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DESEQUILÍBRIO TÉCNICO

Estadual tem média
de 2,85 gols/jogo

A presença de equipes fortes (Cuiabá, União Rondonópolis, 
Operário e Ação), somada a times com extrema fragilidade defensiva 
(Poconé e Sinop) contribuíram para uma considerável média de gols 
na edição 2021 do Campeonato Mato-grossense. São 94 gols em 33 
partidas, uma média de 2,85. Algumas goleadas sofram registradas, 
sendo o Poconé o saco de pancadas: levou 3 placares acima de 5 
gols.           Página - 6

ASSESSORIA

O projeto para o asfaltamento de um trecho de 92 km da MT-140, que interliga Vera a 
Nova Ubiratã, está em fase de documentação. O levantamento geográfi co foi fi naliza-
do e a previsão de entrega para análise da Secretaria de Estado de Infraestrutura é de 
aproximadamente 45 dias. O deslocamento será encurtado em 59 km. Página - 3

VERA-NOVA UBIRATÃ

Projeto para asfaltar 92 km da
MT-140 fi ca pronto em 45 dias

Procurador
pinta muro
com cores
do arco-íris
Um muro com as cores do 
arco-íris vem chamando 
atenção dos moradores de 
Campinápolis. A obra es-
tampa a casa do advogado 
e procurador Jurídico do 
município, Yann Dieggo, que 
caracteriza a ação como uma 
forma de se posicionar con-
tra a violência física e verbal 
sofrida pela população LGBT+ 
na cidade.                     Página  -7

CADEIA DE PEIXES

Empreendedores mato-grossenses da piscicultura receberão 62,5% de crédito outor-
gado nas operações de saída do peixe para vendas em outros estados. Esse incentivo 
foi aprovado para os produtores que se inscreverem no Programa de Desenvolvimento 
Rural de Mato Grosso (Proder), que tem como um dos objetivos contribuir para a ex-
pansão do negócio do pequeno, médio e grande produtor rural.                Página  4

ASSESSORIA

INCENTIVO APROVADO
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Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 22
SEXTA-FEIRA

RECONHECIDA
SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM
4 MUNICÍPIOS

MULHERES
DETIDAS POR
SUSPEITA
DE TRÁFICO

AFETADOS PELA CHUVA SORRISO
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GOVERNO JÁ
DISTRIBUIU
99,5% DAS
DOSES RECEBIDAS

CONTRA COVID-19
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45% DO MILHO
FOI PLANTADO
FORA DA
JANELA IDEAL

SAFRINHA
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Vislumbramos ser um EUA, já tivemos dias 
de China e hoje estamos esquizofrênicos 
para não virar uma Argentina ou Venezuela

  

A paixão Brasileira pelo debate re-
corrente a respeito do papel do estado 
revela-se claramente esquizofrênica. 
De um lado, os liberais amantes das 
demandas que se formulam relativa-
mente ao Estado é a da necessidade 
de contê-lo e restringi-lo, de maneira a 
neutralizar os embaraços que sua ação 
representaria para o redescoberto dina-
mismo do mercado.

Por outro lado, as mesmas vozes que 
apresentam tais demandas reiteram, ao 
ponto do chavão cansativo, a ideia de 
que os males de nossa atualidade são 
a consequência da falta de “vontade 
política” e da incapacidade do estado 
para agir orgânica e efi cazmente como 
mentor da realização de um “projeto 
nacional”.

Nesse aspecto, esse traço esquizo-
frênico deve ser visto como a manifes-
tação intuitiva que o calor e as confu-
sões do debate e as paixões ideológicas 
tendem a obscurecer: a de que o esta-
do bem proporcionado e efi ciente que 
se almeja não pode ser o resultado do 
mero empenho de contenção e está 
longe de corresponder ao “estado míni-
mo” de certas fantasias liberais.

De maneira geral, o tema da defi ni-
ção ou redefi nição do papel do estado 
sugere antes de tudo a questão da ex-
pansão funcional dele.

Trata-se dos problemas postos por 
um estado econômica e socialmente 
ativo, em contraste justamente com a 
ideia do “estado mínimo”.

Dessa forma, atualmente no Brasil, a 
equipe econômica liderada pelo “pos-
to Ipiranga”, Paulo Guedes, que busca-

va implantar políticas liberais voltadas à 
economia de mercado, viu-se obrigado 
a rever alguns fundamentos liberais, e 
iniciar a postura do Estado protagonista 
durante esse período de pandemia.

Mas é possível agradar o Mercado 
e fazer o papel doméstico em relação 
a economia? Pergunta extremamen-
te pertinente já que o “triplé” da políti-
ca macroeconomia Brasileira vem de-
monstrando inefi cácia desde o Governo 
Dilma.

A revisão do atual modelo macroeco-
nômico implica resgatar o papel contra-
cíclico da política fi scal, reduzir o papel 
da taxa de juros como o principal ins-
trumento de política macroeconômica, 
manter a taxa de câmbio em torno de 
seu nível competitivo e preservar uma 
política salarial de ganhos reais pela pro-
dutividade, o que vemos atualmente é o 
contrário.

A falta de investimento direto e prin-
cipalmente a pandemia trouxeram uma 
triste realidade: estamos retrocedendo. 
A virada de jogo só será possível no ins-
tante em que uma nova convenção de 
política econômica conseguir resgatar o 
grau de confi ança nas expectativas de 
crescimento da economia brasileira.

Por enquanto, o que temos é o “mito 
do emergente”. Vislumbramos ser um 
EUA, já tivemos dias de China e hoje 
estamos esquizofrênicos para não virar 
uma Argentina ou Venezuela. O que es-
quecemos é que para sermos compara-
dos, devemos fazer no mínimo o dever 
de casa.

FERNANDO HENRIQUE DA CON-
CEIÇÃO DIAS É ECONOMISTA

Esquizofrenia do discurso liberal

Esperando em vão
Enganar alguém pela internet é tão 

simples quanto cruel, pois na maioria 
das vezes o único parâmetro que se 
tem é o que o interlocutor está dizen-
do.

Por essas e outras temos que fi car 
“espertos”, evitando acreditar 
em qualquer coisa que seja 
dita pela grande rede. Busque 
sempre provas concretas, fa-
tos que venham a dar solidez 
ao discurso, cruzamento de in-
formações, enfi m, tudo que for 
necessário para não ser “enga-
nado”. Muitos usuários se dei-

xam envolver pelos mais diversos tipos 
de conversas, assuntos e abordagens e 
quando percebem estão sendo enga-
nados, esperando em vão que aconteça 
algo que, no fi m das contas, jamais vai 
se concretizar.

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!

Evite envolvimentos, compromissos, parcerias, que envolvam 
unicamente a internet como forma de comunicação. Se essa re-
lação for inevitável utilize todos os elementos possíveis para dar 
solidez ao que está sendo apresentado e, em caso de dúvidas, 
prefi ra não seguir em frente. É melhor correr risco de perder uma 
boa oportunidade que se deixar enganar.

