
RONDONÓPOLIS

Os secretários estaduais de Infraestrutura, Marcelo Padeiro, e da Casa Civil 
de Mato Grosso, Mauro Carvalho, receberam o deputado Delegado Claudinei 
(PSL), discutiram  a  Indicação n.º 184/2019.                 Página  3
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GRE-NAL

Melhores defesas entre os
principais clubes em 2020

Apesar de não viverem seus melhores momentos na tem-
porada, Inter e Grêmio chegam ao segundo Gre-Nal da história da 
Libertadores referendados pelos sistemas defensivos. O jogo desta 
quarta-feira colocará frente a frente os times menos vazados do 
Campeonato Brasileiro.          Página - 6

DIVULGAÇÃO

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu 
que, em novembro, haverá assinatura do contrato para a Ferro-
via de Integração Centro-Oeste (Fico). As obras do primeiro tre-
cho entre Mara Rosa/GO e Água Boa devem começar no ano que 
vem, e posteriormente estender até Lucas do Rio Verde.   Página -7

FERROVIA FICO

Contrato será assinado em
novembro, afi rma ministro

Investir
no aumento
do estoque
de carbono
A introdução do sistema 
de plantio direto na agri-
cultura brasileira foi uma 
das primeiras ferramentas 
que permitiram o maior 
acúmulo de carbono no 
solo. A rotação de culturas 
e a introdução de gramíne-
as possibilitam o aumento 
de matéria orgânica no 
terreno, elevando a presen-
ça do carbono.        
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MT-471 ESTÁ PRECÁRIA

SORRISO:
RETORNO
DOS VOOS
DA AZUL

ESTADO É  
OBRIGADO A 
CONSTRUIR
CADEIA

RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA
E PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA

RETORNOS
NO MEIO
E TROCA
NO ATAQUE
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A baixa disposição do presidente Jair Bolsonaro 
para enfrentar debates complexos e fazer escolhas difí-
ceis continua travando avanços na política econômica e 
social, como a confusão em torno do Renda Brasil dei-
xou evidente nesta semana.

Frente à inação do governo, caberá às forças po-
líticas construir um caminho para ampliar a proteção 
aos estratos mais vulneráveis da população, duramente 
atingidos pela pandemia do coronavírus.

O desafio é grande, dada a penúria orçamentária, e 
sua resolução exige um debate sério sobre as fontes de 
financiamento que poderiam viabilizar um novo pro-
grama e garantir a cobertura mais adequada.

Há várias propostas em debate no Congresso. A 
mais abrangente estipula o pagamento de um rendi-
mento básico a todos os brasileiros, mas seu custo, que 
simulações situam em 10% do PIB (Produto Interno 
Bruto), a torna inviável.

Parece mais realista usar o Bolsa Família como 
uma plataforma, buscando aperfeiçoá-lo e ampliá-lo 
sem perder o foco nos mais carentes, e sobretudo na 
primeira infância, hoje desproporcionalmente presente 
nas medições de pobreza.

Alternativas mais factíveis poderiam custar entre 
1% e 2% do PIB, contra pouco mais do 0,5% atualmente 
direcionado ao Bolsa Família, mas dependeriam de es-
colhas --e de uma avaliação rigorosa de ineficiências das 
despesas atuais.

Uma proposta apresentada pelo Centro de Deba-
tes de Políticas Públicas, que combina renda básica com 
seguro-família e um auxílio adicional para a infância, 
tem seu custo estimado em R$ 57 bilhões anuais, menos 
de 1% do PIB.

O seguro ofereceria proteção a trabalhadores do 
setor informal que sofrem com oscilações da renda, e 
uma poupança para estudantes serviria para incentivá-
-los a ficar na escola até o fim do ensino médio.

Os autores do plano calculam que ele permitiria 
reduzir a pobreza em até 24% sem aumento de gastos, 
graças à unificação de recursos alocados no Bolsa Famí-
lia, no abono salarial, no salário-família e no seguro de-
feso dos pescadores. É óbvia a inviabilidade de qualquer 
política que busque financiar o gasto social às custas da 
base da pirâmide da distribuição de renda, como pro-
punha a malfadada ideia de congelar aposentadorias.

É possível abrir espaço no orçamento para despe-
sas sociais sem afrontar o teto de gastos se forem criadas 
condições para reduzir o peso da folha de pagamento 
do funcionalismo, e cortando benefícios fiscais que os 
mais ricos recebem.

Cumpre ao governo e ao Congresso buscar solu-
ções com a urgência que o problema requer. O preço da 
covardia política será cobrado na forma de mais insta-
bilidade econômica, com prejuízos maiores para os que 
mais precisam de proteção.

Editorial

Escolhas difíceis

Ranking dos Políticos - Facebook

MPE RECOMENDOU
O presidente da Câmara de Cuiabá, vere-

ador Misael Galvão, determinou a nulidade 
do ato de posse do suplente de vereador Ralf 
Leite no último dia 9. Segundo a assessoria 
de imprensa da Casa, a medida atende um 
pedido feito pelo Ministério Público Estadu-
al (MPE), que apontou que a posse não tem 
validade, pois o emedebista encontra-se com 
os seus direitos políticos suspensos por três 
anos. Pesa ainda contra Ralf uma decisão da 
juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especiali-
zada Ação Civil Pública e Ação Popular, que 
determinou seu afastamento do cargo.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

INCONSTITUCIONAL
O governador Mauro Mendes vetou inte-

gralmente o projeto de lei aprovada pela As-
sembleia que previa a realização de testes em 
massa para a Covid-19 em profissionais da Saú-
de e da Segurança Pública em MT. O veto ainda 
deve ser analisado pelos deputados estaduais 
em plenário e pode ser derrubado. Mendes se-
guiu a manifestação da Procuradoria-Geral do 
Estado, que apontou a inconstitucionalidade do 
projeto por vício de iniciativa, ofensa da máxi-
ma de independência dos poderes e por criar 
obrigações ao Poder Executivo, inclusive finan-
ceiro-orçamentárias.

Crédito: PRF-MT
IMAGEM DO DIA

Acompanhei pari passu as convenções parti-
dárias, e observei que em muitas coligações 
e composições políticas, aparecem nelas, as 
mesmas figurinhas que disputam as eleições a 
cada 4 anos

O seguro ofereceria proteção a trabalhadores do 
setor informal que sofrem com oscilações da ren-
da, e uma poupança para estudantes serviria para 
incentivá-los a ficar na escola até o fim do ensino 
médio

“ “

O prazo final, para que os partidos po-
líticos realizassem suas convenções par-
tidárias, visando escolher os candidatos 
que irão disputar as eleições municipais 
deste ano, terminou ontem, quarta-feira 
(16). Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 
700 mil registros de candidaturas estarão 
acontecendo este ano. Mato Grosso, vive 
caso atípico, pois teremos eleição suple-
mentar, que irá eleger o candidato que 
terá como missão, ocupar a vaga no Sena-
do aberta com a cassação de Selma Arru-
da no ano passado.

