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MATO-GROSSENSE

Motorista que
atropelou
empresário
é indiciado

Jogos de ida
das quartas
agitam o fim
de semana

A Delegacia Especializada em 
Delitos de Trânsito indiciou 
D.S.G., motorista do Honda 
Civic envolvido na colisão com 
uma moto, na manhã do último 
domingo, na MT-251, que liga 
Cuiabá a Chapada dos Guima-
rães, que culminou na morte do 
empresário Célio Oliveira. Ele 
confessou que estava dirigindo 
o veículo e, conforme uma tes-
temunha, estaria com visíveis 
sinais de embriaguez.   Página  - 7

As quartas de final do Cam-
peonato Mato-grossense 
2021 começam neste fim de 
semana. A primeira partida 
será disputada neste sá-
bado, entre Grêmio Sorriso 
e Operário-VG, no Estádio 
Egídio José Preima, a partir 
das 16h. Os demais jogos 
serão no domingo: Ação x 
União Rondonópolis, Dom 
Bosco x Cuiabá e Luverden-
se x Nova Mutum.      Página  -6

Divulgação

assessoria

VILA RICA

Projeto ajuda
produtores a
recuperarem
áreas
degradadas

A Assistência Técnica e 
Gerencial (ATeG) do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (Senar-MT) está 
auxiliando produtores a recu-
perarem áreas degradadas em 
suas propriedades no interior do 
estado. Por meio do Projeto FIP 
– Paisagens Rurais, é realizada a 
adoção de técnicas de conser-
vação e recuperação ambiental, 
além de práticas agrícolas sus-
tentáveis de baixa emissão de 
carbono em bacias selecionadas 
do bioma Cerrado.

               Página - 4

Divulgação

Divulgação

Ao menos um candidato está definido para o pleito de 2022 na disputa pelo 
cargo de governador. Mauro Mendes é “candidatíssimo”, conforme já disse 
o seu principal aliado e compadre, Mauro Carvalho. No entanto, o vice ainda 
é incerto e como em outras campanhas, o atual chefe do Executivo só deve 
anunciar entre março e abril do próximo ano.                         Página -3

4 nomes despontam como vice
à reeleição de Mauro Mendes

BOTELHO, RUSSI, BLAIRO E CIDINHO



Pois na palavra amor, temos também o 
ciúme, o ódio, o desejo e tantos outros 
sentimentos contraditórios embutidos no 
conceito de amor

“Acordei, olhei ao redor, vi meu refl exo, 
e comecei a refl etir sobre minha vida. No 
meu rosto, as marcas da vida, meu olhar cí-
nico me mostrou o que fi z de mim. Penso 
que o que consideramos a vitória de cada 
dia não passa de tristeza abafada, quase 
uma música brega, sabe, dessas que a 
gente ouvi no rádio de manhãzinha, que 
diz que é preciso amar para ser amado, 
mas no fundo da alma sabemos que não 
temos amado.

Muitas vezes aceitamos e concorda-
mos com o que não entendemos para não 
passarmos por tolos. Assim, vamos com-
prando coisas que não precisamos para 
sentirmo-nos mais seguros e confi antes, 
nunca fazendo o que realmente importa.

Construímos escolas, clubes, igrejas, 
casamentos e todas formas de diversões e 
prazeres, uma lista num imenso inventário 
de armadilhas emocionais, por medo da 
dor e solidão.

Sorridentes, nos entregamos aos ou-
tros, sonhando com uma vida longa e 
próspera, mas caímos de joelhos ao pri-
meiro que disser que temos medo, que 
somos tristes e não merecedores do pri-
vilégio do amor. Tememos usar a palavra 
amor para não parecermos inocentes por 
pura vergonha.

Pois na palavra amor, temos também 
o ciúme, o ódio, o desejo e tantos outros 
sentimentos contraditórios embutidos no 
conceito de amor.

Temos, assim, disfarçado o amor em 
tantas máscaras, como em um baile de 
carnaval perfumado pelo éter da vaidade 
e tristeza. E cada máscara revelando ape-
nas nosso pequeno universo de afetação 
e desamor.

Cada gozo é um segredo, uma peque-
na pílula de afi rmação da vida, e fazemos 
sexo com o nome de amor. Pois para a 
maioria de nós, esse é mais próximo da 

arte do amor que vamos chegar, dessa 
estranha metafísica, fi losofi a primeira do 
bem viver, do morrer em paz com o mundo.

Mas o que desconhecemos já é sabi-
do por toda Bruna Surfi stinha, por todas e 
todos que exercem a mais velha profi ssão 
do mundo, a prostituição. Que amor não é 
sexo, falso amor, um disfarce da nossa indi-
ferença.

E quanto procurei o amor nas casas de 
tolerância, nos becos da vida, em tantos 
abraços e bocas, sorrisos falsos, ai de mim, 
infeliz ilusão.

Amélia, minha fi el esposa, me perdoe, 
a vida toda te traí e nunca lhe amei, fui ca-
nalha, mesquinho e covarde. Eu a impedi 
de realizar seus sonhos, te fi z uma dona 
de casa dedicada, pois assim pude realizar 
meus mais sórdidos desejos e ter você em 
casa para não me sentir tão só, me perdoe.

Confesso que se existe essa doce ilusão 
chamada amor, um pouco senti e recebi da 
Ofélia, a fi lha de nossa velha lavadeira, por 
muitos anos fomos amantes, até comprei 
a casa onde vive, e sou pai de Sophia, a fi -
lha da Ofélia. Nunca assumi esse relaciona-
mento por vergonha da sua classe e sua cor.

Minha vida toda foi uma mentira, uma 
comédia sem graça, até meu sócio na fi r-
ma, Arnaldo, eu roubei. Sempre fraudei os 
balanços da empresa, fi cando com parte 
considerável do lucro, que vergonha, ai de 
mim.

Agora aqui nesta cama de hospital, pa-
deço do que chamei de gripezinha, até fi z 
campanha para esse energúmeno incapaz, 
biltre que hoje chamamos de presidente. 
Acho que fundo me identifi quei com ele, 
um canalha reconhece o outro. Eu sou o 
cheiro do ralo, ai de mim”.

Schopenhauer: “O amor é a compensa-
ção da morte”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
cartas de desamor

“Muita pergunta desnecessária”
gerada demais para ser real tenho 
péssimas notícias: esse tipo de coisa 
acontece todos os dias, e de vez em 
quando recebo pedidos de ajuda de 
pessoas que não fi zeram nem o bási-
co e agora esperam que alguém faça 

“milagres”.
Dedique a atenção necessá-

ria aos cadastros que for fazer 
em serviços online, e responda, 
com critério, todas as pergun-
tas feitas, por mais que você 
considere desnecessárias. Caso 

esteja lendo e pensando que “rela-
xou” quando criou alguma conta, vol-
te enquanto tem acesso e faça as al-
terações necessárias. É muito melhor 
fazer isso enquanto tudo está normal 
do que deixar para “tentar a sorte” 
quando tiver problemas.

E a gente vai fi cando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito 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!