CLIC 
FINAL 

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

A internet se popularizou e passou 
a ser a mais expressiva ferramenta de 
comunicação que já existiu. Ela acabou 
por “envelhecer” até mesmo o telefo-
ne, que em outros tempos redesenhou 
a forma de se comunicar no planeta. 
Hoje me atrevo a dizer que 
a maior parte das pessoas 
tem acesso à internet e 
que boa parte delas faz da 
grande rede seu principal 
meio de manter contato 
com os demais.

Só que, como já falei 
em diversas oportunida-
des, algumas pessoas dão à internet 
mais atenção que outras, e isso pode 
causar descontentamento durante a 
comunicação. Não são raros os casos 
em que você está conversando com 
alguém e a pessoa está fazendo outra 
coisa, te deixando sem entender a de-
mora nas respostas.

Mas esse passa longe de ser o maior 
dos problemas. Existem situações em 
que, aproveitando a distância e a falta 
de referências sólidas, algumas pesso-
as acabam “enganando” as outras, pro-
metendo retornos, soluções, respostas 
ou mesmo envolvimento amoroso de 
formas que sabe que não vai oferecer.

FERNANDO HENRIQUE DIAS

Dois relatórios divulgados, um no Brasil e outro nos 
EUA, apontam uma escalada de ameaças e agressões 
contra profi ssionais da imprensa brasileira —não raro 
com a participação direta do presidente Jair Bolsonaro. 
Documento intitulado “Violações à Liberdade de Expres-
são”, veiculado anualmente pela Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), mostra que em 
2020 casos de violência física, ofensas e intimidações a 
jornalistas subiram 168% ante 2019.

Somaram-se 150 registros relativos a pelo menos 
189 profi ssionais e veículos de comunicação. A ocorrên-
cia mais grave foi o assassinato de Léo Veras, por pisto-
leiros, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que 
faz fronteira com Ponta Porã/MS. A vítima, que mantinha 
um site de notícias policiais, já havia sofrido pressões em 
razão do que publicava. Dos 10 suspeitos do crime, 3 são 
brasileiros.

A forma mais frequente de ataque detectada são 
as ofensas. A Abert computou 59 investidas desse tipo 
contra 68 jornalistas, mais da metade delas de autoria de 
Bolsonaro e de seus apoiadores.

Dentre os atos ofensivos reunidos estão as deplorá-
veis insinuações de caráter sexual que o mandatário di-
rigiu à repórter Patrícia Campos Mello, da Folha —que o 
levaram a ser condenado a indenizá-la por danos morais. 
Outro relato que envolve o presidente se refere ao ataque 
verbal contra um repórter do jornal O Globo que o ques-
tionou sobre cheques do ex-assessor Fabrício Queiroz, no 
valor de R$ 89 mil, enviados à primeira-dama, Michelle. 
“Minha vontade é eu encher a tua boca de porrada”, foi 
a resposta.

O relatório anual sobre Direitos Humanos dos EUA, 
divulgado pelo Departamento de Estado, também men-
ciona esse caso, entre outros ocorridos no Brasil, que é 
um dos quase 200 países analisados.

O texto registra que “vários jornalistas foram sub-
metidos a agressões verbais” nas famigeradas entre-
vistas informais promovidas por Bolsonaro com grupos 
de apoiadores. Tais hostilidades levaram diversos ve-
ículos jornalísticos a deixar de cobrir os eventos. Não é 
incomum que governantes, mesmo em democracias 
estáveis, tenham rusgas com a imprensa. Tais confl itos 
tornam-se preocupantes quando se transformam em 
manifestações de violência e intolerância contra as re-
gras do Estado de Direito. Infelizmente é o que ora se 
presencia no Brasil.

Editorial

Imprensa na mira

DANÇA DAS
CADEIRAS
O governador Mauro Mendes promoveu 

uma troca no comando da Central de Abas-
tecimento do Estado (Ceasa), que está em 
processo de extinção. Ele exonerou Nivaldo 
de Almeida Carvalho Junior, que estava na 
diretoria desde 2019. Em seu lugar nomeou o 
secretário de Estado de Agricultura Familiar, 
Silvano Amaral. A troca foi publicada no Diá-
rio Ofi cial de quarta-feira (7).

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!

REPERCUSSÃO
NACIONALT
A Polícia Civil já requisitou as imagens do 

circuito interno do hospital São Judas Tadeu, em 
Cuiabá. O material é considerado fundamental 
para a apuração de denúncia de suposta negli-
gência e irregularidades no tratamento de pa-
cientes internados com Covid-19. Segundo fonte 
da Polícia, a investigação já é considerada prio-
ridade, sobretudo pela gravidade da denúncia. 
O major PM Thiago Martins de Souza, 34 anos, 
que faleceu em decorrência do Coronavírus, foi 
internado no hospital e reclamou, via WhatsA-
pp, do tratamento que recebeu. O caso ganhou 
repercussão nacional, e um programa de TV, já 
deslocou uma equipe para a realização de uma 
reportagem especial sobre o caso. A direção do 
hospital negou as irregularidades.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

O texto registra que “vários jornalistas foram 
submetidos a agressões verbais” nas famigeradas 
entrevistas informais promovidas por Bolsonaro 
com grupos de apoiadores
“ “ Três pessoas morreram após uma batida frontal na MT-175, em Mirassol 

d’Oeste, na quarta. João Francisco dos Santos Neto, 61 anos, Maria do Carmo 
Bento Nunes, 62, e Lourdes Barbosa Nunes, 69, estavam no GM Prisma que se 
envolveu na colisão com o Fiat Siena. Outras 3 pessoas (duas no Siena e uma no 
Prisma) foram socorridas por ambulâncias e levadas ao hospital. A versão inves-
tigada é que o Siena seguia de Mirassol para São José dos Quatro Marcos e o 
Prisma sentido contrário quando teria ocorrido uma invasão de pista e provoca-
do a colisão frontal. A rodovia precisou ser interditada para análise da Politec que 
apontará em um laudo as circunstâncias da colisão.
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Projeto de asfaltamento na Mt-140  
deve ser finalizado em 45 dias
DA REPORTAGEM
Só Notícias

O projeto para o asfal-
tamento de um trecho de 92 
km da MT-140, que interliga 
Vera a Nova Ubiratã, está em 
fase de documentação. O le-
vantamento geográfico foi 
finalizado e a previsão de en-
trega para análise da Secre-
taria de Estado de Infraestru-
tura e Logística (Sinfra) é de 
aproximadamente 45 dias.

A informação foi confir-
mada pelo prefeito de Vera, 
Moacir Giacomelli, ao site Só 
Notícias. “Essa questão da 
obra já está negociada com o 
Governo do Estado. O projeto 
fica pronto dentro desse ano 
e, no ano que vem, com cer-
teza essas obras vão aconte-
cer”, prometeu o gestor.

A interligação entre os 
dois municípios por essa via 
se torna importante porque o 
deslocamento hoje é feito da 
seguinte forma: são 151 km, 
nos quais são 32 km pela MT-
225 em Vera, 36 km pela BR-
163 e mais 83 km pela MT-242 
em Nova Ubiratã. 

A distância é maior e, 
para piorar, existem duas pra-
ças de pedágio – uma na MT-
242 no valor de R$ 9 e um na 
BR-163 (R$ 7).