Findada as convenções partidárias, o 
tabuleiro político sofre profundas mudan-
ças, pois alguns se mantiveram até o final 
do período proposto pela Justiça Eleitoral, 
na condição de postulante ao cargo tão 
cobiçado de Senador da República; en-
quanto outros, migraram rumo ao Palácio 
Alencastro, tendo como prazo limite, o dia 
16 de setembro.

Entre as coligações partidárias defini-
das, é claro e notório o divisor de águas, 
pois algumas representam o velho, as 
oligarquias, as mesmas figurinhas carim-
badas que flutuam no cenário político de 
conformidade com seus interesses, dos 
seus pares e dos seus apaniguados.

Infelizmente, isto tem sido uma cons-
tante em nossa política, pois em pleno 
século XXI; a presença da política coro-
nelista, ainda está latente e presente em 
nossos meios, porém hoje, travestida de 
republicana.

Acompanhei pari passu as convenções 
partidárias, e observei que em muitas co-
ligações e composições políticas, apare-
cem nelas, as mesmas figurinhas que dis-
putam as eleições a cada 4 anos, algumas 

delas, perpetuaram no poder como se este 
fosse, cargo vitalício.

Na minha modesta opinião, uma coli-
gação em termos de cara nova, que  repre-
senta realmente  o novo, é a coligação, De-
mocracia Cristã (DC),  com o Partido Social 
Liberal (PSL),  que traz realmente novos 
nomes,  tendo o sargento Elizeu Nascimen-
to como candidato ao Senado, primeiro su-
plente Nayme Rodrigues, pai do deputado 
estadual Ulisses Moraes, segundo suplen-
te, tente Coronel do Corpo de Bombeiros, 
Paulo Selva.

A chamada em questão, não tem como 
objetivo, puxar saco ou mesmo babar ovo, 
para este ou aquele candidato; trata-se de 
uma verdade inconteste, esse senhor Eli-
zeu Nascimento, é um caso raríssimo de 
projeção política.

Natural da cidade de Tangará da Ser-
ra, ainda jovem, seus pais mudaram para 
Cuiabá, num primeiro momento moraram 
no bairro Planalto, logo em seguida, fo-
ram praticamente fundar o bairro Altos da 
Serra, no qual mora até hoje e tem orgulho 
disso. Como ele falou ontem no momento 
da convenção “Sou de origem humilde, e 
tenho orgulho das minhas funções ante-
riores; fui vendedor ambulante, jornaleiro, 
cobrador de coletivo e por aí vai.

Tornei-me militar, como soldado raso, 
passei a cabo e cheguei a condição de sar-
gento, e o que mais me orgulha, é que em 18 
anos de carreira militar, não tem nada que 
desabone a minha conduta; em meu perí-
odo na condição de parlamentar, sempre 
priorizei as ações inerentes a nossa glorio-
sa Polícia Militar, batalhando com todas as 
forças, contra as ações intempestivas, do  
Governo que aí está”.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Projeção meteórica

Tudo em um só?

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 23 de setembro de 2020 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

muda em veloci-
dade muito, mas 
muito alta e tudo, 
absolutamente 
tudo, pode acon-
tecer.

Pode ser, in-
clusive, que os 
próprios “donos” 
dos serviços que 
fazem sucesso 
atualmente lan-

cem outros mais, digamos, “modernos”. 
Pode ser que um concorrente interes-
sante surja e “conquiste” os usuários. E 
pode ser que nada disso aconteça.

O que ficou claro é que rede social 
não é mais tudo a mesma coisa. Tan-
to que se você perguntar para algumas 
pessoas com certeza vai ouvir de al-
guns que o Face é melhor e de outros 
que o Insta “ganha”. Gosto é gosto. E 
nada melhor que usar o que gosta, do 
jeito que gosta, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Como todo mun-
do sabe, Facebook 
e Instagram são, há 
tempos, propriedade 
da mesma empresa. 
Duas redes sociais, 
teoricamente com 
propósitos pareci-
dos, vistas, em outra 
época, como con-
correntes (ou como 
sendo o Instagram o 
“carrasco” do Facebook, como este foi, 
em outros tempos, do Orkut) e que hoje 
convivem em assustadora harmonia, 
com públicos e finalidades bastante 
distintos.

A suposta fusão dos dois serviços, 
que chegou a ser especulada, está cada 
vez mais improvável, para não dizer 
impossível. São, como falei, públicos 
diferentes. Em linhas gerais o pessoal 
que usa Facebook costuma comparti-
lhar memes, notícias (verdadeiras ou 
não), humor, conteúdos em geral, pos-
tar textos e por aí vai. No Instagram as 
pessoas compartilham fotos e vídeos, 
normalmente com conteúdo mais, di-
gamos, “selecionados”.

Não estou dizendo, com isso, que as 
duas redes serão “eternas”. Cedo ou tar-
de algo mais interessante pode surgir 
e conquistar seu lugar ao sol. Vivemos 
em um mundo tecnológico onde tudo 

LICIO ANTONIO MALHEIROS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 kg de pasta base de co-
caína, durante fiscalização na BR-364, em Rondonópolis, na segunda (21). Uma 
equipe abordou um caminhão, com placas de Primavera do Leste. Ao conversar 
com o condutor, os policiais perceberam as informações desconexas e o nervo-
sismo apresentado pelo condutor. Os PRFs realizaram uma busca minuciosa no 
caminhão, onde encontraram 400 tabletes de pasta base de cocaína. O entorpe-
cente estava escondido em um compartimento de aço, adaptado com concreto na 
parte de cima, sendo seu acesso somente na parte inferior.
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Durante a visita os Parlamentares defenderam o Estatuto 
do Pantanal 
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AGÊNCIA BRASIL

Parlamentares que inte-
gram a comissão temporá-
ria externa do Senado criada 
para acompanhar as ações de 
enfrentamento aos incêndios 
no Pantanal realizaram uma 
visita a Mato Grosso, estado 
que abriga parte do bioma. 
O grupo saiu de Cuiabá para 
Poconé, para uma visita a um 
espaço de acolhimento de 
animais atingidos pelo fogo, 
na Rodovia Transpantaneira. 
Lá, percorreram cerca de 40 
quilômetros (km) da região 
afetada pelas queimadas. O 
grupo se reuniu com repre-
sentantes de proprietários 
de fazendas e pousadas, de 
organizações não governa-
mentais (ONGs) e cientistas.

