
10 de abril de 2021 - Ano II - Edição 517 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 23
SÁBADO

PREFEITURA
COBRA ROTA
DO OESTE
SOLUÇÕES

1º TRIMESTRE:
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
BATE RECORDE

SINOP CAIXA

Página -3

FAIXAS ELEVADAS
SÃO INSTALADAS
PARA DAR MAIS
SEGURANÇA

SORRISO

Página -7

AÇÕES VISAM
SOCORRER
PROFISSIONAIS
DA CULTURA

EMERGENCIAIS

Página -8
Página - 4

PRODUÇÃO DE SOJA

Novas regras
de trânsito 
entram em 
vigor 

MT e mais 2
estados não
devem bater
o recorde

A partir de segunda-feira 
(12) entram em vigor no-
vas regras da Lei Federal 
que promovem diversas 
alterações no CTB desde 
a validade, porte e pontu-
ação na Carteira Nacio-
nal de Habilitação, até o 
transporte de crianças 
em veículos, pontuação 
de multas, prazos, infra-
ções, entre outras deter-
minações.             Página  - 3

O Brasil irá colher uma nova 
safra recorde de soja de 135,5 
milhões de toneladas, aponta 
o 7º levantamento (são 12 no 
total) da Conab. Esta nova 
estimativa mostra uma leve 
ampliação em relação aos 135,1 
milhões de toneladas previstos 
em março. Um fato curioso é 
que dos 20 estados acompa-
nhados pela Conab, apenas 3 
não devem quebrar seus recor-
des estaduais.              Página  -4

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

ESTADUAL 2021

8ª rodada
deve defi nir
classifi cados
e rebaixados

A oitava rodada do Cam-
peonato Mato-grossense 2021 
será disputada entre sábado 
(10) e segunda-feira (12), e 
poderá defi nir por completo 
quais as oito equipes classifi -
cadas e, por consequência, os 
dois rebaixados – lembrando 
que o regulamento apresenta 
10 times, sem possibilidade de 
haver alternativa em termos de 
avançar de fase ou cair.
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ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

Nos primeiros três meses de 2021, o Estado atendeu 1.512 alertas de 
desmatamento, com base em imagens de satélite de alta precisão. 
Foram apreendidos 85 maquinários fl agrados em utilização no crime 
ambiental e aplicados R$ 284 milhões em multas. As áreas embarga-
das no primeiro trimestre somam 144 mil hectares.                          Página -7

Estado apreende 85 maquinários e
aplica R$ 284 milhões em multas

SÓ NO 1º TRIMESTRE



Desconfi e de mensagens apelativas, com 
informações espetaculosas ou que fogem 
do comum. Sempre confi ra a informação em 
sites de confi ança, de preferência os sites 
ofi ciais dos governos e organizações de 
saúde

  

A circulação de Fake News, notícias fal-
sas ou fraudulentas aptas a enganar o re-
ceptor e infl uenciar seu comportamento, 
traz prejuízos difíceis de mensurar. Na últi-
ma semana a população de Cuiabá viven-
ciou os efeitos negativos da disseminação 
da desinformação.

No dia 24 de março circulou pelo What-
sApp um calendário falso de vacinação 
com datas nas quais seriam aplicadas as 
doses para todas as idades em Cuiabá. A 
mensagem direcionava para o portal ofi -
cial disponibilizado pela Prefeitura para o 
cadastro da vacinação.

Com o link ofi cial e a esperança da va-
cinação gerada por uma notícia falsa, o sis-
tema recebeu uma enxurrada de acessos 
e teve problemas. O site, que costuma ter 
uma média diária de 15 mil visitas, recebeu 
mais de um milhão de acessos neste dia.

O caos provocado pela Fake News ge-
rou aglomeração indevida no Centro de 
Eventos do Pantanal, que é o ponto de va-
cinação contra a covid-19. Muitas pessoas 
foram até o local na tentativa de se vacinar 
ou conseguir agendamento, motivadas 
pelas informações falsas que circularam 
naquele dia. Alguns agendamentos foram 
perdidos com a instabilidade do sistema 
e outras pessoas com hora marcada não 
conseguiram se vacinar.

Além do tumulto no local de vacinação 
e congestionamento no portal eletrônico, 
a informação incorreta ainda repercute e 
precisa ser esclarecida. Também foi identi-
fi cado ataque de hackers, o que gera ame-
aça aos dados públicos de segurança.

Diante dos prejuízos gerados, a Pro-
curadoria-Geral do Município de Cuiabá 

acompanhou o registro do Boletim de 
Ocorrência, junto à Delegacia Especiali-
zada de Repressão aos Crimes Informáti-
cos (DRCI) e a protocolização do Ofício nº 
538/2021/GPEP direcionado ao delegado 
Ruy Guilherme Peral, da DRCI.

É possível punir a veiculação de notícias 
falsas quando ela é utilizada para cometer 
outra infração. No caso do calendário falso, 
foram denunciados o ataque de hackers, o 
uso indevido do logotipo de prefeitura e a 
perturbação da ordem e paz pública, diante 
da interrupção do serviço que trouxe preju-
ízo para coletividade e para o ente muni-
cipal que precisou destinar esforços para 
regularizar o sistema, organizar os locais de 
vacinação e refazer os cadastros.

É lamentável que tenhamos que dedi-
car tantos esforços para conter os efeitos 
da divulgação de Fake News em um perí-
odo de dúvidas e de isolamento, em que 
as informações instantâneas ganham mais 
importância. A pandemia, por si só, já traz 
medo e insegurança. Não podemos disse-
minar mais incertezas.

Desconfi e de mensagens apelativas, 
com informações espetaculosas ou que 
fogem do comum. Sempre confi ra a infor-
mação em sites de confi ança, de preferên-
cia os sites ofi ciais dos governos e organi-
zações de saúde, como o site do Ministério 
da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde 
e da Prefeitura de Cuiabá. E jamais compar-
tilhe informações que você não tem certeza 
que sejam verdadeiras. O desserviço pode 
trazer muitos prejuízos para você e sua ci-
dade.

BIANCA BOTTER ZANARDI 
É JORNALISTA E ADVOGADA, 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO 
DE CUIABÁ

Os prejuízos da Fake News

Controle total
permitem ao usuário ter seus lança-
mentos em qualquer lugar, em vários 
dispositivos, com a grande vantagem 
de ser possível fazer consultas e lan-
çamentos a qualquer momento, algo 
que ajuda (e muito) a manter a organi-

zação, fazendo os registros no 
momento em que ocorrem.

Usar esse tipo de aplicativo 
não chega a ser difícil, porém, 
exige disciplina: absoluta-
mente tudo deve ser registra-
do, o mais breve possível. 
Mais do que simplesmente 
armazenar informações, esse 

registro deve ser utilizado como base 
para pesquisas e decisões, trazendo à 
luz de simples consultas sua situação 
fi nanceira. Daí para frente, é com você!

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 qui-
ser!

Em diversas situações ter um programa de controle fi nanceiro 
instalado não é o sufi ciente. Se você tiver difi culdades em orga-
nizar suas fi nanças fazer um curso de autogestão ou de planeja-
mento fi nanceiro pode ser uma boa ideia. Eu, inclusive, trabalho 
os dois temas, de forma personalizada e com acompanhamento. 
Levando certinho, sua vida muda!

CLIC 
FINAL 

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

Eu sempre digo, por aqui, que de-
vemos utilizar ao máximo os recursos 
disponibilizados em nossos dispositi-
vos tecnológicos. Hoje em dia compu-
tadores e celulares nos oferecem in-
contáveis possibilidades 
que, se bem exploradas, 
melhoram de forma extre-
mamente expressiva nos-
sas vidas.