Quanto mais sólidas as informações fornecidas ao fazer um ca-
dastro, maiores as chances de recuperação em casos de bloqueio 
ou de invasão. Em situações como essas você precisa provar para 
o serviço que a conta é sua, criada por você, e ter esses dados é 
fundamental para conseguir isso. Ter ou não essas informações 
pode ser a diferença entre continuar ou não com sua conta. Vale 
a pena tomar cuidado, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente fui procurado por 
um cidadão bastante desesperado 
por ter perdido o acesso à sua conta 
no Facebook. Por suspeita de fraude, 
que segundo ele não tem fundamento 
(embora tenha deixado escapar que 
andou fazendo spam com 
informações questionáveis 
sobre a pandemia) o serviço 
passou a exigir que ele con-
fi rmasse ser realmente o 
dono da conta em questão, 
com base na verifi cação das 
informações fornecidas no cadastro. 
E é justamente nesse momento que a 
coisa fi cou complicada.

Assim como boa parte dos usuá-
rios, esse cidadão acredita que esses 
serviços fazem “muita pergunta des-
necessária” na hora de se criar uma 
conta, e não colocou nenhuma infor-
mação correta a ponto de lembrar, 
agora, para usar na recuperação do 
serviço.

O e-mail utilizado também fi cou 
no passado, sem chances de acesso. O 
telefone mudou. Pergunta e respos-
ta secreta ou qualquer coisa do tipo, 
sem chance. O resultado? Conta per-
dida.

Se você acha essa situação exa-

EDUARDO FACIROLLI

Em meio à carnifi cina pandêmica, que já cobra 
quase 4 mil vidas a cada dia no Brasil, às crises po-
líticas semanais, provocadas pela inépcia inaudita do 
governo, e à turbulência da economia, a notícia de 
que o IBGE fi cou sem dinheiro para realizar o censo 
populacional não chegou a causar grande comoção. 
Mas deveria.

O censo é vital para produzir informações que 
orientem políticas públicas baseadas em ciência, 
para determinar a divisão de verbas entre estados e 
municípios e até para defi nir os tamanhos de órgãos 
legislativos locais e das bancadas na Câmara dos De-
putados — ou seja, para pôr a própria democracia em 
funcionamento.

Tão ruim quanto o fato de não haver dinheiro or-
çado para o trabalho é a razão por que isso ocorreu. 
Inicialmente, o censo deveria ter sido realizado em 
2020, e os técnicos do IBGE estimavam um custo de 
R$ 3,4 bilhões. Veio a pandemia, o que levou ao adia-
mento e a uma justifi cada pressão pela redução geral 
de gastos estatais.

A ideia acordada passou a ser fazer a pesquisa 
em 2021 e com uma verba na casa dos R$ 2 bilhões. Já 
haveria aí um prejuízo. O ideal, para a qualidade dos 
dados, é que o censo seja realizado a intervalos regula-
res de dez anos, ou seja, nos anos terminados em zero. 
Entretanto seria descabido despachar recenseadores 
para bater às portas de todos os domicílios do país em 
plena epidemia.

A redução da verba também exigiria cortes no ta-
manho dos questionários, ou seja, o censo produziria 
menos informações. O Orçamento recém-aprovado 
para 2021, porém, reservou para o censo a singular 
quantia de R$ 71 milhões. Trata-se de uma piada de 
péssimo gosto. Não surpreende que a economista 
Susana Cordeiro Guerra tenha pedido exoneração da 
presidência do IBGE.

O R$ 1,9 bilhão surrupiado do instituto acabou, 
diretamente ou não, sendo destinado a emendas de 
parlamentares, que somam dezenas de bilhões de 
reais —um caso raro de prodigalidade no texto orça-
mentário deste ano. É fundamental que, na indispen-
sável revisão da programação de despesas, reserve-se 
dinheiro para que o IBGE possa fazer um censo ainda 
este ano, se a situação epidemiológica permitir. O pós-
-pandemia exigirá informações de qualidade sobre a 
população e as difi culdades que ela enfrenta para que 
se possam criar programas efi cazes de recuperação.

Editorial

É preciso fazer o censo

CONVITE
DO MDB
Natasha Slhessarenko, médica reconheci-

da no Estado, deve seguir os passos da mãe, a 
ex-senadora Serys Slhessanreko, e ingressar 
na política. Em um encontro com a deputada 
estadual Janaina Riva, publicado nas redes 
sociais, Natasha recebeu o convite para se fi -
liar ao MDB. “É algo que está crescendo den-
tro de mim, algo me chama para esse ofício 
de servir. Vamos ver o que vai acontecer, se 
efetivamente vou conseguir sair candidata a 
alguma coisa, mas estou pronta. Sinto que é o 
meu momento”, disse.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

BOMBOU NAS REDES
Um vídeo da banda da Polícia Militar de Mato 

Grosso tocando a música “Batom de Cereja” vira-
lizou nas redes sociais após o cantor e ex-parti-
cipante do Big Brother Brasil, Rodolffo, compar-
tilhar as imagens em seu Instagram. A música é 
uma das mais tocadas no Brasil e é interpretada 
por Rodolffo com sua dupla, Israel. A banda da 
PM tocou o hit nas festividades do feriado de 
Tiradentes, na última quarta (21). “Gente olha só 
o que rolou no evento da PM lá de Mato Grosso”, 
disse o cantor antes de compartilhar o vídeo.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

O ideal, para a qualidade dos dados, é que o 
censo seja realizado a intervalos regulares de dez 
anos, ou seja, nos anos terminados em zero“ “ Rostos da pandemia. Novamente, o Diário não queria mais tra-

zer essas notícias. Entretanto, é nosso dever refl etir coisas positivas 
e negativas que atingem as pessoas, principalmente mortes causa-
das pela Covid-19. Desta vez, a biomédica Cleide Manrique, 44 anos, 
morreu nesta sexta (23) vítima da Covid-19 em Cuiabá. Conforme 
informações do marido dela, Maycon Lamim, Cleide passou mal no 
dia 30 de março e procurou atendimento médico. Testou positivo e 
foi internada na enfermaria de um hospital particular de Cuiabá. No 
dia 6 de abril, teve agravamento no quadro de saúde e precisou ser 
transferida para um leito na UTI, onde foi intubada e permaneceu até 
a madrugada de ontem.
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com Mauro “candidatíssimo” à reeleição,  
quatro nomes são opção para vice
DA REPORTAGEM

o menos um candidato 
está definido para o pleito de 
2022 na disputa pelo cargo 
de governador. Mauro Men-
des (DEM) é “candidatíssi-
mo”, conforme já disse o seu 
principal aliado e compadre, 
Mauro Carvalho. No entanto, 
o vice ainda é incerto e como 
em outras campanhas, o atu-
al chefe do Executivo só deve 
anunciar entre março e abril 
do próximo ano.

Por diversas vezes, Men-
des já disse que é até dese-
legante falar de campanha 
eleitoral em período de pan-
demia, mas as constantes vi-
sitas de líderes políticos em 
seu gabinete não afastam o 
rumo da conversa, que sem-
pre termina em eleição.

Por enquanto, Mendes 
é o único candidato ao pos-
to maior do estado, porém a 
dúvida está em quem será 
seu vice. Quatro nomes apa-
recem na vitrine de escolha, 
sendo dois de seu partido e 
dois que são aliados.

O atual vice-governador 
Otaviano Pivetta, discreto 
como sempre, aguarda ser 
convocado para continuar a 
caminhada junto. Porém, em 
algumas rodas de conversa, 
a aposta é que Pivetta será 
candidato ao Senado, deixan-
do a vaga de vice em aberto 
para a escolha de Mendes.