Durante os encontros, os 
senadores defenderam o Es-
tatuto do Pantanal. “É uma 
legislação federal, específica 
para o bioma Pantanal, que 
possa nortear as legislações 
estaduais e municipais, tan-
to de Mato Grosso como de 
Mato Grosso do Sul para que 
com essa união possa produ-
zir algo para que o Pantanal 

AGÊNCIA BRASIL

Os secretários estaduais 
de Infraestrutura, Marcelo 
Padeiro, e da Casa Civil de 
Mato Grosso, Mauro Carva-
lho, receberam o deputado 
Delegado Claudinei (PSL), 
na última semana, para dis-
cutirem sobre a  Indicação 
n.º 184/2019, que se refere 
às condições precárias na 
MT-471, entre os municípios 
mato-grossenses de Rondo-
nópolis e Santo Antônio de 
Leverger.

“Estive há pouco tempo 
neste trecho. Vimos pontes 

QUEIMADAS |  Em diligência senadores viram a realidade e defenderam o Estatuto do Pantanal
Senadores apontam cenário devastador

tenha seu desenvolvimento 
sustentável, para que a gen-
te não tenha desequilíbrio, 
como está acontecendo 
hoje”, disse o presidente da 
comissão, senador Welling-
ton Fagundes (PL-MT).

Fagundes classificou como 
“devastador e desolador” 
o cenário visto pelo grupo 
frente à destruição da fauna 
e da flora pantaneira. “Hoje 
a situação do Pantanal é um 
estado de guerra. Brigadis-
tas e voluntários estão tra-
balhando de forma sobre-
-humana por causa da falta 
de planejamento. Não nos 
calçamos através da ciência 
e da tecnologia para isso”, 
acrescentou, atribuindo o 
problema das queimadas à 
falta de planejamento do go-
verno federal.

Paralelamente à diligência, 
outro grupo de senadores 
que integram a comissão re-
alizou uma reunião remota 
hoje para discutir a situação. 
“Nós já saímos da comoção 
há muito tempo. Não é de 
hoje que vemos o Pantanal 
devastado. Mas nunca algo 
como o que estamos ven-

precárias de madeira, pedi-
mos urgência, antes do iní-
cio das chuvas. Tivemos uma 
reunião produtiva e avan-
çamos com os secretários, 
para viabilizar a recuperação 
de todo o trecho da MT-417. 
Tivemos a notícia de que 
as pontes serão arrumadas 
em pouco tempo. Eles vão 
verificar este projeto para 
continuar o estudo e, assim, 
ocorrer a pavimentação as-
fáltica que citamos”, explica 
Claudinei.

Mauro Padeiro explica 
que, devido ao período elei-
toral, será possível somente a 

Foto: RepRodução

A decisão ainda é passível de recurso 

EM ALTO TAQUARI

Justiça determina 
que Estado construa 
uma cadeia pública 
DA REPORTAGEM

A Primeira Câmara de 
Direito Público e Coletivo 
do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) deu 
provimento ao recurso in-
terposto pelo Ministério Pú-
blico Estadual (MPMT) para 
que o Estado seja obrigado a 
construir Cadeia Pública no 
município de Alto Taquari (a 
479km de Cuiabá). Confor-
me prevê a Lei de Execução 
Penal (LEP), a unidade pri-
sional deverá ser capaz de 
manter presos provisórios 
até a sentença penal conde-
natória com trânsito em jul-
gado.  

A decisão do TJMT re-
forma sentença proferida 
em primeira instância no 
ano de 2014. À época, o juí-
zo fundamentou que o dever 
estatal de prestar segurança 
pública constitui priorida-
de a ser exercida pelo Poder 
Executivo, não podendo o 
Judiciário ordenar a cons-
trução de cadeia pública, sob 
pena de violar o princípio da 
separação dos poderes e as 
regras orçamentárias.  

O MPMT apelou da 
sentença alegando que, se-
gundo a Constituição, com-
pete ao Estado a manutenção 

e conservação da estrutura 
carcerária, bem como que 
a omissão e afronta à lega-
lidade possibilita ao Poder 
Judiciário determinar a sua 
execução, não implicando 
em violação ao princípio da 
separação dos poderes. Ain-
da segundo o apelante, com 
a ausência de unidade prisio-
nal em Alto Taquari, os pre-
sos provisórios são enviados 
para Alto Araguaia, fato que 
afronta diversos princípios 
jurídicos e causa superlota-
ção no presídio da cidade 
vizinha.  

Em seu voto, o relator 
Gilberto Lopes Bussiki des-
tacou que, ao determinar em 
obrigação de fazer a cons-
trução da Cadeia Pública, o 
Poder Judiciário não está in-
vadindo a discricionariedade 
administrativa. “A situação se 
arrasta há mais de uma déca-
da, havendo tempo mais que 
suficiente para o adminis-
trador planejar, incluir ver-
ba necessária no orçamento 
e executar a obra. O Estado 
teve todo o suporte fático 
para a programação dos re-
cursos necessários ao aten-
dimento da demanda; tendo 
quedado-se inerte, não pode 
alegar questões orçamentá-
rias”, afirmou. 

do neste momento. O meio 
ambiente grita por socorro.”, 
disse a senadora Simone Te-
bet (MDB-MS).

A comissão criada esta se-
mana vai enviar convites 
para que os ministros Ricar-
do Salles (Meio Ambiente), 
Tereza Cristina (Agricultura) 
e Rogério Marinho (Desen-
volvimento Regional) parti-

manutenção tanto das pon-
tes como também da rodo-
via MT-471. Para a realização 
da construção de uma ponte 
de concreto ou pavimenta-
ção asfáltica, será necessário 
aguardar todos os trâmites 
eleitorais, ressalta o secretá-
rio da Sinfra.  

“Eu não posso fazer convê-
nio por causa da eleição. Va-
mos fazer o seguinte, a gente 
tem que ter a homologação 
em nível federal, não é só 
em relação à eleição estadu-
al. Como vários municípios 
do país, essa homologação 
vai acontecer no início de 

cipem de uma audiência pú-
blica no colegiado para tratar 
do tema. A ideia é que sejam 
ouvidos, na mesma mesa, o 
homem pantaneiro, um re-
presentante da comunidade 
indígena, ambientalistas e 
representantes do agrone-
gócio, da agroindústria “Não 
adianta dialogarmos com os 
iguais”, ponderou Tebet.

dezembro. Vou pedir para 
fazer o levantamento. Dá 
para fazer a manutenção da 
estrada, ver qual a empresa 
e ver o orçamento e quais as 
pontes que precisam ser ar-
rumadas”, conclui Padeiro.

Em relação às pontes, o de-
putado explica que os mora-
dores das fazendas Taimã e 
Santa Edwiges mostraram as 
condições das pontes duran-
te a visita. “Eles já se uniram 
para arrumar a ponte, mas 
não conseguiram. Por isso, 
me pediram para intervir 
junto ao governo estadual”, 
disse.

FALTA DE INFRAESTRUTURA

Deputado e secretários discutem 
recuperação da MT-471
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TEM COMO?

