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SORRISO

Obra de reforço da pista do
aeroporto está em andamento

Durante visita às obras na pista do Aeroporto Regional Adolino 
Bedin, o prefeito de Sorriso, Ari Lafi n, acompanhado de secretários e 
vereadores, fi scalizaram de perto os serviços em andamento no local 
e também detalhes de como serão executados os serviços de reforço 
e recuperação da pista de pouso e decolagem, taxiway e do pátio de 
aeronaves.           Página - 3

ASSESSORIA

 
A greve dos caminhoneiros, prevista para o próximo dia 1º de fevereiro, vem crescendo em adesões e, de acordo 
com o presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil, José Roberto Stringasci, poderá ser 
maior do que a realizada em 2018, devido ao grau crescente de insatisfação da categoria, principalmente em rela-
ção ao preço do diesel e às promessas não cumpridas após a histórica greve no governo Temer.                      Página -3

ASSOCIAÇÃO ESPECULA

Caminhoneiros podem entrar 
em greve dia 1º de fevereiro

MT: 34% das
exportações
do agro
brasileiro
Mato Grosso confi rmou 
por mais um ano a lide-
rança entre os estados 
brasileiros que mais 
exportam produtos agrí-
colas e pecuários. Um 
levantamento feito pelo 
Ministério da Agricultura 
mostra que mais de 20% 
do que o país exportou no 
setor agro em 2020 saíram 
de Mato Grosso.           

               Página  -4

LIMPEZA DE ÁREAS

O Governo regulamentou os procedimentos necessários para que seja realizada 
a limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Pantanal de Mato Grosso. 
As novas regras eram reivindicadas pela comunidade pantaneira há mais de 12 
anos e vão garantir a recuperação fi nanceira da população que ali reside e que 
foi fortemente atingida por incêndios fl orestais.              Página  8
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Tudo vinha caminhando para que o Bra-
sil se transformasse em uma das peças 
do grande projeto socialista latino-
-americano preconizado pelos membros 
do Foro de São Paulo

Terminamos 2020 com uma inequívoca con-
firmação. A de que os canalhas têm medo e por 
isso são covardes, descaradamente covardes. No 
final de 2019 com o país saindo do buraco, me-
lhor dizendo, da cova profunda em que os go-
vernos anteriores nos enterraram e estávamos 
prontos para iniciar o ano da recuperação fomos 
novamente empurrados para baixo com a virose 
trazida para cá com o que parece ser parte da es-
tratégia progressista para acabar por definitivo as 
forças conservadoras que ainda resistem à Nova 
Ordem Mundial.

Para eles não importa se haverão vítimas por-
que estão pondo em pratica a clássica forma de 
destruir seus inimigos considerando que para 
atingirem seus objetivos os fins justificam os 
meios. Foi assim na Rússia de Lenin, na Alemanha 
de Hitler, na Itália de Mussolini, na China da Mao e 
continua sendo nas ditadura comunistas da Cuba 
de Fidel, na Coreia do Norte de Kim-Jon-un e na 
Venezuela de Maduro.

Estrategicamente, a forma de agir em relação 
ao Brasil mudou desde a fracassada tentativa de 
tomar o poder em 1964 quando a população saiu 
às ruas para impedir que o comunismo fosse im-
plantado no país. Desde então, passaram a por 
em prática as ideias do marxista Antônio Grams-
ci baseadas em desconstruir a história, eliminar 
as crenças religiosas, desestruturar o conceito de 
família como célula mater da sociedade, destruir 
as bases culturais do povo e por último desarmar 
os indivíduos de modo a dissuadir qualquer forma 
de reação.

Tudo vinha caminhando para que o Brasil se 
transformasse em uma das peças do grande pro-
jeto socialista latino-americano preconizado pelos 
membros do Foro de São Paulo até que a fragoro-
sa derrota para a proposta de reforma conserva-
dora mostrou a eles e ao mundo que existe outra 
alternativa, que ela esta viva e sendo novamente 
colocada em prática pelos que resistiram em 64 
e por aqueles que após 33 anos de uma Constitui-
ção escrita para implantar seu projeto de domina-
ção não desistiram da liberdade, da Ordem e do 
Progresso.

A esquerda, mancomunada com aqueles que 
concordaram em se locupletar com a venda de 

seus posicionamentos políticos e que sem pudores 
enriqueceram com o esquema que contraditoria-
mente prometia levar o pais a um padrão de vida 
igualitário ditado pelo proletário, na prática, im-
plantou um sistema corrupto e esquizofrênico que 
se contradiz a todo momento por atos e posiciona-
mentos de seus representantes vez que são todos 
a favor das mordomias, direitos e outros benefícios 
indecentes que foram propostos, aprovados e por 
eles mesmos constitucionalizados.

