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Áreas da Amazônia em
MT já ‘desapareceram’
Áreas na borda sul da Amazônia em Mato Grosso já estão em
colapso e não conseguem mais se recuperar. O monitoramento
é feito há mais de duas décadas pela Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), em parceria com a Universidade de Leeds,

da Inglaterra, em 60 parcelas de terra de um hectare cada. Aproximadamente 10% dessas unidades, que correspondem a seis campos
de futebol (6 mil hectares), já desapareceram. Desmatamento bateu
recorde em 2020. 1B

Covid-19

Infecções nas cadeias saltam 3.000%
Drama de
Novo e o pop
sem fronteiras
3C

Lado nobre
de Rodrigo
Lombardi 8 9
E

Nos últimos 6 meses, casos confirmados de coronavírus (covid-19) no sistema
penitenciário de Mato Grosso aumentaram mais de 3.000%, em se tratando
de servidores e recuperandos infectados. Apesar do número de confirmações
ser menor entre os policiais penais, os casos de óbitos em decorrência da doença são maiores nesse público. Penitenciária Central do Estado (PCE) é a que
concentra o maior registro dentre as unidades locais. 4B

Em 2021

‘Vaquinhas de presépio’

Empreender

Bancada vê desrespeito
em crítica de Emanuel

Após um período difícil para muitos
setores, empreender em 2021 torna-se
um desafio maior. Para tirar o sonho do
papel, o importante é não desanimar.
O Sebrae disponibiliza uma lista com
mais de 400 segmentos 4A

As críticas do prefeito Emanuel
Pinheiro (MDB) aos deputados estaduais do seu partido que votaram
a favor da mudança de VLT para o
Bus Rapid Transit (BRT) não agradaram muito os deputados estaduais,
que consideraram a fala do gestor
desrespeitosa. 8A

está mais difícil

No Congresso

Medeiros quer CPI sobre troca para o BRT
Página

7B

No Morumbi
mbi

7B

Pressionado,
onado,
ulo
São Paulo
encara Santos
TEMPO
O
Fonte: INMET

CUIABÁ

39°C

27°C

CLASSIFICADOS
65 3612-6307
classificados@gazetadigital.com.br

VÁRZEA GRANDE

10A

Contra Ceará

João Vieira

7B

No Beira-Rio

Flamengo busca
vitória para se
manter na briga

Embalado, Inter
tenta encostar
no líder

34°C

RONDONÓPOLIS

ASSINATURA
65 3612-6127
assinantes@gazetadigital.com.br

26°C

ATENDIMENTO AO ASSINANTE
65 3612-6331 / 3612-6329
CHAME A GAZETA

65 9987-2106

8B

Jogos Olímpicos

Felipe Lima de
olho em vaga
de Tóquio
34°C

24°C

Editorial
Só a vacina salva
2A

2A

Opinião

Cuiabá, Domingo, 10 de Janeiro de 2021

Dejamil

EDITORIAL

CHARGE DO

Só a vacina salva

N

por mais cruel que seja, que apenas a
o distópico ano de 2020, as
incompetência administrativa seja a
diferenças ideológicas se
responsável pelo injustificável atraso,
acentuaram no Brasil, separando
que incluiu uma lambança notável
as pessoas de acordo com a visão que
até com a compra de seringas.Se uma
cada grupo tinha da pandemia. Desde o
parcela da população brasileira já
início, houve quem escolhesse culpar os
decidiu que não irá se vacinar, trata-se
chineses pela disseminação do vírus e
de decisões individuais, sobre as quais
assim continuou, chegando até a questão
não há muito o que fazer.
mais urgente da atualidade: a vacinação.
Mas é obrigação do governo federal
Dentro do cenário fantasioso que
disponibilizar no ritmo correto as
convenceu muita gente, receber a dose da
doses e definir de que forma isso será
farmacêutica chinesa Sinovac - fabricada
feito. Quem não quiser se imunizar,
em parceria com o Instituto Butantan
não é obrigado. Falta a clareza de que
no Brasil - era é um risco não apenas
vencer a covid-19 é nossa prioridade
para a saúde. Falava-se na inoculação do
zero. Reduzir as contaminações
‘vírus comunista’ e de seus efeitos
e mortes significa fôlego
bizarros, potencializados pelo
para os leitos públicos nos
presidente da República, que disse
hospitais, mostra que
que as pessoas poderiam
poderemos aos poucos
virar jacarés (nunca se sabe
retomar a vida normal,
quando ele fala sério ou
Ao redor do
fazendo a economia
não). Mas, enfim, após toda
mundo, milhões de se movimentar como
a etapa necessária de testes,
pessoas em mais
antes. Não há batalha
eis que a tal vacina da China
entre saúde e economia.
se mostra perfeitamente
de 50 países já
Ambas estão ligadas, se
eficaz e pronta para ser
estão imunizadas
complementam.
distribuída no país.
com a primeira
Mas para que uma
O Butantan solicitou
cidade, um estado e
urgência na liberação
dose
um país consiga deixar
pela Anvisa para iniciar
a crise sanitária e
a vacinação ‘para ontem’,
econômica para trás,
como era para estar
são necessárias medidas coletivas para
acontecendo. Ao redor do mundo,
estancar a evolução desse vírus maligno.
milhões de pessoas em mais de 50
O principal desejo para 2021 é de que
países já estão imunizadas com a
o radicalismo e os comportamentos
primeira dose e não houve sequer um
surreais sejam vencidos por uma
caso de reação adversa grave até então.
conscientização geral de que nosso
Não há lógica o Brasil, a segunda nação
bem-estar só será restabelecido quando
onde mais de registraram mortes pelo
a população estiver protegida dessa
coronavírus, estar atrás neste processo.
doença mortal. E que espalha medo,
Não tem cabimento imaginar que
causa tragédias familiares, desemprego
inexiste ainda um cronograma definido
e desesperança. O inimigo de todos
para imunização - mais absurdo ainda
é apenas um! Pense nisso antes de
é pensar que seja por algum motivo
embarcar em teorias furadas por aí.
ideológico. É mais realista arriscar,
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Você acredita que o prefeito Emanuel
Pinheiro fará um segundo mandato
melhor do que primeiro?

41%

Sim, acho que o
prefeito vai avançar em
algumas áreas como a
saúde

52%

Não, acredito que deve
continuar a mesma
situação e sem
avanços

SAULO GOUVEIA

Quebrei e agora?

é consultor financeiro e organizacional
e escreve neste espaço aos domingos.
E-mail: saulo@saulogouveia.com.br e
site www.saulogouveia.com.br

E

le estava com 55 anos e sempre
de manter a inflação baixa, os Reis da
trabalhou em grandes empresas,
ilusão, gastam mais do que ganham.
com salários bem polpudos. De
Ainda bem que está iniciando o cadastro
repente, ficou desempregado e descobriu
positivo no Brasil, que poderá calcular
duas situações sérias, a primeira era
a capacidade de endividamento de cada
que o mercado o estava trocando por
consumidor. Naturalmente, as pessoas
pessoas mais novas dispostas a trabalhar
terão de reconhecer as vantagens
várias horas por dia. A segunda, é
de participar, pois, terão de
que tudo que acumulou de bens
autorizar os bancos, varejistas e
no período não gerava lucro, pelo
companhias de serviço público
contrário tirava dinheiro do
incluir seus nomes e
seu bolso, pois, precisava
informações.
trabalhar para sustentar
As vantagens para
Estamos vivendo
seu patrimônio. Desde uma
os bons pagadores
o momento que
lancha até uma casa de
cadastrados serão
precisamos
veraneio. Tudo precisava de
acesso a condições
manutenção mensal.
melhores que a média,
de regras que
Ficou desolado, e mais,
taxas de juro mais
beneficiem aqueles baixas. Até porque,
sem condições de manter
o padrão de vida da família
este é um momento em
que escolhem ser
acostumada com hábitos de
que o endividamento
previdentes e
alto custo, e nem manter os
das famílias brasileiras
gastam menos do
filhos na faculdade. Tentou
atingiu o recorde de
abrir uma empresa, vendeu
44% da renda anual,
que ganham
um apartamento, investiu
e precisamos avaliar
tudo e em menos de um
melhor o consumismo
ano já estava quebradinho.
exagerado e o crediário
Sem poder pagar as dívidas, viu seu nome
precisa crescer com responsabilidade.
parar na lista de inadimplentes, e a vida
O Rei da ilusão já renegociou a dívida,
virou um inferno. Com o nome sujo não
fizemos um plano de recuperação
conseguia nem parcelar os estudos dos
e mudança do perfil do patrimônio,
filhos.
trocando os atuais por outros que geram
Este caso real não é privilégio do REI
renda, como aluguel e dividendos. Já está
DA ILUSÃO, existem muitas pessoas
conseguindo respirar e repensar posturas
anestesiadas que não conseguem
e hábitos.
entender a necessidade de investir
Estamos vivendo a era da
parte de sua renda para gerar uma
responsabilidade, que chega junto da
renda futura. São anos de martírio e
liberdade. Estamos vivendo o momento
dificuldades que parecem intermináveis.
que precisamos de regras que beneficiem
Ainda mais, com as bolhas de créditos
aqueles que escolhem ser previdentes
geradas pelo governo, que busca
e gastam menos do que ganham. Pense
aumentar o consumo, na tentativa errada
nisso, mas pense agora!
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O prefeito pelo menos
será mais
transparentes porque a
oposição começa forte

GONÇALO ANTUNES
DE BARROS NETO

Um esverdear...

tem formação em Filosofia e Direito, é autor
da página Bedelho. Filosófico do Facebook e
Instagram e escreve aos domingos em A Gazeta
(e-mail: antunesdebarros@hotmail.com).

A

ecologia e sua dimensão para
Estado Socioambiental de Direito, a par da
além do direito infraconstitucional
primazia da dignidade da pessoa humana,
têm despertado cada vez mais o
não é o exclusivo princípio a fundamentar e
interesse dos operadores do Direito. Com
impor tarefas à comunidade estatal.
a autonomia característica dos diversos
O meio ambiente cruza, em algum ponto
ramos jurídicos, o Direito Ambiental
sensível, com as decisões em políticas
tem se tornado disciplina obrigatória
públicas, notadamente na obrigação de
nas universidades, tendo como
observância do desenvolvimento
consequência um maior espaço
sustentável. Crescimento econômico
crítico, além da garantia de proteção
e perspectiva tecnológica estão
da fauna e flora.
em aparente conflito
No campo constitucional
dialético com a preservação
não é diferente. Na
ambiental. Somente
O meio ambiente
expressão cunhada pelo
aparente. A origem, o
cruza, em
professor da Universidade
ponto de partida de
algum ponto
de Lisboa, Vasco Pereira da
qualquer política pública é a
Silva, se pode falar de um
observância dos predicados
sensível, com
“esverdear” da Teoria da
ambientais, sem o qual
as decisões em
Constituição e do Direito
carece de legitimidade
Constitucional, bem como
jurídica.
políticas públicas,
da ordem jurídica como
Carla Amado Gomes,
notadamente
um todo.
expoente do pensamento
na obrigação de
A dignidade da pessoa
lusitano em matéria
humana, como princípio
ambiental, lembra que “o
observância do
vetor dos demais direitos
Direito do Ambiente nasce
desenvolvimento
fundamentais, dentre
como um Direito contra,
sustentável
eles o direito a um
mas tem crescido como um
ambiente equilibrado e
direito de reconciliação (ou
sadio, apresenta-se como
da reconciliação possível)
propulsor de obrigações,
entre o Homem e o meio,
como dever de ação quanto de um não
no que traduz uma tentativa de sustar
fazer, assumidas pelo Estado. Passou por
a degradação do estado dos recursos
estágios de densidade e reconhecimento
sem com isso pôr em causa o modelo de
na ordem jurídica mundial, restando
desenvolvimento socioeconômico que
consagrada no constitucionalismo
sustenta a civilização ocidental”.
contemporâneo. Para além de ser um valor
A natureza é sempre assim, causa e
constitucional, configura-se como sendo,
efeito, se avançarmos sobre ela, nos devolve
sem descuidar da importância da proteção
a ganância com terremotos, tempestades,
à vida, o princípio de maior hierarquia da
secas e enchentes. O melhor a fazer é saber
CFB/88, assim como no plano normativo de
conviver, dosar a vaidade, crescer com
países que a reconheceram.
consciência.
Contudo, vale reconhecer que num
É por aí...
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Aparte

Do outro lado

Jogo duro
O prefeito Emanuel Pinheiro
(MDB) deu a cartada decisiva em
sua guerra particular contra a troca
do sistema de transporte em
Cuiabá para o Bus Rapid Transit
(BRT) - como quer o governo do
Estado. O gestor anunciou a
entrega de 111 novos ônibus, sendo
o
90 com ar-condicionado, até maio
Dejamil
deste ano.
A medida afronta a notificação do governador Mauro Mendes (DEM) que solicitou que
Emanuel suspendesse a renovação da frota para que o BRT pudesse ser implantado. “Não
vamos atender isso e está decidido”, disse Emanuel, endurecendo o jogo contra Mendes.

Avanço

Apoio

Enquanto em Mato Grosso o projeto do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é enterrado,
em Curitiba a prefeitura e o governo do estado
formam um grupo técnico para viabilizar o
sistema de transporte sobre trilhos na região
metropolitana.
Após reunião entre o prefeito eleito da
capital, Rafael Greca e o governador Ratinho
Júnior, a sinalização é de que Curitiba e
municípios do entorno passarão a contar com
o VLT ou com o Veículo Leve sobre Pneus
(VLP). O atual sistema de corredores de ônibus
já não atende à demanda da população local.

O deputado federal Dr. Leonardo (SD)
publicou em seus stories do Instagram
um post em que parabeniza os policiais
que mataram assaltantes durante um
furto em Várzea Grande, na madrugada
de terça-feira (5), informa a coluna Fogo
Cruzado, do portal Gazeta Digital.
Na ação policial, três bandidos foram
mortos em uma loja na avenida Couto
Magalhães. ‘A Polícia Militar cumpriu
exemplarmente seu dever ao proteger a
propriedade do cidadão honesto’,
escreveu o parlamentar.

3A

João Vieira

Entre os parlamentares federais
que foram convidados para o encontro
com o candidato à presidência da
Câmara Federal Arthur Lira (PP), na
última sexta-feira (8), estava
Emanuelzinho (PTB). O deputado
pertence a um partido que já definiu o
apoio a Lira para a presidência da
Casa, porém o filho do prefeito
Emanuel Pinheiro (MDB) não pretende
seguir a orientação da sigla.
A tendência, assumida por ele
mesmo, é de votar em Baleia Rossi
(MDB), candidato que se ‘opõe’ ao
presidente Jair Bolsonaro. O apoio de
Emanuelzinho a Baleia favoreceria o
pai na disputa pelo controle do MDB
na Capital.

Pressão rotineira
Tem sido rotineira, a cada início de ano, a possibilidade de deflagração de greve
pelos servidores estaduais em razão da Revisão Geral Anual (RGA). E não será
diferente este ano, já que o Fórum Sindical cobra o pagamento integral da RGA de
2020, algo que está fora de cogitação por parte da fazenda estadual.
Em 2021, o executivo conseguirá quitar 2% da RGA relativa a 2018, que já está
incluída no orçamento. Mas essa medida está longe de agradar aos servidores, que
exigem a quitação total da obrigação. O governo reitera que, por conta da lei federal
173/2020, está impedido de conceder qualquer tipo de reajuste ao funcionalismo
público até dezembro de 2021.

Não nego nem
rejeito apoio
de ninguém
Arthur Lira (PP), candidato à presidência
da Câmara Federal, apoiado por Bolsonaro.
João Vieira

LUIZ HENRIQUE LIMA

Contradição
mortal

C

é professor e autor do e-book
Aborto ou Vida? Reflexões não
dogmáticas

um pequenino ser humano em
omo é possível que uma pessoa
que se posiciona contra a
desenvolvimento seja descartado
tortura e a pena de morte
como coisa indesejável, incômoda e
apoie uma legislação que condena ao
defeituosa?
sofrimento e à morte milhares de seres
Como é possível que gente
humanos inocentes de qualquer crime?
ilustrada continue a propagar números
Como é possível que alguém que
estapafúrdios e inflados de mortes
defende os direitos humanos negue
de gestantes decorrentes de abortos
o direito à vida a milhares de seres
clandestinos em frontal incongruência
humanos?
com as fidedignas e minuciosas
Como é possível que organizações
estatísticas de registros de óbitos do
que defendem os setores mais frágeis
Sistema Único de Saúde - SUS?
e oprimidos da sociedade celebrem a
Como é possível que movimentos que
legalização da morte daqueles que são os
defendem o meio ambiente admitam
mais indefesos entre os humanos?
que aos embriões e fetos humanos
Infelizmente, inacreditavelmente, isso
não seja concedida a mesma
ocorre, como vimos em inúmeras
proteção que a legislação
manifestações acerca da recente
brasileira acertadamente, em
aprovação na Argentina de legislação
especial a Lei 9.605/1998,
que autoriza o abortamento
assegura aos ovos de
de humanos até a décima
tartarugas, às mudas
quarta semana de gestação.
de bromélias e às
Quanto a mim,
Procuro, mas não
demais formas de vida
não tenho dúvidas. da fauna e da flora?
encontro explicação racional,
lógica, ética ou científica
Como é possível
A legislação
para tamanha contradição.
que tantas vozes
pró-aborto é
Como é possível que
inteligentes e vibrantes
um retrocesso
intelectuais e lideranças
em tantos importantes
que se autoconsideram
debates públicos
civilizatório
progressistas sejam portasilenciem diante dessa
vozes entusiasmados de
mortal contradição?
procedimentos que mal
O que explica a sua
dissimuladamente estimulam a prática
omissão? Indiferença? Comodismo?
da eugenia, com a eliminação de bebês
Receio de serem confundidas com
portadores de síndrome de Down e
extremistas religiosos ou oportunistas
outras patologias detectáveis em exames
políticos que, por diferentes motivos,
intrauterinos nas primeiras semanas de
também se opõem à ampliação das
gestação?
hipóteses de abortamento legal? Temor
Como é possível que pessoas que
de perder prestígio ou de ser hostilizado
proclamam o seu respeito à ciência, à
em certos círculos tão arrogantes quanto
cultura e à razão ignorem a evolução da
intolerantes?
medicina que confirma o início da vida
Quanto a mim, não tenho dúvidas. A
desde a fecundação?
legislação pró-aborto é um retrocesso
Como é possível ignorar que na
civilizatório. Sua defesa por lideranças
décima quarta semana de gestação o
humanistas/progressistas é uma
nascituro já tem atividade cerebral,
contradição mortal com os valores e
coração, movimentos, respiração, rosto e
princípios com que elas mesmas se
todos os seus órgãos formados?
definem e um erro histórico do qual um
Como é possível aceitar que
dia se arrependerão.

Peça de
retórica

A

LOUREMBERGUE
ALVES
é professor universitário
e analista político

coisas despertam, teses são derrubadas
s lições de Górgias ainda são
bastante atuais. Seguidas, e tão
ou reforçadas, e isto realça a pluralidade
bem seguidas tanto no campo
em uma estrutura sólida de liberdade, pois
jurídico quanto no político, ainda que
é esta, não a violência, a argamassa onde
muitos dos atores de cada um dos ditos
se assenta os tijolinhos da democracia.
campos, sequer, tenham ouvido falar dele,
Assentados sempre de acordo com o
nem tivesse contato com suas referidas
esquadro, prumo e o nível. Ou seja, não se
recomendações. Não as conhecem,
tem democracia sem o respeito às regras, as
tampouco nada ouviram a seu respeito.
normas e as leis.
Mesmo assim, sem os saberem, reproduzem
Daí a necessidade premente da defesa
as táticas do velho mestre dos atenienses.
do estatuto do Estado e da preservação
Górgias era um jogador. Jogava com as
das instituições. A depredação destas e
palavras e ideias, sem ser o seu inventor.
o rasgar daquela são agressões ao país, a
O tal jogo, acredita-se, foi criação de
Nação e ao povo. Comete, portanto, crimes
Heráclito, e este, contudo, foi esquecido,
o governante que incita, instiga parte da
assim como ignorado o que dissera,
população contra o patrimônio público,
tão logo se adotou o vale tudo,
a exemplo do que fizera o atual
gorgiano, com o sentido deixado
presidente estadunidense que, em
de lado, e o discurso distanciado
discurso, estimulou parte de seus
das realidades. Prevaleceu, assim,
apoiadores a invadir o Congresso
o malabarismo de palavras
Nacional. Ainda mais,
e a manipulação dos fatos,
valendo-se de mentiras e
como se estes pudessem
de acusações sem provas,
Em um debate
ser mudados de acordo com
com o fim de impedir que os
ou discussão,
as conveniências. Não só
congressistas cumprissem
governantes, mas um sem
o que deveriam cumprir,
‘o conflito é de
número de populares que,
pois se trata de um ritual
palavras, com
por força das redes sociais,
eleitoral.
passaram a falar de um tudo
Curiosamente, até para
palavras’, jamais
e opinar sobre qualquer
não dizer aqui um palavrão,
confundido com
coisa, sem ao menos ter lido
há quem vem a público para
fontes confiáveis e escutado
elogiar o condenável, com
devastação e
opiniões de especialistas.
frases surradas: “cidadão de
ataques pessoais
Vivem-se sob o signo do
bem”, “povo na rua”. Deus
lysenkoismo, recusam-se o
do céu! Cidadão, povo!
contraponto, e, desse modo,
Desde quando “cidadão de
rejeitam o papel do sábio: “ao ser escudado
bem” depreda o patrimônio público? Desde
num saber que o excede, não joga, escuta”,
quando “cidadão de bem” tenta impedir
até porque “o jogador exerce o que faz,
que o legal e o moral sejam cumpridos?
aparece no que faz”. Ao rejeitarem tal regra
“Povo na rua”, sem a presença da sua quase
basilar, abominam o diálogo, e transforma
totalidade? Igual lenga-lenga do político que
o debate ou a discussão em uma briga de
se gaba de ter o povo a seu favor, mesmo
rua, deles contra os outros, os quais sempre
que sua vitória eleitoral tenha se dado com
chamados de esquerdopata e comunistas,
ou menos de um terço do eleitorado. Não se
mesmo que venham a desconhecer
assuste amigo (a) leitor (a), com a presença
completamente os sentidos destes termos.
frequente do “povo” nas falações e nos
E pior ainda: em um debate ou discussão, ‘o
discursos. “Povo” tão somente como peça
conflito é de palavras, com palavras’, jamais
de retórica. Velha e surrada lição gorgiana,
confundido com devastação e ataques
sem quaisquer bases nas realidades. É isto.
pessoais. Além do mais é num diálogo,
Obs.: Tenham todos, caros (as) leitores
num debate, que brotam os conceitos,
(as), um grande e abençoado 2021.