Restauração ecológica e produção
agropecuária podem andar juntas?

FGTS

Para os brasileiros, inflação
ficará em 4,7% em 12 meses

Em abril, 54% das operadoras não realizaram nenhum negócio

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A restauração ecológi-
ca e sua relação com a pro-
dução agropecuária será o 
tema de uma mesa redon-
da online que a Embrapa 
promoverá em seu canal 
no Youtube nesta quarta 
(23). O evento será trans-
mitido às 15h e pode ser 
acessado no endereço ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=vQ6Hkbnn95o.

A mesa redonda abor-
dará o cenário atual da res-
tauração ecológica no Brasil, 
com um resumo sobre legis-
lação, técnicas de restaura-
ção e aspectos econômicos; 
ferramentas de apoio técni-
co na restauração, como o 
WebAmbiente; e as tecno-
logias mais recentes relacio-
nadas ao monitoramento de 
áreas restauradas.

DA REPORTAGEM

Os consumidores 
brasileiros acreditam 
que a taxa de inflação fi-
cará acumulada em 4,7% 
nos próximos 12 meses. 
A taxa da expectativa 
mediana de inflação dos 
consumidores brasileiros 
é 0,4 ponto percentual 
superior à registrada em 
agosto, encerrando a ten-

Foto: DivulGação

Primeira estimativa de área plantada é superior à passada

ÁGUA BOA
Alta do arroz deve alavancar
área plantada com o cereal
DA REPORTAGEM

Muitos produtores de 
arroz faliram por causa de 
políticas públicas equivo-
cadas nas últimas décadas 
no país, que seguraram de 
forma artificial os valores 
do arroz para que o consu-
midor tivesse preços aces-
síveis. Em contrapartida, 
quebraram a cadeia pro-
dutiva. Em Água Boa, de 45 
mil hectares plantados com 
arroz na década de 80, hou-
ve uma queda para 2,2 mil 
hectares na última safra.

Se para a dona de casa 
o preço do arroz está alto, 
para o produtor, a saca de 
60kg está sendo cotada hoje 
a R$ 100, com 60% de grãos 
inteiros. O engenheiro 
agrônomo Lúcio Motta Fi-
lho disse que para a próxi-
ma safra, os preços tendem 
a reduzir um pouco, mas 
jamais chegarão a baixos 
valores.

Por esse motivo, a pri-
meira estimativa de área 
plantada com arroz é su-
perior à passada, de 5 mil 

hectares no município. Lú-
cio Motta destacou que o 
mercado do arroz está assu-
mindo um novo patamar na 
agricultura brasileira.

Em 2015, o Brasil pro-
duziu 12 milhões de tone-
ladas de arroz. Em 2019, 
foram 11 milhões de tone-
ladas. Apesar da queda de 
produção, na contramão, 
o consumo disparou. Em 
Água Boa, o ponto de vira-
da foi 2004. Após uma pro-
funda crise de preços, as la-
vouras de soja começaram a 
ocupar o cerrado da região 
no lugar do arroz.

Naquele ano os preços 
do arroz ficaram abaixo do 
custo de produção, enquan-
to o governo federal impor-
tava de países parceiros. De 
lá para cá, a migração dos 
produtores naturalmente 
foi para o campo da soja, 
que tem preços mais con-
fiáveis na balança mundial 
de exportação. Já o arroz 
tem preços balizados inter-
namente pelo Brasil, o que 
gera cada vez mais incerte-
zas.

AGRONEGÓCIO 

Além disso, há elevação do potencial produtivo

Veja as vantagens de investir no
aumento do estoque de carbono
DA REPORTAGEM

A introdução do sistema 
de plantio direto na agricul-
tura brasileira, em meados 
da década de 1970, foi uma 
das primeiras ferramen-
tas que permitiram o maior 
acúmulo de carbono no solo. 
Doutor em agricultura tropi-
cal, o engenheiro agrônomo 
Wellington Magalhães expli-
ca que “a rotação de culturas 
e a introdução de gramíneas 
possibilitam o aumento de 
matéria orgânica no terreno, 
elevando a presença do car-
bono”.

Instrutor credenciado 
junto ao Senar-MT, Maga-
lhães completa dizendo que 
“na sua essência, a agricul-
tura aumenta o carbono no 
solo. Quando o produtor 
insere gramínea ele aumen-
ta essa presença, que é ainda 
mais potencializada com a 
integração entre lavoura-
-pecuária e lavoura-pecuá-
ria-floresta. Isso tem ficando 
em evidência no mercado e 
a atenção com os produtores 
que fazem isso têm ficado 
maior”, comenta. O principal 
– e já conhecido benefício – 
é o aumento da fertilidade 
do solo, com melhoria da 
parte física e microbiológi-
ca do terreno, o que garante 
maior produtividade. Po-
rém, as vantagens vão além 
do ganho de produtividade, 
segundo Magalhães.

“Os mercados têm pas-
sado a enxergar isso com 
bons olhos, já que os consu-
midores estão exigindo re-
lações mais sustentáveis dos 
supermercados, das grandes 
tradings, dos conglomera-

dos. E isso vai fazer com que 
estas empresas remunerem 
melhor os produtores que 
possuem esta ‘sustentabili-

NO SOLO | Tendência é que agricultores mais “sustentáveis” sejam melhor remunerados pelos mercados
Foto: DivulGação
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dência de queda iniciada 
em maio deste ano.

A pesquisa é feita 
com base na opinião de 
consumidores que res-
pondem à seguinte per-
gunta: Na sua opinião, 
de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 
12 meses?

“Após atingir o me-
nor valor da série no mês 
anterior, a expectativa 

Participam do evento 
os pesquisadores da Embra-
pa Ingo Isernhagen e José 
Felipe Neto e o professor 
da Esalq/USP Pedro Bran-
calion. A mesa redonda será 
moderada pelo pesquisador 
e chefe-adjunto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Em-
brapa Agrossilvipastoril, An-
derson Ferreira.

“A ideia é dar um pa-
norama geral. Não vamos 
esgotar o tema. Mas quere-
mos mostrar que não existe, 
pelo menos no nível teórico, 
a dicotomia entre produção 
agrícola entre preservação 
e restauração. Vamos falar 
também sobre as boas prá-
ticas agrícolas, para se fazer 
o melhor uso da área que já 
está aberta nas proprieda-
des, e que existem técnicas 
de restauração que auxiliam 
o produtor”, antecipa Inser-
nhagen.

de inflação mediana dos 
consumidores voltou a 
subir em setembro em 
todas as faixas de renda. 