Uma das minhas gran-
des sugestões, para qual-
quer pessoa, seja como 
consultor ou como espe-
cialista em tecnologia, é que se tenha 
controle fi nanceiro extremamente 
organizado. Isso é fundamental para 
evitar surpresas desagradáveis no or-
çamento e permitir que você “cresça”, 
com planejamento feito com base em 
informações precisas.

Levar uma vida fi nanceira desor-
ganizada é praticamente receita para 
o desperdício de potencial fi nanceiro, 
podendo, inclusive, chegar ao caos e 
ao endividamento, algo, infelizmente, 
muito comum.

Com a tecnologia é possível ter esse 
controle na palma da mão, todo o tem-
po. Incontáveis opções de aplicativos 

BIANCA BOTTER ZANARDI

O Brasil perdeu 26 posições no ranking de igualdade 
de gênero divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. De 
2005 a 2020, foi do 67º para o 93º lugar entre 156 nações. O 
descompromisso com as cidadãs mulheres aparece com 
maior gravidade num amargo 108º lugar em participação 
política feminina, 22 pontos abaixo da posição anterior.

Na composição desse resultado, entram o 122º lugar 
no número de mulheres eleitas para o Congresso Nacional 
e o 120º lugar quanto à sua participação em ministérios. 
Embora vergonhosas, as posições não chegam a surpre-
ender num país assentado sobre uma estrutura política 
fi siológica e machista, em diferentes níveis e Poderes.

Veja-se o resultado recente da aplicação de cotas 
para candidatas mulheres, que acabaram muitas vezes 
preenchidas com laranjas. É preciso um esforço coletivo 
para que o país comece a atender melhor à demanda por 
equidade, frequentemente tratada de maneira pejorativa 
como “identitária”, como se a homogeneidade masculina 
e branca de ambientes de poder não fosse, ela sim, uma 
reafi rmação de identidade.

Os governos que sucederam o de Dilma Rousseff, 
primeira mulher a presidir o Brasil e responsável por al-
guma melhora no índice de gênero, pouco ou nada se es-
forçaram para acrescentar imagens femininas a sua com-
posição. Gabinetes de escassa diversidade, não apenas de 
gênero, dominaram o último terço do período avaliado no 
levantamento.

A desastrosa condução econômica do governo Dil-
ma, aliás, rendeu-lhe inúmeros ataques misóginos, inacei-
táveis em quaisquer circunstâncias e apresentações —das 
veladas às mais vulgares. Em São Paulo, a Assembleia Le-
gislativa determinou suspensão de seis meses ao deputa-
do Fernando Cury (Cidadania), fi lmado ao apalpar a cole-
ga Isa Penna (PSOL).

Sem votos para a desejável cassação, a Alesp ao me-
nos aumentou a punição ante a proposta do Conselho de 
Ética, que garantia ao apalpador 119 dias de suspensão 
com salário e manutenção do gabinete. Já é alguma coisa 
num país governado por um homem que se referiu à fi lha 
como fruto de “uma fraquejada” e que é réu numa ação 
penal, suspensa pelo Supremo Tribunal Federal até o fi nal 
do mandato, por apologia do crime de estupro.

O aspecto mais desolador do índice de gênero do 
Fórum Econômico Mundial, contudo, é que ele ainda não 
refl ete por completo o impacto da pandemia, ainda maior 
em mulheres negras, mães solo e moradoras das perife-
rias.

Editorial

Mulheres para trás

VENCEU A COVID
O deputado estadual Valdir Barranco re-

cebeu alta da UTI na quinta (8). Ele seguirá o 
tratamento contra a Covid-19 em um leito de 
enfermaria, no Hospital Incor, em São Paulo. 
Barranco estava internado em uma UTI do 
hospital há 53 dias Ele chegou a ser intubado. 
Na terça (6), a equipe médica retirou a traque-
ostomia do parlamentar.

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!

R$ 2,5 MILHÕES
O Ministério Público Estadual (MPE) instau-

rou um inquérito civil para investigar o sumiço 
de um aparelho de ressonância magnética que 
foi adquirido pela Santa Casa de Misericórdia 
em 2017. A investigação foi aberta pelo promo-
tor de Justiça Roberto Aparecido Turin (foto). O 
aparelho é da marca Siemens, modelo Essenza, 
ano 2011 1.5T, e é avaliado em R$ 2,5 milhões. 
Segundo o inquérito, grande parte do valor teria 
sido pago antes mesmo do recebimento do equi-
pamento pela Santa Casa.Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Veja-se o resultado recente da aplicação de 
cotas para candidatas mulheres, que acabaram 
muitas vezes preenchidas com laranjas“ “ Uma carga de agrotóxico, de origem ilegal, foi encontrada pela Polícia Civil em 

Diamantino. De acordo com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCC0), 
o material, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, foi encontrado escondido 
em uma região de mata, nas proximidades da fazenda que foi alvo da operação re-
alizada na última terça (6) pela gerência. Na ocasião, a equipe da GCCO apreendeu 
aproximadamente seis mil litros de defensivos agrícolas roubados de uma fazenda 
do município de Sapezal no dia 8 de março. Em continuidade às investigações, 
os policiais da GCCO receberam informações de que haveria mais produtos de 
origem ilícita abandonados em uma região de mata nas proximidades da fazenda.
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Nova lei de trânsito entra em vigor
DA REPORTAGEM

A partir da próxima se-
gunda-feira (12) entrarão em 
vigor as novas regras da Lei 
Federal nº 14.071/2020, que 
promovem diversas altera-
ções no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) desde a vali-
dade, porte e pontuação na 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), até o transpor-
te de crianças em veículos, 
pontuação de multas, prazos, 
infrações, entre outras deter-
minações.

De acordo com o pre-
sidente do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-
-MT), Gustavo Vasconcelos, 
são mais de 50 mudanças 
importantes que fazem parte 
da política do Governo Fede-
ral para desburocratizar os 
processos e simplificar a vida 
do cidadão brasileiro.

Entre as principais mo-
dificações está o prazo para 
a renovação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
que até então era de 5 anos. 
Agora, os processos de CNH 
abertos a partir do dia 12 de 
abril, a validade da CNH será 
de 10 anos para os conduto-
res com menos de 50 anos, 
de 5 anos para os motoristas 
com idade entre 50 e 69 anos, 
e de 3 anos para condutores a 
partir de 70 anos.

Outra alteração se re-
fere a quantidade de pontos 
na CNH para suspender o di-
reito de dirigir. Até então, a 
suspensão ocorria quando o 
condutor atingia 20 pontos 

em um período de 1 ano, in-
dependente do tipo da infra-
ção.

A partir do dia 12 de abril, 
os pontos terão uma escala 
com três limites para suspen-
são da CNH. A primeira situa-
ção será quando o condutor 
atingir 40 pontos no período 
de 1 ano e sem cometer ne-
nhuma infração gravíssima.

Se o condutor cometer 
uma infração gravíssima, a 
CNH será suspensa ao atingir 
30 pontos em um período de 
1 ano. Caso o condutor tenha 
cometido duas ou mais infra-
ções de natureza gravíssima 
no período de 12 meses, o li-
mite será de 20 pontos para a 
suspensão da carteira.

O porte da CNH pode-
rá ser dispensado quando o 
agente de fiscalização, du-
rante uma abordagem de 
trânsito, conseguir verificar 
no sistema que o condutor é 
habilitado.

Até então, ao conduzir 
o veículo era obrigatório o 
porte da CNH, da Autorização 
para Conduzir Ciclomotor 
(ACC) e da Permissão Para 
Dirigir (PPD), seja na versão 
impressa ou digital.