Outros nomes que fi-
guram na prateleira eleitoral 

são do primeiro secretário da 
Assembleia Legislativa e cor-
religionário de Mendes, de-
putado Eduardo Botelho. Em 
recente entrevista, Botelho já 
disse que está pronto, inclu-
sive, para ser vice-governador 
do estado. Apesar do foco ser 
a reeleição.  Max Russi, atual 
presidente da Assembleia, 
também é colocado como 
um dos grandes favoritos 
para caminhar ao lado do go-
vernador na campanha que 
se aproxima.

O último nome é uma 
indicação do ex-ministro 
da Agricultura, Blairo Mag-
gi. Cidinho Santos, que tem 
prestígio político por ter sido 
senador por Mato Grosso, 
prefeito de Nova Marilândia e 
empresário do agro com liga-
ção inclusive ao gabinete do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro, é a quarta opção 
que pode figurar.

Em uma das recentes 
visitas feitas ao Palácio Paia-
guás, Cidinho confidenciou 
que “está construindo”, mas 
não tem nada definido sobre 
seu plano para a eleição de 
2022. 

Principal envolvido nis-
so tudo, o governador Mauro 
Mendes se restringe a dizer 
que “2022 será debatido em 
2022”. Seu secretário 01 e vizi-
nho de gabinete, Mauro Car-
valho, já lançou aos quatro 
ventos que o compadre é sim 
candidato e o favorito dispa-
rado a vencer a disputa.

CORRIDA COMEÇOU. Botelho, Russi, Blairo e Cidinho são cotados para caminhada com governador
Foto: Divulgação

Mendes e Botelho podem fazer dobradinha em 2022

Projeto visa arrecadar alimentos que serão distribuídos 
às famílias carentes 

Programa é parceria entre os governos Federal, Estadual e Secretaria de agr. Familiar

Foram entregues Uti móvel e aparelhos para auxiliar no 
tratamento da covid-19

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, assinou o termo de 
parceria entre o Município 
e o Instituto Cometa para a 
realização do projeto “Natal 
Solidário 2021”. Esta será a 8ª 
edição do projeto, que busca 
a adesão dos 141 municípios 
do estado e visa arrecadar 
alimentos que serão doados 
para famílias carentes em de-
zembro.

Para a realização da 
campanha, o Instituto Come-
ta fará a doação de um veícu-
lo, uma moto, uma geladeira, 
um fogão e uma televisão 
e os participantes poderão 
trocar 5 kg de alimentos não 
perecíveis por um cupom 
para concorrer aos prêmios. 
A campanha está prevista 
para iniciar em julho e será 
coordenada pela Secretaria 

DA REPORTAGEM

O Programa de Aqui-
sição de Alimento (PAA) do 
Governo Federal chega até 
as famílias de pequenos pro-
dutores de Matupá. Ele é 
fruto de uma parceria com o 
Governo do Estado e Secre-
taria de Agricultura Familiar. 
Mas não teria chegado às fa-
mílias se não fosse o esforço 
do vereador Cleber Cardo-
so. No ano passado, quando 
tomou conhecimento do 
projeto, entrou em contato 
com o secretário Estadual de 
Agricultura Familiar, Silvano 
Amaral, que buscou junto 
aos órgãos responsáveis a 
destinação da verba do pro-
grama para Matupá.

Começou então a pro-
cura para que as famílias fos-
sem cadastradas e benefi-
ciadas com o recurso. Nesta 

de Assistência Social.
Para a secretária Jucélia 

Ferro, essa campanha chega 
neste momento em que mui-
tas famílias vêm passando 
por dificuldades. “Estamos 
muito felizes por estarmos 
aderindo a este projeto, em 
que as pessoas terão a pos-
sibilidade de fazer uma boa 
ação, doando alimentos às 
pessoas mais necessitadas, e 
concorrerem a prêmios”, diz.

A campanha “Natal So-
lidário” do Instituto Cometa 
conta com uma coordena-
ção estadual composta pela 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM), Asso-
ciação para Desenvolvimen-
to Social dos Municípios de 
Mato Grosso (APDM-MT) e 
Colegiado Estadual de Gesto-
res Municipais de Assistência 
Social de Mato Grosso (Coe-
gemas-MT).

semana, Cardoso participou 
da entrega dos cartões das 
contas bancárias aos produ-
tores rurais beneficiados, ao 
lado do prefeito Fernando 

COMEÇA EM JULHO

Sorriso adere à campanha
“Natal Solidário 2021”

MATUPÁ

Programa de aquisição de alimentos
chega a famílias de pequenos produtores

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi, anunciou a des-
tinação de R$ 700 mil para 
custeio das ações de saúde 
em Jaciara, assim como a 
aquisição de equipamentos 
e insumos para o tratamento 
de pacientes com Covid-19. 
Russi participou da entrega 
de uma nova ambulância 
para o município, fruto de 
emenda parlamentar do de-
putado federal Emanuelzi-
nho Pinheiro.

Russi alegou que, com 
a pandemia, as despesas na 
área da Saúde tiveram um 
aumento substancial, isso 
em todos os municípios de 
Mato Grosso, principalmen-
te Jaciara, que tem sido 
polo para as outras cidades 
do Vale do São Lourenço, 
também composto por São 
Pedro da Cipa, Juscimeira 
e Dom Aquino. “Essa é uma 

emenda de R$ 700 mil para 
custeio da saúde, num mo-
mento delicado e de extre-
ma necessidade”, justificou.

Além da prefeita An-
dreia Wagner, o prefeito de 
São Pedro da Cipa, Eduardo 
Português, também parti-
cipou da solenidade, que 
seguiu todos os protocolos 
preconizados pelas autori-
dades de saúde. O gestor da 
cidade vizinha formalizou a 
doação de uma UTI móvel 
para Jaciara, em regime de 
comodato.

Jaciara já vacinou 4.864 
pessoas até o dia 20 de abril 
deste ano, além de 313 apli-
cações realizadas no feriado 
de Tiradentes, que ainda não 
foram computadas pela SES, 
somando 5.177 vacinas apli-
cadas. 

Os dados são do Painel 
de Distribuição de Vacinas 
(Vacinômetro), divulgado 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde.

JACIARA

Russi anuncia R$ 
700 mil para saúde
durante entrega de 
ambulância

Zafonato.
O PAA entrega a cada 

participante um valor simbó-
lico em conta. Para Silvano, 
além das famílias assistidas 

pelo programa, o comércio 
local também ganha, pois 
serão R$ 100 mil que aque-
cem o comércio local através 
dessas famílias.
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Projeto auxilia produtores a
recuperarem áreas degradadas
DA REPORTAGEM

A Assistência Técnica 
e Gerencial (ATeG) do Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT) está auxiliando 
produtores a recuperarem 
áreas degradadas em suas 
propriedades no interior do 
estado. Por meio do Projeto 
FIP – Paisagens Rurais, é re-
alizada a adoção de técnicas 
de conservação e recupera-
ção ambiental, além de prá-
ticas agrícolas sustentáveis 
de baixa emissão de carbono 
em bacias selecionadas do 
bioma Cerrado.

Em Vila Rica, no Nor-
deste do estado, o trabalho 
de recuperação é realizado 
no Assentamento São José. A 
ação conta com a parceria do 
Sindicato Rural de Vila Rica e 
da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente que cede 
gratuitamente arames e mu-
das das plantas que são uti-
lizadas na recuperação das 
áreas.