Aponte o celular
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Empreendedorismo

Desafios são ainda maiores
Sebrae disponibiliza lista de segmentos e destaca os ligados à saúde e estética como de alto potencial

Chico Ferreira

Casal Leandro e Silvania Esquivel abriu a primeira unidade da Cuidare em Cuiabá

Karina Arruda

Redação
karina@gazetadigital.com.br

Após um período difícil para
muitos setores, empreender
em 2021 torna-se um desafio
maior para algumas pessoas.
Para tirar o sonho do papel, o
importante é não se desanimar.
Como forma de auxiliar os que
almejam empreender, o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
disponibiliza uma lista com
mais de 400 segmentos, entre

os quais se destacam estabelecimentos ligados à saúde e
estética com alto potencial de
crescimento neste novo ano.
No portal do Sebrae, entre
os 26 negócios mais pesquisados estão distribuidora de
bebidas, pet shop, escritório
de consultoria, frete e transporte de pequenas cargas, loja
de produtos naturais, centro
de estética, loja de cosméticos
e perfumaria, hamburgueria,
produção de alimentos congelados, padaria e fornecedor
de refeições em marmita.

Otmar Oliveira

Para Menegatti, do Sebrae/MT, é preciso conhecer o negócio e usar vários canais

Na visão de Diego Menegatti, consultor de Relacionamento
com o Cliente do Sebrae/MT, há
setores em franco crescimento
que vão continuar se destacando em 2021. “Em especial o de
tecnologia, que são os responsáveis em encontrar uma forma
de entregar um produto ou serviço para o novo normal em que
vivemos. Negócios que utilizem
tecnologia, como os setores de
games, entretenimento virtual,
aplicativos, gadget, serviços e
comércio on-line de forma nichada”, comenta.

Ele ainda elenca setores ligados aos cuidados com a saúde e
bem-estar, como produtos sustentáveis e naturais, alimentação na modalidade stop and go,
delivery e cuidados com pets.
Na área de serviço, aqueles que
democratizam o consumo, como
locadoras de veículos e bens.
“Independente do negócio
que vai abrir, é preciso conhecê-lo e usar a integração de canais. O seu negócio ainda pode
ser tradicional e estar conectado. Na minha visão, aí está o diferencial ao pensar em um novo

Franquias continuam mais buscadas
Da Redação

Dos negócios potenciais para se investir em
2021, as franquias continuam entre as mais buscadas. Apesar das adversidades, no 3º trimestre
de 2020 o mercado de
franquias teve expansão
de 0,9% perante 2019.
Já o faturamento total
encolheu 6,9%, para R$
43,9 bilhões, de acordo
com a Associação Brasileira de Franchising
(ABF). Porém, alguns
segmentos cresceram,
como Casa e Construção
(32,9%), Comunicação,
Informática e Eletrônicos (4,5%) e Saúde, Beleza e Bem Estar (9,9%).
O segmento de saúde
é um dos mais promissores para os próximos
anos e acabou atraindo o casal de bancários
Leandro Eliarkim e Silvania Esquivel Ventura.
Eles abriram a primeira
unidade da Cuidare, empresa focada no cuidado à pessoa, há cerca de
dois meses em Cuiabá.
Eliarkim estuda o segmento e acompanha seu
crescimento há mais de

7 anos e diz que o potencial é imenso devido
ao envelhecimento da
população.
Tão otimista está a
rede com o mercado
local, que estima retorno do investimento em
apenas 6 meses, metade do período normal
(um ano). “Nossa perspectiva é de uma maturação rápida. Em 2020,
em meio à pandemia, a
rede cresceu acima da
média. E com a franquia
não estamos começando
do zero, sem referência.
A franquia facilita mais
da metade do caminho”,
avalia o empresário.
Empresas voltadas à
entrega de alimentação
também estão entre as
mais atrativas para os
novos empreendedores. A microfranquia de
aplicativo de delivery
RapidãoApp, presente
em 22 estados, inclusive Mato Grosso, atingiu
crescimento de 315% no
faturamento em 2020,
enquanto os pedidos
saltaram 282%.
“Acreditamos que
o mercado continuará em ascensão, justa-

negócio: empresas que consigam ser multicanais, ágeis,
focadas na venda e pós-venda
de produtos e serviços, agregando o digital como canal de
interação, prospecção, venda e
educação do consumidor”.
Ainda conforme o consultor,
um dos passos mais importantes é conhecer bem o público
-alvo, suas dores, gostos, interesses e hábitos de consumo.
“Porque o relacionamento com
o cliente é tudo, afinal são eles
que vão consumir os produtos
e serviços”.

Comunicação com
os clientes é vital
Da Redação

Assessoria

Leone Schultz, do RapidãoApp, presente em 22 estados

mente porque os consumidores que antes
demonstravam resistência a utilizar o app
agora o fazem de forma
rotineira. A tendência é
aproveitar esse momento do consumidor para
oferecer não apenas

produtos, mas também
serviços. Um dos maiores desafios é melhorar
cada vez mais a experiência do usuário, a fim
de corresponder às suas
expectativas”, analisa
Leone Schultz, CEO do
RapidãoApp. (KA)

Para abrir um negócio,
independentemente do
setor, há algumas características a se considerar
desde o início do planejamento. Os meios de
comunicação utilizados
para se comunicar com o
cliente estão entre os mais
importantes. Ter presença na internet, além dos
meios tradicionais, é hoje
uma exigência.
“Nas redes sociais, as
campanhas podem ser nichadas a um custo menor,
além de usar ferramentas
gratuitas para gestão de
clientes e programação
de campanhas. O Google
não pode ficar de fora, já
que, em média, 40% das
pesquisas on-line são feitas a partir da plataforma de pesquisas”, afirma
Diego Menegatti.
Também é permitido - e
até recomendável -stalkear
o concorrente e ficar por
dentro do que ele posta
para aprender a usar as ferramentas da melhor forma
possível. “Outro ponto de
atenção é o financeiro. Ao

iniciar um novo negócio,
desenhe cenários possíveis
de faturamento e despesas e analise a necessidade de capital de giro para
os primeiros meses”.
O especialista também
recomenda ficar de olho
no estoque para reposição
de mercadorias. Há custos
que muitas vezes passam
despercebidos, como pagamento de juros e taxas
sobre vendas parceladas.
“Costumo identificar nas
consultorias que muitos
empreendedores esquecem de definir um pró-labore (salário do proprietário), despesas com marketing, tributos e despesas
previdenciárias. Além de
que, vale lembrar, o lucro
é da empresa e não do
empresário”.
Ele também alerta
sobre a necessidade de
uma equipe qualificada e
adequada às necessidades
da empresa e da função. É
recomendado até investir
diretamente na qualificação do profissional para
garantir o conhecimento
da equipe e retorno do
negócio. (KA)

Economia-MT

Indicadores

Imposto de Renda
REND. - R$

Inflação (%)
MÊS

ALÍQUOTA

DEDUZIR - R$

Até 1.903,98 ..........................................................................................--

.......................................................................... --

Poupança
Rendimento mensal
Depósitos realizados a partir de 03/05/12

De 1.903,99 até 2.826,65 .................................................7,5% .............................................................142,80

Dia

De 2.826,66 até 3.751,05 .................................................. 15% .............................................................354,80

10/01

0,5000%

15/01

0,5000%

De 3.751,06 até 4.664,68 ..............................................22,5% .............................................................636,13

11/01

0,5000%

16/01

0,5000%

Acima de 4.664,68 ..............................................................27,5% .............................................................869,36

12/01

0,5000%

17/01

0,5000%

13/01

0,5000%

18/01

0,5000%

14/01

0,5000%

19/01

0,5000%

IGP-M (FGV)

IPC

INPC

Janeiro 2021

0,96

1,07

0,95

1,06

Outubro

1,97

1,06

0,40

0,54

Setembro

2,74

0,48

-0,05

0,24%

Agosto

1,46

0,54

0,44

0,26

Euro

Junho

1,56

0,27

0,30

0,26

Cotação Internacional ................................................................................................................... US$ 1,2222

Maio

0,28

-0,19

-0,25

-0,38

Abril

0,80

-0,13

-0,23

-0,01

Março

1,24

0,10

0,18

0,02

Fevereiro

-0,04

0,11

0,17

0,25

Impostos

IPCA (IBGE)

Fonte: Diário Oficial da União
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Poupança

Dia

Poupança

08/01/2021

As caderneta de poupança abertas nos dias
29, 30 serão corrigidas com o índice do dia 1º

Cotação Turismo ........................ Compra/R$ 6,55 ..................................................... Venda/R$ 6,83

Ouro

São Paulo - Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F)

R$ 322,00

* Índices de inflação são atualizados todo dia 6

Valor da UPF/MT: Janeiro de 2021 - R$ 181,98 (atualizado mensalmente pelo governo de MT)

Over

1,90% ao ano

Dólar

08/01/2021
Compra

Venda

5A

Mercado Agropecuário
Agrolink - cotação 08/01/2021

Algodão Pluma 15 kg

Milho (sc 60 kg)

Alto Garças ................................... R$ 121,34
Campo Novo do Parecis .............. R$ 119,99
Campo Verde ................................ R$ 120,97
Itiquira ........................................... R$ 120,57
Nova Mutum ................................. R$ 120,65
Rondonópolis ............................... R$ 120,89
Diamantino ................................... R$ 120,46
Sorriso........................................... R$ 120,29

Rondonópolis ................................. R$ 59,75
Sapezal ........................................... R$ 58,00
Tangará da Serra ............................ R$ 57,40

Arroz (sc 60 kg)
Sorriso............................................ R$ 127,00
Sinop .............................................. R$ 127,00

Soja (sc 60 kg)

Boi Gordo (@ - 15kg)

Campo Verde ................................. R$ 147,50
Lucas do Rio Verde ....................... R$ 143,20
Primavera do Leste ....................... R$ 148,00
Rondonópolis ................................ R$ 149,75
Sapezal .......................................... R$ 137,25
Sorriso............................................ R$ 142,25

Colniza ........................................... R$ 244,50
Juara .............................................. R$ 244,50
Juína .............................................. R$ 244,50

Câmbio comercial

R$ 5,4160

R$ 5,4165

Câmbio paralelo

R$ 5,55

R$ 5,65

Farelo de Soja (1 Ton)

Câmbio turismo/BB

R$ 5,42

R$ 5,59

Cuiabá .........................................R$ 2.377,33

Vaca Gorda (@ - 15kg)
Acorizal .......................................... R$ 251,62
Alta Floresta .................................. R$ 248,75
Cuiabá ............................................ R$ 252,25
Juara .............................................. R$ 255,00
Juína .............................................. R$ 252,00

Motivação é um
ponto essencial
Da Redação

Otmar Oliveira

Novas gerações têm um ciclo ocupacional mais longo e as mudanças profissionais são inevitáveis

Mercado de trabalho

Jovens ‘colecionam’
profissões pela vida
Silvana Bazani

Redação
silvana@gazetadigital.com.br

Mudanças nas regras previdenciárias e aumento da expectativa de
vida da população levam novas gerações a terem múltiplas carreiras.
Quem ingressa agora no mercado
de trabalho poderá ter até cinco
profissões ao longo da vida.
Nos dias atuais, o trabalhador
que vive um ciclo ocupacional normal chega ao auge profissional em
15 ou 20 anos, afirma o conselheiro de carreira para estudantes da
Pós-graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
(Fecap), Augusto Dutra Galery. Após
esse período, pode ser atraído para
outros desafios em outras áreas de
atuação. Isso porquê aquela ideia
de permanecer vinculado a uma

empresa durante 30 anos e se
aposentar para curtir a maturidade
com tranquilidade está sendo ultrapassada. “Pouca gente vive essa
realidade e no futuro esse sonho
das gerações dos nossos pais e avós
ficará ainda mais distante”, diz.
Com as reformas previdenciárias, ficou mais difícil obter ou manter uma aposentadoria suficiente
para garantir uma boa qualidade
de vida, explica Galery. Somado a
isso, o aumento da longevidade da
população acentua a necessidade
de as novas gerações investirem em
mais de uma carreira.
“Antes o trabalhador ficava 25
anos em uma empresa e se aposentava. Agora, quem está no mercado de trabalho vai passar por
muitas empresas”. Isso dá oportunidade para o trabalhador experimentar suas diferentes habilidades

ou aspirações. “Acabou a ideia de
que o trabalho é um fardo, algo
que temos de aguentar e que seja
horrível, que nos faça querer parar
de trabalhar. Se tivermos mais carreiras com propósitos, as pessoas
vão querer continuar trabalhando
e sendo produtivas, o que também faz bem para a saúde mental”, pondera. Nesse novo cenário,
as empresas passam a investir na
promoção de atividades mais realizadoras, conclui Galery.
O mercado de trabalho é dinâmico e as profissões se transformam e subdividem rapidamente,
acrescenta a pró-reitora de Ensino do Instituto Federal de Educação (IFMT), Marilane Costa. “Isso
acontece o tempo todo e tem a
ver com a geração de emprego e
renda, de condições de trabalho e
de qualificação”.

Novas gerações buscam trabalhar por um
propósito. Manter uma
atividade laboral apenas
por um salário e para garantir a subsistência deixa
de fazer sentido para os
jovens. Diante desse novo
perfil do trabalhador, as
empresas tem o desafio
de apresentar valores
reais aos colaboradores.
O ajuste entre os anseios
dos trabalhadores e dos
empregadores está na
motivação.
Motivação que será
encontrada na conciliação entre a missão da
empresa e os valores do
trabalhador, afirma o
conselheiro de carreira
para estudantes da Pósgraduação da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap),
Augusto Dutra Galery.
A ideia predominante
entre as novas gerações
é trabalhar em uma empresa que tem valores,
reconhece o profissional
e remunera por isso. As
novas gerações de trabalhadores não querem
mais ser explorados,
sem benefício em troca,

só por um salário, complementa o conselheiro
profissional.
“Estamos falando de
uma relação entre motivação - intrínseca, os
valores e aspirações - e o
ambiente - extrínseca, as
obrigações, contas a pagar
e a subsistência”, explica.
Galery aconselha os
trabalhadores a não ingressarem em uma empresa apenas pelo nome
ou porte. “Procure uma
empresa que tenha a ver
com você. A busca do
trabalho passa pelo autoconhecimento. Temos
uma série de pressões
externas e acabamos esquecendo a motivação”,
alerta. Para quem procura aliar o “propósito” com
o “trabalho”, é importante
aceitar a complexidade e
a multiplicidade de cada
ser, conclui.
Atuar em uma única
carreira com a qual tenha
afinidade está nos planos
do auxiliar administrativo Pedro Henrique Vieira
Silva, 19. “Quero continuar estudando, investindo na área de gastronomia. Imagino ter uma
única carreira, da qual eu
goste”, conclui. (SB)

Para mudar é preciso se preparar
Da Redação

Trabalhadores que
desejam mudar de carreira devem se preparar
financeiramente para
seguir outro caminho.
É necessário também
adquirir novas habilidades e conhecimentos relacionados a área
profissional almejada.
Nessa mudança de rota,
é importante estar atento às oportunidades que
surgem.
Nesse ensaio para trilhar outra trajetória profissional, o aprendizado

adquirido anteriormente
não é desperdiçado. Normalmente, porém, se dá
um passo atrás, tanto em
salário quanto em nível
hierárquico de cargo. Por
isso, é importante fazer
um “pé de meia” e planejar a transição. “Não saia
do emprego atual para se
preparar para a mudança”, orienta o conselheiro de carreira para estudantes da Pós-graduação
da Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (Fecap), Augusto
Dutra Galery. Ele considera angustiante fazer

escolhas definitivas, sem
espaço para recomeçar.
“Ninguém está preso a
uma carreira para o resto
da vida”, diz.
Conciliar a gestão
de pessoas e prestação
de serviços na área da
saúde está nos planos
da estudante Samantha
da Silva Fernandes, 25.
“Estou fazendo o curso
de Recursos Humanos
(RH) e vou terminar em
2023. Trabalho no momento como cuidadora
de uma idosa. Acredite,
estou querendo começar
um novo curso, para ser

também técnica de enfermagem”, expõe. “Ando
pensando muito nessa
possibilidade, de praticar algo diferente. Estou
preparada para aprender
e evoluir em novas áreas”,
afirma. Para ela, é importante aproveitar as oportunidades que surgem
na vida, tendo sempre
foco e um objetivo em
mente. “Temos que fazer
nossa parte, aproveitar as oportunidades de
adquirir conhecimento,
dedicando tempo para
cursos, inclusive on-line
e gratuitos”. (SB)

Assessoria

Augusto Dutra Galery, conselheiro de carreira da Fecap
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trilhões

Assessoria Sefaz - MT

Tributos

de reais é o valor do patrimônio líquido da
indústria brasileira de fundos no dia 31 de
dezembro de 2020, de acordo com dados da
Associação Brasileira das Entidades do Mercado
Financeiro e de Capitais (Anbima).

Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) ampliou a rede de
instituições financeiras conveniadas para recebimento
de tributos estaduais e outras receitas públicas em
Mato Grosso. Além de renovar os convênios com o
Bradesco e Itaú, a pasta fazendária também firmou
contrato com a Caixa Econômica Federal.

Concurso

Isenção

Câmara Municipal de
Cuiabá realiza concurso
para vagas de nível médio
e superior, com salários
que variam de R$ 3.789,85
a R$ 7.986,12 mensais. O
certame vai preencher 13
vagas imediatas, além de
formar cadastro.
As inscrições poderão
ser feitas de 1º de
fevereiro a 12 de abril de
2021, pela internet, no
site do Instituto Selecon
www.selecon.org,br, que
organiza o concurso.

O Mato Grosso Previdência
(MT Prev) disponibiliza o
WhatsApp 3363-5300 para
pedidos de certidão de não
recebimento de aposentadoria
e pensão por morte,
utilizada para a isenção do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Como nos
anos anteriores, o e-mail
isencaoiptu@mtprev.mt.gov.br.
Para obter o documento
pelo atendimento remoto
é necessário enviar foto
legível do Registro Geral
(RG), com o CPF.