Antes das alterações, as 
crianças com idade inferior a 
10 anos deveriam ser trans-
portadas nos bancos trasei-
ros dos veículos, sendo que 
até os 7 anos deveriam estar 
em dispositivo de retenção 
adequado para cada idade, 
salvo exceções devidamente 
regulamentadas pelo Con-
selho Nacional de Trânsito 

PRÓXIMA SEGUNDA. Ao longo da semana, o Detran-MT irá explicar as principais alterações com 
várias matérias 

Foto: tchélo Figueiredo/Secom-mt

Diversas alterações serão promovidas

Medida foi a pedido da agência Nacional de transportes 
terrestres 

Mourão classificou como “interferência não devida”

os leitos foram abertos na UPa Sara akemi ichicava

Foto: ASSeSSoriA

Foto: guilherme mAzui/g1

Foto: ASSeSSoriA

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma reunião realizada 
na tarde de quinta-feira (08), 
de forma remota, teve por 
objetivo cobrar da concessio-
nária Rota do Oeste, empresa 
responsável pela administra-
ção da rodovia federal BR-163, 
melhoria no acesso ao lotea-
mento Camping Clube. O en-
contro online foi conduzido 
pela secretária de Governo e 
Projetos Estratégicos, Faira 
Strapazzon, com participação 
do secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Klayton 
Gonçalves.

Na quarta-feira (07) a 
concessionária promoveu a 
instalação de guard rail às 
margens da rodovia o que 
bloqueou inúmeros acessos 
ao bairro, prejudicando prin-
cipalmente os empresários 
que têm suas empresas ins-
taladas ao longo da rodovia. 
Na reunião, o gerente de Re-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB), afirmou 
ontem (09) que considera uma 
“interferência que não é devida” 
a decisão do ministro Luís Ro-
berto Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), de ordenar 
a instalação no Senado da CPI 
da Covid.

Barroso tomou a decisão 
na quinta-feira (08), em uma 
ação judicial apresentada ao 
STF pelos senadores Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) e Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO).

O pedido de criação da 
CPI foi protocolado em 15 de 
janeiro por senadores que que-
rem apurar as ações e omissões 
do governo Jair Bolsonaro na 
crise sanitária provocada pela 

lações Públicas da empresa, 
Roberto Madureira, afirmou 
que a medida foi a pedido da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), mas 
reconheceu a falha em não 
ter comunicado a medida an-
tecipadamente ao município.

Na oportunidade a pre-
feitura cobrou que soluções 
fossem promovidas para 
que a ação realizada impac-
tasse menos os moradores 
e empresários daquela lo-
calidade. “Nós pedimos que 
eles fizessem isso de forma 
rápida. Apresentasse uma 
solução para nós. Mostras-
se como ficará esse cenário, 
uma vez que tem prejudica-
do os comércios, empresas, 
inclusive, gerou-se acidente 
no dia de hoje”, comentou 
Klayton Gonçalves. A em-
presa se comprometeu em 
apresentar uma alternativa 
para amenizar os impactos, 
na próxima segunda-feira 
(12). Uma nova reunião já está 

Covid-19. O pedido conta com 
mais assinaturas do que as 27 
necessárias para a CPI ser ins-
talada. O governo não queria a 
abertura da CPI. Mourão falou 
sobre a decisão de Barroso ao 
ser questionado por jornalistas 
nesta sexta, durante entrevista 
no Palácio do Planalto.

“Concordo com outras 
opiniões que foram dadas, isso 
para mim é uma interferência 
que não é devida. E também, 
vamos colocar o seguinte: nós 
estamos vivendo um momento 
difícil, complicado, é um mo-
mento em que a gente precisa 
de união de esforços. E a CPI a 
gente sabe, vai ser aquela dis-
cussão, aquela geração de atri-
to e atrito não leva a nada, só 
faz perda de energia”, declarou 
o vice-presidente.

O Presidente do Senado, 

CAMPING CLUBE

Prefeitura cobra da Rota do oeste 
solução para melhoria no acesso

CPI DA COVID-19

Mourão critica decisão 
do StF sobre instalação

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Os cinco leitos de UTIs 
próprios do município en-
traram em funcionamento 
ontem (09). O anúncio foi 
feito pelo prefeito Ari Lafin 
em reunião interna e coleti-
va de imprensa. Conforme o 
secretário de Saúde e Sanea-
mento, LuÍs Fábio Marchioro 
detalha que o Município es-
tava aguardando o material 
de insumo para intubação 
para poder abrir os leitos. 
“De antemão sabemos que 
o insumo para intubação é 
essencial dentro de uma UTI; 
então aguardamos a chega-
da desse material para abrir 
os leitos”, explica.

Os leitos foram abertos 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento Sara Akemi Ichica-
va. Até então, a UPA munici-
pal contava com cinco leitos 
de terapia semi-intensiva 
que foram implementados 
e transformados em leitos 
de UTI exclusivos para trata-
mento de pacientes com Co-
vid-19. Para isso, o município 
aplicou R$ 6 milhões; desse 
total, R$ 5,5 milhões são de 
recursos municipais. R$ 3,2 
milhões integram o Fundo 
Municipal de Saúde e R$ 2,3 
milhões que até então se-

riam empregados na manu-
tenção do transporte escolar, 
foram remanejados para a 
abertura dos leitos. O muni-
cípio recebeu ainda R$ 500 
mil de antecipação do duo-
décimo por parte da Câmara 
Municipal de Vereadores.

O secretário adjunto de 
Saúde e Saneamento, De-
vanil Barbosa, explica que o 
valor antecipado pela Câma-
ra foi usado na aquisição de 
equipamentos. E o valor apli-
cado pela prefeitura refere-
-se à insumos, manutenção 
dos leitos, medicamentos, 
contratação de equipes e 
de serviços terceirizados ne-
cessários ao atendimento 
dos pacientes que usarem 
o espaço. Já o gestor da Se-
msas, Luís Fábio Marchioro, 
pontua que o Município se 
preocupou com a qualidade 
de equipamentos e mate-
riais que serão usados. “Para 
a UTI, contamos com a for-
mação de uma equipe pro-
fissional capacitada e que 
está preparada para atender 
com muito carinho e huma-
nização nossos pacientes. 
Obviamente que desejamos 
que a população não neces-
site usar, mas é um alívio po-
der contar com esses leitos 
como retaguarda caso haja 
necessidade”, frisa. 

SORRISO

Lafin anuncia funcionamento 
de cinco leitos próprios de 
Uti

(Contran).
Com a nova lei, as crian-

ças com idade inferior a 10 
anos e que não tenham atin-
gido 1,45 m de altura devem 
ser transportadas nos ban-

cos traseiros, em dispositivo 
de retenção adequado para 
cada idade, salvo exceções 
relacionadas a tipos específi-
cos de veículos regulamenta-
das pelo Contran. 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
declarou várias vezes que ins-
talar a CPI neste momento não 
auxiliaria no combate à pande-
mia. Após a decisão de Barroso, 

o senador disse que instalará a 
CPI, mas considerou a decisão 
“equivocada” e que a CPI, na 
visão dele, servirá de palanque 
para a eleição de 2022.