Segundo o supervisor 
da ATeG, Marcelo Nogueira, 
atualmente são atendidas 
cerca de 90 propriedades nas 
cidades de Vila Rica e San-
ta Terezinha. “O projeto está 
atuando em duas bacias na 
região do Araguaia, que apre-
sentam alto índice de desma-
te, principalmente próximo a 
nascentes e margens de rios”.

Nogueira conta ainda 
que o projeto também vai 

auxiliar os produtores com a 
recuperação das pastagens 
degradadas de suas proprie-
dades. “Além do acompa-
nhamento pela equipe técni-
ca da propriedade, o projeto 
foca suas ações também na 
recuperação de Áreas de 
Preservação Permanentes 
(APPs) e na recuperação de 
pastagens, o que faz com 
que o solo seja mais bem es-
truturado”.

O sítio Salgado Filho, lo-
calizado no Projeto de Assen-
tamento (PA) São José, já re-
cuperou 1.5 hectares de área 
degradada pelo projeto. A 
área conta com uma nascen-
te que deságua em afluentes 
do Rio Araguaia. A APP está 
sendo recuperada por meio 
do plantio de mudas de árvo-
res frutíferas e madeira de lei.

Segundo o proprietário 
do sítio, Antônio Alves da Sil-
va, o projeto é muito impor-
tante para o futuro de sua 
propriedade. “Quando adqui-
ri a área, ela já se encontrava 
degradada. Com o projeto já 
consegui plantar em torno 
de 700 árvores e isso é mui-
to importante para a preser-
vação”. Silva reforça ainda 
que as ações conscientizam 
muitos produtores da região 
em relação à preservação 
ambiental. “No município há 
muitas áreas degradadas, se 
cada produtor plantasse ár-
vores e recuperasse parte da 
área degradada da sua pro-
priedade, já ajudaria a con-

Foto: Senar-Mt

Projeto desenvolvido em Vila Rica de recuperação de áreas degradadas 

VILA RICA. Senar-MT auxilia ao adotar técnicas de conservação e recuperação ambiental

servação ambiental”.
O projeto é coordenado 

pelo Serviço Florestal Brasilei-
ro e pela Secretaria de Inova-
ção, Desenvolvimento Rural 

e Irrigação (SDI) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e do 
Abastecimento (Mapa).

Tem como parceiros a 
agência de cooperação téc-

DA REPORTAGEM

Mais de 16 milhões de 
micro e pequenas empresas 
e de microempreendedores 
individuais (MEI) poderão 
usar o Pix, plataforma de pa-
gamentos instantâneos do 
Banco Central (BC), para re-
colher os tributos do Simples 
Nacional, regime especial 
para os negócios de menor 
porte que unifica o paga-
mento de tributos federais, 
estaduais e municipais.

Com a nova tecnologia, 
o Documento de Arreca-
dação do Simples Nacional 
(DAS) terá um código QR (ver-
são avançada do código de 
barras). Basta o contribuinte 
abrir o aplicativo da institui-
ção financeira, escolher a 

DA REPORTAGEM

O novo presidente da 
Aprosoja Brasil, Antônio Gal-
van, que tomou posse na úl-
tima terça (20), é contra o uso 
do herbicida Dicamba, que já 
causou prejuízos no Estados 
Unidos. Segundo ele, produ-
tores que fazem uso incorreto 
devem ser punidos.

“Temos que ter uma re-
gulamentação séria e respon-

DA REPORTAGEM

A startup brasileira 
Coill criou uma plataforma 
para viabilizar a preservação 
ambiental da Amazônia por 
meio do financiamento de 
investidores a pequenos pro-
dutores do bioma. Tido como 
um dos setores mais promis-
sores da economia global, a 
bioeconomia pode ajudar o 
Brasil a reduzir dependência 
externa.

O agricultor precisa ca-
dastrar sua área preservada 
dentro das regras ambientais 
e, a partir disso, a Coill media 
a negociação com um inves-
tidor, que adota um hectare 
desta terra por um valor de 
27 centavos de dólares por 
dia, totalizando 100 dólares 
por ano.

“A Amazônia precisa ser 
preservada, mas não pode-
mos fechar os olhos para o 
pequeno produtor, que aca-
ba tendo grande parte de sua 
terra sem uso. Então, criamos 
uma forma de ajudar as duas 
pontas do problema: trazen-
do investidores para incenti-
var a preservação obrigatória 
dessas áreas”, comenta Fábio 

Marques, CEO da Coill, agro-
fintech que incentiva a ado-
ção de florestas.

A preservação da Ama-
zônia tem sido tema de de-
bates nos últimos anos. O 
desmatamento da floresta 
despertou a atenção não so-
mente dos brasileiros, mas 
do mundo todo. O último 
levantamento realizado pelo 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), apontou 
que entre o período de agos-
to de 2019 até julho de 2020 
houve um total de 11.088 km² 
de área desmatada.

De acordo com o estu-
do da Imazon, 20,3 milhões 
de pessoas vivem no bio-
ma amazônico, sendo mais 
de 30% delas morando em 
áreas rurais, em sua maioria 
tornando-se um pequeno 
produtor.

“Tendo sua terra regula-
rizada, ele consegue ter mais 
essa renda, além de sua pro-
dução. Para que possa dis-
ponibilizar sua floresta para 
adoção, é preciso estar de 
acordo com a lei, então traze-
mos esse incentivo para que 
preservem a Amazônia”, ex-
plica o CEO da Coill.

Mais de 16 milhões de contribuintes serão beneficiados 
pela novidade 

Castanheira na reserva legal comunitária do
assentamento Vale do Amanhecer, em Juruena

TECNOLOGIA

Micro e pequenas empresas 
podem pagar Simples com Pix

APROSOJA BRASIL

“Eu diria para não usar
Dicamba”, sugere Galvan

EM COMUM

Startup quer aproximar 
produtor e investidor 
para salvar Amazônia

Foto: Divulgação

Foto: aB

sabilizar quem está usando 
uma molécula que não tem 
controle. Não podemos acei-
tar de forma nenhuma que o 
produtor vai pagar mais esse 
pecado. Por que lá nos Esta-
dos Unidos estão todos se ma-
tando, um culpando o outro, 
empresa lavando as mãos por-
que botou vinte condicionan-
tes para atender e eu duvido 
quem consiga atender 3 ou 4. 
Um produto que tem a volati-

nica alemã GIZ, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTI), 

função Pix e fotografar o có-
digo com a câmera do celular 
para fazer o pagamento. A so-
lução tecnológica foi desen-
volvida pelo Serviço Federal 
de Processamento de Dados 
(Serpro), que implementou 
melhorias no Portal do Sim-
ples Nacional para inserir o 
Código QR na emissão das 
DAS. O Pix também está dis-
ponível para os contribuintes 
que renegociaram débitos 
com o Simples Nacional. Se-
gundo o Serpro, a novida-
de facilita o pagamento das 
parcelas a qualquer hora e 
qualquer dia da semana, em 
qualquer banco que ofereça 
a ferramenta. Atualmente, 
segundo a Receita Federal, 
existem 5 milhões de micro 
e pequenas empresas e 11 

milhões de MEI inscritos no 
Simples Nacional. O regime 
especial existe desde 2006 e 
unifica, numa guia única, o 
recolhimento de sete tribu-
tos federais, mais o Imposto 
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
administrado pelos estados, 
e o Imposto sobre Serviços 
(ISS), administrado pelos mu-

nicípios. A extensão do Pix ao 
Simples Nacional vinha sen-
do prometida pela Receita 
Federal e pelo Banco Central 
desde o fim do ano passado. 
Em dezembro, o novo siste-
ma de pagamentos foi in-
corporado ao pagamento de 
alguns tributos e obrigações 
por empresas de médio e 
grande porte.

lidade que pode desprender 
até 72 horas depois pelo calor 
e pelo vento danificar a lavou-
ra do vizinho? Mas foi libera-
do aqui no Brasil. Eu não vou 
ficar calado sabendo que um 
produtor que atingiu o outro 
e não ser responsabilizado. Eu 
diria, aqui, publicamente, para 
não usarem este produto. A 
dona da tecnologia terá que se 
explicar e o governo que libe-
rou também”, destacou.