Apesar da estabili-
dade dos preços de al-
guns bens e serviços, o 
aumento persistente dos 
itens de alimentação no 
domicílio pode estar in-
fluenciando as expecta-
tivas principalmente nos 
consumidores de renda 

mais baixa. 
Para os próximos 

meses, é possível que 
a mediana se distancie 
cada vez mais do mí-
nimo, considerando as 
constantes revisões nas 
projeções de mercado e a 
possibilidade dos preços 
dos alimentos seguirem 
pressionados”, afirma a 
economista da FGV Re-
nata de Mello Franco.

dade’ comprovada”, explica. 
Segundo ele, os produtores 
precisam ficar atentos a isso, 
porque é uma tendência esse 

pagamento. Já ocorre na prá-
tica e isso vai se expandir. “Já 
há várias multinacionais que 
estão pagando mais, estu-

dando maneiras de mensu-
rar o estoque de carbono e 
quantificar os valores, além 
de bancos que oferecem li-

nhas de crédito diferencia-
das para os produtores que 
se encaixam neste perfil”, 
completou.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 059/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de 
Mato Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 545/2020, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico - SRP nº 059/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei 
13.979/2020, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, 
subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da 
melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, FARMACÊUTICOS E MA-
TERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTANTA-
MENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Início da Sessão 06/10/2020 - Horário: 09:00 horas (horário 
de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 08h do dia 23/09/2020 
às 18h do dia 05/10/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital completo po-
derá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.
br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no 
Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 
226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo supor-
te da BLL (41) 3042-9909. Peixoto de Azevedo/MT, 22 de setembro de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO SEGUNDA ALTERAÇÃO EDITAL

 PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 025/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado segunda alteração no Edital de Licitação do Pre-
gão Eletrônico - SRP 025/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES A SE-
REM UTILIZADOS EM EVENTOS, CAMPANHAS E PROJETOS ATENDEN-
DO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso ao 
Edital Complementar 002/2020 os interessados deverão baixar no site www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores informações 
no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 17h 
ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º 
da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando mar-
cada nova sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 08 de 
outubro de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 
07/10/2020 através do site www.bll.org.br Peixoto de Azevedo 22 de setembro 
de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

ERRATA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTTRONORMAT – Sindicato dos Trabalhadores no transporte Rodoviário 
do Norte de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o n° 32.944.076/0001-61, na 
pessoa do seu Presidente Jaime Sales de Oliveira, vem por meio desta retifi-
car o Edital de Convocação de Assembleia com os trabalhadores da empresa 
RD BLOCOS E PISOS DE CONCRETO EIRELI, publicado no Jornal Diário do 
Estado de Mato Grosso, com circulação no dia 18 de setembro de 2020, pag. 
05, para dele constar a alteração a seguir indicada: 
Linhas 2, 3 e 4 do item 1 do Edital de Convocação, onde se lê “Deliberação 
e aprovação da proposta encaminhada pela companhia para fechamento de 
ACT visando a implantação do Programa de Participação nos resultados e 
Substituição da entrega da cesta básica por cartão vale alimentação; leia-
-se Deliberação e aprovação da proposta encaminhada pela empresa para 
fechamento de ACT visando a substituição da entrega da cesta básica por 
cartão vale alimentação. ” Sinop –MT 23/09/2020 – Jaime Sales de Oliveira – 
Presidente SINTTRONORMAT.

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701616400  034233341
279002800935400  054669741
279002800668100  072916739
279002800598900  047725699
279002800723200  668766210
279002900014000  053467021
279002800894700  955387981
279002800528300  516802541

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

TEREZINHA PIRES SALES, inscrito no CNPJ: 
38.015.436/0001-27, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“Manutenção e reparação de veículos automotores – funila-
ria e pintura”, situado à Rua 04, nº 501, Bairro ZR1, Matupá-
-MT.

MARCELO BISATTO CARDOSO E OUTROS, CPF: 
665.620.229-72 torna público que requereu a SEMA - Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF 
para atividade de  Exploração florestal do tipo lenha, da Pro-
priedade denominada Fazenda SANTANA II, sob o número 
do CAR MT44685/2020, localizada no município de Juara/
MT. Não EIA/RIMA.

ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA, 
CNPJ 19.715.741/0001-87, torna público que requereu jun-
to a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
– SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade 
de Limpeza em prédios e em domicílios, Coleta de resíduos 
não-perigosos, Serviços de borracharia para veículos au-
tomotores, Atividades de limpeza não especificadas ante-
riormente e outros. Localizado na BR 163, KM 742 + 1,5 
à Direita, S/N, Zona Rural, município de Sorriso/MT. Coor-
denadas geográficas do Empreendimento: 55°47’0,372”W, 
12°37’18,482”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

AJB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrito no 
CNPJ:17.360.178/0001-46, torna público que requereu Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA-MT, a Renova-
ção da Licença de Operação nº 310254/2014 referente à ati-
vidade “comércio varejista de combustíveis para veículos”, 
situado à Rua Luiz Mena, nº 614 Bairro Centro, Matupá-MT.