Também não será mais 
exigida a luz baixa em ro-
dovias quando o veículo já 
dispuser da luz de rodagem 
diurna (DRL) ou quando em 
pista duplicada ou, ainda, 

dentro do perímetro urbano.
Antes, o condutor deve-

ria manter acesos os faróis do 
veículo, utilizando a luz baixa, 
durante a noite e durante o 
dia nas rodovias.

agendada para este dia. “Por 
hora nós cobramos a Rota do 
Oeste para que resolvesse, 
atendesse e explicasse para 
nós o que estava acontecen-
do ali e eles se compromete-

ram em trazer uma resposta 
para a população daquele lo-
teamento, para aqueles que 
ali moram e para aqueles que 
ali trabalham, na reunião de 
segunda-feira”, finalizou.
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MT e mais 2 estados não devem 
bater o recorde de produção
DA REPORTAGEM

O Brasil irá colher uma 
nova safra recorde de soja de 
135,5 milhões de toneladas, 
aponta o 7º levantamento 
(são 12 no total) da Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). Esta nova 
estimativa mostra uma leve 
ampliação em relação aos 
135,1 milhões de toneladas 
previstos em março. Um fato 
curioso é que dos 20 estados 
acompanhados pela Conab, 
apenas 3 não devem quebrar 
seus recordes estaduais.

A área plantada com 
soja ocupou 38,4 milhões de 
hectares no Brasil nesta sa-
fra 2020/2021 (recorde), ou 
seja, 4,1% maior que a área de 
36,9 milhões de hectares da 
temporada passada. A pro-
dutividade média nacional 
foi estimada em 58,7 sacas 
por hectare (recorde), um au-
mento de 4,3% ante as 56,3 
sacas por hectare da tempo-
rada anterior.

Isso tudo levou a produ-
ção desta que será a maior 
safra de soja já colhida na 
história, com 135,5 milhões 
de toneladas, ou seja, 8,6% 
maior que a anterior. Para se 
ter uma ideia, esse foi o maior 
aumento entre safras desde 
2015/2016 e 2016/2017, quan-
do o país ampliou em 20,2% 
a produção (de 95,6 para 115 
milhões de toneladas).

“A colheita ganhou 
maior ritmo nas últimas se-

manas de março, com o tem-
po seco em alguns estados 
e, naqueles onde continuou 
chovendo, foi possível avan-
çar no trabalho durante os 
períodos de tempo aberto, 
diminuindo a defasagem do 
atraso em relação aos anos 
normais.”

Outro fato curioso, mas 
facilmente explicável, é que 
apenas três estados não de-
vem bater seus recordes indi-
viduais este ano.

Mato Grosso, talvez seja 
o mais importante nesta lis-
ta, por se tratar do maior pro-
dutor de soja do país. Segun-
do o novo levantamento da 
Conab, o estado pode colher 
um total de 35,7 milhões de 
toneladas, que é um pouco 
mais do que a entidade pre-
via em março (35,6 milhões 
de toneladas), mas ainda é 
menor que o recorde de 35,8 
milhões de toneladas regis-
trado na safra passada.

“Com a umidade eleva-
da dos grãos, já há algumas 
semanas, em alguns pontos 
do Mato Grosso e do Norte/
Nordeste do país, os proble-
mas de qualidade têm se 
avolumado. Além disso, a 
quantidade concentrada de 
soja saindo do campo com 
a umidade elevada tem cau-
sado filas de caminhões nos 
pontos de recebimento, com 
a padronização dos lotes de-
mandando mais tempo que 
o normal”.

Outro importante esta-

Foto: Wenderson ArAújo

Incentivo para produção de peixes

SOJA. Curiosamente, dos 20 estados produtores, Mato Grosso está entre os que não baterá recorde

do também não deve que-
brar seu recorde individual, o 
Paraná. 

A Conab acredita ago-
ra que o estado possa colher 
algo em torno de 20,1 mi-
lhões de toneladas de soja, 
um pouco menos que a pre-
visão de março (20,2 milhões 

de toneladas), e bem atrás do 
recorde de 21,5 milhões de 
toneladas de 2019/2020. Ain-
da assim, como o Rio Grande 
do Sul não teve sua estima-
tiva alterada (20 milhões de 
toneladas), os paranaenses 
podem seguir como 2º maior 
estado produtor de soja do 

DA REPORTAGEM

“Matemática básica pre-
cisa ser exercitada de vez em 
quando. Discute-se muitas 
vezes quanto caiu ou tem ca-
ído o consumo de Feijão no 
Brasil, porém volto a insistir: 
quanto nós temos produzi-
do per capita de Feijões?”. O 
questionamento é levantado 
pelo Instituto Brasileiro do 
Feijão e dos Pulses (Ibrafe).

De acordo com a enti-
dade – a mais representativa 
do setor de pulses e colheitas 
especiais do Brasil – se “não 
produzimos mais do que tre-
ze quilos ‘per capita’ anual-
mente, como poderemos ter 
consumo de 17 kg ‘per capi-
ta’?”.

“Pode ser até que esta 
discussão se dê em hora er-
rada, uma vez que a ques-
tão atual é que o preço está 

DA REPORTAGEM

O levantamento realizado 
pela Central de Inteligência de 
Suínos e Aves (CIAS), da Em-
brapa, aponta que o custo de 
produção do suíno vivo atingiu 
novo recorde em fevereiro úl-
timo. O valor médio registrado 
na região Sul alcançou R$ 6,77 
por kg, indicando aumento de 
1% sobre o mês anterior. En-
tretanto, na comparação com 
fevereiro do ano passado apre-
senta evolução expressiva de 
57,4%, impulsionado pelo gasto 
com Alimentação que repre-

DA REPORTAGEM

A concessão de crédito 
imobiliário pela Caixa Econô-
mica Federal cresceu 35,5% 
no primeiro trimestre de 
2020 na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, divulgou a instituição 
financeira. Nos três primei-
ros meses do ano, o banco 
concedeu R$ 28,9 bilhões em 
empréstimos imobiliários, as-
sinando 134,8 mil novos con-
tratos.

Entre os segmentos do 
crédito imobiliário, os em-
préstimos do Sistema Brasi-
leiro de Poupança e Emprés-
timo (SBPE), que financia a 
compra da casa própria com 
recursos da poupança, so-
maram R$ 16,1 bilhões, com 
alta de 103,1% em relação ao 
primeiro trimestre de 2020. 
Apenas em março, R$ 7,2 bi-

lhões foram emprestados, 
volume 146,5% superior ao de 
março de 2020.

Com o resultado do pri-
meiro trimestre, a carteira de 
crédito habitacional da Caixa, 
que mede o estoque de em-
préstimos, atingiu R$ 514,1 bi-
lhões e alcançou 5,6 milhões 
de contratos. O banco conti-
nua como o maior financia-
dor da casa própria no Brasil, 
concentrando 68,5% do mer-
cado. No segmento pessoa 
jurídica, o banco financiou a 
construção de 562 empreen-
dimentos de janeiro a março, 
volume 48% superior ao mes-
mo trimestre de 2020. São 
68,9 mil novas unidades em 
produção, criando 212,6 mil 
postos de trabalho diretos e 
indiretos. Atualmente, a Cai-
xa financia 7,3 mil empreen-
dimentos e 940 mil unidades 
em obra.

Queda no consumo de feijão no país

Custo de produção aumenta mais de 57% em 12 meses
Empréstimos com recursos da poupança dobraram em 

relação a 2020

IBRAFE

Porque caiu o consumo de feijão?

PECUÁRIA SUÍNA

Custo de produção aumenta
mais de 57% em 12 meses

CAIXA FEDERAL

Crédito imobiliário 
bate recorde no 1º 
trimestre

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção/sinop

senta 75% do custo total.
E como o setor suinícola 

utiliza milho na composição 
da alimentação animal, é cer-
to que o custo permanecerá 
elevado. Assim, será necessário 
encontrar o equilíbrio neces-
sário entre custo e valor de co-
mercialização para que o setor 
possa continuar abastecendo o 
mercado interno e com foco re-
dobrado no mercado externo. 
Segundo informações colhidas, 
o primeiro bimestre apresen-
tou preços de comercialização 
quase 5,5% abaixo do custo de 
produção.

país.
“No Paraná, devido ao 

atraso no plantio (estiagem), 
a colheita também se encon-
tra atrasada, operação que 
deverá ter sua conclusão em 
abril. As primeiras colheitas, 
no início de fevereiro, apre-
sentaram grande percentual 

tão alto que o consumo caiu 
como nunca. Mas acredito na 
relevância dessa discussão. 
Acredito porque precisamos 
saber qual seria o hipotético 
ponto de equilíbrio da produ-
ção”, destaca o presidente do 
Ibrafe, Marcelo Lüders.