Covid-19

Petrobras ultrapassa
os 4 mil infectados
Do Estadão Conteúdo

A Petrobras ultrapassou os
quatro mil funcionários infectados pela covid-19, sendo 3.730 já
recuperados, aumentando a insatisfação dos empregados em relação às medidas de prevenção à
doença. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-RJ), as notícias
de desembarque das plataformas
por infecção têm sido constantes.
De acordo com o Boletim de
Acompanhamento Semanal de

Covid, dos 46.416 empregados da
empresa, 280 tiveram o teste confirmado e estão em quarentena,
enquanto 17 empregados estão
internados. No total, 4.010 trabalhadores da companhia tiveram a
doença até a última segunda-feira
e três morreram.
Na sexta, 16 trabalhadores desembarcaram da plataforma P-35,
na bacia de Campos, com a confirmação de dois casos positivos e
cinco negativos. Outros nove ainda
aguardam o resultado.
Segundo o Sindipetro-NF, os

empregados lotados na plataforma
P-61, na mesma bacia, solicitaram à
empresa uma nova testagem geral
a bordo, depois de resultado de
falsos negativos que ficaram evidenciados pela contaminação de
30% dos trabalhadores da unidade.
“O sindicato foi notificado que
mais cinco trabalhadores com
suspeita de covid desembarcaram da P-61”, informou o Sindipetro-RJ em nota.
A Petrobras confirmou as informações do sindicato, mas destacou que diante do aumento no

Stéferson Faria/Petrobras/Arquivo

Empregados reclamam das medidas nas plataformas

número de casos de Covid-19 em várias regiões do
Brasil, a companhia está reforçando as ações de prevenção ao coronavírus.
“A Petrobras informa que ocorreram desembarques
pontuais por suspeita de Covid-19 nas plataformas
citadas. Sempre que um caso suspeito é identificado
em unidade offshore, o colaborador com sintomas e
todos os seus contactantes - mesmo que assintomáticos -desembarcam para teste em terra, com acompanhamento das equipes de saúde da Petrobras e orientação para isolamento”, informou a estatal em nota.
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Disputa no Senado

MDB cobra apoio do governo
Do Estadão Conteúdo

Agência Senado

Candidato de Alcolumbre terá o apoio do presidente para a eleição

A aproximação do presidente Jair Bolsonaro com
o senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), candidato de Davi
Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado, levou o
MDB a cobrar apoio do Palácio do Planalto na disputa.
Pacheco terá como principal
adversário um candidato emedebista, que deve ser definido
até o dia 15.
O Republicanos, partido do
senador Flávio Bolsonaro (RJ),
filho do presidente, declarou a
adesão à campanha de Pacheco. O anúncio expôs a aproximação do governo com o nome
escolhido por Alcolumbre para
a sua sucessão e fez o MDB se
queixar com o Planalto. A eleição que vai renovar o comando da Câmara e do Senado está
marcada para fevereiro.
O líder do governo no Se-

nado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), se reuniu com
Bolsonaro. Pré-candidato à
presidência da Casa, Bezerra
Coelho está em campanha e
tem pedido voto aos colegas.
Bolsonaro, no entanto,
mantém a disposição de apoiar
Pacheco, líder do DEM, mesmo
contrariando o MDB. Para não
criar mais melindres, o presidente não deve fazer uma declaração pública.
‘O Republicanos acredita
que o senador Rodrigo Pacheco tem o preparo necessário
para conduzir os trabalhos da
Casa, com coerência e determinação e que, de forma conciliadora, saberá lidar com as
demais instituições sempre
com respeito à Constituição
Federal’, diz a nota assinada
pelo líder do Republicanos no
Senado, Mecias de Jesus (RR).
Embora tenha apenas dois
senadores, a bancada do Re-

publicanos indica para onde
vai o governo nessa disputa,
já que abriga Flávio Bolsonaro.
Pacheco atraiu, ainda, o apoio
do PSD e do PROS. As bancadas que fecharam com ele
somam 21 votos. O aval dos petistas ao deputado Baleia Rossi
(MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara empurra
o partido a avalizar Pacheco
para o comando do Senado.
Além de Bezerra Coelho,
o MDB tem outros três précandidatos. Estão no páreo
Eduardo Braga (AM), Simone
Tebet (MS) e Eduardo Gomes
(TO), que é líder do governo no Congresso. De todos
esses nomes, apenas Tebet
não tem qualquer aproximação com o Planalto. Apesar
de Baleia Rossi na Câmara se
apresentar como uma chapa
que prega independência do
Executivo, no Senado o MDB
é governista.

Atuará por 15 dias

Partido rachado

Senadora vai abrir
mão de privilégio

PSL ameaça expulsar os dissidentes

Do Estadão Conteúdo

A s e n a d o ra N a i l de Panta (Progressistas-PB), que ficará no
cargo por apenas 15
dias, disse que irá abrir
mão de parte dos recursos que receberia pelo
curto período de mandato. O anúncio foi feito
após o Estadão/Broadcast revelar que ela teria
acesso a benefícios de
até R$ 52 mil - entre salário e verbas indenizatórias - sem precisar ir
a Brasília durante esse
período, por causa do
recesso legislativo.
Segunda suplente na
chapa de Daniella Ribeiro
(Progressistas-PB), que
está de licença, Nailde
afirmou que vai renunciar
ao auxílio-mudança de
R$ 33,763 mil, pago pelo
Senado a parlamentares
em início e fim de mandato. A verba é destinada
para compensar despe-

sas com a transferência
dos parlamentares para
Brasília e o retorno para
casa. O dinheiro é garantido também a suplentes
que assumem a vaga.
Em nota divulgada na
sexta-feira, 8, a senadora defendeu alterações
no decreto legislativo
de 2014, atualmente em
vigor, para determinar
que o parlamentar suplente só passe a ter
direito à ajuda de custo
após 30 dias no exercício
do mandato.
‘Os detalhes desta situação foram repassados para mim no dia de
hoje (ontem) e, imediatamente, decidi renunciar
ao pagamento da ajuda
de custo. Defendo uma
discussão sobre este assunto entre meus pares
para evitar que tal decisão administrativa seja do
parlamentar em início de
mandato’, disse a senadora no comunicado.

Do Estadão Conteúdo

Um dia após o PSL
rachar e parte da bancada aderir à candidatura de Arthur Lira
(Progressistas-AL) na
eleição para o comando da Câmara, o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE),
anunciou uma reunião
no próximo dia 12 para
discutir o processo de
expulsão dos dissidentes. Oficialmente, o partido apoia Baleia Rossi
(MDB-SP) na disputa.
Estão na mira os 20
parlamentares que assinaram a lista de apoio ao
líder do Centrão, entre
eles Eduardo Bolsonaro
(SP), filho do presidente
Jair Bolsonaro. Lira tem
o apoio do Planalto.
Partido que deu
abrigo a Bolsonaro nas
eleições de 2018, o PSL
enfrenta uma sucessão
de brigas internas desde
que o presidente se desfiliou, há pouco mais de

Otmar de Oliveira

Arthur Lira conta com os votos de parte dos deputados do PSL na Câmara

um ano. Por causa da
disputa entre Bolsonaro
e Bivar, 17 dos parlamentares que agora podem
ser expulsos já estavam suspensos. Além de
Eduardo, a lista inclui
Major Vitor Hugo (GO),
Bia Kicis (DF) e Carla
Zambelli (SP).
O grupo já havia sido
notificado por ter apoiado candidatos adversá-

rios nas eleições municipais. A adesão à campanha de Lira, na avaliação
da cúpula do partido, foi
a ‘gota d’água’.
O novo embate ocorreu após Vitor Hugo,
ex-líder do governo na
Câmara, divulgar na
quinta-feira, 7, uma lista
assinada por 32 dos 52
deputados do PSL em
favor de Lira. O depu-

tado disse que os parlamentares não aceitam
participar do bloco de
Baleia, que inclui partidos de esquerda. ‘Era
um absurdo que o PSL
traísse seus eleitores
e se ligasse a um bloco
que congrega partidos
como PT, PCdoB, PSB,
PDT e outros que defendem tudo contra o qual
lutamos’, afirmou.

Vale-alimentação

720 famílias ficaram sem auxílio
Do Estadão Conteúdo

Abr

Ex-prefeito, que está preso, deixou de pagar

Em maio de 2020, durante a gestão de Marcelo
Crivella (Republicanos),
foi firmado um acordo
entre a Prefeitura do Rio
e a Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro,
que previa o pagamento,
durante o ano letivo, de
R$ 54,25 como vale-alimentação estudantil em
cartões distribuídos às
famílias, responsáveis por

crianças matriculadas em
escolas da rede municipal. A medida foi tomada
como forma de assegurar a alimentação dos
alunos durante a pandemia, que em tempos normais tomam café e almoçam nas escolas. Apesar
disso, o município ainda
não depositou todos os
auxílios previstos para
o mês de dezembro e
algumas transferências
não ultrapassaram R$ 30.
Segundo o levantamento

realizado pela Defensoria
Pública, a gestão de Crivella deixou 720 famílias
descobertas do auxílio.
Crivella foi preso no
último mês de dezembro
acusado de liderar uma
organização criminosa,
denominada pelo Ministério Público de ‘QG da
Propina’. De acordo com
a denúncia apresentada à
Justiça, o esquema teria
arrecadado cerca de R$ 53
milhões durante o mandato do ex-prefeito do

Rio. Atualmente, Crivella
cumpre prisão domiciliar,
concedida pelo presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministro
Humberto Martins.
Outras 418 famílias,
responsáveis por mais
de uma criança, denunciaram à Defensoria que
receberam o repasse referente a apenas a uma
delas. O estudo foi realizado entre os dias 5 e
7 de janeiro deste ano e
ouviu 1909 famílias.

Aponte o celular

Leia mais sobre
Política de MT no
Gazeta Digital
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‘Vaquinhas de presépio’

Bancada vê ‘desrespeito’
Deputados do MDB reagem à crítica de Emanuel Pinheiro sobre o VLT e expõem racha maior no partido
Janaiara Soares

Redação
janaiara@gazetadigital.com.br

As críticas do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) aos deputados estaduais do seu partido
que votaram a favor da mudança de Veículo Leve sobre

Trilhos (VLT) para o Bus Rapid
Transit (BRT) não agradaram
muito os deputados estaduais, que consideraram a fala
do gestor desrespeitosa.
O emedebista afirmou que
a bancada do MDB na Assembleia é formada por Janaina
Riva, Thiago Silva e Romoaldo

Junior agiu como “vaquinhas
de presépio” ao votarem com o
Executivo sem um debate com
o prefeito e a população.
“Acredito que a fala dele foi
desrespeitosa, pois em momento algum ele procurou os deputados do MDB”, disse o deputado Thiago Silva. O parlamentar

João Vieira

Deputado Thiago Silva disse que o prefeito não os procurou para debater sobre a mudança para o BRT

ainda ressaltou que respeita o
prefeito e reconhece o trabalho
dele na Capital, mas discorda
de sua fala. “Como um líder, é
hora de chegar em um entendimento e deixar as diferenças
no passado. Como deputado do
MDB estou à disposição para
ajudar na união do partido em
Cuiabá e em MT. Mas quero reforçar que em momento algum
ele chamou a bancada para debater sobre o VLT”.
Romoaldo Junior afirmou
que a escolha pelo BRT é algo
racional, uma vez que nem
o Estado e nem os municípios têm como arcar com o
VLT. Ele, que era deputado na
época da escolha do modal no
governo Silval Barbosa, lembra
que foi contra o VLT. Quanto
à crítica à votação, para ele, a
fala do prefeito aos deputados
se dá por causa da intriga com
o governador Mauro Mendes.
“O problema dele é com o
Mauro Mendes e é algo que a
gente vai tentar resolver com
o tempo. Mas é preciso reconhecer que até que enfim apareceu um governador que resolveu o problema, achou uma
solução. Seria maravilhoso
ter o VLT, mas não tem caixa
para isso e o BRT vai melhorar
mobilidade urbana da cida-

de. Vaquinha de presépio foi
quem votou favorável ao VLT
na época do Silval, eu que era
líder do governo fui contra”,
disse Romoaldo.
Os deputados aprovaram
o projeto de lei encaminhado
pelo governador Mauro Mendes que autoriza a implantação do BRT no lugar do VLT.
De acordo com o projeto, foi
formado um grupo de trabalho entre técnicos do governo
federal, governo do Estado e
da Caixa Econômica Federal
que definiu que o BRT seria o
melhor modal.
Pinheiro, porém, discorda
da mudança e principalmente da atuação dos colegas de
partido. “Uma votação sem
nenhuma discussão, onde a
minha bancada inteirinha,
como vaquinha de presépio,
foi e votou com o governador
do Estado, sem discutir, sem
conhecer nada da realidade.
Isso me indigna. Então, pô, que
partido é esse? Que partido é
esse que está totalmente desconectado com as ruas? Esse
partido... Eu não quero... Não
me interessa um partido com
esse comportamento, sem
nenhum compromisso com o
povo, com o sentimento das
ruas”, acrescentou.

Divergências

Contenção à covid-19

Emanuel dispara

AL mantém horário diferenciado

contra o partido
Da Redação

Mesmo demonstrando irritabilidade
com os colegas de partido, o prefeito Emanuel
Pinheiro garantiu que
não quer deixar o MDB
e colocou nas mãos do
deputado federal Carlos Bezerra, presidente
estadual da sigla, a incumbência de resolver
o imbróglio que parece
ter cada dia um novo
capítulo.
Antes a situação era
apenas a falta de apoio
na campanha por parte
de alguns correligionários, agora, o gestor
também aponta incoerência por parte de alguns membros da sigla
que votam projetos que
ele considera ser desfavoráveis à sua gestão.
“Que partido é esse que
está totalmente desconectado com as ruas,
não me interessa um
partido que não tem
compromisso com as
ruas. Mas gosto muito e
respeito Carlos Bezerra
e ele que tem uma vida
pautada na democracia,

na resistência, deve trabalhar para que o MDB
retome o seu rumo histórico, sob a liderança
dele, ouvindo as bases
e respeitando o sentimento nas ruas”, disse
o prefeito.
De acordo com ele,
divergências vão ocorrer em outras siglas
também. “Você não
pode agir como garoto mimado: “Não é do
jeito que eu quero e eu
vou sair”, disse, repetindo que a sigla deve se
reoxigenar e dar mais
espaço a quem saiu
fortalecido da eleição
de novembro.
O prefeito ainda criticou o fato de Bezerra
ter convidado Mauro
Mendes para se filiar
na legenda. “O partido
tem que fazer um mapa
eleitoral nas urnas e ver
quem saiu forte nessas
eleições, não sair por aí
convidando lideranças,
convidando o governador para filiar no partido, um governador que
não representa em nada
o partido, sem ouvir as
bases”. (JS)

Da Redação

Devido ao aumento
dos casos da covid-19 no
Estado, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa decidiu manter o
horário especial de funcionamento da Casa e o
acesso restrito ao prédio.
O horário temporário de
funcionamento em expediente ininterrupto
das 7h às 13h volta a ser
vigente a partir do dia 11
até 29 de janeiro.
A medida segue orientação das equipes técnicas e de estudo apresentado pela Comissão
de Saúde, Previdência
e Assistência Social. As
sessões plenárias devem
retornar apenas em fevereiro, porém, os gabinetes continuam funcionando com número restrito de assessores.
O atendimento presencial do público externo no Espaço Cidadania,
no posto de atendimento
do Procon, na Defensoria Pública e no Instituto
Memória do Poder Legislativo continua suspenso,
assim como as atividades
realizadas no Teatro Zulmira Canavarros, pela As-

sembleia Social, na Escola
do Legislativo, bem como
as visitas guiadas na Assembleia Legislativa.
Para evitar a propagação interna da covid19, serão intensificadas
a limpeza e a desinfecção de superfícies nas
dependências da ALMT,

especialmente banheiros,
elevadores, corrimãos
e maçanetas. Também
serão adotadas providências para promover a
renovação da circulação
de ar nas dependências
da Casa, com a abertura periódica de janelas
em locais com uso de ar

condicionado.
Com relação aos servidores que precisam passar por perícia médica, a
Supervisão de Qualidade
de Vida dará continuidade aos atendimentos
e à realização de teste
em caso de suspeita de
covid-19.

João Vieira

Diante do crescimento de casos, Mesa Diretora decidiu manter expediente de manhã
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Lucas do Rio Verde

Eleito aciona ex-prefeito
Lázaro Thor Borges
Redação
lazaro@gazetadigital.com.br

A coligação Gente que
Faz, do prefeito eleito em
Lucas do Rio Verde Miguel Vaz (Cidadania), entrou com ação de investigação judicial eleitoral
contra o ex-prefeito do
município Flori Binotti
(PSD), acusado de utilizar
indevidamente veículos
de comunicação durante
as eleições ao seu favor.
Vaz afirma que a produção de um programa de uma rádio local o
“ridicularizou” durante
uma entrevista em que
ele não pode comparecer por conta de outros
compromissos. Segundo
o atual prefeito, a produção do programa colocou
sons de “grilo” no tempo
destinado às respostas
do então candidato.
“Não bastasse a situação vexatória pela qual
estavam fazendo o candidato passar, haja vista
a rádio ser a mais ouvida da cidade, trazendo
prejuízos à campanha do
mesmo, de forma incontável, agravaram ainda
mais o fato, uma vez que
ao invés de simplesmente
ler as perguntas, supostamente enviadas por ouvintes, as jornalistas entenderam por bem tecer

Divulgação

Ação foi proposta contra o ex-prefeito após ‘entrevista’ em que o adversário é ridicularizado, segundo a coligação

exaustivos comentários negativos
ao candidato Miguel Vaz, lendo
matérias jornalísticas e atribuindo,
até mesmo, crimes de corrupção,
estelionato e outros mais ao candidato”, diz trecho da representação.
A ação também aponta tratamento privilegiado ao candidato
Flori Luiz Binotti durante outra
entrevista, realizada no dia 5 de

novembro do ano passado. A forma
como as entrevistas foram feitas,
segundo o advogado da coligação,
permitiu uma imagem melhor de
Binotti para o ouvinte.
“As jornalistas receberam o candidato Luis Binotti, no mesmo horário e com o mesmo tempo disponível para entrevista, porém com perguntas direcionadas simplesmente

à apresentação de propostas e sem
nenhum tipo de questionamento
abusivo como ocorrido com outros candidatos”, diz outro trecho
da ação.
Os advogados apresentam, ainda,
acusação de veiculação excessiva de
anúncios de uma empresa que pertence a Binotti, a Binotti Armazéns
Gerais. As propagandas na rádio te-

Outro lado
Na ação, a defesa
de Binotti afirmou que,
ao contrário do que
alegou a acusação, o
ex-prefeito não tem
qualquer relação com
a rádio que realizou a
bateria de entrevistas.
A defesa de Binotti
também chamou de
absurda a alegação de
que existiu um conluio
entre o candidato e o
meio de comunicação
para promover o
atual prefeito.
“As relações que
se desenvolveram
entre o primeiro
representado e a
Rádio Nativa por seus
prepostos foram única
e exclusivamente no
que tange ao dever
de informar e, diga-se
de passagem, apenas
quando procurado
por esta juntamente
com sua equipe de
jornalismo!”, afirmou
a defesa.

riam sido utilizadas com
discursos recheados de
adjetivos como “qualidade, confiança” durante a
programação
“Se analisarmos o
conjunto, temos que os
anúncios massivos com o
nome de Binotti tem sim
o condão de registrar a
presença do candidato na
psique do eleitor”, citam
os advogados.

Vacinas

Compra não será problema em MT
Da Redação

Representante da
saúde na bancada federal,
o deputado Dr. Leonardo
(SD) afirmou que o Estado
tem recursos suficientes
para adquirir as vacinas
necessárias para imunização da covid-19. Durante
a semana, o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
confirmou a assinatura de
contrato com o Instituto
Butantan que permite
a incorporação de mais
100 milhões de doses da
vacina contra a covid-19
ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
“Mato Grosso teve su-

peravit e colocamos muitos recursos para o coronavírus. Temos condições
sim e dinheiro para fazer
investimentos na vacinação de todos os matogrossenses”, disse o parlamentar. De acordo com
ele, é preciso começar o
plano de vacinação em
todo o país. “Deixar que
um estado se vacine e o
resto não é um crime, porque estamos deixado algumas pessoas terem acesso
a imunização vacina e o
resto não, tem que começar um plano de vacinação por inteiro. A vacina é
importante para abrir os
mercados e para começar

a combater o desemprego,
porque o que para o país é
isso, é essa grande doença que vem prejudicando
todos os setores”.
O Instituto Butantan
anunciou que a eficácia
da vacina CoronaVac é
de 78%, nível considerado bom por imunologistas. O governo federal disse também que já
iniciou o pedido de uso
emergencial do imunizante à Anvisa e que
espera que o rito para
submissão (como é chamado formalmente o
pedido de uso) seja finalizado. A Anvisa, por sua
vez, afirma em nota que

ainda não houve pedido,
e que terá outros encontros até que o processo seja concluído.
De acordo com o ministro, o Brasil dispõe de
354 milhões de doses, 100
milhões com o Butantan
e mais as 254 milhões de
doses da AstraZeneca/
Universidade de Oxford.
Uma parcela de ambas
as vacinas será importada pronta. No caso da
AstraZeneca, a intenção
é importar 2 milhões de
vacinas produzidas na
Índia, enquanto na Coronavac, a parte adquirida
pronta será de 6 milhões
de imunizantes.

Cultura do município

O secretário de Governo, Luís Cláudio
Castro Sodré, recebeu
a missão de comandar
interinamente a pasta
da Cultura e Esporte e
Lazer depois da saída de
Francisco Vuolo.
Luís Cláudio fará a

transição para o novo secretário, assim que este
for definido por Pinheiro.
‘O prefeito Emanuel
Pinheiro me incumbiu
de fazer os ajustes necessários até que decida. Posso afirmar que
ainda não temos nenhum
nome garantido e que
essa decisão vai ser to-

Deputado afirma que Estado tem condições de adquirir

Comunicado oi aos clientes

Luís Cláudio fará função interina
Da Redação

Agência Câmara

mada com calma e muita
cautela, uma vez que a
cultura cuiabana é uma
das maiores riquezas da
nossa capital’, afirma.
Segundo Pinheiro,
está marcada, para a
próxima semana, uma
reunião com o setor da
Cultura que o apoiou
durante a campanha.

‘Minha gestão é para
todo o segmento da cultura, mas vou ouvir primeiro aqueles que me
apoiaram’. Quero dar o
reconhecimento devido
a quem vestiu a camisa,
participou de embates,
elaborou propostas e
acreditou na nossa vitória’, diz Pinheiro.