O dirigente disse que 
vai procurar o Ministério da 
Agricultura para conversar a 
respeito do Dicamba no país. 
“Uma molécula que tem mais 
de 50 anos, uma molécula ba-
nida que está com quase zero 
de eficiência em folhas largas 
que é o que eles prometem 
que é a solução. 

Nós acompanhamos os 
estudos lá nos EUA e algumas 
áreas aqui”, finaliza.

através do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
e a Embrapa. O Projeto tam-
bém conta com o apoio do 
Banco Mundial.
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SCHNEIDER RIBEIRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 
CNPJ: 36.273.319/0001-38, situada na rua Almirante Traman-
dare, n°. 749, centro, município de Santa Carmem/MT, torna pú-
blico que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA PRÉVIA 
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de CONSTRU-
ÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS 
FORA DE APP (CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA), na Av. 
Ipanema, Lotes. 02 e 03, da Quadra. 09, Residencial Ipanema, 
Sinop-MT. Não foi determinado 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 AV. 
Claudino Francio, N 292, Colinas, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

B&C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
06.950.484/0001-16, torna público que, requereu junto a Secre-
taria de Estado e Meio Ambiente SEMA-MT, Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI) para atividade de: Comércio a Va-
rejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
situado na Av. Vitória Régia, S/N, bairro Residencial Bella Suíça 
I, Quadra 01 lotes 06 e 07 –, no município de Sinop -MT. Sendo 
dispensado de EIA-RIMA. 

PLATANO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – 
CNPJ 12.538.366/0001-06, torna público que, requereu junto 
a Secretaria de Estado e Meio Ambiente SEMA-MT, Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para atividade de: Co-
mércio a Varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos 
automotores, situado na Av. do Tarumãs, S/N, bairro Recanto 
Suíço, Quadra 19 lotes 11, 12, 13 e 14 –, no município de Sinop 
-MT. Sendo dispensado de EIA-RIMA. 

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A
CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas, para 
a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, e, 
pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os 
acionistas, e ainda em observância às orientações de distanciamento social, 
em razão da atual pandemia de Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, 
a assembleia será realizada no salão de festas da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, 
nº 840, Margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) 
do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número. No mesmo local e data, será realizada 
a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, 
do capital social com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras e contábeis do exercício findo;
II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação 
de reservas nos termos da lei e a distribuição de dividendos;
III. Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
I. Alteração do endereço do escritório administrativo, em razão da modificação 
do código de endereçamento postal do município de Sorriso/MT, com a refor-
ma do Estatuto Social da Companhia;

Sorriso – MT, 15 de abril de 2021.
GILBERTO PERUZI

PRESIDENTE
21 a 22,23,24/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT
##ATO AVISO DE LICITACÃO DESERTA

##ATO Pregão Eletrônico Srp Nº 008/2021. Processo Licitatório Nº 050/2021. 
A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Grosso, Através Da Pregoeira, Tor-
na Público Que O Processo Licitatório Nº 050/2021, Pregão Eletrônico Srp Nº 
008/2021 Que Foi Aberto No Dia 20 De Abril De 2021, Às 15h00min (Horário 
Local), Foi Declarado Deserto. Objeto: Pregão Eletrônico Registro De Preços 
Para Aquisição De Postes De Concreto Para Atender As Demandas Das Se-
cretarias Do Poder Executivo Municipal, Junto Ao Município De Confresa - Mt. 
Confresa-Mt, 23 De Abril De 2021. 

##ASS PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
##CAR Pregoeira - Portaria nº 0126/2021.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de serviços de locação horas/máquina escavadeira e motoniveladora, 
teve como vencedoras as empresas: J. G. DE MOURA DOS SANTOS, 
com valor total de R$ 1.512.000,00 (um milhão e quinhentos e doze mil 
reais). Campo Novo do Parecis-MT, 23 de abril de 2021.

B&C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
06.950.484/0001-16, torna público que, requereu junto a Se-
cretaria de Estado e Meio Ambiente SEMA-MT, Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para atividade de: Comércio 
a Varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automo-
tores, situado na Av. Bruno Martini, S/N, bairro Riviera Suíça 
II, Quadra 50 lotes 07,08 e 09 –, no município de Sinop -MT. 
Sendo dispensado de EIA-RIMA. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Secretária da CPL
Gisele Ap. da Silva Pires

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2019

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 227/2020
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da vigência mencionado na 
Clausula Quinta do Contrato de Execução de Obra nº 227/2020, que tem 
como o objeto o seguinte: Execução da obra de pavimentação asfáltica 
em ruas do Jardim Pioneiros na Cidade de Marcelândia/MT, Conforme 
Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 
010/2020. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA ASSINATURA: 23/04/2021.

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 038/2019, que tem como 
o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica na Avenida 
dos Pioneiros no município de Marcelândia/MT, referente a Concorrência 
Pública nº 001/2019. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2021. DATA ASSINATURA: 23/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021
A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 12 de maio de 2021, as 08:00 
horas (Horário de Mato Grosso), no Anfiteatro Municipal realizará a 
abertura da Tomada de Preço nº 001/2021, a qual tem por objeto a 
“Contratação de empresa especializada para Construção Guia (meio fio) 
e Sarjeta, conjugados de concreto em ruas do Residencial Bom Jesus, 
Cemitério Municipal, Jardim Andressa I, Jardim Andressa II, Jardim dos 
Pioneiros, Jardim Vitória, Vila dos Trabalhadores, Vila Esperança e Vila 
Isabel, na Cidade de Marcelândia/MT”. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados de 2ª 
a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 23 de abril de 2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 019/2021 
 

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 PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA PARA 
ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: JAIRO CERON 
BERTINETTI - CNPJ: 40.375.450/0001-83 com valor total de R$ 364.963,92. 

 
Matupá – MT, 23 de abril de 2021 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
 

O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, 
torna público que requereu junto a SEMMA-MATUPÁ-MT, a Licença de 
Operação Provisória (LOP), para extração de jazida de cascalho, para 
empréstimo de obras civis públicas, sob coordenadas geográficas latitude 
10°9'30.20"S e longitude 54°53'33.17"O, na área total de 2,00 hectares, 
localizada na Zona de Chácara 005 (ZCH-005) do Município de Matupá/MT. 
 