Acredito que seja per-
tinente também, acrescen-
ta o dirigente, para “chamar 
atenção de todos ao fato 
de que nem isso se faz com 
competência na área públi-
ca”. O presidente da entidade 
lembra que é a Conab (Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento) o órgão encarregado 
de “avaliar números e propor 
políticas adequadas para 
cada setor”.

“Mas o grau de margi-
nalidade que o setor sofre de 
alguns órgãos, como a Co-
nab, precisa ser denunciado 
até que acordem. 

Afinal, são eles ou não 
que deveriam cuidar do 
abastecimento? O Ministério 
da Saúde, este sim, surpreen-

dentemente, tem avaliações 
que nos dão ideia de como 
anda o consumo nacional”, 
conclui Lüders.

de grãos ardidos, comprome-
tendo a qualidade da produ-
ção”.

Para fechar a lista de 
quem não irá bater o recorde, 
aparece o Amapá, com a pro-
dução de 59,3 mil toneladas, 
exatamente igual ao recorde 
anterior.
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EDSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ: 
21.619.583/0001-03, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para atividade 
médica ambulatorial restrita a consultas, atividades de serviços 
de complementação diagnóstica e terapêutica e atividades de 
atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, localiza-
do na Rua das Avencas, número 1241, bairro Setor Comercial, 
município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ: 07.489.517/0003-
05, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO para serviços de manutenção e 
reparação mecânica e serviços de borracharia para veículos 
automotores, localizado na Rua das Comlobinas, número 2100, 
bairro Setor Industrial Norte, município de Sinop/MT. Não EIA/
RIMA.

A empresa DANIELA PROVENSI 01118370066, CNPJ nº 
40.700.836/0001-13, torna público que requereu junto a SAMA/ 
Sorriso/MT,  Licença Prévia, de Instalação e de Operação (LO) 
para atividade 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores, estando localizada na AV 
PERIMETRAL SUDOESTE, Centro Sul, Mun. de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA.

MARCIO MAZIERO POZZOBON, CPF 809.909.751-34, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA, o Licenciamento Ambiental via LAC (Licença 
por Adesão e Compromisso) para a atividade de Armazéns ge-
rais - emissão de warrant. Localizado na Gleba Divisa Comuni-
dade Bela Vista, zona rural, município de Novo Mundo/MT. Co-
ordenadas geográficas do Empreendimento: 55°18’38,659”W, 
9°39’12,493”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

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.

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira serrada 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 26 de abril de 
2021, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do 
Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br 
e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Pregoeira Oficial

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2021.
Raphaella Espíndola Benício

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 020/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 26 de abril de 
2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM 
MUDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 045/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 09 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 02/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados o processo licitatório do tipo 
chamada pública visando o CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE JAZIDA 1º CATEGORIA (PIÇARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL) PARA BASE, SUB-BASE E CASCALHAMENTO DE VIAS EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. O envelope contendo os 
documentos de habilitação e a proposta de adesão será recebida pela 
Comissão Permanente de Licitação, no período de 12/04/2021 à 12/10/2021, 
das 08h00 às 11h00 (horário de Mato Grosso), de segunda-feira a sexta-
feira. Maiores informações através do Edital nº. 043/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fone 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT. 09 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente Substituta da Comissão de Licitação 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 016/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, o “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 
LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE”, 
aonde consagrou-se vencedor o Licitante: M A DA S. DE SOUSA – ME 
inscrito no CNPJ N° 08.781.187/0001-10 com valor total de 154.999,88. 

Matupá – MT, 09 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
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DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
adiou o Conselho Arbitral do 
Campeonato Mato-grossense 
Segunda Divisão 2021, ante-
riormente marcado para terça 
(6), para o próximo dia 15 de 
abril, às 14h, em sessão virtual.

Segundo a entidade, o 
adiamento é devido a novas 
agendas com possíveis patro-
cinadores para custear as des-
pesas das agremiações du-
rante a competição. Mesmo 
alterando a data do conselho 
técnico, a diretoria de Compe-
tições da FMF manteve o iní-
cio do certame para o dia 20 
de junho.

A edição 2021 da Segun-
da Divisão terá como principal 
atração o tradicional time do 
Mixto, que foi rebaixado no 
ano passado. O maior cam-
peão do estado terá a difícil 
missão de retornar com ur-

2ª DIVISÃO

Conheça os possíveis 
participantes

gência à Primeira Divisão, 
agora sob nova gestão na 
diretoria e no comando do 
conhecido técnico Eduardo 
Henrique.

Além do Alvinegro, a As-
sociação Atlética Araguaia, 
que também caiu no ano pas-
sado, deve participar. Santa 
Cruz e Atlético, que já dispu-
taram a Segundona de 2020, 
são mais dois clubes pratica-
mente garantidos.

A FMF recebeu conta-
tos de outras equipes com 
interesse na disputa, porém 
segundo a entidade, preci-
sam de regularizações de do-
cumentações e outras pen-
dências. São eles: Tangará 
EC, Paulistano, EC Primavera, 
Academia, Cacerense, Juara, 
entre outros. O Operário FC 
Ltda, que vinha em atividade 
até o ano passado, principal-
mente no futebol feminino, 
está momentaneamente li-
cenciado do futebol.

Oitava rodada deve definir os 
classificados e os rebaixados
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A oitava rodada do Cam-
peonato Mato-grossense 2021 
será disputada entre sábado 
(10) e segunda-feira (12), e 
poderá definir por completo 
quais as oito equipes classifi-
cadas e, por consequência, os 
dois rebaixados – lembrando 
que o regulamento apresen-
ta 10 times, sem possibilida-
de de haver alternativa em 
termos de avançar de fase ou 
cair.

O jogo-chave para defi-
nir os últimos três classifica-
dos (Cuiabá, Operário, União, 
Ação e Nova Mutum já estão 
garantidos) é o duelo entre 
Poconé e Dom Bosco, que 
será neste domingo (11), às 
9h, no Estádio Dito Souza, 
em Várzea Grande. Ambos 
estão em situação delicada 
no campeonato, mas para o 
Azulão uma vitória no con-
fronto direto traz alívio, eli-
minando assim as possibili-
dades de rebaixamento e, ao 
mesmo tempo, se garantindo 
nas quartas de final (e levan-
do consigo Grêmio Sorriso e 
Luverdense).

Isso porque com 5 pon-
tos (e um jogo a menos que 
os concorrentes) o Dom Bos-
co poderia abrir 5 pontos para 
o Poconé, que teria somente 
mais uma partida a disputar, 
sem chances de alcançar o 
Azulão da Colina. Em caso 
de empate, o Poconé ainda 
dependeria de uma combi-
nação de resultados para se 
livrar da queda nas últimas 
partidas do certame.

Já o Sinop, pior equipe 
no campeonato, com sete 

derrotas em sete jogos, só es-
capa do rebaixamento com 
uma incrível combinação 
de resultados. Primeiro de 
tudo, precisaria vencer seus 
dois compromissos (União 
Rondonópolis, fora de casa, 
e Operário) – missões prati-
camente impossíveis, visto o 
pífio desempenho da equipe 
em campo. Caso esse mila-
gre aconteça, precisa que 
ainda nesta rodada o Poconé 
não perca para o Dom Bosco. 
Além disso, precisaria torcer 
por derrota dessas equipes – 
lembrando que o Cavalo Pan-
taneiro teria mais um jogo a 
realizar, e o Azulão mais duas 
partidas. Enfim, o cenário 
mais real é a queda ainda no 
domingo de manhã.