A Oi S/A, em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na Região II, exceto
os setores 20 (Londrina e Tamarana no PR), 22 (Paranaíba no MS) e 25 (Buriti Alegre, Cachoeira Dourada,
Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão em GO) do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica
ao público em geral os novos valores máximos de Assinatura dos Planos Alternativos de Serviço nº 157 (Fixo
Controle NRES) e nº 177 (Oi Fixo Básico) homologados na ANATEL. A vigência dos novos valores será a partir
do dia 10 de fevereiro de 2021.
Oi Fixo Controle Oi Fixo Controle
Oi Fixo Controle Oi Fixo Controle
Oi Fixo Básico
Estados Assinatura Empre- Franq 100 Min
Int. Sem Limites
Empresarial
Empresarial
sarial
Empresarial
Empresarial
AC
R$ 26,51
R$ 27,90
R$ 17,95
R$ 53,03
R$ 131,97
CR
R$ 26,51
R$ 30,01
R$ 17,95
R$ 57,02
R$ 141,91
DF
R$ 26,51
R$ 29,12
R$ 17,95
R$ 55,36
R$ 137,76
GO/TO
R$ 26,64
R$ 27,90
R$ 18,04
R$ 53,03
R$ 140,49
MS
R$ 26,64
R$ 28,03
R$ 18,04
R$ 53,29
R$ 140,49
MT
R$ 26,51
R$ 27,90
R$ 17,95
R$ 53,03
R$ 135,78
PR
R$ 26,51
R$ 27,90
R$ 17,95
R$ 53,03
R$ 139,81
RO
R$ 26,51
R$ 27,90
R$ 17,95
R$ 53,03
R$ 153,48
RS
R$ 26,51
R$ 30,01
R$ 17,95
R$ 57,02
R$ 141,91
SC
R$ 26,51
R$ 27,90
R$ 17,95
R$ 53,03
R$ 131,97
Observações:
1) Valores em reais, com tributos inclusos;
2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado,
permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada;
3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.
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Mudança de modal

Medeiros pede CPI do BRT
Noelisa Andreola
e Jessica Bachega

nistério hoje estar com
posicionamento diferente do que anteriormente
teve o ministro Canuto e
politicamente vamos definir o que for tecnicamente, mais viável para o
governo e a população de
Mato Grosso’, enfatizou.

Da Redação

O deputado federal
José Medeiros (Pode)
pediu abertura de Comissão Parlamento de
Inquérito (CPI) para investigar o motivo do governo do Estado realizar
a troca do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) pelo
ônibus de trânsito rápido
(BRT).
Segundo o parlamentar, já foi realizada mais
da metade de obra, além
disso, que não se realiza
um estudo de viabilidade
para troca de modal ‘em
cima da hora’.
‘Estudo de viabilidade se faz quando está
sendo feito o projeto.
Vai ser R$ 1,4 bilhão que
nós não temos para o
ralo, mais o dinheiro
para desmanchar a obra
e mais R$ 700 milhões
para implantar o outro
sistema’, argumentou.
Medeiros af irmou
ainda que o certo seria
Mendes ter questionado o VLT durante o seu
mandato como prefeito
de Cuiabá,
‘Ele podia ter questionado quando era prefeito

Otmar de Oliveira

Deputado federal buscará coletar as assinaturas para abertura da comissão, que investigará a substituição

de Cuiabá. Agora, nesse momento,
o governo vir com esse questionamento, não cabe. Isso até na Venezuela daria cadeia’.
Sobre a CPI, o deputado disse
que tem pressa para que sejam coletadas as assinaturas o mais rápido
possível. ‘Está no período de re-

cesso. A gente espera que tão logo
tenha as assinaturas possa colocar
isso em pauta. Isso tem pressa até
porque a gente sente que o processo aqui não está normal. O negócio
chegou na Assembleia parecendo
relâmpago. O papel nem chegou na
mesa e já foi aprovado’.

Em visita a Cuiabá, o deputado
federal Arthur Lira (PP-AL) demonstrou apoio na cobrança junto
ao governo federal para que o VLT
seja concluído.
‘Eu tenho o compromisso aqui
anotado de perguntar ao ministro
Rogério Marinho o que leva ao Mi-

Troca aprovada
A Assembleia Legislativa aprovou, em segunda
votação, na última quinta-feira (7), o projeto de
lei encaminhado pelo governador Mauro Mendes
(DEM) que pede autorizaçao para implantar o
BRT (ônibus de trânsito
rápido) no lugar do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) na Grande Cuiabá.
Foram 19 votos favoráveis e dois contrários.
A proposta agora segue
para sançao do governador. Os dois petistas,
Lúdio Cabral e Valdir
Barranco criticaram a
proposta afirmando que
Mendes queria passá-la
no ‘afogadilho’. De acordo
com o projeto, foi formado um Grupo de Trabalho
entre técnicos do governo
federal, governo do Estado e da Caixa Econômica
Federal que definiu que o
BRT seria o melhor modal.

Aponte o celular

Leia mais sobre
Cidades no
Gazeta Digital

Domingo
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Amazônia

Floresta tem área irrecuperável
Borda sul do bioma dentro de Mato Grosso está em colapso, aponta pesquisa da Unemat
Natália Araújo

Redação
natalia@gazetadigital.com.br

Áreas na borda sul da
Amazônia em Mato Grosso já estão em colapso e
não conseguem mais se
recuperar. O monitoramento é feito há mais de
duas décadas pela Universidade de Estado de
Mato Grosso (Unemat),
em parceria com a Universidade de Leeds, da
Inglaterra, em 60 parcelas de terra de um hectare cada uma. Aproximadamente 10% dessas
unidades, que correspondem a 6 campos de
futebol (6 mil hectares),
já desapareceram.
A parte monitorada
está compreendida na
área entre os municípios
de Santa Terezinha até
Alta Floresta, na região
nordeste e norte do Estado, contornando o Parque do Xingu.
A professora e doutora Beatriz Schwantes
Marimon, coordenadora da pesquisa no Brasil,
explica que o colapso é a

morte das espécies e a impossibilidade do retorno delas. Esse problema tem sido identificado em áreas
de reserva legal ou até mesmo
dentro de unidades de conservação. “Mesmo estando distante da
ocupação humana, muitas árvores nessas áreas estão morrendo”,
destaca.

Há trechos em que é possível
identificar que a ação do fogo frequente foi o que deu resultado a
esse colapso. “A floresta não tem
esse preparo para resistir à entrada do fogo, principalmente se
for frequente e acompanhando de
uma seca muito forte”, explana a
docente.

Marimon destaca que as queimadas e as secas intensas, causadas, principalmente, pelos
eventos de El Niño, podem estar
no topo da lista de causas do colapso. A pesquisadora comenta
que esses eventos antes aconteciam a cada 20 anos e, agora, é a
cada 5. “Está muito errático, sem

Beatriz Schwantes Marimon

Em parceria com instituição britânica, pesquisadores acompanham 60 parcelas de terra próximas ao Parque do Xingu

um padrão tão definido, se tornando muito
frequente. Ainda vem
as queimadas causadas
pelo homem, e essa é
a fórmula do desastre”,
assevera.
Em 2020, inclusive,
a Amazônia enfrentou
um dos períodos mais
difíceis, com o desmatamento e as queimadas.
O Estado é o segundo
que mais desmatou a
Amazônia no ano passado e a área degradada
é a maior dos últimos 12
anos. A extensão é de
quase 177 mil campos
de futebol (177 mil hectares), de acordo com o
monitoramento Prodes.
Os efeitos que as
ações ocorridas no ano
passado trarão para as
f lorestas ainda estão
em monitoramento
pela universidade. Apesar dos graves problemas, existem soluções
viáveis e que podem
ser implementadas em
parceria com o setor
produtivo, integrando
produção com proteção
ambiental.

Meta é subsidiar ações futuras
Da Redação

O monitoramento hoje
faz parte do projeto “Por
uma Amazônia resiliente ao Clima” e o acompanhamento de longo
prazo é importante, porque pode subsidiar ações
futuras de recuperação.
O projeto, que em inglês se chama “For a Climate Resilient Amazon”
(Forama), é desenvolvido em conjunto com a
Universidade de Leeds,
da Inglaterra. A parceria
entre as instituições inglesa e mato-grossense
já vem de longa data, iniciou-se em 2008.
O Forama é financiado
pela Royal Society e coordenado pelo professor
doutor Oliver L. Phillips
(Leeds) e a professora
doutora Beatriz Schwantes Marimon (Unemat).
O projeto, explica a docente, tem como objetivo
combinar o conhecimento científico e tradicional.
“Conectaremos os principais pontos onde esses
conhecimentos se complementam para entender onde essas mudanças
climáticas impactam as
nossas principais espécies
amazônicas e subsidiar
algumas iniciativas de recuperação para áreas degradadas”, diz Marimon.

O acompanhamento
a longo prazo tem uma
função importante, destaca a pesquisadora. Por
meio dessa análise por
um longo período de
tempo, é possível avaliar diferentes comportamentos, como quais
as espécies que sobrevivem, quais são menos
resistentes e morrem rapidamente, quais as mais

sensíveis à seca e ao fogo.
“Por exemplo, se agora
identificarmos quais as
espécies mais resistentes, será um benefício
para a humanidade. Porque, se daqui a 20 anos
por exemplo, for mais
quente, seco e tivermos
queimadas mais frequentes, poderemos replantar
as espécies que mais resistirão”, anseia. (NA)
Estadão Conteúdo

Após incêndios volumosos em 2020, prognóstico é de chuvas reduzidas

Cenário em 2021 é desafiador
Da Redação

Ben Hur Marimon Junior

Conhecimento científico será associado ao tradicional

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) afirma que já
tem se organizado junto
com outras instituições
para lidar com os incêndios florestais este ano.
A Pasta destaca que especialistas estimam que
2021 será tão desafiador
quanto 2020. Sobre as
áreas colapsadas, não
houve apontamento até o
fechamento desta edição.
O governo de Mato
Grosso lembra que, por
meio da Sema e da Segurança Pública (Sesp),
além do Ministério Público Estadual, entidades

de terceiro setor, Instituto Produzir, Conservar
e Incluir (PCI), Programa
REM-MT e Arca Multincubadora (UFMT), foi
iniciada ainda em 2020
a elaboração do Plano
de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento e Incêndios Florestais (PPCDIF/MT).
O plano irá nortear as
ações do Estado pelos
próximos quatro anos,
de 2021 a 2024, e será
apresentado e validado
pelo Comitê Estratégico
para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal
e aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT), grupo

de instituições presidido
pelo governador Mauro
Mendes. A apresentação
está prevista para o início
de fevereiro.
Em relação aos incêndios florestais, as instituições responsáveis
pela proteção ambiental
preveem que em 2021
os prognósticos são de
um volume reduzido de
chuvas, o que pode tornar o ano tão catastrófico
como o passado.
Com relação ao monitoramento e identificação de áreas já colapsadas no Estado, a Sema
também não se posicionou até o fechamento
desta matéria. (NA)
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Pessoa com deficiência

Cidade

Cartilha é criada para
direcionamento correto
Dantielle Venturini

Redação
dantielle@gazetadigital.com.br

Uma lacuna entre a saúde e a educação para crianças com deficiência
em Mato Grosso revelou uma falha no
encaminhamento correto delas, assim
como de suas famílias, logo após receberem o diagnóstico. O não direcionamento inicial feito por profissionais
de saúde desde o nascimento impacta
diretamente no desenvolvimento das
crianças até a entrada na escola. Essa
problemática motivou a união de pessoas para o desenvolvimento do projeto
“Encaminhos, um Guia da Rede Intersetorial de Atendimentos às Crianças com
Deficiência em Mato Grosso’, apoiado e
lançado em forma de cartilha pelo Mi-

nistério Público do Estado (MPMT).
Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ainda não
foram atualizados após o aparecimento da zika no país, já apontavam que
22,50% da população na região Centro-Oeste tem pelo menos uma deficiência, da mais leve a mais grave. Outros 8,3% apresentam pelo menos um
tipo de deficiência severa. Conforme
as diretrizes do projeto, antes dessas
crianças irem para a escola, precisam
ser preparadas para garantir respostas
assertivas às especificidades e necessidades educacionais especiais.
A cartilha se propõe a contribuir
com isso, facilitando a localização das
instituições para onde essas crianças
deverão ser encaminhadas logo após
receberem o diagnóstico de sua defici-

Otmar de Oliveira

Psicóloga, idealizadora do ‘Encaminhos’, identifica falta de desenvolvimento prévio em crianças

ência. Além disso, a publicação traz as leis que
garantem benefícios às
pessoas com deficiência.
O projeto é direcionado aos profissionais de
saúde com objetivo de
prepará-los para orientação e encaminhamento
de crianças e seus familiares sobre como proceder e onde buscar ajuda
a respeito da deficiência
apresentada.
Encaminhos nasceu
da percepção da psicóloga Bia Calmon, idealizadora do projeto, ao
trabalhar com educação
especial e identificar
que muitas crianças deveriam ter desenvolvido
suas habilidades psicomotoras, sensoriais, afetivas e sociais, mas não
avançaram desde o nascimento. “Essas crianças
chegavam sem nenhuma
condição de serem matriculadas no ensino”.
Ela lembra que se deparava com muitas cegas,
mudas e surdas que não
entendiam sua própria
linguagem e, em alguns
casos, a família chegava a
criar uma linguagem paralela. A psicóloga explica
que toda essa dificuldade
impacta diretamente no
futuro, muitas desistem
dos estudos por se sentirem excluídas, outras se
deixam levar pelas drogas
e marginalidade. “A criança só pode ser incluída se
ela for preparada”.

Falha surge no primeiro encaminhamento
Da Redação

O cenário de falta de
desenvolvimento prévio
foi o ponto de partida
para a vontade de descobrir onde havia falhas e o
que poderia ser feito. “Fizemos levantamento nas
maternidades, conversamos com médicos, com
os hospitais e descobrimos a falha no primeiro
encaminhamento”, conta
a psicóloga Bia Calmon.

Faltavam os direcionamentos que deveriam ter
sido feitos pelo médico a
respeito das instituições
que atenderiam as crianças com necessidades especiais. De acordo com
ela, a família precisa ser
acolhida, ouvida e orientada. Com esse caminho,
essas crianças terão sua
história de vida completamente mudada.
A psicóloga lembra
que, com a chegada da

zika, o número de crianças com algum tipo de
deficiência aumentou
drasticamente e reforça
que o encaminhamento
delas para as instituições
adequadas garantirá as
respostas assertivas às
especificidades e necessidades educacionais especiais vindo a cumprir
o direito básico que garante o acesso, a permanência e o sucesso das
pessoas com deficiência.

Por exemplo, uma
criança surda quando
chegar à escola, saberá sua língua oficial de
libras; se for cega, o
braile, além de ter mobilidade e sensibilização
desenvolvidos. Sem receber estes atendimentos, será impossível ela
ter condições de aprender o conteúdo ministrado em sala de aula
tendo sua inclusão no
ambiente escolar. (DV)

sos@gazetadigital.com.br
Otmar de Oliveira

‘Campo’
Praça que fica no bairro Araés, margeada
pelo Córrego do Sargento, em Cuiabá, está
completamente tomada pelo mato. Já não é mais
possível ver o campinho de futebol ou qualquer
outra ‘divisão’ do espaço. O acúmulo de animais
nocivos à saúde humana no local coloca a
população em risco.
A praça fica entre as ruas Desembargador José
de Mesquita e Alirio Huguener de Matos e precisa
de uma limpeza com urgência.

Boca de lobo
A boca de lobo localizada na esquina entre as
ruas Luiza Cuiabano e Professora Tereza Lobo, no
bairro Consil, voltou a vazar e espalhar um odor
fétido na região. O problema existe há anos e
parece não ter solução.
População do entorno diz não suportar mais
conviver com a situação e cobra uma resolução
definitiva para o problema.

Juca do Guaraná
Novamente trazida à baila na coluna, a
iluminação precária sobre o viaduto Juca do
Guaraná, recém-inaugurado pela prefeitura, coloca
em risco a visibilidade no período noturno. Uma
sequência de lâmpadas está apagada exatamente
sobre ele, no sentido de quem sai do Jardim Itália
para o Jardim Imperial.
Condutores cobram solução.

Chame A Gazeta
99987-2106

Fonte: INMET

Barra do Garças
32°C

22°C

Rondonópolis
34°C

25°C

Médico reconhece importância do guia

Muitas nuvens com
pancadas de chuva e
trovoadas isoladas

Nublado com
pancadas de chuva
isoladas

Da Redação

Cáceres

Sinop

Médico pediatra Rubém
Couto afirma que o guia é de
suma importância para os profissionais de saúde, especialmente para quem trabalha com
o Sistema Único (SUS). Ele confessa que, antes do ‘Encaminhos’,
como atende pacientes mais pela
rede privada, não tinha todas as
informações que o projeto traz.
“É uma ferramenta fundamental
para que as crianças tenham encaminhamento correto”.
O professor Marcino Benedito
de Oliveira, 51, é deficiente visual

e afirma que quanto mais precocemente a criança é trabalhada,
melhores são seu desenvolvimento e sua inclusão. “Se essa
criança desenvolve e trabalha as
suas dificuldades, ela tem mais
chances, mais oportunidades”.
É isso que explica também a
professora Glauça Inês Barros,
que há 28 anos trabalha com
a educação especial. “Uma
criança com deficiência tem
que ter as mesmas oportunidades que as que não têm. Isso
é possível, desde que tenha um
encaminhamento e tratamento
desde cedo”. (DV)

Percentual de deficiência na população
23,9% têm algum tipo de deficiência: visual,
auditiva, motora, mental ou intelectual

37°C

25°C

1,62% não consegue se locomover
3,46% têm deficiência visual severa
1,12% tem deficiência auditiva severa
2,33% têm deficiência motora severa
1,4% tem deficiência mental ou intelectual
14% têm algum problema auditivo

23°C

Nublado com pancadas
de chuva isoladas

Muitas nuvens com
pancadas de chuva e
trovoadas isoladas

Cuiabá

Várzea Grande

1,6% é totalmente cega
7,6% são totalmente surdas

30°C

33°C

25°C

32°C

25°C

Nublado com
pancadas de chuva
isoladas

Nublado com
pancadas de chuva
isoladas

Lucas do Rio Verde

Sorriso

32°C

23°C

Nublado com
pancadas de chuva
isoladas

31°C

24°C

Muitas nuvens com
pancadas de chuva e
trovoadas isoladas
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Covid no presídio

Casos confirmados

Blitz
Divulgação/PM-MT

ultrapassam 3.000%
Elayne Mendes

Redação
elaynemendes@gazetadigital.com.br

Nos últimos 6 meses, casos confirmados de coronavírus (covid19) no sistema penitenciário de
Mato Grosso aumentaram mais de
3.000%, em se tratando de servidores e recuperandos infectados. Apesar do número de confirmações ser
menor entre os policiais penais, os
casos de óbitos em decorrência da
doença é maior nesse público. Penitenciária Central do Estado (PCE)
é a que concentra o maior registro
dentre as unidades locais.
O boletim informativo divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) aponta que
até o dia 4 de julho do ano passado, havia confirmações de covid19 entre 14 servidores do sistema
penitenciário e 66 recuperandos.
Já o último documento, divulgado
na sexta-feira (8), mostra que estes
números passaram para 66 e 2.046,
respectivamente. Isso significa um
crescimento de 3.550% infectados
entre os policiais penais e 3.000%
entre os presos.
No ranking das 5 unidades penitenciárias com maior número de

registros entre os servidores está a
PCE (63), a Cadeia Regional de Várzea Grande (41), o Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC (33) e as
penitenciárias de Sinop (28) e Água
Boa (27). As mortes dos funcionários
foram registradas nas Cadeias Públicas de Araguaia (1) e Nova Mutum
(1), além do CRC (1) e da PCE (2).
Já no casos dos recuperandos,
as unidades com maior incidência são a PCE (746), a Cadeua de
Sorriso (157), as penitenciárias de
Sinop (124) e Rondonópolis (115) e

a Cadeia de Nova Mutum (104). As
mortes em decorrência da covid19 foram registradas na Cadeia de
Alta Floresta (2) e na Penitenciária
de Sinop (1).
Tanto o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso
(Sindspen) quanto familiares de detentos já reivindicaram intensificação nos investimentos de combate
ao coronavírus no sistema penitenciário local. Estado afirma que
todas as medidas de biossegurança
são executadas nas unidades.

Policiais militares do bairro CPA 1, em Cuiabá,
realizavam rondas pelo CPA 3, nas proximidades
da Alameda 5, quando avistaram um indivíduo
portando uma mochila nas costas em atitude
suspeita. Diante da situação, a guarnição
fez a abordagem e foram localizados dentro
da mochila pouco mais de 4kg de maconha,
distribuídos em 8 pacotes, uma balança de
precisão e uma quantia de R$63.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao
suspeito, depois levado à Central de Flagrantes
para registro e demais providências.