CLINICA ODONTOLOGICA CLARIDENTE SOCIEDADE 
SIMPLES LTDA UNIPESSOAL – CNPJ: 37.352.089/0001-
65, localizado na Av. Tancredo Neves, 1762, Sala 01, Cen-
tro, município de Sorriso/MT torna público que requereu 
junto a SAMA/Sorriso-Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso/MT as Licenças Prévia-LP, de 
Instalação – LI e de Operação – LO, para a atividade de 
“Atividade de Clínica Odontológica”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FI-
GUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 25 de setembro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
TOMADA DE PREÇOS 001/2020, que tem por objeto contratação de 
empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva no 
bairro Jardim Olenka, por meio do Convênio nº 878796/2018, teve como 
vencedora a empresa: MARGUIA ENGENHARIA LTDA, com o valor total 
de R$ 481.529,65 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e 
nove reais e sessenta e cinco centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 22 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020
AVISO DE RESULTADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Marcelândia – MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 007/2020. EMPRESA NOTIFICADA: LETTECH IND. E 
COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. Notificamos a Detentora da Ata de registro de 
preços nº 013/2020, a cumprir fielmente a parte que lhe corresponde nos 
compromissos firmados, nos termos da Ata de Julgamento e Habilitação 
do PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 e desta forma, NOTIFICAMOS 
extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do recebimento da presente, REALIZE a entrega do produto, 
solicitado por esta municipalidade, e compatível com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contrato nº 
100/2020, como forma da mais lidima justiça. Cumprindo, portanto, a 
obrigação assumida. I A integra da notificação encontra-se no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Marcelândia – MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 007/2020. EMPRESA NOTIFICADA: ELLWANGER E CIA 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
Notificamos a Detentora da Ata de registro de preços nº 010/2020, a 
cumprir fielmente a parte que lhe corresponde nos compromissos 
firmados, nos termos da Ata de Julgamento e Habilitação do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 007/2020 e desta forma, NOTIFICAMOS 
extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do recebimento da presente, REALIZE a entrega do produto, 
solicitado por esta municipalidade, e compatível com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contrato nº 
059/2020, como forma da mais lidima justiça. Cumprindo, portanto, a 
obrigação assumida. I A integra da notificação encontra-se no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Marcelândia – MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 007/2020. EMPRESA NOTIFICADA: ELLWANGER E CIA 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
Notificamos a Detentora da Ata de registro de preços nº 010/2020, a 
cumprir fielmente a parte que lhe corresponde nos compromissos 
firmados, nos termos da Ata de Julgamento e Habilitação do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 007/2020 e desta forma, NOTIFICAMOS 
extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do recebimento da presente, REALIZE a entrega do produto, 
solicitado por esta municipalidade, e compatível com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contrato nº 
035/2020, como forma da mais lidima justiça. Cumprindo, portanto, a 
obrigação assumida. I A integra da notificação encontra-se no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Marcelândia – MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 007/2020. EMPRESA NOTIFICADA: LETTECH IND. E 
COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. Notificamos a Detentora da Ata de registro de 
preços nº 013/2020, a cumprir fielmente a parte que lhe corresponde nos 
compromissos firmados, nos termos da Ata de Julgamento e Habilitação 
do PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 e desta forma, NOTIFICAMOS 
extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do recebimento da presente, REALIZE a entrega do produto, 
solicitado por esta municipalidade, e compatível com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contrato nº 
030/2020, como forma da mais lidima justiça. Cumprindo, portanto, a 
obrigação assumida. I A integra da notificação encontra-se no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Marcelândia – MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 007/2020. EMPRESA NOTIFICADA: ELLWANGER E CIA 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
Notificamos a Detentora da Ata de registro de preços nº 010/2020, a 
cumprir fielmente a parte que lhe corresponde nos compromissos 
firmados, nos termos da Ata de Julgamento e Habilitação do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 007/2020 e desta forma, NOTIFICAMOS 
extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do recebimento da presente, REALIZE a entrega do produto, 
solicitado por esta municipalidade, e compatível com as especificações 
contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contrato nº 
101/2020, como forma da mais lidima justiça. Cumprindo, portanto, a 
obrigação assumida. I A integra da notificação encontra-se no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2019
Objeto: aquisição de equipamentos agrícola para a patrulha agrícola 
mecanizada.  Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura:  15 de 
agosto de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 02 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
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Gre-Nal opõe as melhores defesas
entre principais clubes em 2020
DA REPORTAGEM

Apesar de não viverem 
seus melhores momentos na 
temporada, Inter e Grêmio 
chegam ao segundo Gre-Nal 
da história da Libertadores 
referendados pelos sistemas 
defensivos. O jogo desta 
quarta-feira (23), no Beira-
-Rio, colocará frente a frente 
os times menos vazados do 
Campeonato Brasileiro.

Os clubes gaúchos so-
freram somente sete gols 
após 11 rodadas do Brasi-
leirão - o Grêmio tem uma 
leve vantagem na média pela 
partida a menos. Palmeiras 
e Fortaleza se aproximam, 
com nove gols sofridos na 
competição.

O desempenho das 
quatro equipes citadas na Sé-
rie A também não é por aca-
so. Elas ocupam os primeiros 
postos na média de vezes em 
que foram vazadas na tem-
porada. A liderança em 2020 
é do Palmeiras, seguido por 
Inter, Fortaleza e Grêmio.

O Inter contabiliza 21 
bolas na rede de seus golei-
ros em 32 jogos. A média é 
de 0,65 por partida. A equipe 
de Eduardo Coudet saiu de 
campo sem ser vazada em 18 
ocasiões, pouco mais de 50% 
do total.

A chegada do treinador 
argentino no começo do ano 

mudou a estrutura da defesa 
colorada. Chegaram Rodinei 
e Moisés para assumirem a 
titularidade nas laterais. Na 
direita, porém, o clube foi 
atrás de Saravia, que ganhou 
a posição.

E tudo leva a crer que 
Uendel terá preferência na 
esquerda diante das atuações 
irregulares também de Moi-
sés, que segue suspenso por 
se envolver na briga do clás-
sico na Arena, em março.

Entre os zagueiros, 
Cuesta segue intocável. Bru-
no Fuchs ganhou a vaga de 
Rodrigo Moledo pela quali-
dade na saída de bola. Com a 
venda do jovem para o CSKA 
Moscou, quem deu o passo à 
frente foi Zé Gabriel. “Gos-
taria sempre de repetir (a es-
calação), teria costume, mas 
não consigo. Buscaremos ver 
como planejamos e tentar 
fazer o melhor que pode-
mos”, desconversou Coudet.

O Grêmio se beneficia 
de uma defesa que pouco 
mudou desde 2016, quando 
Renato Portaluppi chegou 
para a terceira passagem 
como técnico e firmou Ge-
romel e Kannemann como 
dois dos melhores zagueiros 
do país. Neste ano, são 24 
gols sofridos em 31 jogos, o 
que representa média de 0,77 
por partida. A equipe não foi 
vazada em 15 compromissos, 

Foto: RicaRdo duaRte

Kannemann ainda é incógnita para o clássico

LIBERTADORES | Inter e Grêmio dividem posto de equipes menos vazadas no Brasileirão

praticamente metade do to-
tal até o momento.

Mas a temporada atual 
é de mudanças. Chegaram 
dois laterais-direitos (Vic-
tor Ferraz e Orejuela) e um 
esquerdo (Diogo Barbosa), 
além do goleiro Vanderlei, 
que assumiu o posto antes de 
Paulo Victor.

Só que a zaga é a prin-
cipal preocupação gremista 
para o clássico. Geromel e 
Kannemann se recuperam 
de problemas musculares. 
David Braz e Paulo Miranda 
estão suspensos. As opções 
em condição de jogo são os 
jovens Rodrigues e Ruan, 
além de Marcelo Oliveira, 

que não atua há mais de um 
ano.

“Todo tempo jogamos 
um Gre-Nal. Na quarta, mais 
um. Vamos trabalhar como 
sempre para vencer. Quem 
não quer ganhar um Gre-
-Nal? Mais um clássico im-
portante para a gente. Vamos 
tentar ir no Beira-Rio e con-

seguir um resultado que nos 
interessa”, comentou Renato.

O duelo de duas das 
melhores defesas do Brasil 
está marcado para as 20h30 
de hoje, no Beira-Rio. O In-
ter é líder do Grupo E da Li-
bertadores, com sete pontos, 
seguido pelo Grêmio, que 
tem quatro.

ATHLETICO-PR

Cittadini volta aos treinos
e pode ficar à disposição

Léo Cittadini treinou no domingo e nesta segunda-feira

DA REPORTAGEM

O Athletico pode ter 
o retorno do volante Léo 
Cittadini na partida contra 
o Colo-Colo, marcada para 
as 18h15 de hoje, na Arena 
da Baixada, pela 4ª rodada 
do Grupo C da Libertado-
res.