“(O asfaltamento deste 
trecho) vai encurtar o traje-
to, por exemplo, para quem 
sai de Nova Ubiratã para ir à 
Miritituba/PA, e também tirar 

o fluxo da BR-163”, comentou 
Giacomelli.

Ainda de acordo com o 
prefeito, analisando o valor 
atual do quilômetro asfalta-
do, a obra deve custar cerca 
de R$ 59,8 milhões e os agri-
cultores da região devem en-
trar com contrapartida.

“Tudo aumentou, hoje 
está em torno de R$ 650/qui-
lômetro, então o trajeto ali 
tem 92 km. 

Vamos consolidar essa 
parceria, assim a parte dos 
produtores vai custar de 12% 
a 14% do valor da obra”, com-
pletou.

BENEFÍCIOS
ECONÔMICOS
Giacomelli ainda defen-

deu que a obra trará também 
benefícios econômicos para 
toda a região. “As pessoas vão 
sair direto lá dentro do São 
Cristóvão, já em Sinop, então 
isso com certeza vai baratear 
o frete, é um sucesso, fazen-
do isso vai atender a interli-
gação entre os municípios. 
Quem está em Paranatinga, 
por exemplo, também pode 
cortar por aqui, quer dizer vai 
encurtar a distância de to-
dos os municípios da região”, 
completou.

Outro trecho da MT-140, 
entre Vera e Santa Carmem, 
com 30,5 km, foi asfaltado em 
2020. 

O trecho pavimentado 
era esperado há mais de 10 

VERA-NOVA UBIRATÃ. Trecho a receber pavimentação é de 92 km
Foto: Divulgação

Projeto será finalizado em 45 dias 

comissão trabalhará para que o reajuste não chegue à 
casa de dois dígitos

Essa documentação trata-se da aprovação dos memoriais 
descritivos

MT já recebeu 561.210 doses contra a Covid-19

Foto: Marcos lopes/alMt

Foto:assessoria

Foto: Michel alviM - secoM/Mt

DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Energisa estava preparada 
para realizar uma oitiva com 
os diretores da Aneel na 
quarta-feira (07), no entanto 
os diretores encaminharam 
um e-mail, no dia anterior, 
avisando que não iriam parti-
cipar. A reunião seguiu o rito 
normalmente pontuando e 
colocando em votação pon-
tos importantes. 

Foram aprovados as-
suntos importantes, como o 
ofício respondido pela Aneel 
acatando o pedido feito na 
terça-feira (06) para consig-
nar o não reajuste anual da 
tarifa de energia elétrica du-
rante o período em que vigo-
rarem medidas de contenção 
ao avanço da covid-19, e pror-
rogou o reajuste que seria fei-
to em 08 de abril. A agência, 
via e-mail, elogiou o empe-
nho feito pela CPI em apre-
sentar os reais motivos para 
que o reajuste não fosse re-
alizado. O presidente da CPI 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito Roberto Dor-
ner (Republicanos) entregou na 
manhã de ontem (08), em ga-
binete, ao proprietário do Cam-
ping Clube, Ivanildo Vieira, as 
documentações de aprovação, 
necessárias para regularização 
do loteamento. A ação é em 
cumprimento ao compromis-
so firmado pela gestão com os 
moradores do condomínio.

Esses memoriais dão di-
reito ao loteamento protocolar 
e registrar em cartório os lotes 
nos nomes dos atuais donos.

“A prefeitura vem ao lon-
go dos anos acompanhando 
esse loteamento e ano passado, 
através de decisão judicial saiu 
a demanda que a prefeitura de-
veria conferir esses documentos 
e baixar novo decreto aprovan-

da Energisa, deputado Elizeu 
Nascimento (PSL), anunciou 
que os trabalhos presenciais 
da CPI irão ser suspensos de-
vido à pandemia. “É preciso 
oficializar a paralização para 
que seja bloqueado o tempo 
máximo que é de 180 dias. No 
entanto, continuaremos tra-
balhando e a equipe técnica 
continuando atuando, inclu-
sive aprovamos que seja fei-
to um planejamento técnico 
para que a CPI aponte uma 
solução acerca do reajuste, 
principalmente antes ao ín-
dice”, destacou o presidente.

Elizeu ainda destacou 
sua preocupação em rela-
ção a essa postergação tem-
porária. “Sabemos que essa 
postergação é temporária, 
por esse motivo a equipe 
técnica estará trabalhando 
arduamente para que não 
tenhamos um aumento de 
dois dígitos, o que está sen-
do cogitado seria 16% até 19%, 
como está previsto. Vamos 
trabalhar para que a popula-
ção não venha ser ainda mais 
lesada”, frisou Nascimento.

do esse loteamento para auto-
rizar o registro do loteamento 
em cartório”, explicou o geren-
te de Processos do ProdeUrbs, 
Luiz Henrique Magnani.

Dorner comemorou a 
conclusão da última etapa 
do processo e ressaltou que a 
entrega foi um compromisso 
firmado com a população do 
Camping Clube. “Hoje estamos 
entregando toda documen-
tação para que o condomínio 
possa fazer o trâmite legal para 
que os moradores do Camping 
Clube recebam as escrituras e 
possam fazer os trabalhos de 
financiamento e sejam os legí-
timos donos de suas proprie-
dades”, confirmou ele. Ivanildo 
confirmou que o mais breve 
possível fará o protocolo das 
documentações no cartório 
para garantir a emissão da do-
cumentação de propriedade 

W.O NA CPI

Diretores da  aneel faltam em oitiva  

SINOP

Prefeitura entrega documento para 
regularização do Camping Clube

DA REPORTAGEM

Na manhã de ontem 
(08), chegou em Mato Gros-
so uma nova remessa de va-
cinas. O carregamento pou-
sou no Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Grande, 
através de um voo da com-
panhia Azul.

Este carregamento, se-
gundo o ministério da Saúde 
contempla 57.550 doses que 
vão ser aplicadas às pessoas 
dos grupos prioritários, atra-
vés da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a co-
vid-19.

Neste atual lote que 
chega ao estado, 31.750 do-
ses são da vacina AstraZe-
neca, que são referentes à 
segunda dose para os traba-
lhadores da saúde e primeira 
dose para idosos entre 65 e 
69 anos e mais 25.800 doses 
da Coronavac, destinadas 
para trabalhadores da saúde 
e idosos entre 70 e 74 anos 
e como primeira dose para 
profissionais das Forças Ar-
madas, de Segurança e Sal-
vamento e idosos entre 65 e 
69 anos.

Para a vacina Corona-
Vac, o prazo de aplicação da 
segunda dose varia entre 14 

e 28 dias; para o imunizante 
da AstraZeneca, o prazo é de 
até 90 dias.

Imediatamente após 
a chegada do imunizante, 
as equipes da Vigilância Es-
tadual trabalharão no re-
cebimento das doses, na 
conferência da quantidade, 
na catalogação dos imuni-
zantes e no encaixotamento 
para distribuição e retirada 
dos municípios.

Simultaneamente à 
operação logística, as equi-
pes administrativas traba-
lham na resolução da Comis-
são Intergetores Bipartite 
(CIB), colegiado que oficia-
liza o quantitativo de doses 
a ser destinado para os 141 
municípios. Até o momen-
to, Mato Grosso já recebeu 
561.210 doses de imunizantes 
contra a Covid-19.