João Vieira

PCE, campeã de registro, tem 63 servidores e 746 presos infectados

Festa com 400

Três depredam base da PM e são detidos
Da Redação

Polícia Militar prendeu, na madrugada de
sábado (9), 3 homens
que quebraram o portão
da base da PM no bairro
Três Barras, na Capital.
Os suspeitos também
apedrejaram o prédio e
xingaram os policiais. Situação ocorreu após militares da unidade terem
interrompido uma festa
com aproximadamente

400 pessoas. Para conter os suspeitos foi necessário o uso de arma
não letal.
A PM recebeu a denúncia de que um indivíduo estaria armado
em um veículo Montana,
em frente ao estabelecimento intitulado Pirâmide. Ao verificar que
no local havia cerca de
400 pessoas, foi solicitado o apoio de outras
guarnições, que logo se

fizeram presentes. Os
militares foram recebidos pelos participantes
da festa a pedradas e
garrafadas, sendo necessário o disparo de
bala de borracha.
Logo após a dispersão
do público, 3 homens se
dirigiram à Companhia
da PM instalada no bairro, danificando a estrutura do local e fugindo
na sequência. Os suspeitos foram localizados

em uma praça da região
e um deles teria feito o
movimento de tirar algo
da cintura, momento em
que foi atingido por um
disparo antimotim.
Após a abordagem, os
3 envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Morada do
Ouro, para tratamento
médico e, depois, encaminhados para a Central
de Flagrantes. (EM)

Porte ilegal

Volante do Cuiabá é preso com arma
Da Redação

Volante do Cuiabá Esporte Clube,
Jean Patrick Reis foi preso, na madrugada de sábado (9), por porte ilegal de
arma de fogo, em um bairro da capital
mato-grossense. O jogador teria reali-

Divulgação/PM-MT

Após disparos, PM chegou até jogador,
que admitiu ser dono do revólver

Tráfico

zado disparos de arma de fogo no local
e, devido ao barulho do tiros, a polícia
acabou sendo acionada. Em revista veicular, o revólver calibre 38 foi encontrado embaixo do banco do passageiro do
carro de Jean, que confessou ser proprietário da arma.
A guarnição do bairro Araés foi acionada por volta da meia-noite de sábado,
para atender ocorrência de disparo de
arma de fogo em um clube no bairro
Ribeirão do Lipa. Com apoio de outras
equipes policiais, militares chegaram a
local e avistaram,no interior do clube, 3
pessoas em 3 veículos distintos.
Ao realizar vistoria nos suspeitos e
nos carros, foi localizado no veículo
modelo Tiguan, cor branca, o revólver calibre 38. O volante do ‘Dourado’,
Jean Patrick, foi identificado como o
proprietário do carro. Ele, por sua vez,
confirmou ser dono da arma de fogo,
alegando que a teria adquirido para
proteção pessoal.
Diante da situação, foi dada voz
de prisão ao jogador, que foi con-

Planejado
Mulher de 34 anos, membro da facção
Comando Vermelho, foi presa em Lucas do Rio
Verde (354 km ao norte de Cuiabá) na última
sexta-feira (8), acusada de ter planejado a morte
do ex-marido, Hailton Cordovil Amador, 30.
Segundo as investigações, a suspeita chegou
a fazer várias ameaças à vítima, antes de sua
morte, que ocorreu no Ecoponto da cidade, onde
ele levou 5 tiros. A suspeita seria a mandante
do crime, executado por um jovem de 19 anos,
preso em flagrante, logo após o homicídio.

Foragidos
Policiais militares capturaram na sexta (8)
e madrugada de sábado (9) cinco foragidos
da Justiça por crimes de homicídio, tráfico de
droga, furto e roubo. Três ocorrências foram na
Capital, uma em Chapada dos Guimarães e outra
em Pontes e Lacerda.
Em Chapada, os policiais faziam
patrulhamento e solicitaram os documentos
pessoais de um homem que andava na rua. Via
sistema, constou-se ser procurado por tráfico
de droga. Em Pontes e Lacerda, o trabalho foi
entre a equipe da Rotam e Força Tática, que
identificou um foragido da cidade de Nova
Olínda (AM), por crime de homicídio.

Divulgação/PM-MT

Outro lado
A reportagem
tentou contato com o
jogador, que chegou
a atender a ligação,
porém, diante da
identificação do
jornal A Gazeta,
Jean desligou o
celular e não atendeu
mais. Também foi
tentado contato
com a assessoria de
imprensa do clube
futebolístico, mas não
houve retorno. (EM)

duzido para a Central
de Flagrantes de Cuiabá para confecção do
boletim de ocorrência
e demais providências
que o caso requer.

Flagrante
Policiais militares de Rondonópolis (212
km ao sul de Cuiabá) prenderam, na noite de
sexta-feira (8), um homem e apreenderam
um adolescente por furto, no bairro Sagrada
Família. Denúncia informou que crime estava em
andamento.
No local, as equipes realizavam um cerco
quando os suspeitos correram para uma área de
mata. No terreno, os policiais encontraram os
produtos que seriam levados pelos criminosos.
Eles foram rendidos e algemados.

Aponte o celular
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Enem 2020

Covid no Brasil

Defensoria pede à
Justiça adiamento

Nova mutação põe
vacinas em xeque

Órgão da União ingressou com ação em SP, na 6ª-feira, requerendo urgência
Do Estadão Conteúdo

A Defensoria Pública da União entrou com
uma ação na Justiça Federal de São Paulo nesta
sexta-feira (8), em que
pede, em tutela de urgência, o adiamento do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 17 e 24
de janeiro, em função do
avanço da pandemia no
Brasil. Mais de 5,7 milhões de candidatos são
esperados para as provas.
“Temos agora uma prova
agendada exatamente no
pico da segunda onda de
infecções, sem que haja
clareza sobre as providências adotadas para
evitar-se a contaminação dos participantes
da prova, estudantes e
funcionários que a apli-

João Vieira/Arquivo

Realização da prova pode colapsar
ainda mais serviços de saúde

carão”, escreveu o defensor João Paulo Dorini.
O documento é encaminhado ao Juízo da 12ª Vara
Cível da Subseção Judiciária de São Paulo e também
cita as desigualdades educacionais ampliadas pelo regime de aulas remotas durante o ano de 2020.
Segundo a ação, “não há maneira segura para a
realização de um exame com quase seis milhões de
estudantes neste momento, durante o novo pico de
casos da covid-19”.
O defensor questiona o impacto de mais um aumento exponencial de contaminações em decorrência
do Enem e destaca sistemas de saúde já colapsados
em algumas cidades do país.
Para Dorini, a situação é nova, em razão de se tratar

de uma segunda onda
de infecções. “E essa
alteração da realidade
fática, agravando-a,
justifica a concessãode uma nova tutela de
urgência, para que o
exame seja adiado até
que possa ser feito de
maneira segura, ou
ao menos enquanto
a situação não esteja tão periclitante
quanto agora”.
Especialistas em
Saúde ouvidos pelo
jornal O Estado de S.
Paulo consideram que
a realização da prova,
no momento atual da
pandemia, pode colocar em risco a vida
de candidatos e suas
famílias e contribuir
para o aumento do
número de casos da
covid-19 no país.

Do Estadão Conteúdo

Uma nova variante do
Sars-CoV-2 identificada no Brasil apresenta
alterações capazes de
ajudar o vírus a escapar
parcialmente à imunidade oferecida pelas vacinas usadas na prevenção
da doença. Essa variante
também foi identificada
na África do Sul e é diferente da mutação registrada no Reino Unido.
O estudo foi publicado on-line, na última semana, em formato de pré
impressão (ou seja, ainda
sem revisão dos pares), na
BioRxiv. Tem como principal autor o microbiologista
Jesse Bloom, da Universidade de Washington (EUA).
O trabalho mostra que, em
algumas pessoas, o novo
coronavírus conseguia
escapar dos anticorpos
neutralizantes até 10 vezes
mais do que o normal.
Todas as vacinas desenvolvidas ao longo
deste ano têm como alvo
a chamada proteína spike.
Essa é a estrutura usada

pelo vírus para entrar
nas células que ataca. Os
imunizantes ‘treinam’ os
anticorpos para atacar
uma determinada região
desta proteína, impedindo a invasão do organismo pelo SarsCov2.
As mutações na proteína spike, no entanto,
podem ajudar o vírus a ‘enganar’ as duas principais
linhas de ação do sistema
imunológico. Elas são os
anticorpos, que impedem
a invasão das células saudáveis, e as células T, que
tentam destruir o vírus.
Até agora, uma mutação deste tipo não tinha
sido observada. A variante detectada originalmente no Reino Unido, que já
está presente em várias
outras partes do planeta,
se revelou mais contagiosa. Mas não tem nenhum
impacto na eficácia das
vacinas que estão sendo
desenvolvidas e aplicadas.
A nova mutação, no entanto, pode reduzir a capacidade dos anticorpos
de neutralizar a atividade
viral em até dez vezes.

Aponte o celular

Leia mais
sobre Mundo no
Gazeta Digital

Mundo

6B
Cuiabá, Domingo, 10 de Janeiro de 2021

Indonésia

Inglaterra

Avião cai com 62 a bordo

Rainha e marido

Aeronave saiu de Jacarta por volta da 14h35, horário local, e 5 minutos depois perdeu contato
Do Portal R7

O presidente da Assembleia Consultiva
do Povo da Indonésia, Bambang Soesatyo,
confirmou a queda de um avião da companhia área local Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo, neste sábado (9), informa a
agência de notícias estatal Antara.
O voo SJ182 decolou do aeroporto de
Jacarta às 14h35 (4h35, no horário de Brasília) com destino à cidade de Pontianak,
na ilha de Bornéu, mas perdeu contato
com a torre de controle cerca de cinco
minutos após a decolagem. Chovia forte
no momento do acidente.
Autoridades confirmaram que havia 62
pessoas a bordo — sete crianças e três
bebês —, além de 12 tripulantes.
Imediatamente as buscas começaram
nas proximidade de Mil Ilhas, onde possivelmente ocorreu a queda na expectativa
de encontrar sobreviventes e destroços.
A agência indonésia de busca e resgate,
Basarna, enviou uma equipe para o local
onde ocorreu o último ponto de contato
da aeronave com a torre.
‘Atualmente, nosso pessoal já está em
campo e encontrou várias partes do avião,
e o obstáculo que enfrentamos hoje é o problema com a visibilidade, porque é noite’,
explicou o chefe-ajunto de Operações e

Gusti Fikri Izzudin/EFE/EPA

Em operação há 26 anos, boeing da Sriwijaya Air pertenceu à frota americana até 2010

Preparação da Basarnas, Bambang Suryo Aji.
Ele também acrescentou que o ELT
(transmissor localizador de emergência) da
aeronave não estava emitindo sinais, o que
dificultava ainda mais as buscas.
O governador da região falou que moradores relataram um barulho de explosão.
Logo após a queda, pescadores en-

contraram emaranhados de cabos, que
poderiam ser os primeiros destroços do
Boeing-737-500.
Dados do site de monitoramento de
voos Flighradar24 mostram que o Boeing
possivelmente caiu após atingir cerca de
3.300 m de altitude, ainda quando iniciava a subida para voo de cruzeiro.

são vacinados
Do Portal R7

A Rainha Elizabeth II,
94 anos, e o marido dela,
o Príncipe Philip, 99 anos,
tomaram a vacina contra a
covid-19, confirmou o Palácio de Buckingham neste
sábado (9).
De acordo com o jornal
The Telegraph, a decisão de
tornar pública a notícia foi
tomada pessoalmente pela
rainha com a intenção de
evitar especulações sobre o
assunto e também para incentivar a população a fazer
o mesmo. A aplicação aconteceu dentro do Castelo de
Windsor e foi feita por um
médico particular. Em geral,
as informações de saúde da
família real são mantidas
em sigilo. O Reino Unido foi
o primeiro país do mundo a
iniciar a vacinação, em 8 de
dezembro, com a autorização da vacina desenvolvida
pela Pfizer e BioNTech pelas
autoridades de saúde. Na
última semana, os britânicos passaram a receber
também a vacina desenvolvida pela Universidade
de Oxford e pela empresa
farmacêutica AstraZeneca.
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No Morumbi

Em casa, São Paulo tenta reação
Cobrado após sofrer goleada para Bragantino, líder do Brasileirão encara o rival Santos em seu domínio
Gazeta Press
São Paulo

Hoje, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos protagonizam um
clássico marcado pela necessidade de voltar
a vencer no torneio. A bola rola no gramado
do Morumbi a partir das 16h (de Brasília).
Os mandantes chegam para o duelo abalados após uma amarga derrota por 4 a 2
para o Bragantino, fora de casa. O time de
Fernando Diniz foi amplamente dominado
pelos rivais e deixou algumas dúvidas na
cabeça dos torcedores em relação ao futuro
da equipe na competição.
No entanto, apesar do revés, o Tricolor
segue na liderança do Brasileirão, com uma
vantagem de seis pontos em relação ao vice-líder Internacional.
São Paulo

Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda,
Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves,
Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e
Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Santos

João Paulo; Madson, Laércio, Alex
(Luiz Felipe) e Luan Peres (Jean Mota);
Vinicius Balieiro, Jobson e Sandry (Lucas
Lourenço); Fernando (Tailson ou Ângelo),
Arthur Gomes e Bruno Marques (Marcos
Leonardo). Técnico: Cuca.

E para o próximo jogo,
Diniz terá a volta de Luan.
Suspenso na última partida,
o volante vem sendo um dos
principais pilares defensivos do São Paulo e pode ser
um reforço crucial para que
clube do Morumbi saia de
campo com um bom resultado. Em contrapartida, Bruno
Alves e Tchê Tchê, suspensos, estão fora. Já Luciano e
Pablo seguem como dúvidas.
O Santos deve poupar titulares contra o São Paulo
visando a partida contra o
Boca Juniors, na quarta-feira,
na Vila Belmiro, em busca de
uma vaga na final da Libertadores da América.
John e Wagner Leonardo, com covid-19, estão fora,
assim como o suspenso Felipe Jonatan. E isso cria um
grande problema para o técnico Cuca.
No gol, João Paulo será
titular, mas Felipe Jonatan
é o único lateral-esquerdo
de origem e Wagner Leonardo é um zagueiro que
pode atuar por ali.

Vice-líder

Internacional defende embalo
Gazeta Press
Porto Alegre

Com objetivos diferentes, Internacional e
Goiás se enfrentam hoje
às 18h15 (de Brasília), no
Beira Rio pela 29º rodada
do Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram no primeiro jogo
deste ano.
O time gaúcho vem
de uma sequência de
três vitórias seguidas e
cinco jogos invictos no
campeonato. Com seis
pontos atrás do líder São

Paulo, a vitória é extremamente importante
para Colorados seguirem na briga pelo título.
Para o confronto
desta noite, Inter não
poderá contar com o
atacante Yuri Alberto,
já que recebeu terceiro
cartão amarelo contra
o Ceará e está suspenso. Outra baixa possível é Marcelo Lomba,
o goleiro teve de deixar o campo na última
partida e será avaliado
para ver se possui condições de jogo.

Embalado pelas 2 vitórias seguidas, Goiás
vai ao Beira Rio pensando em sair da zona
de rebaixamento. Com
3 pontos de diferença
do Vasco, primeiro time
fora do Z-4, o time goiano se vencer ultrapassa
o time carioca pelos critérios de desempate.
Atlético Goianiense
e Bahia vão se enfrentar
hoje, às 18h15 (de Brasília), no estádio Antonio
Accioly, em Goiânia. A
partida será válida pela
29ª rodada do Brasileiro.

Contra rebaixamento

Vasco da Gama recebe Botafogo
Gazeta Press
Rio de Janeiro

Hoje, Vasco e Botafogo disputam
clássico em São Januário. As duas
equipes vão a campo com a necessidade da vitória.
O Vasco conseguiu sair da zona de
rebaixamento na rodada passada. No
entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que estreou contra o AtléticoGO, afirmou que o foco é seguir em
busca dos bons resultados. Para esta
partida, Luxemburgo tem um desfalque. O lateral direito Léo Matos está
suspenso. Com isso, o treinador pode
escalar Yago Pikachu ou Cayo Tenório.
O Botafogo vive situação desesperadora no Campeonato Brasilei-

Assessoria de Imprensa

São Paulo, comandado pelo técnico Fernando Diniz,
busca sua afirmação na briga pelo título do Brasileirão/2020

No Maracanã

Acuado, Flamengo encara Ceará
Gazeta Press
Rio de Janeiro

Sob pressão após a derrota no clássico para o Fluminense, o Flamengo
tem um jogo decisivo para se manter
na briga pelo título e para afastar uma
possível crise. O Rubro-Negro enfrenta
o Ceará, hoje, às 16h, no Maracanã, pela
29ª rodada.
O Flamengo viu a pressão crescer com
dois tropeços seguidos (empate sem gols
com o Fortaleza e derrota para o Fluminense). O revés para o rival, no Maracanã, frustrou o clube rubro-negro e
foi um balde água fria. O Fla caiu para a
quarta colocação do Brasileiro.
O jogo contra o Ceará ganha contornos de decisão para o Flamengo continuar na briga pelo título e para não
entrar em crise de vez. O trabalho de
Rogério Ceni já vem sendo questionado.
A ordem no Rubro-Negro é acreditar até

o fim. “Não podemos desanimar.
Temos que continuar acreditando.
Quem quer ser campeão tem que
vencer. Vamos continuar lutando,
não vamos desistir enquanto tiver
pontos em disputa e enquanto tivermos em condições de sermos
campeões”, disse Bruno Henrique.

Flamengo

Hugo Souza; Isla,
Rodrigo Caio,
Natan e Filipe
Luís; Willian
Arão, Gerson,
Éverton Ribeiro
e Arrascaeta;
Bruno Henrique
e Gabriel
Barbosa. Técnico:
Rogério Ceni.

Ceará

Richard; Eduardo,
Tiago, Luiz Otávio
e Bruno Pacheco;
Fabinho, Charles,
Fernando Sobral
e Vina; Léo Chú
e Cléber.
Técnico:
Guto Ferreira.

ro. Os alvinegros vêm de duas derrotas em
casa, que mantiveram a equipe afundada na
zona de rebaixamento. Com isso, o clássico
contra o Vasco é encarado como uma final
em busca da reação para sair da degola. O
técnico Eduardo Barroca afirmou que todos
serão cobrados para a mudança de atitude.
Vasco

Fernando Miguel; Cayo Tenório, Werley,
Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes,
Léo Gil, Juninho e Yago Pikachu; Talles
Magno e Germán Cano.
Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Botafogo

Diego Cavalieri; Kevin, Rafael Forster,
Kanu e Victor Luís; Rentería, José Welison,
Cícero e Bruno Nazário; Kalou e Pedro
Raúl. Técnico: Eduarod Barroca.

Arquivo/AE

Pressionado, Flamengo volta ao Maracanã para tentar reabilitação contra Ceará
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Alerta em Tóquio

Sede, Japão decreta
estado de emergência
Do Estadão Conteúdo

Otmar de Oliveira

Nadador mato-grossense Felipe Lima intensifica treinos e estratégia visando seletiva única aos Jogos Olímpicos

Prova perfeita

Felipe abre preparação de

olho em vaga de Tóquio
Luiz Esmael

Redação
esmael@gazetadigital.com.br

Um dos principais nomes da
natação brasileira na atualidade,
o nadador mato-grossense Felipe Lima começa o ano de 2021
focado em apenas um objetivo:
assegurar uma das duas vagas
da prova dos 100 metros peito
visando os Jogos Olímpicos de
Tóquio, evento que irá ocorrer
do dia 23 de julho a 8 de agosto
deste ano.
Hoje com 35 anos, o nadador
já começa a traçar todo o planejamento e estratégia para estar
bem na época em que ocorrerá a

seletiva brasileira olímpica. Esta
competição denominada de Troféu Brasil de Natação está marcada para ocorrer no dia 19 de
abril, numa segunda-feira, no
Parque Aquática Maria Lenk, no
Rio de Janeiro.
O Troféu Brasil será a única
competição classificatória para
as Olimpíadas. Portanto, o atleta
não pode errar. Se vendo mais
experiente e preparado, Felipe
Lima não hesita em afirmar que
a seletiva olímpica exige estar
acima dos 100%, seja física, técnico e psicologicamente.
“Como se trata de única competição e com todos os nadadores dando o seu melhor, a ordem

é estar 200%. É pau máquina.
Por isso, de agora em diante até
abril estarei me preparando da
melhor forma possível. Quero
nadar bem para obter o melhor índice para não haver dúvida”, ressalta o atleta, natural
de Cuiabá e que iniciou a nadar
aos 6 anos de idade.
Por causa do avanço do novo
coronavírus em todo o mundo,
o atleta se viu obrigado a interromper sua preparação em 2020.
Com a retomada ao novo normal de forma gradativa, o atleta
que recuperar o tempo perdido
treinando diariamente no Clube
Pinheiros, o principal do Brasil
na formação de nadadores.

Técnica e rapidez

Prova tem perfeição como desafio
Da Redação

Para estar em sua
segunda Olimpíada na
carreira, o nadador Felipe Lima terá que ter
uma performance abai-

xo de um minuto para
percorrer os 100 metros peito. A exigência
para ir aos Jogos é que
os dois melhores brasileiros da prova nadem
abaixo dos 59 segundos

e 90 centésimos.
Com medalhas conquistadas em Mundial
de Natação e em vários
Jogos Pan-Americanos,
o nadador cuiabano já
teve a experiência de ter

Otmar de Oliveira

Antes de embarcar para SP, Felipe Lima esteve em Cuiabá para rever familiares

disputado às Olimpíadas
de Londres, em 2012. Na
época, ele chegou até a
fase semifinal, ficando
na 12ª colocação. Quase
uma década depois, Felipe garante viver o melhor momento de sua
vitoriosa carreira.
Diante do desafio
em não errar ou cometer qualquer vacilo num
momento crucial, o nadador mato-grossense
reafirma à exigência
de ser certeiro, fatal
no único dia de prova.
Felipe Lima lembra que
seus concorrentes também estão focados e
trabalhando para garantir presença em Tóquio.
Os adversários de
Lima na prova dos 100
metros peito são João
Gomes, companheiro de Clube Pinheiros,
Felipe França, Caio e
Pedro Cardona, este último correndo por fora.
Felipe lembra que seu
técnico Tiago Moreno
também treina o rival
João Gomes. (LE)

O governo do Japão
declarou estado de
emergência de um mês
na capital Tóquio e em
três cidades vizinhas para
conter a disseminação de
infecções pelo novo coronavírus, uma vez que
o número de casos em
menos de 24 horas atingiu o recorde de mais de
7 mil infecções.
As autoridades anunciaram que o período de
restrição deve ser de 8
de janeiro a 7 de fevereiro nas prefeituras de Tóquio, Saitama, Kanagawa
e Chiba, cobrindo cerca
de 30% da população do
país. No entanto, mais
cidades japonesas consideram pedir ao governo a
implementação do estado de emergência.