Matupá – MT, 23 de abril de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal em Exercício

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que DECIDE-SE SUSPENDER PROVISORIAMENTE o 
PREGÃO ELETRONICO N. º 020/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE 
INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, SENDO NA 
ATENÇÃO BÁSICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGULAÇÃO, 
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONTROLE E AVALIAÇÃO E 
VIGILANCIA EM SAÚDE, DENTRE OUTRAS NECESSIDADES 
INERENTES AO SUPORTE DA GESTÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE SORRISO/MT E DISTRITOS ADJACENTES (CARAVAGIO, BOA 
E S P E R A N Ç A E  P R I M AV E R A D O  N O RT E )  C O N F O R M E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS, QUE SÃO PARTES 
INTEGRANTES DESTE ATO. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE SUSPENSÃO

Ari Genézio Lafin

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS 
PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 100% ON-LINE COM 
OBJETIVO DE CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CONHECIMENTO DA 
EQUIPE TÉCNICA QUE ATUA NOS PROCESSOS ADMINISRATIVOS 
DISCIPLINARES – PAD DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa com 
atividade de consultoria em gestão empresarial e da administração 
pública, a fim de, garantir a inscrição e participação de servidores 
municipais no Seminário Nacional de processo Administrativo Disciplinar 
que será realizado 100% on-line e ao vivo entre os dias 26 a 28 de abril de 
2021. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c art. 13, VI e artigo 26, 
todos da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: INSTITUTO 
NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP – LTDA, CNPJ Nº 10.498.974/0001-
09. VALOR GLOBAL: R$ 9.560,00 (Nove mil, quinhentos e sessenta 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

PREGÃO ELETRONICO N° 020/2021

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Jogos de ida das quartas de
final agitam o fim de semana
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

As quartas de final do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2021 começam neste fim 
de semana. A primeira parti-
da será disputada neste sá-
bado (24) à tarde, entre Grê-
mio Sorriso e Operário-VG, no 
Estádio Egídio José Preima, a 
partir das 16h.

Em sua primeira parti-
cipação na elite estadual, o 
Sorriso busca no mata-mata 
ser melhor sucedido do que 
na fase inicial. O Lobo do 
Norte começou avassalador, 
goleando Sinop (3 a 0) e Po-
coné (4 a 1) e dando indícios 
de que brigaria pela parte de 
cima. Entretanto, as vitórias 
sobre os posteriormente re-
baixados foram as únicas no 
certame, e a equipe está há 
sete partidas sem vencer – in-
cluindo uma sonora goleada 
sofrida – a maior do campeo-
nato – para o União Rondonó-
polis por 7 a 0.

Já o Operário tenta que-
brar um tabu de 19 anos sem 
levantar o caneco. Em 2002, a 
equipe superou na decisão o 
então bicampeão Juventude, 
de Primavera do Leste, seu 12º 
e último título. Vale destacar 
que outra equipe de Várzea 
Grande, com o mesmo nome 
do Chicote da Fronteira (mas 
este tratando-se do Operário 
LTDA) viria a ser campeã em 
2006.

No domingo (25) serão 
três partidas. No Estádio Dito 
Souza, o Ação/Santo Antônio 
encara o União Rondonópo-
lis, às 9h. No mesmo horário, 
Dom Bosco e Cuiabá fazem 

um clássico cuiabano, na 
Arena Pantanal. O Dourado 
ainda tenta levantar a cabeça 
depois da precoce elimina-
ção na Copa do Brasil diante 
do modesto 4 de Julho/PI, na 
semana passada. Para isso, 
aproveitou a semana sem 
jogos oficiais para reforçar o 

MATO-GROSSENSE 2021. As quatro partidas serão realizadas entre sábado e domingo; Nova Mutum sonha com o bi

Cuiabá e Dom Bosco voltam a duelar pelas quartas de final

entrosamento entre os atle-
tas recém-chegados e o téc-
nico Alberto Valentim, que 
dirigiu a equipe em apenas 
uma partida oficial.

À tarde, às 17h, o Luver-
dense recebe o Nova Mutum 
no Estádio Passo das Emas. 
As duas equipes fizeram uma 

das semifinais da edição pas-
sada, cujo confronto foi ven-
cido pelo Azulão da Massa. O 
LEC, aliás, havia superado de 
forma surpreendente o Cuia-
bá nas quartas, nos pênaltis, e 
chegou até com certa moral 
elevada, porém, sucumbiu ao 
então caçula da competição, 

que mais tarde se sagraria 
campeão com duas vitórias 
sobre o União Rondonópolis.

Apesar da humildade 
no discurso, o pensamento 
do Nova Mutum continua 
sendo o bicampeonato. 

A equipe que só terá o 
Campeonato Brasileiro da 

Série D para disputar ainda 
este ano, tenta a façanha de 
levantar o caneco novamen-
te, mantendo os 100% de 
aproveitamento de títulos 
em relação às suas participa-
ções no Estadual. As partidas 
de volta serão disputadas na 
quarta-feira (28).

DA REPORTAGEM

As observações de Mi-
guel Ángel Ramírez prosse-
guirão neste final de semana. 
Já assegurado entre os quatro 
melhores do Gauchão, o Inter 
preservará peças contra o Es-
portivo, de olho na reabilita-
ção pela Libertadores.

Lucas Ribeiro está com 
um edema no joelho esquer-
do e passará por reavaliação 
diária. Cuesta cumprirá sus-
pensão porque foi expulso na 
goleada por 6 a 1 sobre o Ai-
moré. Paolo Guerrero ainda 
procura a melhor forma física 
após longa parada pela cirur-
gia realizada no joelho direito.

Outros nomes também 
serão poupados. O capitão 
Rodrigo Dourado pode dar 
espaço a Rodrigo Lindoso e 
guardar forças para o embate 
com o Deportivo Táchira na 
próxima terça-feira, no Beira-
-Rio.

Reina a expectativa 
quanto aos aproveitamentos 
de Patrick e Yuri Alberto. Pilar 
da equipe na última tempora-
da, o Pantera sequer recebeu 
oportunidade na derrota por 

GAUCHÃO

Inter prepara time 
misto e foca na
Libertadores

2 a 0 para o Always Ready, na 
estreia pela Libertadores.

O atacante, por sua vez, 
acabou preterido por Thiago 
Galhardo, que tinha brilha-
do no último teste antes da 
estreia pela Libertadores, ao 
marcar três na goleada por 6 a 
1 sobre o Aimoré e virado gole-
ador da equipe na temporada 
e do estadual.

No Hernando Siles, Yuri 
entrou na vaga de Palacios no 
intervalo e chegou a acertar o 
travessão. Taison, que chegou 
a Porto Alegre na noite da úl-
tima quinta, já está regulari-
zado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF, mas não 
foi inscrito no Gauchão.

A tendência é que o Inter 
atue com: Marcelo Lomba; Ro-
dinei, Zé Gabriel, Pedro Hen-
rique e Léo Borges; Rodrigo 
Lindoso, Nonato e Praxedes; 
Peglow, Yuri Alberto e Patrick.

A partida contra o Es-
portivo será disputada neste 
sábado, às 20h, no Beira-Rio. 
O Colorado está em segun-
do lugar no Gauchão com 20 
pontos, um atrás do Grêmio. 
A equipe de Bento Gonçalves 
aparece em 10º, com nove.