Os municípios que mais 
aplicaram vacinas, conside-
rando o percentual de doses 
aplicadas em relação às do-
ses recebidas, foram: Aripu-
anã (88%), General Carneiro 
(83%), Alto Boa Vista (77%), 
Ribeirãozinho (77%), Juína 
(76%), Sorriso (73%), Jaciara 
(72%), Santo Afonso (72%), 
Luciara (70%) e Campos de 
Júlio (69%).

REMESSA

MT recebe 57.550
novas doses de vacina

anos. 
O investimento foi de 

R$ 17,3 milhões, sendo R$ 15 

milhões do Estado e das pre-
feituras R$ 1,9 milhão. 

O asfalto está agilizando 

aos moradores do loteamento. 
“A partir do momento que a 
pessoa estiver com toda par-
te dela regulada, ou seja, IPTU, 
ITBI, lavratura e registro da es-

critura, ele terá acesso às linhas 
de crédito do Governo Federal 
e automaticamente terá mais 
facilidade para fazer suas casas, 
suas construções”, finalizou.

o escoamento da safra agrí-
cola, de madeira, dentre ou-
tros produtos, além de tornar 

mais ágil e seguro o acesso 
aos dois municípios e tam-
bém a Sinop.
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Aprovado o incentivo que
beneficia cadeia de peixes
DA REPORTAGEM

Os empreendedores 
mato-grossenses da pisci-
cultura receberão 62,5% de 
crédito outorgado nas ope-
rações de saída do peixe para 
vendas em outros estados. 
Esse incentivo foi aprovado 
para os produtores que se 
inscreverem no Programa 
de Desenvolvimento Rural 
de Mato Grosso (Proder), que 
tem como um dos objetivos 
contribuir para a expansão 
do negócio do pequeno, mé-
dio e grande produtor rural.

A decisão aprovada pe-
los membros do Conselho 
Deliberativo dos Programas 
de Desenvolvimento de Mato 
Grosso (Condeprodemat) 
tem o objetivo de viabilizar 
a atividade neste contexto 
de custos de produções com 
alta nos preços dos insumos.

“O governo de Mato 
Grosso entende a importân-
cia de fomentar a economia 
nesse momento difícil que 
estamos passando. Não é só 
o produtor que é beneficiado, 
é toda uma cadeia que tra-
balha direta e indiretamente 
com peixe, bem como todos 
os consumidores, enfim toda 
a sociedade mato-grossen-
se”, explicou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e presidente do Condepro-
demat, César Miranda. Para 
Patricia D´Oliveira Marques, 
diretora administrativa da 

Associação dos Aquicultores 
do Estado de Mato Grosso 
(Aquamat), esse percentual 
do incentivo é válido, esti-
mula o setor a continuar in-
vestindo, produzindo e até 
aumentando a produção, já 
que há demanda pelo pro-
duto e abre o leque de nego-
ciação de peixes para outros 
mercados para além de Mato 
Grosso.

“Vejo como uma con-
quista para o setor neste 
momento a aprovação des-
se incentivo. Pretendemos 
promover um trabalho mais 
em conjunto com a classe 
produtora e o governo para 
levarmos mais informações 
aos criadores de peixe so-
bre a legislação vigente e 
também para fomentarmos 
a criação de leis mais espe-
cificas para o setor que tem 
muitos desafios, mas tam-
bém grandes possibilidades 
de crescimento”, afirmou. O 
superintendente de Progra-
mas de Incentivos da Sedec, 
Anderson Lombardi, explica 
que essa mudança faz parte 
da inclusão de novas cadeias 
de produtos agropecuários, 
bem como da política do Go-
verno de Mato Grosso com 
foco na desconcentração da 
produção no estado. “Os con-
tribuintes inscritos nesse âm-
bito do Proder contribuem 
também com o Fundo de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Mato Grosso, o Fundes”, 

Foto: Wenderson ArAújo

Incentivo para produção de peixes

PRODER. Empreendedores receberão 62,5% de crédito outorgado nas operações de saída do peixe

ressaltou.

PISCICULTURA
É um dos principais 

setores do agronegócio de 
Mato Grosso que é o 5º maior 
estado produtor do Brasil. Se-
gundo o IBGE, no ano de 2019 
foram produzidos no estado 

mais de 34 mil toneladas de 
peixes. O clima favorável, a 
ocorrência natural de espé-
cies aquáticas, a disponibili-
dade hídrica, a produção de 
grãos são fatores importan-
tes que favorecem a piscicul-
tura em Mato Grosso. O setor 
é considerado um dos pro-

DA REPORTAGEM

Uma mudança de me-
todologia multiplicou em 
quase cinco vezes o superávit 
da balança comercial (expor-
tações menos importações) 
em 2021, informou a Secre-
taria de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia. O re-
sultado positivo nos três pri-
meiros meses deste ano pas-
sou de US$ 1,648 bilhão para 
US$ 7,948 bilhões, por causa 
da retirada de importações 
fictícias de plataformas de 
petróleo que apareciam nos 
números anteriores.

Segundo o Ministério da 
Economia, a mudança, que 
atendeu a recomendações 
internacionais, aumentará a 

DA REPORTAGEM

O segundo vice-presiden-
te da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso (Fa-
mato), Marcos da Rosa, assume 
interinamente a presidência da 
entidade neste mês de abril de 
2021. O presidente Normando 
Corral irá se ausentar por moti-
vos pessoais.

Marcos da Rosa nasceu 
em Passo Fundo/RS, em 1965. 
Aos 22 anos, se formou em En-
genharia Agronômica e no ano 
seguinte chegou à Canarana 
para assumir as fazendas da 
família. Casado, é pai de três 
filhos. É produtor de soja, mi-
lho, sorgo, gergelim e cria gado 
em 2 mil hectares. Sua atuação 
como liderança dos produtores 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso encerra o 
plantio da segunda safra de 
milho com mais de 2,5 mi-
lhões de hectares (equivalen-
te a 45% do total) fora da cha-
mada janela ideal, segundo 
o Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea). Isso pode, lá na frente, 
acarretar em quebra de pro-
dutividade.

Querência e Canarana 
são os dois maiores produ-
tores de milho do Médio Ara-
guaia, com uma área, respec-
tivamente, de 220 mil e de 
100 mil hectares plantados 
na safra 2020.

Daqui para frente, a 
chuva será determinante 
para garantir uma boa safri-
nha. Falando na precipitação, 
depois de 15 dias de estia-
gem, ela finalmente retornou 
ao milharal da propriedade 
do Diego Dallasta, em Cana-
rana (MT). Não foi o volume 
esperado, mas serviu para 
amenizar a tensão do agri-
cultor.

“A lavoura estava so-
frendo muito com a falta de 
umidade. Fomos abençoa-
dos com uma chuva, que va-
riou de 40 até 110 milímetros, 

e temos tranquilidade pelo 
menos nos próximos dez 
dias, com umidade no solo”, 
conta. Em Nova Mutum tam-
bém tem produtor come-
morando retorno da chuva, 
após o milho ser castigado 
pelo estresse hídrico. “Agora, 
esperamos que essa chuva 
continue. Precisamos mais 
este mês inteiro de chuva e 
algumas lavouras até o mês 
de maio, então estamos na 
torcida por mais chuvas”, afir-
ma Alduir Cenedese.