Faltando pouco mais
de seis meses para a cerimônia de abertura dos
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados no
ano passado por causa
da pandemia da covid-19,
o estado de emergência
corre o risco de esfriar
ainda mais o ânimo da
população japonesa,
em sua maioria a favor
de um novo adiamento,
ou mesmo cancelamento, do evento esportivo,
programado para acontecer de 23 de julho a 8
de agosto.
“Declaramos o estado
de emergência porque se
teme que a rápida disseminação do novo coronavírus por todo país terá
um impacto significativo
na vida de seus habitantes e na economia”, disse
Yoshihide Suga.

Premiação por medalha

Governo de MT garante

recompensa inédita
Da Redação

O ano de 2021 caminha para ser um grande
marco para o desporto
de Mato Grosso. Com a
reestruturação do programa Bolsa Atleta liderada pelo secretário Adjunto de Esporte e Lazer
Jeférson Carvalho e sua
equipe, os atletas de alto
rendimento naturais do
Estado vão ter motivo
em dobro em continuar,
suando a camisa a nível
internacional.
Com um orçamento
de R$ 2 milhões a ser investido nesta temporada,
Jeférson criou a categoria
‘Mato Grosso Olímpico’,
voltado para contemplar
os atletas mato-grossenses - olímpico e paraolímpico - que conse-

guirem vagas e medalhas
nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, marcado para
ocorrer de 23 de julho a
8 de agosto. Em caso de
classificação à Olimpíada,
o atleta embolsará uma
premiação no valor de R$
30 mil. Por sua vez, o seu
treinador também será
agraciado com R$ 10 mil.
Já em caso de conquista de medalha em Tóquio
- ouro, prata ou bronze
-, o representante matogrossense ganhará R$ 70
mil e o técnico R$ 30 mil.
Para Jeférson Carvalho, o Bolsa Atleta reestruturado visa impulsionar ainda mais os atletas
mato-grossenses a permanecerem no Estado,
sem a necessidade de ir
para outros centros do
Brasil. (LE)

João Vieira/Arquivo

Jeférson Carvalho desenvolveu projeto ‘MT Olímpico’
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Estreia

Critics Choice

Super AWARDS
Primeira premiação dedicada a filmes e séries de super-heróis,
fantasia e ficção científica acontece neste domingo (10)

Melhor Filme de Ação
Bad Boys For Life (Sony)
Da 5 Bloods (Netflix)
Resgate (Netflix)
Greyhound (Apple TV+)
A Caçada (Universal)
Mulan (Disney+)
The Outpost (Screen Media)
Tenet (Warner Bros.)
Melhor Ator em Filme de Ação
Tom Hanks - Greyhound (Apple TV+)
Chris Hemsworth - Resgate (Netflix)
Caleb Landry Jones - The Outpost (Screen Media)
Delroy Lindo - Da 5 Bloods (Netflix)
Will Smith - Bad Boys For Life (Sony)
John David Washington - Tenet (Warner Bros)
Melhor Atriz em Filme de Ação
Betty Gilpin - A Caçada (Universal)
Yifei Liu - Mulan (Disney+)
Blake Lively - The Rhythm Section (Paramount)
Iliza Shlesinger Spenser -Confidential (Netflix)
Hilary Swank - A Caçada (Universal)
Melhor Filme de Animação
Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (Disney+)
A Caminho da Lua (Netflix)
Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca (Netflix)
Soul (Disney+)
Os Irmãos Willoughby (Netflix)
Wolfwalkers (Apple / GKIDS)

Luiz Fernando Vieira
Editor do Vida
vida@gazetadigital.com.br

C

om o crescimento do
número e da variedade
de filmes sobre heróis,
fantasia, terror e
ficção científica, veio também a
necessidade de uma premiação que
contemplasse esse universo. Nasceu,
assim, o Critics Choice Super
Awards, cuja primeira cerimônia de
premiação será realizada na noite
deste domingo (10), com transmissão
pelo canal pago TNT e pelo YouTube.
O Critics Choice Super Awards foi
criado para celebrar alguns gêneros
que nem sempre são lembrados
pelas academias de cinema e TV,
apesar do grande sucesso que
fazem. Super-heróis, ação, fantasia,
terror, ficção científica e animação
passam a ter, então, uma cerimônia
para comemorar suas principais
realizações a cada temporada.
O período de elegibilidade para
todos os candidatos inclui todas as
produções liberadas de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2020, com
os vencedores sendo escolhidos
pelos votos dos membros do Critics
Choice Association.
Um dos destaques desta primeira
edição é o filme Palm Springs, da
Hulu e da produtora Neon, com 5
indicações, incluindo Melhor Filme
de Ficção Científica / Fantasia,
Melhor Ator (Andy Samberg e JK
Simmons), Melhor Atriz (Cristin
Milioti) e Melhor Vilão (JK Simmons).
Logo atrás estão Aves de Rapina
(Warner Bros.), Freaky (Universal),
Dois Irmãos: Uma Jornada
Fantástica (Disney +), Sonic: O Filme
(Paramount), A Caçada (Universal),
The Old Guard (Netflix) e Os
Irmãos Willoughby (Netflix), com 4
indicações, cada.
Em produções de TV, o destaque é
a série Lovecraft Country (HBO) com
6 indicações, incluindo Melhor Série
de Terror, Melhor Ator (Michael K.
Williams e Jonathan Majors), Melhor
Atriz (Wunmi Mosaku e Jurnee

Confira os indicados
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Melhor Dublador em Animação
Jamie Foxx - Soul (Disney+)
Will Forte - Os Irmãos Willoughby (Netflix)
Tom Holland - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (Disney+)
John Krasinski - Animal Crackers (Netflix)
Chris Pratt - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (Disney+)
Sam Rockwell - The One and Only Ivan (Disney+)
Melhor Dubladora em Filme de Ação
Tina Fey - Soul (Disney+)
Honor Kneafsey - Wolfwalkers (Apple / GKIDS)
Maya Rudolph - Os Irmãos Willoughby (Netflix)
Phillipa Soo - A Caminho da Lua (Netflix)
Octavia Spencer - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (Disney+)
Eva Whittaker - Wolfwalkers (Apple / GKIDS)
Melhor Filme de Super-herói
Aves de Rapina (Warner Bros.)
The Old Guard (Netflix)
Secret Society of Second-Born Royals (Disney+)
Sonic - O Filme (Paramount)
Superman: Man of Tomorrow (Warner Bros. Animation)

Fotos Divulgação

A série
de terror
Lovecraft
Country é a
campeã em
indicações
entre as
produções
para TV

Entre os filmes o
grande destaque
é Palm Springs,
que traz uma
história de amor
em meio a um
loop temporal

Smollett) e Melhor Vilão (Abbey Lee). A
irônica série The Boys (Amazon) vem
na sequência, com 5 indicações.
Para começar muito bem, a
organização do Critics Choice
Super Awards dará o prêmio Legacy
(Legado) à franquia Star Trek (também
conhecida como Jornada nas Estrelas),
que acaba de completar 55 anos. O
prêmio é um reconhecimento ao
impacto cultural da franquia nas
primeiras décadas, conquistando
novos e leais fãs com suas novas
histórias e personagens. O prêmio será
recebido por Patrick Stewart (Jornada
nas Estrelas: A Nova Geração e Star
Trek: Picard) e Sonequa Martin-Green
(Star Trek: Discovery, da CBS).
A cerimônia da primeira edição
do Critics Choice Super Awards
acontece hoje, às 22h (horário de
Brasília), com transmissão exclusiva
da TNT e TNT Séries na TV e no
Youtube do canal. Os comentários
serão de Aline Diniz e Michel Arouca
e a tradução ficará por conta de
Robert Greathouse e Regina P.
McCarthy. (Com informações da
assessoria)

Melhor Ator em Filme de Super-herói
Skylar Astin - Secret Society of Second-Born Royals (Disney+)
Jim Carrey - Sonic - O Filme (Paramount)
Chiwetel Ejiofor - The Old Guard (Netflix)
Ewan McGregor - Aves de Rapina (Warner Bros.)
Ben Schwartz - Sonic - O Filme (Paramount)
Melhor Atriz em Filme de Super-herói
Kiki Layne - The Old Guard (Netflix)
Peyton Elizabeth Lee - Secret Society of Second-Born Royals (Disney+)
Margot Robbie - Aves de Rapina (Warner Bros)
Jurnee Smollett - Aves de Rapina (Warner Bros)
Charlize Theron - The Old Guard (Netflix)
Melhor Filme de Terror
Freaky (Universal)
O Homem Invisível (Universal)
Relic (IFC Films)
The Rental (IFC Films)
Sputnik (IFC Films)
Melhor Ator em Filme de Terror
Sope Dìrísù - His House (Netflix)
Pyotr Fyodorov - Sputnik (IFC Films)
Michiel Huisman - The Other Lamb (IFC Films)
Dan Stevens - The Rental (IFC Films)
Vince Vaughn - Freaky (Universal)
Melhor Atriz em Filme de Terror
Haley Bennett - Swallow (IFC Films)
Angela Bettis - 12 Hour Shift (Magnet Releasing)
Elisabeth Moss - O Homem Invisível (Universal)
Kathryn Newton - Freaky (Universal)
Sheila Vand - The Rental (IFC Films)
Melhor Filme de Ficção Científica ou Fantasia
Love and Monsters (Paramount)
Palm Springs (Hulu and Neon)
Possessor (Neon)
Synchronic (Well Go USA)
The Vast of Night (Amazon Studios)
Melhor Ator em Filme de Ficção Científica ou Fantasia
Christopher Abbott - Possessor (Neon)
Jake Horowitz - The Vast of Night (Amazon Studios)
Anthony Mackie - Synchronic (Well Go USA)
Andy Samberg - Palm Springs (Hulu and Neon)
J.K. Simmons - Palm Springs (Hulu and Neon)
Melhor Atriz em Filme de Ficção Científica ou Fantasia
Ally Ioannides - Synchronic (Well Go USA)
Katherine Langford -Spontaneous (Paramount)
Sierra McCormick - The Vast of Night (Amazon Studios)
Cristin Milioti - Palm Springs (Hulu and Neon)
Andrea Riseborough - Possessor (Neon)
Melhor Vilão em Filme
Jim Carrey - Sonic - O Filme (Paramount)
Kathryn Newton - Freaky (Universal)
Martin Short and Jane Krakowski - Os Irmãos Willoughby (Netflix)
J.K. Simmons - Palm Springs (Hulu e Neon)
Hilary Swank - A Caçada (Universal)
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João
Miguel

Daniel

Livro
Fãs da Turma da Mônica
têm agora a oportunidade
de brincar de redator
e criar diálogos com os
personagens da turminha
mais famosa do Brasil.
Essa é a proposta do
livro-caixinha Inventando
Diálogos, que tem 40 cartas
da Turma da Mônica. É um
exercício que estimula a
linguagem, criatividade,
lógica e interpretação.
Tudo isso feito de forma
lúdica, já que envolve os
divertidos personagens e
situações dos quadrinhos
infantis que vêm
marcando infâncias de
várias gerações.

Ímpar Studio Fotográfico

Conteúdo
educativo
João
Luiz

A Red Hat, líder global no
fornecimento de soluções
open source, anuncia o
lançamento de um portal
web para apoiar sua iniciativa
Co.Lab no Brasil. O site vai
oferecer conteúdo educativo
para crianças e adolescentes,
de 5 a 15 anos, com base nos
princípios do código aberto,
que incluem inovação,
transparência, criatividade
e colaboração. Totalmente
gratuita e em português,
a plataforma conta com
3 áreas principais, que
incluem experimentos
práticos, depoimentos
motivacionais e workshops.

Alimentação
A rotina agitada do dia a dia contribui para
que os alimentos industrializados e prontos para
consumo sejam uma opção no cardápio, inclusive
das crianças. Apesar da grande variedade, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que
a maioria dos alimentos e bebidas para crianças
concentra, principalmente, itens ricos em gordura,
açúcar ou sal, identificados como fatores de risco
que contribuem para a obesidade infantil. Neste
cenário, uma pesquisa realizada pela Universidade
Miguel Hernández, na Espanha, estudou alimentos
disponíveis no mercado destinados às crianças e
verificou que 97% deles não são saudáveis.

Maria Julia

Educação
O prazo para novas matrículas na rede estadual de ensino foi
prorrogado pela Seduc de Mato Grosso até o dia 13 de janeiro. Para o
ano letivo de 2021 são ofertadas mais de 78,3 mil vagas em 323 escolas
de 52 municípios. A decisão de ampliar o prazo foi tomada devido
à baixa procura de pais e responsáveis para garantir vagas para as
crianças e adolescentes no ano letivo de 2021.

Raul

Pietra
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Drama de Novo e o
POP sem fronteiras
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N

ovas perspectivas de empreendedorismo
se abrem a jovens de 3 comunidades
periféricas de Chapada dos Guimarães. Nesta
quinta-feira ocorreu o lançamento do edital de
seleção de 20 bolsistas para o Laboratório de
Comunicação e Cultura A Lente. Durante 4 meses
os selecionados terão aulas de design gráfico;
produção de texto e gerenciamento de conteúdo
para redes sociais, entre outras atividades que
devem impulsionar a inclusão no mercado de
trabalho. As regras para participação estão
disponíveis em bit.ly/editaldebolsaslabcom e as
inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro,
em ambiente digital, no site bit.ly/labcomalente,
ou presencialmente na Secretaria Municipal de
Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Divulgação
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O grupo de música pop coreano BTS foi reconhecido pela revista americana Time como o artista do ano em 2020

Pedro Mutzenberg
Especial para o Zine

S

e você está por dentro
do que falam pela
internet e nas redes
sociais sobre o mundo
da música e do entretenimento
em geral, já deve ter ouvido sobre
k-pop, doramas, entre outros
nomes asiáticos. Nos últimos
anos, centenas de estrelas
orientais destacaram-se cada
vez mais, conquistando espaço
na mídia e, graças às facilidades
da internet, ganhando fãs ao
redor do mundo todo. O grupo
de música pop coreano BTS, por
exemplo, foi reconhecido pela
revista americana Time como o
artista do ano em 2020.
Aqui no Brasil essa onda
mundial não teve barreiras, tanto
que um grupo de 6 amigas que
fazem Comunicação na UFMT,
em Cuiabá, criaram o Drama
de Novo: um podcast onde elas
exploram cada um dos gêneros
dentro desse universo gigante
que é o entretenimento asiático.
Nesta primeira temporada de
programas elas já falaram sobre
os doramas, que são programas
de TV parecidos com novelas
que se disseminaram pelo
mundo através dos streams;
discutiram também sobre a
música pop coreana, o k-pop, e
outros pops menos conhecidos
por aqui, como o c-pop e o
j-pop (gêneros chinês e japonês,
respectivamente); e também
apresentaram para seus ouvintes
o cinema de Bollywood, onde
são feitos os filmes indianos que
competem com as produções
hollywoodianas lá do outro lado
do planeta.
De acordo com Letícia Pereira,
estudante de Jornalismo e uma
das apresentadoras do Drama
de Novo, esse fenômeno cultural
demorou muito para chegar
até aqui, visto que por lá esse
movimento já existe há 30 anos,
mas teve o sucesso garantido
graças às centenas de fãs que
não param de se multiplicar. “No

ocidente a fama dos grupos de
k-pop é muito recente, mas como
a comunidade de fãs é muito
engajada, dão o sangue para
divulgarem seus ídolos. Para além
da qualidade das músicas e das
coreografias supersincronizadas,
os fandoms (como são chamadas
essas comunidades de fãs) foram
fundamentais para esse sucesso
todo que vemos”, afirma Letícia.
O compartilhamento massivo
das músicas e videoclipes,
a ansiedade para os novos
lançamentos, tudo isso é rotina
de quem é fã do pop coreano. A
cuiabana Maria Luisa Barbosa
da Cruz, que tem somente 9
anos, disse que chega a treinar
as coreografias dos clipes e que
já tentou até aprender coreano
para conseguir cantar as letras
com mais facilidade, tudo pela
internet. “Eu gosto muito do
jeito diferente e sincronizado de
dançar, o figurino super estiloso
e as músicas sempre animadas
também são muito legais”, diz
Maria Luisa, que se identificou
como uma BLINK, nome dado aos
fãs do grupo feminino Black Pink.
Apesar do k-pop ser o
gênero que mais se popularizou
mundo afora, diversos outros
movimentos culturais também
Arquivo pessoal

tomam conta da cena quando
se fala de entretenimento
asiático. “Seja no cinema, na
TV ou na música, a indústria de
entretenimento asiática é bem
diversificada. É um continente
muito grande, cada país fomenta
uma indústria própria que
carrega as características de
seu povo e que vão moldando
esse universo gigante de
entretenimento”, conta Letícia,
citando os doramas, c-dramas,
lakorns que vão além do universo
do k-pop e de Bollywood.
Para ela, mesmo que haja uma
barreira linguística e geográfica
muito grande entre o Brasil e
o continente asiático, a maior
dificuldade para se ter acesso a
esses conteúdos é a influência da
cultura americana que gera um
tipo de estranhamento em muita
gente que não é acostumada a
consumir as produções asiáticas.
Para a próxima temporada do
podcast Drama de Novo, Letícia
disse que serão tratados alguns
temas sobre a origem, história e
influências das produções pop
orientais. “Além de falar sobre
cada gênero e recomendar
os conteúdos que gostamos,
queremos levantar também
algumas reflexões críticas sobre
as histórias de relações abusivas
retratadas em doramas clássicos
e as imposições de padrão de
beleza, principalmente no k-pop,
por exemplo”, conclui.
Os episódios da primeira
temporada do Drama de Novo
estão disponíveis em diversas
plataformas de streaming,
como o Spotify e o Amino, rede
onde os fandoms se reúnem
virtualmente. Já no instagram.
com/dramadenovo tem dicas
de conteúdo do entretenimento
asiático para todos os gostos além
dos links para ouvir o podcast das
meninas.
A influência da cultura americana
gera estranhamento em quem não é
acostumado a consumir as produções
asiáticas, analisa Letícia Pereira

O

ano de 2021 chegou e, com ele, o Enem.
Sabendo da importância de preparar os
vestibulandos, o Descomplica, EdTech voltada à
preparação de alunos para vestibulares, oferece
gratuitamente o Relashow Enem, um festival de
conteúdos com o objetivo de aquecer e relaxar
os alunos para o Exame. Até o dia 24 de janeiro,
o site trará revisões ao vivo todos os dias, das
17h às 21h (horário de Brasília), de cada uma das
disciplinas que caem na prova. Cada live contará
com um momento de descontração exclusivo,
com a participação de cantores, youtubers,
comediantes, tiktokers, alunos e profissionais de
saúde mental. Para assistir é preciso se inscrever
pelo link: descomplica.com.br/relashowenem.

Vanessa Johnston

A

inclusão do breakdance no programa da
Olimpíada de 2024 pode ser surpreendente,
mas os organizadores foram convencidos do
potencial de atrair uma legião de fãs mais jovens e
aumentar a audiência olímpica na era da internet,
disse o chefe dos Jogos de Paris, Tony Estanguet.
O breakdance é um dos 4 esportes novos a
ganhar uma vaga nos Jogos de Paris, assim como
surfe, skate e escalada, após o Comitê Olímpico
Internacional (COI) ratificar sua inclusão no início
deste mês. “O que nos atraiu a este esporte foi
sua capacidade de atrair os jovens”, disse em
entrevista à agência Reuters. “É um esporte
amplamente visto em todas as plataformas
digitais, muito consumido por jovens”, afirma.
Fonte: Agência Brasil.
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Voz ESQUECIDA pelo blues
Vida da cantora Ma Rainey é encenada em filme com Viola Davis e o saudoso Chadwick Boseman
Do Estadão Conteúdo

M

a Rainey sabia que só
teria aqueles brancos
engravatados nas mãos
até o instante em que
sua voz fosse registrada como eles
queriam na massa esférica de gomalaca que girava em 78 rotações por
minuto e que começava a vender tanto
quanto os pães quentes da Weber’s
Bakery de Chicago. Ela sabia que eles a
tratariam como uma rainha, pagariam
sua Coca-Cola gelada, a colocariam
sentada na melhor poltrona do
estúdio e deixariam o único ventilador
General Eletric da companhia bem a
seu lado para refrescá-la enquanto
os músicos se preparavam. Tudo do
bom e do melhor para Ma Rainey até
a luz vermelha do estúdio se apagar
e a gravação ser finalizada. Aí, então,
os empresários brancos lhe pagariam
200 dólares e a fariam assinar uma
cessão de direitos autorais de toda a
alma que ela havia acabado de deixar
naquelas canções. Dariam 25 dólares
a cada um dos músicos negros que
passaram a tarde a seu lado na sessão,
chamariam um táxi e sorririam para
ela pela última vez.
Por isso, Ma Rainey cobrava
caro por cada minuto do tempo
compreendido entre sua chegada ao
estúdio e o término das gravações.
“Essa mulher é insuportável”, você
pode pensar nos primeiros minutos
ao vê-la sendo interpretada por Viola
Davis no filme Ma Rainey’s Black
Bottom, que na Netflix do Brasil
chegou como A Voz Suprema do Blues.
Mas não. Se os bem-vestidos
executivos queriam mesmo sua voz,
uma das maiores vendedoras de
discos no mercado dos “race records”,
a forma como os norte-americanos
não negros passaram a chamar o
mercado alimentado por artistas
de blues negros dos anos 1920 e
consumido por famílias negras que
já estavam no norte ou que haviam
acabado de chegar do sul esperando
em vão encontrar uma terra com
pessoas que não os enforcassem nas
árvores ou os apedrejassem nas ruas,
eles teriam de satisfazer seus desejos.
O reinado de Rainey duraria pouco,
até a gravação terminar e ela voltar a
ser a mulher negra, gorda e bissexual
que até a história do próprio blues
decidiu apagar de seus arquivos.