DEMAIS JOGOS
A rodada começa hoje 

com um jogo. Às 9h, o Grêmio 
Sorriso recebe o Ação/San-
to Antônio, no Estádio Egí-
dio José Preima. O Lobo do 
Norte começou muito bem 
o campeonato com duas vi-
tórias, mas está há cinco jo-
gos sem vencer – incluindo 
uma sonora goleada sofrida 
para o União por 7 a 0. Já o 
Ação vem em recuperação e 
goleou o Poconé no meio de 
semana por 6 a 0, querendo 
a vitória para se consolidar no 
G4. No domingo de manhã o 
Cuiabá recebe o Luverdense, 
na Arena Pantanal. O Doura-
do lidera o Estadual, mas revê 
o adversário que o eliminou 
na edição 2020. À época divi-
dindo atenções com a Série B 
do Brasileirão, o Cuiabá ven-
ceu o jogo de ida das quartas 
de final por 2 a 0, fora de casa, 
mas na Arena viu o LEC de-

ESTADUAL 2021. Poconé e Dom Bosco jogam domingo: se o Azulão vencer, tudo se define com uma rodada de
antecedência

Foto: Divulgação

Lucas Silva em treino do Grêmio no hotel

Fla x Palmeiras: decisão da Supercopa do Brasil

volver o placar e avançar nos 
pênaltis.

Na segunda-feira duas 

partidas fecham a 8ª rodada. 
Às 9h, o Nova Mutum encara 
o Operário, no Estádio Valdir 

Doilho Wonz, enquanto às 
16h o União Rondonópolis 
encara o postulante – e pro-

vavelmente já rebaixado – à 
Segunda Divisão Sinop no 
Luthero Lopes.

ATÉ 8 BRAZUCAS

Libertadores: veja os grupos dos
brasileiros após o sorteio

PODER FINANCEIRO

Flamengo e Palmeiras elevam 
rivalidade na busca pelo topo
DA REPORTAGEM

A Supercopa do Brasil 
colocará frente a frente os 
dois clubes mais vitoriosos 
do país nos últimos anos. A 
alta capacidade financeira 
aproximou Flamengo e Pal-
meiras, mas também elevou 
a rivalidade entre as torcidas, 
jogadores e diretorias.

A final está marcada 
para este domingo, às 10h, 
no Estádio Mané Garrincha. 
O Tribunal Regional Federal 
proibiu a realização de even-
tos esportivos em Brasília, 
mas os clubes acreditam que 
a decisão será anulada em 
tempo de realizar a partida. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia um posiciona-
mento oficial sobre a decisão.

A força da dupla frente 
aos adversários passa pela 
capacidade de montar elen-
cos fortes e investir em es-
trutura. O time titular do Fla-
mengo para esta Supercopa 
custou ao clube - que ainda 

DA REPORTAGEM

A Conmebol sorteou na 
tarde desta sexta-feira, em 
um evento virtual na sua sede 
em Luque, no Paraguai, os 
grupos da Libertadores 2021. 
Atual campeão do torneio, o 
Palmeiras foi cabeça de cha-
ve do Grupo A e pode ter ou-
tro brasileiro em seu grupo: o 
Grêmio, caso o time gaúcho 
passe pelo Del Valle-EQU na 
Pré-Libertadores. O Santos, 
outro brasileiro que disputa 
a Pré-Libertadores, cairá no 
grupo que tem o Boca Juniors 
como cabeça de chave caso 

tem parcelas a pagar por 
algumas contratações - R$ 
347,4 milhões. Já o Palmeiras 
gastou R$ 126,1 milhões com 
seus titulares.

Para alcançarem ou-
tro patamar, os clubes pre-
cisaram organizar a casa. O 
Flamengo, principalmente a 
partir de 2013, com Eduardo 
Bandeira de Mello, passou a 
ter uma administração mais 
austera e a diminuir as dívi-
das. Depois da Copa do Brasil 
de 2013, os rubro-negros vive-
ram um período de seca, mas 
foram aos poucos aumentan-
do o nível do elenco.

A partir de 2016, o Fla-
mengo passou a frequentar 
a parte de cima da tabela do 
Brasileiro e elevou o inves-
timento. Em 2018, ficou em 
segundo, e o Palmeiras foi o 
campeão. Em 2019, na admi-
nistração Rodolfo Landim, o 
Flamengo recheou a equipe 
de craques e viveu seu ano 
mágico com os títulos do 
Brasileiro e Libertadores. No 

elimine o San Lorenzo, da Ar-
gentina. O Peixe venceu na 
ida, fora de casa, por 3 a 1. São 
Paulo e Flamengo são outros 
brasileiros cabeças de chave. 
Internacional e Atlético-MG 
estavam no pote 2 do sorteio, 
enquanto o Fluminense esta-
va no pote 3.

Veja abaixo todas as cha-
ves:

Grupo A: Palmeiras, De-
fensa y Justicia-ARG, Univers-
tario-PER, G2 (Grêmio ou Del 
Valle-EQU)

Grupo B: Olimpia-PAR, 
Internacional, Deportivo Tá-
chira-VEN, Always Ready-BOL.

fim da temporada, teve recei-
ta de quase R$ 1 bilhão. Em 
2020, conseguiu o bicampe-
onato brasileiro.

O Palmeiras passou por 
processo semelhante. Após 
anos difíceis e longe do pro-
tagonismo, o Palmeiras se 
reestruturou a partir da tem-
porada de 2015, com maior 

organização e investimento, 
e recuperou a rotina de dis-
putar títulos importantes. A 
verba da Crefisa aumentou 
com o passar dos anos, assim 
como a influência da empre-
sária Leila Pereira, que tam-
bém é conselheira do clube e 
tem chance de ser candidata 
à presidência no fim de 2021.

Rebaixados em 2020, Mixto e Araguaia devem jogar a 
Segundona

Foto: Divulgação

Foto: lucas uebel

Grupo C: Boca Juniors-
-ARG, Barcelona Guayaquil, 
The Strongest-BOL, G4 (San 
Lorenzo ou Santos)

Grupo D: River Plate-
-ARG, Independente Santa 
Fe-COL, Fluminense, G3 (Boli-
var ou Jr Barranquila)

Grupo E: São Paulo, Ra-
cing-ARG, Sporting Cristal-
-PER, Rentistas-URU)

Grupo F: Nacional-URU, 
Universidad Catolica-CHI, Ar-
gentinos Juniors-ARG, G1 [Li-
bertad ou Atletico Nacional-
-COL)

Grupo G: Flamengo, 
LDU, Vélez Sarsfield-ARG, Uni-

ón Calera-CHI.
Grupo H: Cerro Porteño-

-PAR, Atlético-MG, América de 
Cali-COL, Deportivo Laguaira-
-VEN.

A fase de grupos da Li-
bertadores começa daqui a 
duas semanas. A primeira 
rodada acontecerá entre os 
dias 20, 21 e 22 de abril. A tabe-
la ainda será desmembrada 
pela Conmebol. A final da Li-
bertadores está marcada para 
20 de novembro, e decisão da 
Sul-Americana prevista para 
6 de novembro. Os locais dos 
jogos ainda não foram defini-
dos.
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DA REPORTAGEM
Portal Sorriso

A comunicação é essen-
cial em qualquer relação. Não 
importa qual o meio a ser uti-
lizado para cumprir a sua ver-
dadeira função. Com o gran-
de avanço tecnológico, todas 
as classes sociais acessam 
informações de assuntos di-
versos com muita agilidade. 
Pela apresentação dos fatos, 
os meios de comunicação 
impactam toda a sociedade.