De acordo com o agrô-
nomo Rodrigo, a chuva dos 
últimos dias vai ajudar prin-
cipalmente as lavouras plan-
tadas nesta reta final. “Este 
ano foi um ano atípico, mui-
tas áreas fugindo do comum, 
do normal, mas acredito que 
essa chuva vindo agora auxi-
liará e ajudará muito”, frisa.

O presidente da Aproso-
ja-MT, Fernando Cadore, afir-
ma que o setor já sabia que 
a segunda safra terminaria 
de ser semeada mais tarde, 
pois o calendário da soja atra-
sou desde o plantio. “A gente 
tem de fato um plantio que 
se assemelha ou é até pior 
que a safra 2015/2016, em que 
a gente teve uma redução 
drástica”, diz.

Metodologia foi revisada para atender a recomendações internacionais 

Rosa fica até o fim de abril 

Informações são do Imea 

EM 2021

Superávit comercial sobe
quase 5x com novo cálculo

FAMATO

Marcos da Rosa assume presidência interina

MILHO SAFRINHA

45% do milho foi 
plantado fora da
janela idealFoto: AgênciA BrAsil

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

começou no Sindicato Rural 
do município, onde já foi pre-
sidente.

Foi diretor, vice-presi-
dente e conselheiro fiscal da 

motores do desenvolvimento 
regional, que gera emprego, 
renda e fomenta a economia 
local. De acordo com dados 
do Observatório de Desen-
volvimento da Sedec, os pei-
xes mais cultivados no estado 
são: os redendos, formados 
pelas espécies pacu, tamba-

qualidade e a transparência 
das estatísticas. Toda a série 
histórica, com início em 1997, 
foi revisada. A alta no saldo 
comercial em 2021 foi com-
pensada com a redução de 

16,5% do superávit comercial 
apurado entre 1997 e 2020.

Com nova metodolo-
gia, o valor das exportações 
acumulado entre 1997 e 2020 
caiu 1,4% em relação às esta-

tísticas anteriores. 
As importações aumen-

taram 1,6% na mesma com-
paração, o que resultou na 
queda do saldo comercial no 
período.

Aprosoja Mato Grosso, tendo 
sido um de seus fundadores. 
Idealizou o Movimento Pró-Lo-
gística. Foi presidente da Apro-
soja Brasil no período de 2016 

a 2018. Foi eleito por dois anos 
consecutivos (2016 e 2017) uma 
das 100 pessoas mais influen-
tes do agronegócio brasileiro 
pela revista Dinheiro Rural.

qui, tambacu e tambatinga; 
os bagres de couro, formados 
pelo pintado e surubim. Tam-
bacu e tambatinga corres-
pondem a 62% da produção 
do estado; pintado, cachara e 
surubim 15% e tambaqui re-
presenta 13% do que é produ-
zido em Mato Grosso.
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RUBENS PERGO, CPF: 188.352.529-20 e ROSANA VENTU-
RA PINTO, CPF: 527.691.949-68 tornam público que requere-
ram à SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença 
Florestal – LF para atividade de Manejo Florestal da Proprie-
dade denominada Fazenda Matão I, II e III, sob o número do 
CAR MT103433/2017, localizada no município de Tabaporã/MT. 
Não EIA/RIMA.

CLEUSON ALVES LIMA 00787328162, CNPJ 32.389.438/0001-
08, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividades de Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, localizada na 
Rua das Aventurinas, N 289, QD 13 – LT 32, Residencial To-
pazio, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

FABRICA DE CARROCERIAS IMPERIO LTDA - ME, CNPJ 
18.752.985/0001-77, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Alteração de razão social pois atuava neste lo-
cal como WELTON ALVES FERREIRA – ME, para atividade de 
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
/ Instalação de outros equipamentos não especificados ante-
riormente, localizada na Rua Novo Tempo, N 186, Ind Leonel 
Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 
55.962.369/0020-30, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA:  
a alteração da razão social para: VAMOS COMERCIO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA    CNPJ: 38.364.749/0004-33, 
atividade de: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores. Endereço: Av. Perimetral 
Sudeste, nº 9083 Bairro: Jardim Tropical. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli (66)9.99766751).

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE SUSPENSÃO 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 propos-
ta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINA-
DO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DOS 
LOGRADOUROS NA SEDE E NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Informamos que o pregão em 
epigrafe, consta suspenso para análise dos esclarecimentos acerca das espe-
cificações técnicas do objeto pretendido. A nova data será publicada em órgão 
oficial assim que definida, respeitando os prazos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de Abril de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeiro Oficial
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 082/2020 – DATA 06/04/2021 – OBJETO: REESTABELECER O EQUILÍ-
BRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DECRÉSCIMO NO VALOR DO ITEM 02 
DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA – CONTRATADO: JEFERSON MAICON 
DA SILVA EIRELI - CPNJ: 27.470.521/0001-69 – VALOR ATUAL ITEM 02: R$ 
5,46. 

CONTRATO Nº 013/2021 – DATA: 08/04/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MA-
NUTENÇÃO DE VIAS URBANAS – CONTRATADO: BR PAVING CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI– CNPJ: 15.264.721/0001-86 – VALOR DO 
CONTRATO: R$ 28.508,74 - VIGÊNCIA: 31/12/2021 – ORIGEM: DISPENSA 
010/2021

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 

do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 

apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 001/2021 

– do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é “Contratação de 

Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para 

Implantação de Sinalização Horizontal e Vertical e Implantação de 

Ondulações Transversais em ruas diversas do Município de Ipiranga do 

Norte”, obteve-se o seguinte resultado: A empresa: LZ CONTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.° 11.487.619/0001-99, com sede na Rua Tupã, n.° 2387, 

Bairro Rio Verde, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-

000, sagrou-se vencedora da presente licitação com valor global de R$ 

219.893,93 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e 

noventa e três centavos). Ipiranga do Norte/MT, 05 de Abril de 2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente 
de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o 
parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente 
Processo de Dispensa n.º 011/2021.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMABATE 
À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA 
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO, 
CONTEMPLANDO OS PROFISSIONAIS TÉCNICOS NECESSÁRIOS 
PARA COMPOR A EQUIPE DE 05 (CINCO) LEITOS DE CUIDADOS 
INTENSIVOS (COVID-19) A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24H) DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. FINALIDADE: A aquisição de serviços 
médicos e assistenciais em cuidados intensivos para o atendimento de 
pacientes contaminados com o novo coronavírus, tendo em vista que, o 
município de Sorriso vem recebendo grande quantidade de usuários de 
diferentes regiões de saúde e que os leitos do município estão quase 
todos ocupados. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 
8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: WRC SAUDE 
LTDA, CNPJ Nº 29.848.922/0001-35. VALOR GLOBAL: R$ 2.124.276,00 
(dois milhões cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e seis reais). 
VIGÊNCIA: 180 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A presença de equipes 
fortes (como o Cuiabá, na elite 
nacional), outras com recen-
tes ataques potentes (União 
Rondonópolis, Operário e 
Ação), somada a times com 
extrema fragilidade defensiva 
(especialmente Poconé e Si-
nop) contribuíram para uma 
considerável média de gols na 
edição 2021 do Campeonato 
Mato-grossense. Esse desnível 
técnico é comprovado pelos 
números. 