Mas os negros norte-americanos
seguem em seu revisionismo histórico
colocando Ma Rainey como a voz da
vez graças a esse esplêndido projeto
bancado por um conjunto de homens
negros e mulheres negras poderosas
que nem o pós-segregacionismo
cultural dos Estados Unidos pode
impedir de estarem onde estão.
Com um bom dinheiro de Denzel
Washington, um dos produtores
ao lado de Todd Black e Dany Wolf,
e mais Viola como Ma, Chadwick
Boseman como o trompetista fictício
Levee e uma gig de atores tão
espetacular quanto as jam sessions
invisíveis dos anos 1930, com Glynn
Turman como o pianista Toledo,
Colman Domingo como o trombonista
Cutler e Michael Potts como o baixista
Slow Drag, o texto do dramaturgo das
questões raciais August Wilson foi
parar nas mãos do diretor George C.
Wolfe e se tornou uma preciosidade
alentadora a um ambiente tão
desesperadoramente comercial
quanto a Netflix.
Dois rostos de uma era
São dois os eixos dramáticos
cruzados em um estúdio de gravação
de Chicago dos anos 1920. De
um lado, Ma Rainey, que chega
como um colosso para colocar a
voz em um novo álbum trazendo
sua sobrevivência na pele suada,
nos dentes platinados e nos olhos
cansados e de maquiagem desfeita.
Do outro, seu trompetista Levee
(Boseman em atuação memorável),
filho de pai assassinado por brancos
e sonhador por ser como Ma: um rei,
ao menos, enquanto estiver sobre
um palco. Mas Levee, diferentemente
de Ma, deixa seu ódio o engolir. Ele
nem sequer toca bem (e reparem,
trompetistas, como sua digitação nas
válvulas do instrumento preparada
por Branford Marsalis parece
propositalmente malfeita).
Seu justiçamento é para ontem e
a música é tudo o que lhe resta. Ma
não. Ela até se diverte por trás de
sua estratégia de vingança saborosa,
tratando brancos como panos de chão
e retardando ao máximo a entrega
de suas gravações. Ma exige que a
locução da primeira música seja feita
por um garoto negro e gago que ela
leva do sul. Ele erra por dezenas de
vezes e, a cada erro, é um disco de
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O longa foi o último a contar com Chadwick Boseman
(Pantera Negra), que morreu em agosto do ano passado
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Filme se passa no período em que Ma é contratada pela gravadora
Paramount e chega a fazer cerca de 100 registros

goma-laca jogado no lixo. Ma então
pergunta onde está sua Coca-Cola.
O executivo da gravadora diz que
se esqueceu de comprar. Ela para a
gravação e diz que só segue em frente
depois de tomar a sua bendita CocaCola. Eles que se virem.
Muito menos revista do que Bessie
Smith (que bebeu em sua fonte e,
dizem em Chicago, a namorou), Ma
Rainey é a ponta da tenda submersa
onde centenas de outras mulheres se
apresentaram antes mesmo dos anos
1920, mas que jamais tiveram o mesmo
espaço mesmo quando poderiam ter
sido resgatadas com a chegada dos
anos 1970, quando os garotos brancos
ingleses do rock começaram a roubar
o blues dos negros norte-americanos
que a história havia enterrado como
indigentes (o caso mais flagrante é do
Led Zeppelin) ou mesmo a regravá-los
reverencialmente, como o recémnegacionista Eric Clapton, o Who, os
Faces e os Rolling Stones.
Ninguém quis saber das
mulheres, e olha que registros
delas não faltavam. Rosetta Tharpe,
nascida em 1915, era, além de
cantora, uma guitarrista formidável
que influenciou apenas BB King e
Elvis Presley. Mamie Smith, nascida
em 1883, gravou Crazy Blues em
1920 e passou a ser chamada de
Imperatriz do Blues. Graças a seu
sucesso no meio dos “race records”,
as gravadoras passaram a procurar
nomes como os de Bertha Hill,
Bessie e a própria Ma Rainey. A
geração seguinte teria Alberta
Hunter, Koko Taylor, Etta James,
Marva Wright.
Por mais tentador que seja, não
dá para falar aqui de Billie Holiday,
Nina Simone e Ella Fitzgerald. Saídas
do mesmo barro do gospel e do
blues, essas mulheres migraram
rapidamente para o jazz, e lá a história
é outra. Além da segmentação racial,
o advento do jazz criou mais uma
barreira segregacionista entre os
próprios negros. Cantoras de blues,
para muitos deles, não tinham dons
para encarar o jazz. Algo equivalente
no Brasil a uma cantora de samba

chegando a um dos apartamentos em
que rolava bossa nova na zona sul do
Rio. Nem entraria. Assim, a história só
reservaria a elas os restos do assado,
subestimando o prato que poderiam
criar com eles.
Espelho para Bessie
Não dá para ficar procurando o que
é ficção e o que é realidade no filme
de George Wolfe. Nada e tudo o que
está ali de fato aconteceu. E o que não
aconteceu poderia ter acontecido. E
quem pode dizer o que realmente não
aconteceu? Por não se tratar de uma
biografia de Ma Rainey, vamos a um
pouco dela: seu nome era Gertrude
Malissa Nix Pridgett Rainey, nascida
a 26 de abril de 1886 em Columbus,
Geórgia. Ainda adolescente, descobriu
que o palco seria sua casa e seguiu
viajando com espetáculos de
vaudeville até 1904, quando se casou
com o também artista William “Pa”
Rainey. Juntos, Ma e Pa passaram a
ser conhecidos como os Assassinos
do Blues, algo que, entre os músicos,
não tinha conotação policialesca.
Assassinos no sentido de “quebrarem
tudo em cena”. Até Bessie Smith, e isso
não está registrado, teria cantado em
seu grupo itinerante por esses anos.
Ma se separa de William em
1916 e segue com uma companhia
de espetáculos própria chamada
Madame Gertrude Ma Rainey e Her
Georgia Smart Set. É contratada
pela gravadora Paramount em 1923
(é esse o momento de sua vida em
que a sessão de gravação do filme se
passa) e chega a fazer cerca de 100
registros, cedendo seus direitos das
vendagens dos álbuns à gravadora.
São dessa época Moonshine Blues,
See See Rider, Trust No Man e,
claro, Ma Rainey’s Black Botton. Ma
volta para a cidade de Columbus
depois de deixar os palcos, em
1935, para se envolver com a igreja
protestante local e administrar dois
estabelecimentos de entretenimento.
Quatro anos depois de seu retorno, ela
morre vítima de um ataque cardíaco.
E 80 anos depois, é encontrada viva
dentro de Viola Davis.

Vida

Atualíssimos

Cuiabá, Domingo, 10 de Janeiro de 2021

5C
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Clássicos de ORWELL

Estante
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em edições especiais
Da Redação

A

pós 70 anos da morte
do jornalista, escritor e
ensaísta político Eric Arthur
Blair, mais conhecido
pelo pseudônimo George Orwell,
seus famosos livros ganham versões
modernas pelo Selo Via Leitura, da
Editora Edipro. O grupo editorial
relançou os dois maiores clássicos
do autor: A Revolução dos Bichos e
1984. Eles possuem tradução direta
dos originais assinadas por Alexandre
Barbosa de Souza, ex-editor da
Biblioteca Azul, Cosac Naify e Editora
34. A Revolução dos Bichos, escrito
em 1945, é uma fábula moderna que
satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da
tirania e a busca pelo poder, na qual
alguns oprimidos se tornam opressores.
Eleito pela revista Time como um dos
100 melhores livros já publicados em
língua inglesa, a obra é um alerta contra
os perigos da corrupção humana até
mesmo nos mais bem-intencionados
projetos políticos.
Já 1984, um dos mais importantes
romances de ficção científica do século
20, publicado em 1949, pouco antes
da morte do autor, é considerado um
drama distópico que cristalizou a mítica
do Grande Irmão (câmeras do governo
que controlam toda população). Essa
sátira política ambientada em um
ambiente futurista, também entrou na
lista dos 100 melhores romances de
língua inglesa da revista Time. Mesmo
na atualidade, 1984 ainda traz uma
valiosa ref lexão sobre os malefícios do
totalitarismo em qualquer época.
A nova edição de A Revolução dos
Bichos inclui os prefácios “A liberdade de

E

scrito pelos professores Carlos Piovezani,
da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), e Emilio Gentile, da Universidade La
Sapienza de Roma, A Linguagem Fascista trata
das principais características da linguagem
empregada por Adolf Hitler, Benito Mussolini e
Jair Bolsonaro, e examina os mais fundamentais
recursos retóricos e os mais típicos desempenhos
oratórios desses líderes políticos. A obra é
destinada não só a professores e estudantes,
mas também a todas as pessoas interessadas
em conhecer melhor o fascismo de ontem e o
neofascismo dos dias atuais, além do populismo,
a demagogia e suas linguagens.

Livro é uma fábula moderna que
satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da
tirania e a busca pelo poder

Obra traz uma valiosa reflexão
sobre os malefícios do
totalitarismo em qualquer época
Fotos Divulgação

imprensa”, cujo manuscrito de George
Orwell foi descoberto em 1972, e o
famoso “Prefácio à edição ucraniana”,
de 1947. O livro 1984 inclui o apêndice
“Os princípios da novilíngua”, também
escrito pelo autor. Os livros relançados
pela Editora Edipro contam ainda
com brindes especiais em todos
os exemplares: dois postais e dois
marcadores personalizados. As artes
dos brindes e das capas são de Carlo
Giovani, ilustrador porto-alegrense
que atualmente vive em Portugal,
trabalhando em projetos na Europa e
nas Américas.
O autor
George Orwell (1903-1950) foi
escritor, jornalista e ensaísta político.
Nascido na Índia, ainda sob o domínio
britânico, cresceu na Inglaterra, no
interior de Oxfordshire. Já na infância,
compunha poemas e sonhava em
tornar-se um escritor famoso. Depois
de concluir seus estudos, alistou-se
na Polícia Imperial Britânica. Serviu
na Birmânia de 1922 a 1927, quando
retornou à Inglaterra. Nessa época,
decidiu pedir demissão da polícia e dar
início à sua carreira de escritor.
Entre 1928 e 1929, morou em Paris,
período em que escreveu contos e
romances que ninguém queria publicar.
Ele os destruiu todos na mesma época.
Somente a partir de 1934 passou a
viver com a renda proporcionada
por seus escritos. Filiado ao Partido
Operário de Unificação Marxista,
lutou na Guerra Civil Espanhola em
1939. Na ocasião, um ferimento a
bala danificou suas cordas vocais,
prejudicando de modo permanente a
sua voz. Morreu em Londres, em 1950,
de tuberculose, aos 46 anos de idade.
(Com informações da assessoria)

Divulgação

N

a busca por respostas como “quais
mandamentos um cristão deve seguir”,
“dificuldades são sinais de que Deus não está
me abençoando”, ou ainda “como é forjada a
medida que Deus usa para recompensar nossas
atitudes” é que o escritor e palestrante H. S. Lima
produziu a obra Princípios Para a Vida Dos Céus
e da Terra. Baseado na milenar sabedoria judaica,
nos pensadores gregos do passado e na Filosofia
moderna, sem perder a essência da fé cristã
encontrada nos evangelhos, Henrique explica em
30 textos diversos princípios que regem diversas
situações da vida.

Divulgação

O

guitarrista e compositor Nuno Mindelis
lança a sua biografia romanceada Por
Que Não Sou um Bluesman: Seis Mil Anos.
No livro, Nuno incorpora 4 personagens
distintos em épocas também distintas da
sua vida. Da diáspora de uma guerra que o
mundo esqueceu e das agruras de um exílio
sem volta com os seus tropeços tortuosos,
à sua infância de sonho no estilo “Out of
África”. A perda de tudo e o recomeço em
países distantes, com os seus choques e a
chegada ao Brasil, os primeiros contatos com
a aspereza, impessoalidade e gigantismo de
São Paulo. A despeito do drama que cerca
a história de qualquer exilado, o humor é
elemento sempre presente na obra.
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Max Klim
maxklim@maxklim.com.br

Vida
A semana começa com forte mudança com o trânsito
de Mercúrio em Aquário e Vênus em Capricórnio em
fase que nos dará intuição aguçada e originalidade em
dias que também mostrarão uma determinante busca
por estatus e bens materiais.

ÁRIES
A semana: nesta semana não
se deixe dominar por influência
e comportamento negativos de outras
pessoas, posicionando-se de forma otimista
com problemas do seu cotidiano. Interesses:
dias que apontam condicionamento material
favorável por boa mudança de ânimo.
Intimidade: momento benéfico.

LIBRA
A semana: período marcado por
boa posição em razão de aspectos
que ampliam sua criatividade destacando
senso artístico e extroversão. Interesses:
no campo financeiro, é momento de conter
despesas. Influência benéfica por decisões
firmes e realistas. Intimidade: dias de muita
sensibilidade.

TOURO
A semana: durante os próximos dias
suas ações e relacionamentos pessoais
terão maior apoio e boa presença mudando
rumos dos seus planos. Interesses: no
trabalho você superará obstáculos para suas
tarefas. Mas, evite compromissos de muito
valor e duração. Intimidade: dias de fortes
emoções.

ESCORPIÃO
A semana: em dias de novidade
com a lida em família, suas atitudes
podem afetar os seus relacionamentos.
Interesses: o senso criativo e sua
determinação farão com que suas ações se
dirijam em favor de novo rumo para a rotina.
Finanças bem posicionadas. Intimidade:
sentimentos mais expostos.

GÊMEOS
A semana: período que mostra os
assuntos mais sérios em família mais
dependentes de suas reações. Surpresas
inesperadas. Interesses: procure controlar
os seus gastos. No campo profissional,
benefícios por favores e apoio. Intimidade:
mudanças positivas com novo caminho para
os seus afetos.

SAGITÁRIO
A semana: há para seu signo
influência que valoriza bons
conselhos e oportunas mudanças de
atitude com parentes. Mas, evite reagir de
forma agressiva nos problemas rotineiros.
Interesses: semana de boa posição para
os interesses com dinheiro e trabalho.
Intimidade: preocupações controladas.

CÂNCER
A semana: dias que lhe trarão quadro
mais favorável para planos e assuntos
relacionados a bens e interesses de família.
Interesses: as influências da semana apontam
boas mudanças com novos ganhos e acerto
nas decisões em tarefas de rotina. Intimidade:
supere os problemas íntimos. Concilie.

CAPRICÓRNIO
A semana: afetado pela influência
de Vênus em seu signo você deverá
evitar reações de pressa e afobação na
busca de melhores condições para sua
rotina. Interesses: começa hoje período que
o verá envolvido pela busca por estatus e
interesses com bens materiais. Intimidade:
dias de mudanças.

LEÃO
A semana: bom quadro astral
lhe reserva uma aura de melhor
convivência na lida em família. Na vida
social, ação construtiva e espírito inovador
marcarão os seus atos. Interesses: boa
posição para assuntos financeiros. Fique
atento à ação de outras pessoas. Intimidade:
emoções mais contidas.
VIRGEM
A semana: para atender às exigências
com problemas em família você
deverá procurar posições mais conciliadoras.
Interesses: semana que aponta ganho
com os assuntos que se relacionam ao seu
dinheiro. Habilidade e destreza muito mais
valorizadas. Intimidade: dê maior firmeza a
suas decisões.

Quadrinhos
Baby

Hagar

Mother Goose

AQUÁRIO
A semana: com a posição de
Mercúrio em seu signo prevalece
nestes dias um quadro de intuição aguçada
e muita originalidade em seus planos
e decisões. Interesses: superação de
problema material, campo no qual você deve
se mostrar mais ousado. Benefícios nas
finanças. Intimidade: romantismo.
PEIXES
A semana: fase na qual a necessidade de
buscar apoio para importantes assuntos
de ordem social lhe exigirá reações controladas
e firmes. Interesses: dias de favorecimento
financeiro deverão marcar de forma acentuada
esta semana. Novidades com o trabalho.
Intimidade: surpresa com íntimos.

Programação de Cinema

Horóscopo
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Cinemark Goiabeiras

Cinépolis Três Américas

Sala 1

Sala 1

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 14h40 e 20h45
Legado Explosivo
14 anos - Leg - 18h10

Legado Explosivo
14 anos - Dub - 14h30, 17h e 19h30

Sala 2
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 14h15, 17h50 e
21h15
Sala 3
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 15h
Um Tio Quase Perfeito 2
Livre - Nac - 18h25 e 21h25
Sala 4
Sapatinho Vermelho e Os
Sete Anões
Livre - Dub - 14h30 e 17h
Legado Explosivo
14 anos - Dub - 19h20 e 21h55
Sala 5
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 19h45
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 16h20

Sala 2
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 16h30 e 19h45
Sala 3
Trolls 2
Livre - Dub - 13h45
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 16h e 19h15
Sala 7
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 14h15 e 18h30
Sala 8
Um Tio Quase Perfeito
Livre - Nac - 17h15 e 20h
Sapatinho Vermelho e os Sete Anões
Livre - Dub - 14h45

Cinearaújo Pantanal Shopping
Sala 4

Sala 7

Mulher Maravilha
1984
Livre - Dub - 20h
Trolls
Livre - Dub - 16h

Legado Explosivo
14 anos - Dub 20h45
Um Tio Quase
Perfeito 2
Livre - Nac - 16h15
e 18h30

Sala 5

Sala 6
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 15h40 e 19h10

Legado Explosivo
14 anos - Dub 16h, 19h e 21h15

Sala 7

Sala 6

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 16h50 e 20h15
Um Tio Quase Perfeito 2
Livre - Nac - 14h20

Mulher Maravilha
1984
Livre - Dub - 17h30
e 20h30

Sala 8
Legado Explosivo
14 anos - Dub 17h45 e 20h
Sapatinho
Vermelho
Livre - Dub - 15h45

Cinépolis Estação Cuiabá informa que está fechado para reformas.
07/01 A 13/01

OS HORÁRIOS DOS FILMES EM CARTAZ DEVEM SER VERIFICA DOS NAS BILHETERIAS DOS CINEMAS

Palavras cruzadas diretas
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Aquiles
Rique Reis
Vocalista do MPB4

N

ei Lopes, Projeto
Coisa Fina & Guga
Stroeter no Pagode
Black-Tie (independente tratore.ffm.to/pagodeblacktie)
é o álbum recém-lançado
por gente que sabe o que diz
e canta. Nei Lopes, além de
grande compositor e cantor,
é uma fonte inesgotável do
saber sobre a saga da negritude
brasileira. Por sua vez, Guga
Stroeter é instrumentista
capacitado e empreendedor
antenado, daqueles que fazem
da música e do universo musical
a sua vida.
Os dois escolheram um
primor de repertório, tocado
pela Orquestra Projeto Coisa
Fina, sob a batuta, e com
arranjos porretas, de Dino
Barioni. Aqui, por uma questão
de justiça, e por considerá-los
indispensáveis à realização do
álbum, faço questão de nomear
cada um dos participantes.
Jussara Salles (produtora
executiva), Guga Stroeter

(diretor artístico e produtor da
Orquestra Projeto Coisa Fina).
Compositores: Marquinhos
Satã, Wilson Moreira, Nei
Lopes, Wanderley Monteiro,
David Correa, Luiz Carlos da
Vila, Sombra, Sombrinha, Almir
Guineto e Neguinho da BeijaFlor, Nelson Rufino, Toninho
Gerais, Zé Luiz, Adilson Bispo,
Zé Roberto, Sereno, Noca
da Portela, Adilson Bispo, Zé
Roberto e Arlindo Cruz.
Nei Lopes (voz).
Orquestra Projeto Coisa
Fina: Abdnald Santiago
(trombone), Amilcar Rodrigues
(trompete), Daniel Nogueira (sax
tenor e flauta), Diogo Duarte
(trompete), Fábio Leandro
(piano), Ivan de Andrade (sax
alto, clarinete, flauta e piccolo),
Matheus Prado (percussão),
Thiago Melo (guitarra), Walmer
Carvalho (sax tenor).
Músicos convidados:
Alexandre de Oliveira
(trompete), Anderson Quevedo
(sax barítono e flauta), Didi do

O samba na ribalta
Trombone, Dino Barioni (cavaco,
bandolim, violão e violão 7
cordas), Doug Boné (trombone),
Fábio Martineli (trombone),
Denílson Pereira (sax barítono),
Gerson da Banda (percussão),
Guga Stroeter (vibrafone),
Jorge Cirillo (sax alto, soprano
e flauta), Jorge Neguinho
(percussão), Marcelo Rocha

(flugelhorn), Ramon Montagner
(bateria), Rogério Botter Maio
(baixo acústico), Yvison Pessoa
(percussão).
Coro: Ângela Barbosa, Hélio
Rubi (in memoriam), Jannu
Bastos, Jorge Cirillo, Lígia
Araújo, Roberta Oliveira, Robson
Capela, Yvison Pessoa e Zé
Maria.