Nas imagens divulga-
das pelo Furacão nas redes 
sociais, Cittadini aparece 
treinando nas atividades 
realizadas no domingo 
e na segunda-feira. Com 
uma entorse no tornozelo, 
o jogador já havia desfalca-
do a equipe contra o Cori-
tiba, antes do jogo contra 
o Jorge Wilstermann. Sem 
Cittadini, o técnico Eduar-
do Barros escalou o meio-
-campo com Wellington, 
Erick e Christian na última 
terça-feira.

O Athletico não infor-

ma sobre a situação do 
meia-atacante Nikão, que 
não viajou para a Bolívia, 
diante do Wilstermann, 
por conta de uma entorse 
no tornozelo. A tendência 
é que ele continue fora do 

CORINTHIANS

Timão aprimora pontaria
para encarar o Sport

Michel Macedo, lateral-direito do Corinthians, no treino desta terça

DA REPORTAGEM

O Corinthians realizou 
na manhã desta terça-feira 
mais um treino de prepa-
ração para o jogo contra o 
Sport, que acontece hoje, às 
20h30, na Ilha do Retiro. A 
partida é válida pela 12ª ro-
dada do Brasileirão.

A principal novidade do 
treinamento foi o lateral-di-
reito Michel Macedo, rein-
tegrado ao elenco. Ele vinha 
sendo desfalque por conta 
de uma pancada sofrida no 
tornozelo direito na parti-
da contra o Fluminense, na 
semana passada. Por outro 
lado, o atacante Mauro Bo-
selli segue treinando separa-
damente, enquanto ainda se 
recupera de uma entorse no 
tornozelo direito.

Com praticamente todo 
o elenco à disposição, o téc-
nico Dyego Coelho promo-
veu uma atividade tática em 
espaço reduzido. De acordo 
com informações divulga-
das pelo Corinthians, o co-

Foto: RodRigo coca

mandante alvinegro pediu 
bastante intensidade para 
recuperar a posse de bola e 
também precisão nos pas-
ses. A equipe também apri-
morou a pontaria nas finali-

Foto: Fabio Wosniak

time. Por outro lado, Bar-
ros volta a ter o zagueiro 
Thiago Heleno à disposi-
ção contra o Colo-Colo. O 
“General” ficou fora da vi-
tória na Bolívia por conta 
de uma pré-disposição ge-

PALMEIRAS

Retornos no meio 
e troca no ataque
DA REPORTAGEM

Vanderlei Luxemburgo 
ainda não treinou com os 
titulares do Palmeiras no 
Paraguai, mas é certo que o 
treinador terá mais opções 
para montar a equipe para 
a partida desta quarta-feira, 
contra o Guaraní, em As-
sunção, pela quarta rodada 
do Grupo B da Libertado-
res.

Na atividade da última 
segunda, Luxa trabalhou 
apenas com parte do grupo 
– os titulares que enfrenta-
ram o Grêmio priorizaram 
a recuperação física. Mas o 
treinador já teve novidades: 
Lucas Lima e Zé Rafael, 
desfalques no fim de sema-
na, trabalharam em campo 
e estão novamente à dis-
posição. Terceiro atleta do 
Verdão com mais jogos na 
temporada, Zé Rafael, que 
soma 29 partidas em 2020, 
deve recuperar espaço na 
equipe. Contra o Grêmio, 
Luxemburgo montou o 
meio de campo com Danilo 
ao lado de Ramires, Gabriel 
Menino e Raphael Veiga, 
mas o time perdeu força de 
criação.

Zé Rafael disputa jogada durante treino no Paraguai

Foto: cesaR gReco

Escalado como volante 
na primeira parte da tem-
porada, Zé Rafael tem sido 
peça importante na parte 
ofensiva nas últimas parti-
das. Com mais liberdade, 
ele ajudou a melhorar a 
produção da equipe pal-
meirense – já marcou um 
gol e deu uma assistência 
no Brasileirão.

Na armação, Lucas Lima 
pode voltar ao time no lu-
gar de Raphael Veiga, au-
tor do gol palmeirense em 
Porto Alegre. O meia não 
foi utilizado nas partidas 
contra Bolívar e Grêmio 
por causa de uma panca-
da sofrida no pé esquerdo 
na partida contra o Sport. 
Antes do problema físico, 
Lucas vinha de atuações 
elogiadas pela comissão 
técnica, principalmente no 
Dérbi contra o Corinthians.

Uma provável forma-
ção do Verdão: Weverton; 
Marcos Rocha, Felipe Melo, 
Gustavo Gómez e Viña; 
Ramires (Danilo ou Bruno 
Henrique), Gabriel Meni-
no, Zé Rafael e Lucas Lima; 
Rony (Wesley, Gabriel 
Veron ou Willian) e Luiz 
Adriano.

nética sanguínea, que im-
pede o jogador de ter con-
dições adequadas para a 
prática esportiva. Em 2010, 
pelo Cruzeiro, o jogador já 
não participava de jogos na 
altitude.

zações e treinou cobranças 
de pênaltis. Para enfrentar 
o Sport, o Corinthians con-
tará com o meia Luan, recu-
perado de um estiramento 
na coxa direita. O atacante 

Jô também está à disposi-
ção, após o clube obter um 
efeito suspensivo para a pu-
nição recebida pelo jogador 
por um incidente no clássico 
contra o São Paulo



C.N.PARECIS

Rotaract enfeita 
praça em alusão ao 
Setembro Amarelo
DA REPORTAGEM

O Rotaract Club de 
Campo Novo do Parecis rea-
lizou, no último fim de sema-
na, uma campanha em alu-
são à campanha “Setembro 
Amarelo”, mês de prevenção 
ao suicídio. Os membros do 
clube foram até a Praça Ode-
nir Ortolan, colocaram flores 
amarelas e placas com frases 
motivacionais.

Desde 2014, a Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em parceria com o 
Conselho Federal de Medici-
na (CFM), organiza nacional-
mente o Setembro Amarelo. 
O dia 10 é, oficialmente, o 
Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio, mas a campanha 
acontece durante todo o ano.

São registrados cerca 
de 12 mil suicídios todos os 
anos no Brasil e mais de um 

milhão no mundo. Trata-
-se de uma triste realidade, 
que registra cada vez mais 
casos, principalmente entre 
os jovens. Cerca de 96,8% dos 
casos de suicídio estavam 
relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lugar 
está a depressão, seguida do 
transtorno bipolar e abuso 
de substâncias.

Com o objetivo de pre-
venir e reduzir estes núme-
ros a campanha Setembro 
Amarelo cresceu e conquis-
tou o Brasil inteiro. Para isso, 
o apoio das nossas federadas, 
núcleos, associados e de toda 
a sociedade é fundamental.

