissões em 
todos os setores. O clube 
desligará um total de 60 fun-
cionários, como parte de um 
plano de restruturação inter-
na para reduzir gastos e cum-
prir a meta de encerrar 2021 
ao menos no “zero”.

A onda de desligamen-
tos começou pela manhã e 

traves para a medida ser vo-
tada pelos times antes era 
questão financeira. Isso por-
que as equipes queriam uma 
compensação da F1 pelo fato 
de terem de realizar corridas 
extras, que podem acarretar 
danos aos carros, aumentan-
do o custo por temporada.

Enquanto parte dos ti-
mes queriam uma ajuda de 
US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) 
da F1 pelas três corridas clas-
sificatórias previstas para 
2021 em caráter de testes, o 
valor enfrentava resistência 
por parte das equipes meno-
res, que acreditavam que as 
escuderias de ponta pode-
riam usar o dinheiro para ob-
ter performance nos carros, 
principalmente nessa que é 
a primeira temporada sob o 
regime de teto orçamentário 
de US$ 145 milhões (R$ 810 
milhões) para todas as equi-
pes.

A ideia é que Silverstone 
(já confirmada pelo CEO da 
F1), Monza e Interlagos rece-
bam o novo modelo de GP 
em caráter de teste em 2021. 
Além disso, para preservar a 
importância da tradicional 
prova de domingo, a previsão 
é que apenas os três primei-

ocorre ainda durante a tar-
de. O ex-atacante Iarley, ídolo 
campeão da Libertadores e 
do Mundial pelo clube, está 
entre os desligados de seu 
cargo nas categorias de base. 
Ao final da tarde, o clube emi-
tirá uma nota oficial sobre as 
medidas. 

As saídas são reflexo da 
situação financeira gravíssi-
ma vivida pelo Inter.

O clube fechou 2020 

ros colocados nas corridas 
classificatórias de sábado 
pontuem, com três pontos 

para o vencedor, dois pontos 
para o segundo colocado, e 
um para o terceiro.

Benítez já treina no CT da Barra Funda

Foto: reprodução/twitter

Foto: divulgação

com o maior déficit de sua 
história, na casa dos R$ 90 
milhões. 

Assim, a diretoria inicia 
uma série de ações para ten-
tar equilibrar as finanças. O 
planejamento orçamentário 
aprovado pelo Conselho De-
liberativo prevê superávit de 
pouco mais de R$ 100 mil.

O clube estima reduzir 
em R$ 1,5 milhão as despesas 
mensais com as saídas. Além 

das demissões, a diretoria já 
renegociou contratos com 
fornecedores e cortou alguns 
projetos de longo prazo. No 
futebol, o Inter enxugou em 
R$ 2 milhões os gastos com 
a saída de 20 jogadores, seja 
por fim de contrato ou em-
préstimos. 

O cálculo do clube é que 
todos esses esforços combi-
nados gerem uma economia 
de R$ 6 milhões mensais.
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DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Unemat) 
recebe, até o próximo dia 30, 
inscrições para o mestrado 
em Letras, com 25 vagas. São 
duas linhas de pesquisa: Es-
tudos Linguísticos e Estudos 
Literários, o candidato precisa 
ter graduação em Letras ou 
em áreas afins (Pedagogia, 
História, Jornalismo, Ciências 
Sociais, Filosofia, Secretaria-
do, Secretariado bilíngue, Psi-
cologia e Direito).

O processo seletivo 
consiste em duas etapas eli-
minatórias e classificatórias, 
que por conta da pandemia 
da Covid-19 serão realizadas 
de forma remota. A primeira 

São linhas de pesquisa em Estudos Linguísticos e Estudos 
Literários

Foto: Arquivo

etapa consiste no pré-projeto 
de pesquisa, e a segunda, na 
entrevista.

O resultado final preli-
minar será publicado a partir 
de 5 de julho, e o resultado 
final será conhecido dia 9. 
As matrículas serão de forma 
presencial em 11 e 12 de agos-
to. Os aprovados e matricula-
dos no Mestrado em Letras 
deverão apresentar com-
provação de proficiência em 
Língua Estrangeira no prazo 
máximo de 12 meses da efeti-
vação de sua matrícula, infor-
ma a assessoria.

O valor da taxa é R$ 100, 
em boleto bancário e, em se-
guida, no site Programa de 
Pós-graduação deve ser feita 
a inscrição, anexada a docu-
mentação exigida no edital.