Intérpretes: Adryana Ribeiro
(cantora - dueto com Nei Lopes
na música ‘Água de Chuva no
Mar’, de Wanderley Monteiro);
Carla Casarim (cantora - dueto
com Nei Lopes na música ‘Mel
na Boca’, de David Correa).
Quem gosta de música
popular brasileira tem de ouvir
Nei Lopes, Projeto Coisa Fina &
Guga Stroeter no Pagode BlackTie. Um trabalho impecável,
feito por amor à música,
onde estão sambas que são a
essência do pagode de fundo de
quintal: uma grande orquestra,
intermezzos relevantes,
improvisos temperados com
excelência e dinâmicas bem
trabalhadas. Tudo conspirando
para um resultado encantador.
A sabedoria de Nei
Lopes, a força musical de
Guga Stroeter, a capacidade
criadora dos compositores,
somadas ao iluminamento dos
instrumentistas, dão ao samba
a importância histórica de um
gênero genuinamente brasileiro.

Legado

Violino total de SANTORO
Alessandro Santoro e Emmanuele Baldini gravam obra do compositor
Do Estadão Conteúdo

P

ara Claudio Santoro, o
começo de tudo foi o
violino. “Ganhou no dia 23
de novembro de 1929, dia
de seu aniversário, um violino com
o método, teoria e solfejo de seu tio
Attilio e começou a estudar no dia 1º
de dezembro de 1929 com a sua tia
Iracema Franco de Sá. Vendo seu tio
Attilio que ele tinha muita vocação,
chamou um professor de violino, Sr.
Telmo, para vê-lo tocar e este ficou
entusiasmado dizendo que o Claudio
tinha toda a vocação.”
O relato faz parte de um pequeno e
delicado memorial escrito à mão pela
mãe do compositor, em papel já quase
desfeito pelo tempo, descrevendo sua
primeira infância. Em 1929, Santoro
estava com dez anos. E não demoraria
para o menino nascido em Manaus
partir em viagens pela região norte,

apresentando-se e chamando atenção
da plateia e dos críticos.
Um deles, em 1931, após o primeiro
recital público feito pelo pequeno
violinista, na Leitaria Amazonas,
sentenciou: “Claudio Santoro, ouvime bem estas palavras de augúrio
profético, há de ser a mais fulgurante
glória do Amazonas.”
Com o tempo, a carreira de
compositor tornou-se mais
importante do que a atuação como
violinista. Mas a relação com o
instrumento ficou registrada em
diversas peças escritas ao longo da
carreira. E agora gravadas pelo filho
do compositor, o pianista Alessandro
Santoro, e o violinista Emmanuele
Baldini, no disco Obra Completa para
Violino e Piano, que pode ser baixado
de graça no site do Selo Sesc.
Abre o álbum a Sicilienne, escrita
quando Claudio tinha apenas 17 anos
de idade. “Ela tem uma influência
Reprodução

francesa, e é típica
de um compositor
violinista, de
um músico que
escrevia peças para
apresentar em
suas turnês”, diz
Alessandro.
A obra estava
inédita. E não era
a única. O filho
do compositor
conta que, antes da
gravação, feita em
2019, vasculhou os
arquivos e esboços
do pai para montar
junto com Baldini o
repertório do disco.
E as surpresas
foram muitas. Entre
elas, uma sonata
inédita. “Aprendi
com a música antiga
a importância de
buscar sempre
o maior número
de fontes na hora
de trabalhar uma
interpretação. Como
gravaríamos a Sonata
nº 1, fui procurar o

O violinista
Emmanuele Baldini e
o pianista Alessandro
Santoro em sessão
de gravação das
peças do compositor

Divulgação

Álbum traz sonata inédita descoberta
pelo filho de Cláudio Santoro

manuscrito. E, na pasta
onde ele estava guardado,
encontrei outra partitura
à mão. Imaginei que fosse
uma cópia feita pelo
meu pai da mesmo peça,
mas, quando olhei com
calma, vi que não. Era
uma outra sonata, apenas
com os dois primeiros
movimentos, que estava
inédita”, conta.
A sonata não fazia
parte do catálogo oficial
do compositor, o que não
é incomum. “Meu pai,
em alguns momentos,
revia suas obras e
chegava à conclusão de
que não mereciam estar
publicadas. Então não

incluía no catálogo. Ainda
bem que minha mãe pelo
menos não o deixava jogar
fora as partituras.”
E há mais pela frente.
A mais aguardada é o
lançamento das sinfonias
de Santoro, que estão
sendo gravadas pela
Orquestra Filarmônica de
Goiás. “Eles já gravaram
as de nº 1, 5, 6, 7 e 8, além
de obras para orquestras
de cordas. Já ouvi o
material e ele é lindo. A
regência de Neil Thomson
se prestou bem à obra de
meu pai. Não abre mão
da emoção, mas mantém
o senso de estrutura.
Tocante.”
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Atendimento ao assinante:

65 3612.6331 / 3612.6329

CLASSIFICADOS

VENDO TERRENO
Medindo 290m2, no Bairro
Jardim Ubata, ótimo para
construir Kitnet ou barracão,
fundo da Açofer da av. Miguel
Sutil.Valor R$ 48.000,00
Pego Carro.
Aceito proposta
(65) 98422 4358

VENDE-SE APARTAMENTO

Residencial Clube - Torres do Coxipó Apto nº 706 - 3 quartos, sendo uma
suíte, duas vagas de garagem. Valor
R$ 300.000 - Negócio sem intermediário. Estamos prontos para atendê-los
e procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103068

VENDE-SE APARTAMENTO

CUIABÁ
ZONA NORTE
OUTROS

HALLCY VENDE

(Cobertura fantástica, imagine um
espaço gourmet só seu), aceito apto
Goiabeiras como parte pagamento),
preço ocasião (900.000); são 2 pisos parte superior - com 4/4 todos suítes
maravilhosas piso porcelanato- hall
amplo, espaço para home na parte
superior (100% de armários de primeira e já decorados com papel de parede
os lavabos). Parte inferior - amplas
salas todas cleans com sacada e vista
Cuiabá, o espaço da piscina com churrasqueira feito revestimentos, piscina
com vista ampla de Cuiabá, cozinha,
lavanderia, dependência de emprega Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106332

HALLCY VENDE

(Cobertura fantástica, imagine um
espaço gourmet só seu), aceito apto
Goiabeiras como parte pagamento),
preço ocasião (900.000); são 2 pisos parte superior - com 4/4 todos suítes
maravilhosas piso porcelanato- hall
amplo, espaço para home na parte
superior (100% de armários de primeira e já decorados com papel de parede
os lavabos). Parte inferior - amplas
salas todas cleans com sacada e vista
Cuiabá, o espaço da piscina com churrasqueira feito revestimentos, piscina
com vista ampla de Cuiabá, cozinha,
lavanderia, dependência de emprega Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106335

HALLCY VENDE

Ao lado Parque Mãe Bonifácia, sol da
manhã, te garanto, você nunca vai ver
Cuiabá tão linda quanto daqui. Aqui
encontrará qualidade de vida, segurança e aconchego. O projeto trabalhado com decoradores e arquitetos
renomados com materias importados
seguindo uma linha prática e robusta.
Todo climatizado, cortinas instalados,
armários, tudo bem pensado e planejado, elevador na saída da sala e da
cozinha integrando o ambiente. O
prédio oferece requinte e otimização
em todos espaços, para criar os
ambientes harmônicos e otimizados
para uso continuo, as piscinas com
bordas infinitas. Um local para se
viver uma vida!!! Venda: R$ 1.000.000.
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106326

HALLCY VENDE

Oportunidade: Na entrada você percebe o nível do imóvel - apartamento
amplo, 100% armários, (conceito de
uma casa suspensa), 345,98 m2. Uma
magnifica vista, de frente ampla vista
panorâmica, pertinho Park Mãe Bonifácia, você terá o charme da Praça
Popular, todos melhores shopping,
maiores bancos, hospitais, laboratórios de ponta, supermercados e colégio ao seu lado. Um diferenciall, 3
vagas de garagem lado a lado; R$
1.800.000l!! (Estudamos proposta
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106330

Condomínio Morada do Parque - Torre
B - Apto nº 703 - 2 quartos, sdo uma
suíte, uma vaga de garagem. Valor R$
350.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103062

VENDE-SE APARTAMENTO

Condomínio Morada do Parque - Torre
F - Apto nº 503 - 2 quartos, sendo uma
suíte, uma vaga de garagem. Valor R$
350.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103069

VENDE-SE APARTAMENTO

Edifício Central Parque - Torre A - Apto
nº 1503 - 3 quartos, sendo uma suíte,
duas vagas de garagem. Valor R$
700.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.

ZONA OESTE
GOIABEIRAS

HALLCY VENDE

Goiabeiras - 140 m² (salas e lavabo em
granito, 100% armários, sistema de
portaria com ótima equipe regular e
excelente administração tradicional no
condomínio), cozinha espaço gourmet
integrado. Vista limpa para o Quartel a
menos de 5 minutos do Shopping
Goiabeiras, na av. Lavapés, 3 quartos
sendo uma suite com dependência de
empregada com quarto e banheiro,
cozinha ampla com 2 salas. Venda R$
620.000. Faça sua visita - Creci F2724
- (65) 99940-3539, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106328

POPULAR

HALLCY VENDE

Apartamento, com 3 quartos, sendo
uma suíte, + 2 banheiros, completo
com armários de primeira linha,140
m², colado com a Praça Popular, lugar
calmo e bem administrado. Tenha as
melhores padarias e restaurantes a
sua porta e segurança para sua família, com 2 vagas. R$ 480 mil - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br

65 3612.6307

VENDE-SE APARTAMENTO

Edifício Torre da Bahia - Condomínio
Parque Residencial Pantanal - Apto nº
701 - 3 quartos, sendo duas suítes,
duas vagas de garagem. Valor R$
700.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.

COMPRA E VENDA

HALLCY VENDE

No coração da Avenida do CPA (nossa
Avenida Paulista cuiabana). Edifício
novinho cheirando a tinta, sala comercial decorada e 100% mobiliada, toda
clean, com 1 vaga maravilhosa.
(Preço ocasião, mudança de país).
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222
- www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106331

HALLCY VENDE

Oportunidade momento (13 de Junho)
- Salão comercial 12x40 - Excelente
para insvestimento pois grandes
seguimentos das maiores empresas
no seguimento de lojas de grande
porte como Magazine Luiza, Casas
Bahia, Fantástico, pronta para projetos futuros. Aproveite! R$ 1.500.000 Creci F2724 - (65) 99940-3539, 999818222 - www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106327

ALUGA

HALLCY ALUGA

VENDE-SE APARTAMENTO

VENDE-SE APARTAMENTO

VEJA NA WEB 1103064

CUIABÁ
COMPRA E VENDA

HALLCY VENDE

Av. XV Novembro - 1.617.85 m2; oportunidade área frente a igreja São Gonçalo: A Modernidade define esse
lugar! Avenida Maravilhosa e limpa!
área toda murada e limpa, frente toda
gradeada. A avenida ampla com fluxo
rápido. Corredor amplo e limpo de
visão, sentido Aeroporto. Grandes
empresas com enorme fluxo de consumidores, vários seguimentos fortes, local fácil para estacionamento e
muito segura, amplo corredor de ônibus. Aproveite!!! Faça sua visita - Creci
F2724 - 99940-3539, 99981-8222 www.hallcyvende.com.br
VEJA NA WEB 1106334

OPORTUNIDADE SEM IGUAL

Terreno no Distrito Industrial de Cuiabá - Com 75.000 m². Valor R$
7.500.000. Raridade. Excelente localização. Oportunidade que não se compara. Ao lado da Drebor - Negócio sem
intermediário. Estamos prontos para
atendê-los e procurar realizar o
melhor negócio. Aceitamos gado no
negócio - Tratar com: Dorileo (65)
99981-0201, Sr. Adair (65) 984012882, 3612-6409 ou Antônio (65)
99957-4677.

VEJA NA WEB 1106333

VEJA NA WEB 1106312

VEJA NA WEB 1106329

Condomínio Belvedere - Lote 05, Quadra 35, com 391,62 m². Valor R$
280.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103074

OPORTUNIDADE ÚNICA

Condomínio Belvedere - Lote 24, Quadra 01, com 420,19 m². Valor R$
300.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103075

OPORTUNIDADE ÚNICA

Condomínio Florais do Valle - Lote 10,
Quadra 02, com 455,98 m². Valor R$
330.000 - Negócio sem intermediário.
Estamos prontos para atendê-los e
procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103076

OPORTUNIDADE ÚNICA

Terreno no Condomínio Florais dos
Lagos - Lote 28, Quadra 19, com 665
m². Valor R$ 600.000 - Negócio sem
intermediário. Estamos prontos para
atendê-los e procurar realizar o
melhor negócio. Aceitamos gado no
negócio - Tratar com: Dorileo (65)
99981-0201, Sr. Adair (65) 984012882, 3612-6409 ou Antônio (65)
99957-4677.
VEJA NA WEB 1103073

CUIABÁ
ZONA SUL
JD. CALIFÓRNIA

VENDE-SE CASA
RESIDENCIAL

Rua Hollywood, 294 - Jardim Califórnia - Com 438 m² de área construída,
excelente terreno, área de lazer enorme e terreno grande, 3 suítes e demais
dependências, piscina. Valor R$
800.000 - Sem intermediário. Estamos prontos para atendê-los e procurar realizar o melhor negócio. Aceitamos gado no negócio - Tratar com:
Dorileo (65) 99981-0201, Sr. Adair (65)
98401-2882, 3612-6409 ou Antônio
(65) 99957-4677.
VEJA NA WEB 1103070

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa D I COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ: 00.551.775/000155, localizada na Avenida Carmindo de
Campos, 856, Bairro Jardim Petrópolis,
CEP 78.070-100, Cuiabá-MT, solicita o
comparecimento do funcionário, Jameson
Exile, Haitiano, Auxiliar Técnico, portador do
CPF 708.695.862-03 e do PIS 128.73793.866 O não comparecimento ao prazo de 03 dias,
a contar desta 1ª publicação em 07/01/2021
caracterizará Abandono de Emprego,
conforme Artigo 482, Letra I, da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa MICHEL ALVES ROQUE
ME, Inscrita no CNPJ sob o nº
29.183.658/0001-68, sede a Rua R
Casa 18, Qd 14, Bairro Pascoal Ramos,
Cuiabá-MT, Solicita o comparecimento
do Funcionário: ROBERVAL DE JESUS,
CTPS nº 14059, serie 00024-MT, para
prestar esclarecimento sobre sua
ausência que o corre desde 12.12.2020,
dentro do prazo de 72 horas a partir desta
publicação. Seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego,
conforme artigo 482, ALINEA “I” da CLT.

VEJA NA WEB 1103065

Edifício Villagio di Parma - Apto nº 53
- 2 quartos, sendo uma suíte, uma
vaga de garagem. Valor R$ 350.000 Negócio sem intermediário. Estamos
prontos para atendê-los e procurar
realizar o melhor negócio. Aceitamos
gado no negócio - Tratar com: Dorileo
(65) 99981-0201, Sr. Adair (65) 984012882, 3612-6409 ou Antônio (65)
99957-4677.

OPORTUNIDADE ÚNICA

(Avenida Ypiranga] alugo salão
comercial 140 m2, 100% porcelanato
e todo revestido gesso - com escritório e banheiro - toda fiação trocada e
padronizada, acabamento em luminárias de primeira. R$ 3/.600,00 preço
ocasião (toda plana, uma mesa, retinha),. Aproveite!!! Faça sua visita Creci F2724 - (65) 99940-3539, 999818222 - www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103066

Edifício Torres do Parque - Torre B Apto nº 1803 - 3 quartos, sendo uma
suíte, duas vagas de garagem. Valor
R$ 500.000 - Negócio sem intermediário. Estamos prontos para atendê-los
e procurar realizar o melhor negócio.
Aceitamos gado no negócio - Tratar
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr.
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou
Antônio (65) 99957-4677.

65 3612.6127

COMERCIAIS
CUIABÁ

VENDE-SE APARTAMENTO

VEJA NA WEB 1103067

classificados@gazetadigital.com.br

IMÓVEIS

VEJA NA WEB 1103063

Edifício Inay Residence - Apto nº 202
- 3 quartos, sendo uma suíte, duas
vagas de garagem. Valor R$ 450.000
- Negócio sem intermediário. Estamos prontos para atendê-los e procurar realizar o melhor negócio. Aceitamos gado no negócio - Tratar com:
Dorileo (65) 99981-0201, Sr. Adair (65)
98401-2882, 3612-6409 ou Antônio
(65) 99957-4677.

ASSINATURA

A GAZETA

“Esta empresa Posto Grisólia
foi condenada judicialmente,
em ação proposta pelo
Ministério Público do Estado de
Mato Grosso, por ter ostentado
marca de combustível que não
fornecia nos anos de 2003
e 2004, o que caracteriza
PUBLICIDADE ENGANOSA.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
O CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MÉDICA LTDA, inscrita na
SRF sob o CNPJ nÀ 02.939.834/0001-92, com sede à Av. Historiador
Rubens de Mendonça nÀ 5.500, Bloco ÂAÊ, Morada da Serra, Cuiabá-MT,
anexo ao Hospital do Câncer, CONVOCA todos os seus sócios integrantes
dos quadros sociais, para se reunirem no dia 15/01/2021 para às 10:00
horas no endereço de seu estabelecimento para deliberar sobre a exclusão
do sócio ROGÉRIO LEITE SANTOS.
Cuiabá-MT, 22 de dezembro de 2020.
CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MÉDICA LTDA
rep. p/ ELIANE LOPES DE SANTA ROSA
(sócia-administradora)
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Vida

f.baracat@gazetadigital.com.br

ADM Assessoria

Triquíni

Estreia

Algumas pessoas
não conseguiram
ficar sem viajar nas
festas de final ano e
não podiam ir para
praia sem usar as
máscaras de proteção.
Aí a marca italiana
Elexia Beachwater,
criada pela estilista
Tiziana Scaramuzzo,
criou uma solução: o
triquini. Ao invés de
duas peças do biquíni
normal, conta com
uma terceira peça, a
máscara, que combina
com a estampa do
traje de banho. As
peças por enquanto são
vendidas pela marca
italiana por 60 euros,
em torno de R$ 383.

Na próxima segunda-feira, às 22h, estreia no Film & Arts
a minissérie documental 63 UP. Vencedora da International
Press Academy 2019 e do Satellite Awards, a minissérie
documental é repleta das surpresas da vida e da compreensão
das emoções de cada entrevistado. Inspirada pela produção
Seven Up, de 1963, que prometia dar um vislumbre do futuro
da Grã-Bretanha, a produção ousou seguir o mesmo princípio
para ilustrar o contraste social entre a geração, e como isso
impactou nas escolhas e oportunidades de cada um, além de
sua visão de mundo.

Imposto de Renda
O contribuinte que teve sua declaração do IRPF (Imposto
de Renda Pessoa Física) retida na malha fina poderá fazer
a contestação pela internet, por meio do e-CAC, sem
a necessidade de comparecer a uma unidade física de
atendimento da Receita Federal. Segundo a Receita, um total
de 700.221 contribuintes caíram na malha fina do IR de 2019.
Isso equivale a 2,13% das 32.931.145 declarações recebidas pelo
Fisco no ano passado.

Alta Temporada

A empresária de sucesso e colunável Ludmilla
Montes Claros e suas herdeiras, Maria
Fernanda, Maria Alice e Maria Cecilia Sauer

A cuiabana e psicóloga Fabiane Curvo de Faria
lançou a plataforma de atendimento on-line com 48
psicólogos. A “Aterapia” visa oferecer o profissional
melhor adequado ao paciente por meio de um sistema
chamado “matching terapêutico”, que escolhe
automaticamente 5 psicólogos melhor capacitados.

ADM Assessoria

Às vésperas de lançar ao mundo seu mais novo
trabalho, a cantora Ana Lélia relembra como foi
participar do projeto musical My Life, idealizado
pela sanfoneira Bia Socek e seu empresário
Alexandre Peixoto, e que contou com a participação
do DJ Jesus Luz.

Abrilhantando a
coluna de hoje,
a sofisticada
aniversariante da
temporada, Alia
Yassim. Ela que
é psicoterapeuta
Prânica
especializada
no tratamento
de Ansiedade,
Stress e
Depressão.
Salute da coluna!

Aniversariante da semana, Bia Spinelli recebe
cumprimentos de admiradores pela Capital.
Felicidades!
Maria Fernanda e Yasmim Baracat embarcam para
o Rio de Janeiro para aproveitar o verão curtindo a
temporada carioca de badalações nestas férias.
Um trio de mulheres bonitas desfilando pelos salões do
Belmond Copacabana Palace na Cidade Maravilhosa.
São elas: Christina Stephan, a empresária Acilene
Clini e Thaylise Ferreira, considerada a melhor digital
influencer de Mato Grosso.

Pesquisa
Cuiabá é a 11ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios no setor
agropecuário. É o que aponta o estudo Melhores Cidades para Fazer
Negócios 2.0, produzido pela empresa Urban Systems para a revista Exame.
No ranking, em que as cidades recebem notas de no máximo 10 pontos,
Cuiabá aparece com a nota 3,22. A primeira colocada, Juazeiro (BA), recebeu
nota 3,9. Conforme os pesquisadores, as notas mais baixas nesse ramo
demonstram que, apesar de serem destaque, essas cidades não possuem um
predomínio de relevância em todos os temas analisados (lavoura e pecuária).
Isso porque as cidades avaliadas são apenas aquelas com mais de 100 mil
habitantes, ou seja, mais urbanizadas.

Acervo

O Cel PM Henrique Santos, coordenador militar da AL, e a esposa
Elaine Santos prestigiando festa em Cabo Frio (RJ)

Paulo Morais

O bonito e elegante casal, a empresária
Evelin e o advogado Josephe Zampiere