Miguel Ángel Ramírez irá poupar os principais jogadores 
no sábado 

Foto: RicaRdo duaRte

Foto: divulgação

Foto: Renata HeilboRn

Rogério Ceni conversa com reservas durante atividade

Torcida do Chelsea protesta contra a Superliga em frente 
ao Stamford Bridge

FLAMENGO

Rodrigo Caio não vai a
campo em reapresentação

NATIMORTA

Uefa não punirá clubes
fundadores da Superliga
DA REPORTAGEM

A Uefa não vai punir ne-
nhum dos 12 clubes fundado-
res da Superliga europeia. O 
presidente da entidade, Alex-
sander Ceferin, disse no início 
da semana que o duelo entre 
Real Madrid e Chelsea, pelas 
semis da Champions, corria 
um pequeno risco de não 
acontecer. Mas após reunião 
do comitê executivo nesta 
sexta, essa hipótese foi des-
cartada.

A Superliga foi anuncia-
da no último domingo como 
uma competição que iria 
substituir a Liga dos Campe-
ões. No entanto, por conta da 
repercussão negativa e pro-
testos da mídia, jogadores, 
torcedores e governos, o pro-
jeto acabou ruindo dois dias 
depois do anúncio.

A iniciativa, capitaneada 

DA REPORTAGEM

O elenco do Flamengo 
se reapresentou com uma bai-
xa. O zagueiro Rodrigo Caio, 
com um incômodo muscular, 
não foi a campo e realizou tra-
balhos internos no Ninho do 
Urubu. Ele é dúvida para en-
frentar o Volta Redonda, nes-
te sábado, pelo Campeonato 
Carioca. A última partida do 
zagueiro foi contra a Portu-
guesa, no sábado passado. Na 
ocasião, ele deixou o gramado 
no intervalo, queixando-se de 
dores na coxa. Suspenso, ele 

por Florentino Pérez (presi-
dente do Real Madrid), tinha 
o aval financeiro do banco 
americano JPMorgan, que 
iria investir 3,5 bilhões de eu-
ros na competição. No entan-
to, nesta sexta, a instituição 
financeira pediu desculpas 
por ter apoiado a Superliga

“Nós claramente julga-
mos mal como este negócio 
seria visto pela comunidade 
futebolística em geral e como 
isso poderia impactá-los no 
futuro. Vamos aprender com 
isso”, disse um representante 
do banco citado pela agência 
de notícias Reuters.

Real Madrid, Barcelona, 
Atlético de Madrid, Inter de 
Milão, Juventus, Milan, Tot-
tenham, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United e Arsenal foram os 12 
clubes fundadores da Super-
liga.

desfalcou o Flamengo na vi-
tória sobre o Vélez, na estreia 
pela Libertadores.

O treino desta sexta foi o 
segundo na preparação para 
o duelo com o Volta Redon-
da, que decide o campeão 
da Taça Guanabara. A comis-
são técnica estuda mesclar a 
equipe e poupar alguns titu-
lares na partida - na próxima 
terça, há novo compromisso 
pela Libertadores, contra o 
Unión La Calera, no Maracanã.

Caso Rodrigo Caio não 
jogue, o técnico Rogério Ceni 
tem à disposição Willian Arão, 

Foto: alexandRe vidal

Bruno Viana, Gustavo Hen-
rique e Léo Pereira. Contra o 
Vélez, jogaram Arão e Gustavo 
Henrique. Para ser campeão 
da Taça Guanabara, o Flamen-

go precisa de uma vitória sim-
ples sobre o Volta Redonda. O 
time rubro-negro está em se-
gundo lugar, com 20 pontos, 
um a menos que o Voltaço.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop realiza, neste sába-
do (24), uma ação de Multi-
vacinação, com objetivo de 
atualizar a situação vacinal 
das crianças. Os atendimen-
tos serão das 8h às 17h nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) Sabrina, Palmeiras, Pri-
maveras, São Cristóvão e São 
Francisco, além dos Centros 
Integrados de Atendimento 
(CIA) André Maggi e Jacaran-
dás. Serão ofertadas todas as 
vacinas do calendário nacio-
nal de vacinação, incluindo 
contra Influenza (gripe), des-

Vacinação será feita em 7 pontos da cidade 

Foto: Ilustração

tinada às crianças com ida-
des entre seis meses e meno-
res de seis anos. A Secretaria 
reforça que é fundamental a 
apresentação do cartão de 
vacinação da criança para ve-
rificação dos imunizantes já 
recebidos e quais precisam 
ser atualizados.

O Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) oferece 
atualmente 18 vacinas para 
crianças e adolescentes, en-
tre elas sarampo, febre ama-
rela, rubéola, caxumba, hepa-
tites A e B. Nessas unidades 
não serão realizados outros 
tipos de atendimentos ou va-
cinação contra Covid-19.

Motorista que atropelou empresário
na Estrada de Chapada é indiciado
DA REPORTAGEM

A Delegacia Especiali-
zada em Delitos de Trânsito 
(Deletran) indiciou D.S.G., 25 
anos, motorista do Honda Ci-
vic envolvido na colisão com 
uma moto, na manhã do úl-
timo domingo (18), na MT-251 
(Rodovia Emanuel Pinhei-
ro), estrada que liga Cuiabá 
a Chapada dos Guimarães, 
que culminou na morte do 
empresário Célio Oliveira. Ele 
confessou que estava dirigin-
do o veículo e, conforme uma 
testemunha, estaria com vi-
síveis sinais de embriaguez. 
Com a mudança no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
se condenado, ele será o pri-
meiro a ter que cumprir toda 
a pena atrás das grades.

O titular da Deletran, 
Christian Cabral, afirmou 
que o condutor do veículo 
trabalha como motoboy e 
foi ouvido na quinta (22). “Ele 
confessou que estava na di-
reção do veículo e que fora-
giu do local”.

“Uma testemunha foi 
ouvida em Lucas do Rio Ver-
de, através de carta precató-
ria. Esta pessoa teve contato 
com o acusado logo após 
o acidente e disse que ele 
estava em visível estado de 
embriaguez. Em razão des-
tes fatos, nós decidimos por 
indiciá-lo”, acrescentou o de-
legado.

D.S.G. responderá pelos 
crimes de homicídio culpo-
so, fuga de local, omissão de 
socorro e também pela em-
briaguez ao volante. “Ele fi-
cará sujeito a pena de cinco a 
oito anos de reclusão e será o 

primeiro a se sujeitar ao novo 
rito do Código de Trânsito 
Brasileiro, com as mudanças 
implementadas no início do 
mês. Com as novas regras, 
ele terá que cumprir, ao fi-
nal do processo, toda a pena 

Foto: reprodução

Motorista do Civic fugiu do local 

ESTARIA EMBRIAGADO. Homem, que conduzia Honda Civic e atingiu motociclista, terá que cumprir toda a
pena preso

DA REPORTAGEM

Neste sábado (24), a Se-
cretaria de Saúde de Nova 
Mutum realiza a 5º edição 
do “drive thru”. Nesta etapa, 
idosos de 66 anos receberão 
a primeira dose da vacina 
Coronavac do laboratório Bu-
tantan. 

Serão 385 doses dispo-
níveis com início às 6h, no 
estacionamento da Prefeitu-
ra, com entrada pela Avenida 
Mutum e saída pela Avenida 
Arapongas.

“Pedimos para aquele 
idoso que ainda não realizou 
seu cadastro em sua Unidade 
de Saúde ir o quanto antes 
para atualizar seus dados. 