3 cidades não registraram mortes
DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, três 
municípios não registraram 
nenhuma morte por Covid-19 
desde o início da pandemia: 
Novo Santo Antônio, Santa 
Cruz do Xingu e Araguainha. 
Os prefeitos avaliam o distan-
ciamento social como prin-
cipal aliado da baixa taxa de 
contaminação. Em dois dos 
municípios, o índice de vaci-
nação está acima da média 
estadual.

Em Novo Santo Antônio, 
há 2.640 habitantes. Destes, 
158 foram contaminados pela 
doença, o que representa 
5,8% da população. Foram 206 
pessoas vacinadas, o que re-
presenta 7,8% dos habitantes, 
média maior que a do esta-
do, onde 5,8% dos moradores 
foram vacinados. O prefei-
to Adão Soares acredita que 
as medidas preventivas e de 
conscientização da população 
foram essenciais para manter 
o índice constante.

No entanto, ele conta 
que nos últimos três dias o nú-
mero de casos ativos aumen-
tou quase 100%, saltando de 
14 casos para 27 após o feriado 
prolongado de Páscoa. “Acre-
ditamos que o feriado prolon-
gado tenha influenciado. Por 
ser uma cidade na beira do rio, 
recebe visitantes, principal-
mente em feriados, de muni-
cípios vizinhos, como Bom Je-
sus do Araguaia e Querência, 
que estão com índice de con-
taminação maior. Além disso, 
acreditamos que os próprios 
habitantes de Novo Santo An-
tônio se descuidaram um pou-
co durante esses dias”, relata.

Apesar de não ter ne-
nhum óbito registrado, com 
o aumento de casos ativos, o 
município entrou em classifi-
cação de risco alto para conta-
minação da Covid-19. Por cau-
sa disso, o prefeito se reuniu 

nesta quarta (7) com gestores 
da Saúde para decidir sobre 
novas medidas.

Adão explica a preocu-
pação com as internações, 
porque Novo Santo Antônio 
não tem hospital que atenda 
os casos. Há apenas unidade 
básica de saúde. No entanto, 
pacientes em estado grave, 
precisam ir para o Hospital Re-
gional de Água Boa, a 350 km 
do município.

Outra cidade que não 
registrou morte por Covid-19 
durante a pandemia é Ara-
guainha. O município tem 935 
habitantes. Do total, 19 mora-
dores foram infectados pelo 
novo coronavírus, o que cor-
responde a apenas 2% da po-
pulação contaminada.

Desses, apenas quatro 
estão ativos, segundo o último 
boletim da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Araguainha. 
Outro fator que influencia é a 
campanha de vacinação, que 
começou no dia 21 de janeiro 
no município. Deste então, já 
foram vacinadas 136 pessoas, 
o que corresponde a 14,5% da 
população. Desses, 69 já toma-
ram a segunda dose.

O índice de vacinação 
é bem mais alto que o do es-
tado, que teve 5,8% da popu-
lação imunizada e é também 
maior que o de muitos muni-
cípios mato-grossenses.

Já em Santa Cruz do Xin-
gu, 196 moradores testaram 
positivo para a Covid-19 desde 
o início da pandemia. O muni-
cípio tem 2,5 mil habitantes. 
Desses, 96 foram vacinados, 
um pouco mais de 3% da po-
pulação.

Dos três, este é o único 
município que tem o índice de 
vacinação abaixo do estadual, 
de 5,8%. 

Segundo a prefeita Jo-
raildes Soares, houve uma di-
ficuldade maior no início da 
campanha de imunização, 

Foto: Ector GErvAsoni

Equipamento para pesquisa de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 

COVID-19. Principal motivo é ter o distanciamento social como aliado, dizem prefeitos

DA REPORTAGEM

A médica e professora 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Ana 
Paula Muraro, orientou que 
as grávidas mantenham o 
distanciamento social e evi-
tem idas a hospitais duran-
te a gestação na pandemia. 
Atualmente, Mato Grosso 
registra 27 mortes em de-
corrência da Covid-19, sen-
do 17 somente neste ano.

A mais recente, regis-
trada terça (6), foi a mor-
te da médica Cibele Ben-
to Rodrigues, 38 anos, em 
Barra do Garças. Ela estava 
grávida de oito meses e os 
médicos conseguiram sal-
var o bebê em um parto de 
emergência.

Segundo a professora 
da UFMT, as gestantes são 
consideradas grupo de risco 
e, por isso, devem sempre 

DA REPORTAGEM

Os dois policiais penais 
vítimas do acidente entre 
um veículo oficial do siste-
ma penitenciário do estado 
e uma carreta na BR-163, em 
Diamantino, na terça (6), fo-
ram identificados. Alexsan-
dro Leite e Giovane Matos da 
Silva ficaram presos entre as 
ferragens do veículo e mor-
reram ainda no local do aci-
dente. A Polícia Civil agora 
investiga o sumiço de duas 
armas dos policiais.