Debates surgem a todo 
momento. E com eles, inú-
meros questionamentos 
sobre o real trabalho da im-
prensa, os tipos de jornalis-
mo, seus profissionais e a mí-
dia jornalística. Um cenário 
amplo que está sendo preju-
dicado por palavras descone-
xas. Um dos nomes públicos 
que constantemente ofende 
à imprensa brasileira, é Jair 
Messias Bolsonaro (sem par-
tido). Quase sempre, o presi-
dente da República ataca e 
ameaça aos profissionais de 
comunicação.

Através de publicações 
nas redes sociais e aparições 
em frente ao Palácio da Alvo-
rada – localizado em Brasília, 
o chefe de Estado faz questão 
de insultar, utilizar palavrões 
e mencionar que “vocês in-
ventam tudo”. Os ataques são 
direcionados principalmente 
aos veículos de comunicação, 

BRUNA DIAS É ANALISTA DE SOCIAL MEDIA, FOTÓGRAFA E 
PUBLICITÁRIA

jornalistas e repórteres.
Com essa atitude ima-

tura, o presidente e toda fa-
mília Bolsonaro pretendem 
difamar a imagem da mídia. 
Porém, não enxergam as 
consequências de seus atos. 
Estão se prejudicando com 
as pessoas que acreditaram 
em seus discursos e os aju-
daram a conquistar os cargos 
que gerenciam atualmente.

Este é apenas um dos 
muitos exemplos de ataques 
à imprensa. Infelizmente, 
uma prática inaceitável. Em 
tempos que o diálogo não é 
compreendido, talvez uma 
punição seja a única alterna-
tiva para encerrar tal confli-
to. Pouco importa o cargo e 
profissão que exerce. Sempre 
haverá profissionais bons e 
ruins. Primeiramente, esta-
mos conversando com um 
ser humano. Alguém que 
possui uma vida pessoal, pro-
fissional e merece respeito.

Nada justifica essa so-
berba. É dever da sociedade 
compreender todo este ce-
nário. Quem assina uma no-
tícia está relatando os fatos. 
Não deve ser ofendido, tam-
pouco ouvir que não possui 
credibilidade no exercício de 
sua missão.

O comunicador(a) deve 
ser valorizado, pois, conhece 
todos os seus princípios e a 
sua importância como um 
formador de opinião.

Estado apreende 85 maquinários e
aplica R$ 284 milhões em multas
DA REPORTAGEM

Nos primeiros três me-
ses de 2021, o Estado atendeu 
1.512 alertas de desmatamen-
to, com base em imagens 
de satélite de alta precisão. 
Foram apreendidos 85 ma-
quinários flagrados em utili-
zação no crime ambiental e 
aplicados R$ 284 milhões em 
multas.

As áreas embargadas 
no primeiro trimestre so-
mam 144 mil hectares. Após 
o embargo, o proprietário 
fica proibido de desenvolver 
qualquer atividade agrope-
cuária sem licença ambiental 
até a regularização junto à 
Sema-MT.

O respeito às normas 
ambientais e a busca pela 
sustentabilidade são pilares 
importantes das políticas 
públicas ambientais de Mato 
Grosso, avalia a secretária de 
Estado de Meio Ambiente, 
Mauren Lazzaretti. A forte 
atuação na fiscalização e na 
responsabilização de infrato-
res contribui também para as 
metas de redução do desma-
tamento ilegal.

“O desmatamento ile-
gal contraria todos os pilares 
em que se sustenta a política 
pública ambiental do Estado 
de Mato Grosso, por isso con-
tinuará sendo combatido, ao 
mesmo tempo que continu-
amos fortalecendo as estru-
turas de meio ambiente, para 
garantir que aqueles que res-
peitam as normas possam 
produzir com sustentabilida-
de”, afirma. As operações são 
coordenadas pela Secretaria 
de Estado de Meio Ambien-
te (Sema), em parceria com 
as forças policiais por meio 

da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, o Insti-
tuto de Defesa Agropecuária 
do Estado de Mato Grosso 
(Indea), o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (Ibama) e 
Ministérios Públicos Estadual 
(MPMT) e Federal (MPF).

MULTAS
APLICADAS
A maioria das multas in-

cide sobre o Bioma Amazônia 
(R$ 201 milhões), em seguida 
o Cerrado (R$ 75 milhões) 
e Pantanal (R$ 8 milhões). 
As multas são aplicadas por 
desmatamento ilegal, des-
cumprimento de embargo, 
instalação ou construção de 
empreendimento sem licen-
ça ambiental, comércio irre-
gular de madeira, e outros 
crimes contra a flora. 

Os cinco municípios 
com maiores índices de mul-
tas são: Colniza (R$ 31 mi-
lhões), Aripuanã (R$ 13,3 mi-
lhões), União do Sul (R$ 3,8), 
Nova Ubiratã (R$ 3,1 milhões) 
e Feliz Natal (R$ 2,5 milhões). 

APREENSÕES
As equipes apreende-

ram 46 tratores de pneu, 
22 tratores esteira, 17 cami-
nhões, 12 motosserras, 10 ar-
mas e conduziram 14 pessoas 
à delegacia após flagrante de 
crime ambiental. A retirada 
do equipamento do infrator 
é uma etapa importante da 
fiscalização, porque além de 
impedir a continuidade dos 
ilícitos ambientais, permite a 
descapitalização do infrator 
de forma imediata. Para isso, 
o Estado conta com um con-
trato de uma empresa espe-
cializada na remoção de ma-

Foto: Sema-mt

Maquinário é removido após apreensão

PRIMEIRO TRIMESTRE. Maioria das multas por crimes ambientais foram aplicadas no Bioma Amazônia

DA REPORTAGEM

Quem passa pela Ave-
nida Ademar Raiter, na re-
gião aos fundos da Área 
Verde Central, próximo ao 
Horto Municipal Sebastião 
Almeida da Silva, percebe 
que a sinalização foi revi-
talizada, garantindo mais 
segurança para todos que 
transitam pelo local, sejam 
pedestres, ciclistas, motoci-
clistas ou motoristas.

Assim como neste lo-
cal, que vem passando pela 
intervenção desde o início 
da semana, a Secretaria de 
Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil também 
recuperou a sinalização ou 
acrescentou novos disposi-
tivos de segurança em vá-
rios pontos da cidade em 
março.

A Perimetral Sudoeste 
ganhou uma faixa elevada 
para passagem de pedes-
tres na região do bairro Flor 
do Cerrado e, esta mesma 
região, na Rua São Silvestre, 

DA REPORTAGEM

Quem passa pela Aveni-
da Ademar Raiter, na região 
aos fundos da Área Verde 
Central, próximo ao Horto 
Municipal Sebastião Almeida 
da Silva, percebe que a sina-
lização foi revitalizada, garan-
tindo mais segurança para 
todos que transitam pelo lo-
cal, sejam pedestres, ciclistas, 
motociclistas ou motoristas.

Sorriso ganhou reforço de sinalização

SORRISO

Faixas elevadas são instaladas
para dar segurança no trânsito

BRUNA DIAS

Ataques à imprensa. 
Uma prática inaceitável

SORRISO

Faixas elevadas são instaladas
para dar segurança no trânsito

Foto: Divulgação

Assim como neste lo-
cal, que vem passando pela 
intervenção desde o início 
da semana, a Secretaria de 
Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil também recu-
perou a sinalização ou acres-
centou novos dispositivos de 
segurança em vários pontos 
da cidade em março.