A primeira fase do Esta-
dual tem previstos 45 jogos – 
5 partidas em cada uma das 9 
rodadas –, dos quais 33 já fo-
ram realizados – apenas duas 
partidas ainda estão penden-
tes: Luverdense x Ação, que 
será no dia 14 de abril (LEC 
teve agenda pela Copa do 
Brasil) e Dom Bosco x Nova 
Mutum, sem previsão (elenco 

ESTADUAL 2021

Desnível técnico
contribui para média
de 2,85 gols/jogo

do NMEC sofreu um surto de 
Covid-19). Até agora, foram 94 
gols marcados, uma média de 
2,85.

O Cuiabá tem o melhor 
ataque até agora, com 16 gols, 
seguido do Operário, que fez 
um a menos. O Sinop tem o 
pior, com apenas quatro ten-
tos anotados, seguido do Lu-
verdense (5) e Poconé (6).

A maior goleada do Es-
tadual 2021 foi aplicada pelo 
União, que enfiou 7 a 0 no 
Grêmio Sorriso na 6ª rodada 
– a equipe alegou intoxicação 
alimentar de parte do elenco 
e, por isso, entrou em campo 
desfalcada. Nesta última ro-
dada, o Ação fez 6 a 0 no Po-
coné (que já havia levado 6 a 1 
do Cuiabá na estreia) e o Opê 
goleou o Sinop por 5 a 0.

A média é considerada 
alta, visto que ainda foram re-
gistrados cinco empates sem 
gols, e três jogos terminaram 
com vitória mínima.

Sem altitude e pouco treino:
reflexos da mudança do jogo
DA REPORTAGEM

A semana sequer aca-
bou, mas o Grêmio viveu dias 
intensos até esta quinta-feira. 
E tudo isso sem entrar e nem 
treinar em campo. A mudan-
ça do jogo contra o Indepen-
diente del Valle, pela Liberta-
dores, trouxe e trará reflexos 
na preparação do clube gaú-
cho para a decisão.

Nos últimos 12 dias, o 
Grêmio teve cinco casos de 
Covid-19 confirmados. Além 
dos afastamentos de Victor 
Ferraz e Emanuel, que apre-
sentaram sintomas, mas tive-
ram resultados negativos nos 
testes. As confirmações em 
solo equatoriano fizeram o 
governo local impedir treino 
e jogo do clube brasileiro.

O Independiente Del 
Valle ficou incomodado com 
a alteração e se sentiu preju-
dicado. Não poderá retornar 
ao Equador após o jogo desta 
sexta e ficará em Assunção, 
no Paraguai, de onde sairá 
para Porto Alegre. Como ha-
veria uma exigência de qua-
rentena ao retornar ao seu 
país, o clube toma seu desti-
no diretamente ao Brasil.

No clube equatoriano, 
a informação da Conmebol 
é que a partida de volta será 
jogada na Arena, em Porto 
Alegre. Mas há um clima de 
“prejuízo” no Independiente, 
já que o jogo com o seu man-
do de campo foi modificado.

SEM ALTITUDE
O jogo que seria em 

Quito, 2.850 metros acima do 
nível do mar, na altitude, pas-
sou para Assunção. Um obs-
táculo a menos para o Trico-

lor, que teria de se adaptar ao 
tempo da bola e à dificulda-
de de rendimento. A cidade 
paraguaia tem altitude de 45 
metros, 25 a mais que Porto 
Alegre.

Um fato curioso em 
meio as indefinições é que o 
Grêmio tem um retrospecto 
recente positivo no Defenso-
res del Chaco - novo local da 
partida. Ganhou do Guaraní 
ano passado, pelas oitavas da 
Libertadores, duas vezes do 
Libertad em 2019, nas oitavas 
e na fase de grupos, e empa-
tou com o Guaraní em 2017.

Soma-se a isso que a de-
legação gremista que saiu de 
Porto Alegre não treina num 
gramado desde domingo. O 
trabalho foi realizado no CT 
Luiz Carvalho e foi menos de 
12h após a vitória no Gre-Nal. 
Portanto, não contou com 
os atletas que haviam parti-
cipado do clássico pelo Gau-
chão. De lá para cá, todos os 
treinamentos ocorreram em 
salas reservadas no hotel de 
Quito. Está previsto um tra-
balho nesta quinta-feira, no 
complexo da Conmebol.

EQUIPE
ALTERADA
O auxiliar Alexandre 

Mendes sequer preparou o 
time que enfrentará o del 
Valle. Afinal, a primeira e a 
segunda opção para a late-
ral direita, Vanderson e Victor 
Ferraz, respectivamente, es-
tão fora pelas questões mé-
dicas. Além de Paulo Victor, 
Emanuel e o técnico Renato.

Assim, o Grêmio pro-
videnciou uma viagem de 
emergência para o jovem 
Felipe Albuquerque, que dei-

GRÊMIO. Tricolor jogaria em Quito, mas o duelo será hoje, em Assunção, no Paraguai

Foto: Divulgação

Lucas Silva em treino do Grêmio no hotel

Anderson Conceição teve contrato prorrogado
até dezembro/2022 

Joia marcou o primeiro gol da carreira antes dos principais 
nomes do planeta 

xa Porto Alegre nesta quinta 
rumo ao Paraguai. Ele teve 
um bom desempenho na 
Série B da última tempora-
da defendendo o Brasil de 
Pelotas, mas ainda não foi 
utilizado pelo Grêmio até o 
momento.

No entanto, a lateral di-
reita fica como dúvida para 
o jogo de sexta. Alisson já 
atuou pelo setor e poderia 
ser adaptado. Dentro da lista 
de relacionados, ainda há a 
possibilidade de David Braz 
entrar a defesa, com Ruan ou 
Rodrigues deslocados para o 
lado.

CALENDÁRIO
APERTADO
Há a indefinição no 

Campeonato Gaúcho. O Grê-
mio enfrentaria o Caxias no 
sábado, em jogo atrasado da 
primeira rodada. Mas a Fe-
deração Gaúcha de Futebol 
já suspendeu a partida, que 
ainda não tem data nem ho-
rário definidos. O calendário 
2021, que iniciou com a tem-
porada 2020 se encerrando 
por conta da pandemia do 
coronavírus, ficará mais aper-
tado.

Na próxima semana, já 
há o jogo de volta com o Del 
Valle, inicialmente marca-
do para dia 14, na Arena. E o 
fim de semana seguinte está 
reservado para a 10ª roda-
da do Gauchão, sem data. A 
previsão de início da fase de 
grupos da Libertadores ou da 
Sul-Americana é dia 21. Até lá 
esse jogo atrasado precisaria 
ser encaixado. A partida de 
ida da terceira fase da Liber-
tadores está marcada para às 
18h15.