Alexsandro tinha 45 
anos e era natural de Osas-
co. Já Giovane tinha 38 anos 
e nasceu em Alta Floresta, 

MT registrou 27 mortes em decorrência da Covid-19,
sendo 17 somente neste ano

ORIENTAÇÕES

Grávidas devem manter distanciamento
e evitar ir a hospitais durante gestação

SINOP

Unemat recebe até o 
final do mês inscrições 
para mestrado

NA BR-163

Polícia apura sumiço de
armas do local de acidente

Foto: FrEEstocks

cidade onde cresceu e tra-
balhava. Um terceiro policial 
que estava na viatura, Ni-
valdo Dias da Silva, 45 anos, 
natural de Altonia (PR), foi 
socorrido com ferimentos, 
passou por uma cirurgia na 
perna e continua internado. 
Em nota, a Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública 
(Sesp-MT) lamentou as mor-
tes de Alexsandro e Giovane.

De acordo com a secre-
taria, os profissionais retor-
navam de uma escolta feita 
até a capital, onde acompa-
nharam um preso da uni-
dade para ser internado no 
Hospital Psiquiátrico Adauto 
Botelho.

reforçar as medidas de pre-
venção à Covid-19. “É impor-
tante reforçar as recomen-
dações para prevenção da 
infecção entre as mulheres 
gestantes e também para 
aquele período depois do 
parto”, ressaltou.

Ana Paula explicou 
que uma análise do Minis-
tério da Saúde aponta que 
a maior parte dos óbitos 
que ocorrem entre gestan-
tes são no 3° trimestre ou 
no período pós-parto, “mas 
isso não diminui a impor-
tância das medidas de pre-
venção em todas as fases da 
gravidez”.

A médica também 
orientou que as mulheres 
gestantes evitem ir a hos-
pitais sem necessidade. “É 
importante que a mulher 
mantenha o pré-natal ade-
quado, mas que evite pro-
cedimentos que não são 

necessários nesse período. 
Durante o parto, é recomen-
dado um menor período de 
internação”, explicou.

Desde o início da pan-
demia até 20 de março de 

2021, foram registrados 324 
casos da Covid-19 em grá-
vidas, sendo 130 somente 
neste ano. Desse total, 113 
precisaram de internação, 
sendo 37 em 2021.

O superintendente re-
gional Oeste do Sistema 
Penitenciário, João Borba, 
disse que eles iriam pernoi-
tar em Sinop para seguir via-
gem e evitar pegar a estrada 
no período da noite.

“Imaginamos o sofri-
mento para toda a família 
neste momento e presta-
mos nossa solidariedade e 
estimamos força e conforto. 
Nós também, que somos 
colegas, sentimos muito, e 
nos faltam palavras para ex-
pressar essa dor”, disse João 
Borba. As causas do aciden-
te ainda serão investigadas.

Segundo a Sesp-MT, 
uma equipe do Serviço de 

Operações Especiais (SOE) 
que estava na Cadeia de 
Diamantino e o diretor da 
Cadeia de Nova Mutum es-
tiveram no local assim que 
foram informados do aci-
dente. No local, eles encon-
traram uma pistola e três 
carregadores. A suspeita era 
que as outras duas armas 
estivessem presas entre as 
ferragens.

No entanto, após a ave-
riguação feita pela Perícia 
Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec), as pistolas não 
foram encontradas. Neste 
caso, segundo a secretaria, 
a possibilidade de furto será 
investigada pela Polícia Civil.

pois muitos moradores não 
queriam ser vacinados.

Ela explica que houve 
um trabalho de conscientiza-
ção e que agora a campanha 
tem adotado um ritmo maior. 
A gestora acredita que o dis-
tanciamento social impactou 

na baixa taxa de contamina-
ção. “No ano passado, houve 
lockdown, barreiras sanitá-
rias no município. Além disso, 
neste ano investimos muito 
em testes, para que os infec-
tados fossem diagnosticados 
e ficassem em casa. Acredito 

também que por ser uma ci-
dade mais distante da capital, 
os casos demoraram mais a 
chegar em Santa Cruz do Xin-
gu”, avalia.

O município também 
não tem hospital de referência 
para a Covid-19, para casos de 

alta complexidade. Atualmen-
te, conta com um Posto de 
Saúde da Família (PSF), com 
respirador e oxigênio. 