A Perimetral Sudoeste 
ganhou uma faixa elevada 
para passagem de pedes-

foram instalados dois meio 
quebra-molas, garantindo, 
ao mesmo tempo, a redu-
ção da velocidade em fren-
te a uma unidade escolar, e 
a fluidez do trânsito. A Rua 
São Conrado, no Green Park; 
e a Rua Marcia Regina Fer-

reira Borba, no Residencial 
Colinas também recebe-
ram lombadas. Vale reforçar 
que este tipo de dispositivo 
é proibido desde 1998. A si-
nalização horizontal, que 
consiste na pintura de fai-
xas de pedestre, vagas para 

estacionamento, PAREs, foi 
feita ou reforçada (nos pon-
tos que já contavam com a 
pintura) na Avenida Curiti-
ba, na Avenida Porto Alegre, 
na Rua das Videiras, na Ave-
nida Brasil e também na Pe-
rimetral Noroeste.

tres na região do bairro Flor 
do Cerrado e, esta mesma 
região, na Rua São Silvestre, 
foram instalados dois meio 
quebra-molas, garantindo, ao 
mesmo tempo, a redução da 
velocidade em frente a uma 
unidade escolar, e a fluidez 
do trânsito. A Rua São Con-
rado, no Green Park; e a Rua 
Marcia Regina Ferreira Borba, 
no Residencial Colinas tam-
bém receberam lombadas. 

Vale reforçar que este 
tipo de dispositivo é proibi-
do desde 1998. A sinalização 
horizontal, que consiste na 
pintura de faixas de pedestre, 
vagas para estacionamento, 
PAREs, foi feita ou reforçada 
(nos pontos que já contavam 
com a pintura) na Avenida 
Curitiba, na Avenida Porto 
Alegre, na Rua das Videiras, 
na Avenida Brasil e também 
na Perimetral Noroeste.

quinários pesados, custeados 
com recursos do Programa 
REM-MT. O Governo de Mato 
Grosso implantou a política 
da tolerância zero com o des-
matamento ilegal, e está in-
vestindo no monitoramento 
e fiscalização para prevenir 

as ilicitudes. Ao identificar a 
alteração de vegetação por 
imagens de satélite precisas, 
o Estado avisa por e-mail ao 
produtor sobre o alerta, e 
providencia a fiscalização in 
loco para proceder com a pe-
nalização do infrator.

Com o objetivo de re-
duzir o desmatamento ile-
gal, o Estado aplica multas, 
embarga áreas, e apreende 
equipamentos e maquinários 
utilizados na ação criminosa, 
descapitalizando os infrato-
res para evitar a reincidên-

cia. Atualmente, em parceria 
com o Ministério Público do 
Estado (MPE), e Ministério 
Público Federal (MPF), quem 
desmata ilegalmente res-
ponde também nas esferas 
criminal e civil, além de pro-
cesso administrativo.
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Ações emergenciais visam socorrer 
profissionais da Cultura em Cuiabá

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
GrA cultura foi um dos 
setores mais penaliza-
dos pela pandemia da 
Covid-19, especialmen-
te em Cuiabá, onde se 
concentra boa parte das 
atividades culturais do 
Estado, deixando muitos 
trabalhadores cuiabanos 
sem sua fonte de renda.

Para minimizar os 
impactos, o Governo do 
Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel) não apenas de-
senvolveu ações emer-
genciais para o setor, 
como manteve seus es-
paços culturais com pro-
gramações online, para 
evitar aglomerações.

Ações emergenciais 
como Festival Cultura 
em Casa, Edital de Lite-
ratura Estevão de Men-
donça e Lei Aldir Blanc, 
em parceria com o go-
verno federal, e progra-
mação remota como 
entrevistas com artis-
tas e personalidades e 
transmissão de filmes e 
apresentações regionais, 
pelo Cine Teatro Cuiabá.

Uma das primeiras 
ações desenvolvidas, foi 
o Festival Cultura em 
Casa, com transmissão 
via internet, em maio de 
2020. Em Cuiabá, foram 
selecionadas 119 atra-
ções, envolvendo 240 
profissionais entre dire-
tores e produtores, cada 
um recebendo entre R$ 
700 e R$ 2 mil.

No Edital de Lite-

ratura Estevão de Men-
donça, voltado a projetos 
literários (poesia, prosa, 
infantil, juvenil e revela-
ção) e de fomento à lei-
tura (contador de histó-
ria, mediador de leitura, 
formação de mediado-
res e oficina literária). Em 
Cuiabá, foram investidos 
R$ 410 mil em 18 projetos 
– R$ 330 mil em 11 obras 
literárias e R$ 70 mil em 
sete projetos de fomento 
à leitura.

Pela Lei Aldir Blanc, 
que foi a ajuda de cus-
to do Governo Fede-
ral, com a avaliação das 
propostas e pagamento 
viabilizado pelo Estado, 
foram investidos R$ 11,4 
milhões em 225 projetos 
cuiabanos, divididos em 
cinco editais reunindo 
literatura, festivais, mos-
tras, exposições, seminá-
rios projetos inovadores 
em turismo, moda, ar-
quitetura, games, gas-
tronomia, arte, música 
e artesanatos, entre ou-
tras.

Os projetos foram 
divididos nas seguintes 
categorias: 41 para o Co-
nexão Mestres da Cultu-
ra Marília Beatriz de Fi-
gueiredo Leite; 161 do MT 
Nascentes; 11 do Circuito 
de Mostras e Festivais, 
um do Conexão Cultura 
Jovem e 11 do MT Criati-
vo.

Todos os espaços 
culturais de Cuiabá geri-
dos pelo Governo do Es-
tado, por meio da Secel 
(Biblioteca Estevão de 
Mendonça, Casa Cuia-
bana, Cine Teatro Cuia-

Espaços culturais promoveram programações online para manter as pessoas em casa 

PANDEMIA. Quase 200 projetos foram desenvolvidos em programas como Festival de Cultura e Lei Aldir Blanc
Foto: Divulgação

bá, Galeria de Artes Lava 
Pés, Museu de Artes Sa-
cras, Museu de História 
Natural Casa Dom Aqui-
no e Museu Residên-
cia dos Governadores), 
mantiveram atendimen-
to de forma remota.

Como o Cine Teatro 
Cuiabá, que logo no iní-
cio da pandemia (março 
de 2020), já estava com 
sua programação online 
preparada. Desde então, 

transmitiu 714 eventos 
com média de 10 mil vi-
sualizações mensais. Fo-
ram 45 entrevistas com 
artistas e personalidades 
da área pelo Instagram; 
450 apresentações re-
gionais e nacionais pela 
sua rede social; 196 fil-
mes pelo canal Youtube, 
entre eles de diretores 
radicados em Cuiabá 
como Bruno Bini, Luiz 
Marchetti e Amauri Tan-

gará; e 23 lives.
Em 2019, antes da 

pandemia, o Cine Tea-
tro atraiu mais de 50 mil 
pessoas em 80 sessões 
de cinema e em 198 es-
petáculos de teatro, mú-
sica e dança. Neste mes-
mo período, a MT Escola 
de Teatro, que funciona 
no prédio do Cine Teatro, 
com 100 artistas gradu-
ados nas áreas de tea-
tro, cinema, televisão e 

docência, desenvolveu 
suas atividades em am-
biente virtual.

Seus 50 alunos do 
curso superior em Tea-
tro, da turma 2019/2020, 
estudaram remotamen-
te, com direito a auxilio 
digital para quem tem 
dificuldade de acesso à 
internet, com convida-
dos de renome como Zé 
Celso Martinez, Tom Zé e 
Airton Krenac.
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