ATENDEU A TORCIDA

Cuiabá prorroga contrato de
Anderson Conceição até dezembro

SANTOS

Angelo supera craques
mundiais em gol precoce
DA REPORTAGEM

Joia de 16 anos do San-
tos, Ângelo marcou na última 
terça-feira, na vitória por 3 a 1 
contra o San Lorenzo, seu pri-
meiro gol como profissional 
e se tornou o jogador mais 
novo a balançar a rede na his-
tória da Libertadores.

Para efeito de compa-
ração, e guardadas as devi-
das proporções, resolvemos 
comparar o feito de Ângelo 
com o de estrelas do futebol 
mundial e promessas do fu-
tebol brasileiro. Você sabia, 
por exemplo, que Ângelo fez 
seu primeiro gol como profis-
sional com menos idade do 
que Messi, Cristiano Ronal-
do, Neymar, Mbappé e vários 
outros craques na época em 
que foram lançados para o 
futebol?

Se Ângelo vai virar ou 
não tão craque quanto os 

DA REPORTAGEM

Após receber propostas 
de outros clubes da Série A, 
o zagueiro Anderson Concei-
ção negociou a sua perma-
nência no Cuiabá. O capitão 
ganhou mais um ano de con-
trato, prorrogando o vínculo 
até dezembro de 2022. Ante-
riormente, o contrato iria até 
o fim deste ano.

Anderson ficou de fora 
do último jogo do Doura-
do no Campeonato Mato-
-grossense por conta de um 
desconforto muscular, sendo 
preservado para a sequência 
de jogos, que tem Luverden-
se pelo Estadual e 4 de Julho 

jogadores citados acima, im-
possível saber. O caminho, 
porém, começou cedo. Pro-
movido ao elenco profissio-
nal por Cuca no ano passado, 
quando tinha 15 anos, o garo-
to passou a ser mais utilizado 
na atual temporada, sob o co-
mando do Ariel Holan.

Além do gol histórico 
marcado na última terça, o 
garoto, considerado uma das 
maiores promessas do San-
tos nos últimos anos, já ha-
via entrado para a história do 
Campeonato Brasileiro. Ele 
foi o jogador mais jovem a 
entrar em campo na era dos 
pontos corridos, desde 2003. 
Ângelo também foi o segun-
do jogador mais novo a jogar 
pelo Santos, superando até 
Pelé. Só fica atrás de Couti-
nho. O atacante tem contrato 
com o Santos até 2023, com 
opção de renovação por mais 
duas temporadas.

pela 2ª fase da Copa do Brasil.
Com a sua ausência no 

duelo contra o União, gerou 
uma forte especulação que 
ele estaria se transferindo 
para a Chapecoense, clube 
interessado em seu trabalho. 
Porém, a diretoria do Cuiabá 
resolveu mantê-lo por mais 
tempo, afinal ele foi peça 
fundamental no acesso à Sé-
rie A e segue como titular da 
equipe, muito elogiado pela 
torcida.

Anderson Conceição 
chegou ao Cuiabá em me-
ados de 2019 e já comple-
tou 80 jogos com a camisa 
do Auriverde, anotando seis 
gols. O xerife tem 31 anos e 

Paradoxo é o Poconé no ataque: equipe já sofreu
3 goleadas

Foto: Divulgação

Foto: lucas uebel

Foto: asscom DouraDo

acumula passagens por clu-
bes como Mogi Mirim, Criciú-
ma, Figueirense, Atlético-GO, 
Bahia, Joinville, América-MG, 

São Bernardo e CRB. No ex-
terior, ele atuou por Mallorca, 
Philadelphia Union, GD Cha-
ves e Umm-Salal.



Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 09 de abril de 2021 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM
Portal Sorriso

Na noite de quarta (7), 
duas mulheres – identidades 
não reveladas – foram detidas 
pela Polícia Militar ao serem 
flagradas com porções de 
drogas. 

A apreensão ocorreu 
nas proximidades de um bar 
situado na Rua Tangará, bair-
ro São Matheus, em Sorriso.

Segundo informações 
da PM, as mulheres foram 
flagradas com drogas pela 
guarnição que fazia monito-
ramento das suspeitas, após 
receber uma denúncia anô-

Entorpecentes estavam escondidos nas partes íntimas 
das suspeitas

Foto: Portal SorriSo

nima informando que elas 
estariam comercializando 
entorpecentes na modali-
dade “formiguinha”, quando 
o traficante carrega pouca 
quantidade de drogas.

Uma policial feminina 
foi chamada para revistar as 
suspeitas. Com uma delas, a 
PM encontrou três pedras de 
pasta base de cocaína e R$ 
496 em espécie, escondidos 
nas partes íntimas. Com a 
segunda suspeita, havia uma 
pera de pasta base também 
nas partes íntimas. Ambas 
foram detidas e conduzidas 
à delegacia da Polícia Civil de 
Sorriso.

Procurador pinta muro com cores do arco-íris
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Uma parede com as co-
res do arco-íris vem chaman-
do atenção dos moradores de 
Campinápolis. A obra estampa 
a casa do advogado e procu-
rador Jurídico do município, 
Yann Dieggo, que caracteriza 
a ação como uma forma de 
se posicionar contra a violên-
cia física e verbal sofrida pela 
população LGBT+ na cidade. A 
arte exposta no muro já atraiu 
diversos moradores que pas-
sam pela região e logo bus-
cam fazer um registro fotográ-
fico.

“Em uma oportunida-
de, disseram para uma ami-
ga minha, também advoga-
da: ‘Como deixaram um gay 
passar no concurso público 
para defender o Município?’”, 
conta Yann, ao relembrar os 
episódios de homofobia que 
perpassam seus 13 anos atu-
ando no judiciário. Segundo 
o procurador, ainda é comum 
encontrar relatos preconceitos 
de pessoas que vivem no mu-
nicípio.

Rememorando as Elei-
ções Municipais de 2020, o 
advogado conta que um dos 
candidatos a vice-prefeito, Dr. 
Rafael Pereira Lopes, chegou 
a sofrer com comentários ho-
mofóbicos dentro de grupos 
de WhatsApp focados no de-
bate político da região.

Em um áudio, um ho-
mem afirma que se a chapa 
de Rafael ganhasse, o candi-
dato iria transformar o maior 
evento do município em “uma 
festa gay”. “Fizeram inúme-
ras piadas ofensivas com um 
candidato, só porque ele havia 
tirado uma foto em um bloco 
de carnaval, com roupas colo-
ridas. Nas ofensas diziam que 
se ele ganhasse, iria trazer a 
Parada Gay para o município, 
e que a ExpoCampi se trans-
formaria em Campigay”, disse 

Yann.
Diante dos casos de LGB-

Tfobia que cercam o municí-
pio, o advogado apostou na 
ação de pintar o muro como 
uma forma de chamar aten-
ção para a luta deste movi-

Foto: Divulgação

Muro foi pintado em Campinápolis

LUTA CONTRA LGBTFOBIA. Muro da residência agora se tornou ponto turístico

DA REPORTAGEM

A Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Ci-
vil reconheceu a situação 
de emergência em quatro 
municípios de Mato Grosso. 
São eles: Feliz Natal, Vera, 
Porto Alegre do Norte e São 
José do Xingu. Esses mu-
nicípios tiveram prejuízos 
causados pelas chuvas no 
início do ano. O Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional informou que, com o 
reconhecimento, as cidades 
poderão ter acesso a recur-
sos federais para ações de 
socorro, assistência, resta-
belecimento de serviços 
essenciais e recuperação de 
infraestruturas públicas da-
nificadas.