No entanto, casos mais 
graves são encaminhados 
para a regional de Confresa, a 
200 km do município.
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5 perguntas feitas para Faira 
Strapazzon, uma mulher no poder

JULIA BRIANTE
Acadêmica de Jornalismo

Faira Strapazzon nasceu 
no dia 23 de agosto de 1982. É 
casada e tem dois filhos. Com 
13 anos, iniciou sua carreira de 
fotógrafa, e logo em seguida 
atuou como assistente social 
(entre 2005 a 2007). Após 
esse período, traba-lhou como 
consultora de Recur-sos 
Humanos (2007 a 2015) e se 
tornou socia-proprietária da es-
cola de Educação Complementar 
Educare.

Além de empreendedora, 
fez história como gestora da TV 
Cidade, filiada do SBT em S inop, 
entre 2015 a 2020. Durante esse 
tempo sob sua direção, a emis-
sora se manteve líder de audiên-
cia, além de se tornar conhecida 
como a “TV da comunidade”, 
sempre atuante com inúmeros 
projetos sociais.

Ao se envolver com a polí-
tica, Faira demostrou força, cre-
dibilidade e competência, com 
isso se tornou a primeira opção 
do prefeito Roberto Dorner (Re-
publicanos) para assumir um 
dos cargos fundamentais em sua 
gestão. Mesmo em período de 
pandemia, com o Executivo sen-
do diariamente desafiado, a cei-
tou e se tornou a primeira mulher 
a assumir a pasta de Governo no 
município de Sinop. 

Durante a entrevista, ela 
revelou alguns dos seus segredos 
mais curiosos.

  Diário do Estado -  Com 
quantos anos descobriu que te-
ria o “fardo” de ser uma mulher 
de sucesso?

Faira Strapazzon - Quando 
eu me descobri um ser humano 
atuante na sociedade, aos 13 anos 
eu comecei a trabalhar a buscar 
dentro daquele espaço tudo o 
que eu almejava. Eu acredito que 
se cada um de nós entendemos 
como pessoas que precisamos 
melhorar continuamente e acei-
tar as críticas, não como algo 
negativo, mas sim como fonte 
de crescimento. Eu diria que o 
sucesso não é o que temos, e sim 
o que conquistamos. Não preciso
de aplausos, o meu foco é a mi-
nha própria realização, a conquis-

ta do sucesso diariamente.  Criei 
o meu objetivo e planejamento
de vida, entendi que precisava
construir uma trajetória e por
sempre querer contribuir com
algo positivo para a sociedade,
usei como incentivo para sair do
lado da minha família da minha
cidade e correr para construir
o meu caminho. Um dos meus
maiores sonhos sempre foi o re-
conhecimento profissional, ter
meu próprio negócio, trabalhar
e ser respeitada em tudo o que
fizesse. 

DE - Onde “com-
pramos” coragem para sair 
de um emprego estabilizado 
e encarar um cargo de tama-
nha responsabilidade em plena 
pandemia?

FS - Me pergunto isso to-
dos os dias e a resposta que eu 
nunca falei pra ninguém, além 
de mim mesma, é que sou mo-
vida por desafios e acredito que 
essa oportunidade, muitas pes-
soas gostariam de ter. E quando 
me foi confiado estar aqui, seria 
hipocrisia minha não aceitar. Tem 
pessoas que precisam do meu 
trabalho, muita gente que confia 
no meu esforço na responsabi-
lidade que tenho. Eu senti a ne-
cessidade de me desafiar e estar 
aqui. Pelo menos tentar me de-
dicar para viver ao máximo esse 
momento. E só depois avaliar 
se fiz algo certo ou não. É assim 
que eu entendo que fiz a escolha 
certa. O sinopense precisa de um 
trabalho honesto e existem mui-
tas formas de contribuir com a 
sociedade.  Para a mim está sen-
do um grande aprendizado. Não 
pense que isso é algo tranquilo, 
todos os dias você se desafiada e 
encontra mil críticas e barreiras. 
Porque aqui somos uma vitrine, 
onde as pessoas ficam procuran-
do nos mínimos detalhes falhas e 
erros.  Acredito que essa oportu-
nidade valerá mais de que uma 
faculdade. Eu me sinto muito 
pequena referente a tudo que 
precisa. O momento é delicado 
e requerer sabedoria. Proporcio-
na aos mais experientes muita 
incerteza, é fácil olhar para o po-
der público e falar “você não está 
fazendo nada”, mas aí eu pergun-
to, quantas pessoas mudaram o 