Para quem quiser co-
nhecer um pouco mais da 
campanha a praça ficará de-
corada até o fim de setem-
bro. Apoie a causa e com-
partilhe nas redes sociais: @
rotaractcnp (Instagram).
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DA REPORTAGEM

Só Notícias

O ministro da Infraes-
trutura Tarcísio Gomes de 
Freitas garantiu que, em no-
vembro, haverá assinatura 
do contrato para a Ferrovia 
de Integração Centro-Oeste 
(Fico). As obras do primeiro 
trecho entre Mara Rosa/GO 
e Água Boa devem começar 
no ano que vem, e posterior-
mente estender até Lucas do 
Rio Verde.

Ao todo, o projeto prevê 
a construção de 1.641 km de 
trilhos. O primeiro percur-
so entre Mara Rosa e Água 
Boa terá cerca de 383 km, se 
conectando com a Ferrovia 
Norte-Sul. Para um segundo 
momento, planeja-se a cons-
trução de 518 km de Água 
Boa até Lucas do Rio Verde e 
uma última etapa de 740 km 
do norte mato-grossense até 
Vilhena/RO, acessando por-
tos e escoando a produção 
para o exterior. O investi-
mento estimado é de R$ 2,73 
bilhões e prazo de quatro 
anos para entrega.

FERROGRÃO
Tarcísio ainda lembrou 

da Ferrogrão (ferrovia de 
Sinop a Miritituba-PA), de-
monstrou confiança para os 
próximos anos e disse que 
Mato Grosso “é o Brasil que 
dá certo”. “Não tem como 
não pensar como vai ser 
MT daqui alguns anos, com 
o maior entroncamento de 
ferrovias do Brasil. Teremos 
também a Ferrogrão, que es-
tamos nos procedimentos, 
vamos conseguir empreen-
der e vai se tornar uma rea-
lidade. Estou impressionado 
com o apetite dos investi-
dores, nas pessoas que estão 
aqui, na capacidade de cada 
um”, completou.

Para a Ferrogrão, são es-
perados investimentos de 
R$ 8,4 bilhões no projeto de 
concessão, com 933 km de 
extensão. A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) já aprovou Plano de 
Outorga, acompanhado dos 
estudos técnicos e das mi-
nutas de edital e de contrato 
para a concessão e protoco-
lou para análise do Tribunal 
de Contas da União.

O ministério da Infra-
estrutura, informou que as 
obras da Ferrogrão inicia-
rão em Sinop seguindo até 

Foto: Divulgação

Contrato será assinado em
novembro, afirma ministro
FERROVIA FICO |  Projeto prevê construção de 1,6 mil km de trilhos, partindo de Mara Rosa/GO

PARA CUIABÁ

Sorriso voltará a receber
voos da Azul no dia 1º

QUEIMADAS

Força Nacional: 43 militares para
combate aos incêndios florestais

DA REPORTAGEM

Daqui a 10 dias, a partir 
de 1° de outubro, Sorriso vol-
tará a receber operações da 
Azul Linhas Aéreas. Os voos 
com o ATR 72-600, com ca-
pacidade para até 70 clientes, 
terão como destino Cuia-
bá todos os dias da semana, 
exceto aos sábados. As pas-
sagens de e para a cidade já 
estão sendo comercializadas 
em todos os canais oficiais da 
Azul. Com a inclusão de Sor-
riso e de novas ligações em 
todas as regiões do Brasil, a 
Azul prevê operar 505 voos 
diários, para 89 destinos 
nacionais e internacionais, 
entre eles Fort Lauderdale/
EUA, e Lisboa/POR.

A retomada de Sorriso 
fará com que a companhia 
opere, em média, 23 voos 
diários no Mato Grosso, sen-
do seis deles cumpridos pela 
Azul Conecta, a empresa 
sub-regional da Azul, para 
nove destinos.

A bordo da aeronave, 
kits com luvas, álcool em 
gel e lenço umedecido es-
tão à disposição para uso 
dos clientes e dos tripulantes 
da Azul quando necessário. 
A companhia também tem 
utilizado descontaminan-
tes bactericidas que contam 
com um princípio ativo que 
elimina o vírus da COVID-19 

DA REPORTAGEM

O Governo Federal 
confirmou a vinda de 43 
militares para o combate às 
queimadas em Mato Gros-
so após pedido feito pelo 
governador Mauro Mendes 
(DEM). Até o final desta se-
mana a Força Nacional deve 
desembarcar no estado. Em 
princípio, os militares não 
reforçarão apenas o combate 
às chamas na região do Pan-
tanal, já que os outros bio-
mas - Cerrado e Amazônia – 
também estão sofrendo com 
os focos de incêndio. Dos 
43 profissionais designados 
pelo governo federal, 40 são 
bombeiros militares e três 
são policiais militares.

A atuação dos militares 
será definida após a primei-
ra reunião com as equipes 
que compõem à força-tarefa, 

Foto: Divulgação
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Capital do Agronegócio terá voos diretos para a Capital 

São 40 bombeiros militares e três policiais militares

Praça Odenir Ortolan está enfeitada para mês de prevenção ao 
suicídio 

como explicou o coordena-
dor-geral do Ciman, tenen-
te-coronel BM Dércio Santos 
da Silva.

Após quatro meses de 
estiagem, a chuva registrada 
no domingo (20) diminuiu 
em 52% os focos de incêndio 
em Mato Grosso, de acordo 
com o último levantamento 
do Ciman, que comparou os 
dias 19 e 20 de setembro.

“É fato que a umidade 
diminuiu consideravelmen-
te os focos de incêndio, mas 
não quer dizer que não há 
ainda possibilidade de novas 
áreas serem atingidas. A es-
tratégia definida entre todas 
as forças de segurança, a oti-
mização de recursos, a aná-
lise do geoprocessamento no 
momento de designarmos as 
equipes e locais de combate 
ao fogo”, explicou o tenente-
-coronel.

FICO terá 1,6 mil km de trilhos 
o Porto de Miritituba, com 
previsão que o leilão de con-
cessão para a construção e 

em 99,99% dos casos, segun-
do a empresa.

Desde o dia 31 de agos-
to, o Aeroporto Regional 
Adolino Bedin voltou a rece-

ber voos comerciais. A GOL 
Linhas Aéreas começou a 
operar em Sorriso com voos 
diretos à Brasília em parceria 
com a Voepass Linhas Aére-

as, anteriormente Passaredo 
Linhas Aéreas. O trecho está 
sendo feito com uma aero-
nave ATR com capacidade 
para 72 passageiros.

operação ocorra no 1° tri-
mestre de 2021. A projeção 
de exportação de grãos em 

2021, caso seja concluída, é 
de 23 milhões de toneladas 
em 47 locomotivas e 1.180 

vagões e, em 2030, atingir 
31,7 milhões, operando com 
83 locomotivas e 3 mil va-
gões.
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