Segundo a Prefeitura 
de Vera, por lá a projeção é 
que 2,3 mil pessoas tenham 
sido atingidas pelos efeitos 
das chuvas e os prejuízos 
para o poder público são de 
aproximadamente R$ 800 
mil, enquanto prejuízos pri-
vados estão estimados em 

DA REPORTAGEM

As estruturas que fun-
cionarão como novos polos 
de vacinação contra a Co-
vid-19, a partir da próxima 
segunda-feira (12), em Cuia-
bá, já estão em processo de 
montagem. 

Nesta semana, come-
çou a ser montado o espaço 
onde funcionará a vacina-
ção no modelo drive-thru 
no campus da Universida-
de Federal de Mato Grosso 

Feliz Natal é uma das cidades em situação de emergência

AFETADOS PELA CHUVA

Governo reconhece situação de
emergência em 4 municípios

SORRISO

Duas mulheres são
detidas por suspeita
de tráfico de drogas

CUIABÁ

Novos polos de vacinação serão montados 
e devem funcionar a partir de 2ª

Foto: leanDro J. naScimento

(UFMT), na altura do Restau-
rante Universitário (RU).

O espaço do Sesi Papa 
também já está sendo pre-
parado para receber a cam-
panha, também no modelo 
drive-thru. 

O espaço no Sesc Bal-
neário, no bairro São João 
Del Rey, já conta com a es-
trutura necessária. A partir 
de segunda (12) começa a 
vacinação no Sesi Papa, das 
9h às 17h. Serão vacinados 
idosos de 70 a 74 com a pri-

mais de R$ 240 milhões.
Já a Prefeitura de Fe-

liz Natal decretou situação 
de emergência no dia 8 de 
março, e ponderou que as 

chuvas vêm assolando o 
município desde o mês de 
janeiro de 2021, com volume 
de chuvas de aproximada-
mente 870 milímetros so-

mente nos meses de janeiro 
e início de março, compro-
metendo a tráfego, princi-
palmente nas estradas vici-
nais.

meira dose.
No local haverá um 

espaço para os vacinados 
aguardarem 15 minutos 
dentro dos veículos respei-
tando o período de pós-va-
cinação, de acordo com a 
recomendação descrita na 
bula das vacinas.

Na terça (13), será ini-
ciada a vacinação na UFMT, 
com drive-thru para segun-
da dose de trabalhadores 
da saúde, também das 9h 
às 17h. Já na quarta (14), 

será a vez do Sesc Balneá-
rio inaugurar o quarto polo 
de vacinação, que será fixo, 
com aplicação de primeira e 
segunda dose, das 9h às 16 
horas. Todos os polos funcio-
narão de segunda a sábado.

O prefeito Emanuel Pi-
nheiro destacou que, desde 
o dia em que apresentou à 
sociedade o plano munici-
pal de imunização contra a 
covid-19, no dia 18 de janeiro, 
já havia previsão de descen-
tralização da campanha.

mento. “No dia 25 de março 
comemora-se o Dia Nacional 
do Orgulho Gay, como uma 
das datas existentes no calen-
dário do movimento LGBT+ 
para lembrar a mobilização e a 
luta pela igualdade de direitos 

e pelo respeito às diferenças, 
pensando nisso tive a ideia de 
colorir o meu muro em prol 
dessa causa”, afirmou.

Ainda para Yann, preen-
cher um muro com as cores do 
arco-íris é também uma for-

ma de levar mais alegria para 
pessoas que se veem diante 
de muita tristeza por conta da 
pandemia da Covid-19.

“Em meio à pandemia da 
Covid-19, onde diariamente so-
mos bombardeados com notí-

cias de mortes, falta de leitos, 
fechamento do comércio e in-
decisões quanto à vacina, dar 
cor a um muro antes sem vida, 
também é uma forma de dei-
xar a rua, a cidade e o mundo 
mais alegre”, finalizou.
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MT: Governo já distribuiu 
99,5% das doses recebidas

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso recebeu até 
quarta (7), do Ministé-
rio da Saúde, 561.210 mil 
doses das vacinas contra 
Covid-19 e já disponibi-
lizou aos 141 municípios 
558.742, ou seja, 99,5% 
do total recebido.

Após a distribuição 
de forma célere aos 14 
Escritórios Regionais de 
Saúde, espalhados por 
todo o Estado, cabe a 
cada município fazer a 
retirada do imunizante, 
organizar o agendamen-
to e a aplicação da vacina 
nos grupos prioritários. 
Das 558.742 mil doses 
disponibilizadas aos mu-
nicípios, as prefeituras 
aplicaram 290.882 (52%), 
sendo 218.514, como pri-
meira dose; e 72.368, 
como segunda dose.

Os municípios que 
mais aplicaram vacinas, 
considerando o percen-
tual de doses aplicadas 
em relação às doses re-
cebidas, foram: Aripuanã 
(88%), General Carnei-
ro (83%), Alto Boa Vis-
ta (77%), Ribeirãozinho 
(77%), Juína (76%), Sor-
riso (73%), Jaciara (72%), 
Santo Afonso (72%), Lu-
ciara (70%) e Campos de 
Júlio (69%).

Devido à população 
indígena, os municípios 
podem registrar as do-
ses aplicadas nas aldeias 
localizadas em territó-
rios vizinhos. Por essa 
razão, alguns municípios 

podem ultrapassar o li-
mite de 100% de doses 
aplicadas.

DISTRIBUIÇÃO
Na força-tarefa de 

vacinação, cabe ao Go-
verno do Estado fazer a 
logística de distribuição, 
que é definida pela Co-
missão Intergestores Bi-
partite de Mato Grosso 
(CIB-MT), composta por 
membros do Conselho 
das Secretarias Munici-
pais de Saúde (Cosems) 
e da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-MT).

A escolta dos mate-
riais até os 14 polos de 
distribuição é feita pela 
Secretaria de Estado 
de Segurança Pública 
(Sesp), além das Polícias 
Federal e Rodoviária Fe-
deral e o Ministério da 
Defesa. Em alguns casos 
onde há necessidade, 
o Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Cio-
paer) disponibiliza sua 
frota aérea para dar ce-
leridade à distribuição.

É importante res-
saltar que o Governo Fe-
deral define o total de 
doses que cada estado 
recebe. Essa definição 
ocorre de acordo com 
a quantidade de pesso-
as que pertencem aos 
grupos prioritários e não 
pela quantidade absolu-
ta da população. 

Ou seja, estados 
com o maior número 
de idosos e profissionais 
de saúde recebem mais 
vacinas nesse primeiro 
momento. A aplicação é responsabilidade das prefeituras

CONTRA COVID-19. Estado recebe doses do Governo Federal e faz a logística de distribuição
Foto: Christiano antonuCCi
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