Faira é atualmente Secretaria de Governo na gestão Roberto Dorner
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comportamento de vida durante 
uma pandemia, será que o poder 
público que é culpado por você 
se contaminar? Ou será que é a 
maneira como você está levando 
a vida, seu estilo e hábitos que 
são propícios para você causar 
sua própria contaminação? Não 
existe nenhuma receita de bolo 
ou protocolo 100% eficaz, mas 
nos preocupamos com cada vida, 
sabemos da relevância da eco-
nomia e nos desdobramos para 
manter Sinop de pé. Muitos go-
vernos erraram, e cada erro pode 
provocar uma morte. Sabemos 
de tudo isso e tentamos fazer o 
melhor para não errar. A pressão 
é grande, mas contamos com a 
população para superar e fazer 
esse município crescer. 

DE - Empresária, secretá-
ria, mãe e mulher, tem algum 
segredinho para se multipli-
car? 

FS - O segredo é ser uma 
só, a mesma Faira que é secretá-
ria, ela não se desvincula da mãe, 
esposa, filha e empresária. Eu 
busco otimizar o tempo da me-
lhor maneira possível e em cada 
momento, busco ser ao máximo 
aquele papel que estou exercen-
do. No momento que estou com 
meus filhos eu sou inteiramente 
deles, quando estou na secreta-
ria eu vivo isso com a maior res-
ponsabilidade possível. Jamais eu 
deixo separar esses papeis e pro-
curo que meus filhos frequentem 
os ambientes em que eu estou, 
que eles entendam a vida que eu 
levo e participem de cada situa-
ção, para que eles possam cres-
cer e entender o quanto a vida é 
dinâmica, e que precisamos ter a 
mesma personalidade em todos 
os ambientes. Porque não pos-
so ser uma mãe amorosa e uma 
gestora totalmente impositiva e 
desumana, isso precisa caminhar 
junto. Então eu não preciso vestir 
papeis diferentes, todos eles fa-
zem parte da minha essência. 

DE - Não pode ser perfei-
ta, diga para nós meros mortais 
um de seus defeitos?

FS - Eu tenho muitos! Pos-
so te citar vários, primeiro eu 
sou muito emotiva e me envolvo 
excessivamente, em dados mo-

mentos isso acaba me prejudi-
cando porque as vezes precisa-
mos deixar a emoção de lado e 
agir mais com a razão. Confesso 
que estou trabalhando ao má-
ximo nesse defeito, mas sempre 
acabo olhando pelo lado huma-
no. Outro é que eu falo muito, en-
tão preciso me reservar mais. Ou-
tro que me provocou um grande 
aprendizado é o fato de ser práti-
ca, as vezes isso incomoda as pes-
soas, sempre quero tudo o mais 
rápido possível, quero ver resul-
tado. No entanto precisamos me-
dir, porque tem algumas pessoas 
que são mais teóricas e precisa-
mos respeitar o tempo de cada 
um.  Eu sou como qualquer outro 
ser humano, cheia de defeitos, 
tentando me adaptar e mostrar o 
que tenho de melhor.

DE - Pode divulgar o ou é 
confidencial o contato do seu 
cirurgião plástico? 

FS - Eu não tenho, inclusive 
o tempo está passando eu quase
estou à procura. Mas eu diria que
meu segredo é ser uma mulher
feliz, procuro me cuidar, tenho o
famoso ritual de beleza. Nunca fiz 
nenhuma cirurgia plástica, mas
me alimento bem de maneira
saudável. Outro ponto é trabalhar 
muito, rir e beber bastante água.
Se fosse para dar um conselho,
diria que a melhor coisa que o ser 
humano pode fazer é não guar-
dar mágoa, de alguma forma isso 
reflete no seu interior. Quanto
mais você procurar positividade
nas pessoas e finalizar o seu dia
com isso, você vai dormir melhor
se sentir melhor, isso tudo contri-

bui muito. 

DE - E para finalizar nos 
conte, qual a maior ambição de 
Faira, o que mais deseja?

FS - Eu tenho sede de fazer 
e conquistar! Diria que as minhas 
ambições vão ser realizadas uma 
de cada vez. No momento o meu 
maior sonho é finalizar esses qua-
tro e anos e dizer ‘poxa Faira va-
leu a pena, todos os medos, todas 
as incertezas ficaram registradas 
em muitas coisas boas’, quero 
olhar para traz e dizer que bom 
que fiz parte dessa história. Como 
mulher me sinto desafiada todos 
os dias, lutando sempre contra o 
preconceito politicamente esta-
belecido, tenho o objetivo de não 
fortalecê-lo e sempre rebatê-lo 
com minha competência.
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