É necessário que duran-
te a vacinação apresente os 
documentos pessoais, cartão 
SUS e também a carteira de 
vacina”, disse Juliana Manfroi, 
Enfermeira e Coordenadora 

DA REPORTAGEM

As inscrições para a 7ª 
edição da Olimpíada de Lín-
gua Portuguesa 2021 foram 
prorrogadas até o dia 10 de 
maio. 

A competição vai pre-
miar as produções de textos 
de estudantes do 5º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e do 
1º ao 3º ano do Ensino Médio. 
Além disso, professores e tur-
mas poderão concorrer com 
o relato de prática.

Podem se inscrever os 
professores que dão aulas 

Imunização será feita no sistema “drive thru” 

SINOP

Secretaria de Saúde faz 
neste sábado ação de
multivacinação

NOVA MUTUM

Doses de vacinas serão aplicadas 
para atender grupos prioritários

ATÉ 10 DE MAIO

Prorrogadas as inscrições para
Olimpíada de Língua Portuguesa

Foto: VInIcIus FantInel

da Vigilância Epidemiológica.
Para aquele idoso que 

não tem veículo para partici-
par do “Drive Thru” a Secre-
taria de Saúde informa que 
algumas unidades farão a 
imunização, sendo: Central 
de Vacinas, localizada na Ave-
nida dos Pavões, Residencial 
dos Ipês, com 30 doses; PSF 

para alunos de escolas públi-
cas. As categorias são: Poema 
(5º ano do Ensino Funda-
mental); Memórias literárias 
(6º e 7º ano do Ensino Fun-
damental); Crônica (8º e 9º 
ano do Ensino Fundamental); 
Documentário (1º e 2º ano 
do Ensino Médio); e Artigo 
de opinião (3º ano do Ensino 
Médio).

Após a inscrição, os pro-
fessores têm que fazer as ofi-
cinas, usando os cadernos de 
gênero textuais disponibiliza-
dos no site da Olimpíada de 
Língua Portuguesa 2021, re-

Jardim Primavera, com 10 
doses e PSF Flor do Cerrado, 
com 10 doses das 7h às 12h.

Além da primeira dose, 
os idosos imunizados nos 
dias 27 de março e 1º de abril, 
devem tomar a segunda 
dose, também pelo sistema 
“Drive Thru”, o horário para a 
segunda dose começará às 

gistrar as atividades e depois 
fazer um relato de prática 
contando como foi o trabalho 
desenvolvido com as turmas. 
Após essas etapas, também 
devem, com os estudantes, 
escolher algumas produções 
textuais ou audiovisuais.

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc-MT) re-
força que os professores da 
rede estadual que se inscre-
verem na competição vão 
participar de um projeto for-
mativo e orientativo com o 
objetivo de colaborar com a 
execução das oficinas. 

8h da manhã.
A Secretaria de Saú-

de enfatiza sobre quem não 
deve tomar a vacina. “Pesso-
as que tiveram covid nos úl-
timos 30 dias, e aquelas que 
apresentam alguma comor-
bidade precisam apresentar 
restrições médicas”, finalizou 
Juliana.

Esse percurso formativo 
e de aplicação das oficinas 
será certificado pela Seduc.

Os professores e as tur-
mas, assim como as escolas, 
que forem selecionados na 
Etapa Nacional da Olimpíada 
de Língua Portuguesa rece-
berão os seguintes prêmios: 
- Professor(a): certificado 
de vencedor(a), notebook e 
mouse; - Estudante: certifica-
do de vencedor(a) e tablet; - 
Escola: placa de homenagem 
e acervo para a biblioteca es-
colar, definido pela organiza-
ção do concurso.

pelo qual for condenado, en-
carcerado”, disse o delegado.

Agora, o delegado 
aguarda apenas o lado da 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) para fechar 
o inquérito. “Com ele, pode-

remos determinar a veloci-
dade de ambos os veículos 
no momento da colisão”.

As investigações indi-
caram que o ponto de coli-
são entre os veículos ocorreu 
próximo ao acostamento da 

faixa de direção em que a 
motocicleta trafegava. Os da-
nos sofridos pela motocicleta 
indicam que a vítima pilota-
va o veículo em alta velocida-
de no momento do acidente.

O condutor do Hon-

da Civic fugiu do local logo 
após os fatos, não prestan-
do socorro à vítima. Desde o 
acidente, a equipe da Dele-
tran realizou diligências para 
localizar o suspeito, que foi 
identificado no mesmo dia.
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Documentário reúne artistas
da cultura mato-grossense
DA REPORTAGEM

A cantora e com-
positora Vera Capilé 
comemora 60 anos de 
carreira neste ano. Na-
tural de Dourados/MS, 
a artista é dona de um 
carisma peculiar. Seu 
dom artístico é sem-
pre ressaltado. Ela co-
meçou a cantar ainda 
menina e com seu ta-
lento, conquistou lugar 
especial entre os notá-
veis da cultura mato-
-grossense.

Para homenageá-
-la, a produtora cultu-
ral Tatiana Horevicht 
inscreveu o projeto 

“Homenagem à Vera 
Capilé” no Edital Cone-
xão Mestres da Cultu-
ra – Marília Beatriz de 
Figueiredo Leite, rea-
lizado pela Secretaria 
de Estado de Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel-
-MT).

O projeto contem-
pla um documentário 
dirigido pela filha da 
artista, Juliana Capilé. 
O filme “interage” com 
outros dois produtos: 
um livro, organizado 
pelo historiador Luiz 
Gustavo Lima e uma 
coletânea em CD, com 
clássicos da carreira da 
artista.

Cantora Deize Águena sendo entrevistada pela equipe de produção

Vera Capilé (ao centro) em dia de gravação do documentário

DEDICADO A VERA CAPILÉ . Lançamento de documentário, livro e CD está previsto para abril
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

“É uma honra fazer 
um filme sobre minha 
mãe. O lado mãe eu 
já conhecia, claro. Mas 
foi muito emocionante 
ouvir o que as pessoas 
têm a dizer sobre ela, 
o quanto ela é ama-
da, como se tornou 
referência para outros 
artistas e de como 
os amigos têm tanto 
apreço por uma pes-
soa que consideram 
generosa e solidária”, 
diz Juliana.

Ela conta que o do-
cumentário - chamado 
“Filhote desse lugar” - 
está recheado de con-
tribuições especiais, de 
amigos que se torna-
ram parceiros musicais 
e vice-versa. Entre os 
quais, estão Habel Dy 
Anjos, Dona Domingas, 
Deize Águena, Vitória 
Basaia, Júlio César Car-
valho, Glória Albues, 
Ivens Scaff, Lúcia Pal-
ma e Jaime Okamura. 
O documentário conta 

também com relato do 
professor Waldir Ber-
túlio, companheiro de 
Vera Capilé. “A gente já 
tinha ouvido um mon-
te de histórias sobre 
ela, essas várias visões 
que as pessoas tinham 
nos mostrado. E quan-
do a gente viu aque-
la pessoa despojada, 
desapegada de qual-
quer vaidade, a gente 
entendeu ainda mais 
de onde vem tanto ca-
rinho e admiração por 

esta mulher”, diz Julia-
na.

A conversa reser-
vada a Vera foi deixada 
para o último dia de fil-
magem, no quintal da 
casa dela, uma cháca-
ra, rodeada de verde. 
Ela estava bastante à 
vontade, com os pés 
no chão e o violão a ti-
racolo. O lançamento 
do documentário, as-
sim como dos outros 
dois produtos, está 
previsto para abril.
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