Por isso atacam de maneira coordenada todas 
as ações do atual governo (principalmente as que 
visam acabar com as indecências acima descritas) 
com o objetivo de destituí-lo sequer se importando 
se as medidas por ele propostas e postas em prá-
tica respondem às demandas do momento crítico 
por que passamos. A organização criminosa que a 
ele se contrapõe não se importa com as consequ-
ências que podem advir da falta de colaboração, 
daí o termo canalhas ser a eles perfeitamente apli-
cável.

O medo de que as ações do governo estejam 
certas como em boa parte têm mostrado estar é 
o combustível que alimenta sua covardia; O medo 
de que a população seja bem informada sobre es-
sas medidas e seus resultados faz com que não 
sejam divulgadas pela extrema imprensa; O medo 
de que que seus atos espúrios sejam dados ao co-
nhecimento público de forma integral faz com que 
se esforcem para impedir sua divulgação e por 
isso tentam aprovar medidas de censura contra a 
mídia livre; O medo de verem expostos os termos 
de seus abjetos acordos faz com que recorram a 
seus camaradas estrategicamente colocados em 
instâncias superiores para impedir o avanço das in-
vestigações que fatalmente os responsabilizarão; O 
medo de serem presos por corrupção ativa, corrup-
ção passiva, lavagem de dinheiro, como mandan-
tes de assassinatos e por conivência com todos es-
ses crimes faz com que procurem manter vigente a 
possibilidade de prescrição de seus processos atra-
vés do impedimento da condenação em segunda 
instância; O medo de verem seus cargos vitalícios 
serem interrompidos via impeachment faz com 
que deixem caducar processos e/ou soltem presos 
através de decisões monocráticas ou mesmo cole-
giadas aqueles que são ligados à banda podre do 
Legislativo; Assim agem os canalhas, assim agem 
os covardes, assim agem os que têm medo que o 
Brasil dê certo.

MARCELO PORTOCARRERO É 
ENGENHEIRO CIVIL

Canalhas têm medo

Deixando a carteira em casa
Outra preocupação seria o dinheiro 

ou cartão, afinal, sem ter como pagar 
nossa vida pode se complicar, não é 
mesmo? Então, nesse caso tenho meu 
celular configurado para efetuar paga-
mentos via NFC, onde você apenas “en-

costa” o dispositivo 
em maquininhas com-
patíveis e o pagamen-
to é aprovado na hora. 
Sim, o recurso é extre-
mamente útil e boa 
parte das máquinas de 
cartão atualmente su-

portam a função.
Existem, claro, outras coisas que 

você pode ter na carteira. Algumas de-
las podem ser substituídas por recursos 
eletrônicos, outras, não. Seja como for, 
existe a sólida possibilidade de sair sem 
carregar o item e não ficar “na mão”, ao 
menos na maioria das situações do dia 
a dia.

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 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

Para poder “abandonar” a carteira e usar o celular é necessá-
rio, antes, gastar alguns minutos configurando tudo que é ne-
cessário. Tentar resolver isso ao perceber o esquecimento, por 
exemplo, passa longe de ser uma boa ideia, até mesmo pelo 
fato de precisar, em alguns casos, dos documentos físicos para 
fazer a ativação das versões virtuais.

CLIC 
FINAL 

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

Hoje fui sair de casa e percebi que 
estava esquecendo a carteira, algo in-
comum de acontecer. Por alguns instan-
tes pensei em não voltar para buscar. O 
costume, porém, me fez retornar e não 
sair sem ela. Em outros tempos seria 
impensável deixar 
esse objeto para trás, 
hoje, porém, não ha-
veria problema al-
gum nisso.

Os recursos tec-
nológicos se fazem 
cada vez mais co-
muns em nossas vidas, o que permite 
que passemos a não depender mais de 
recursos físicos para uma infinidade de 
coisas. No que diz respeito à carteira 
não é difícil entender as facilidades de 
sair sem que ela esteja com você.

Usando o aplicativo da Carteira Di-
gital de Trânsito (devidamente configu-
rado, claro) temos, de forma eletrônica, 
documento de veículos e habilitação. 
Você não precisa dos documentos fí-
sicos em qualquer tipo de fiscalização 
que venha a enfrentar. Um grande aler-
ta, nesse caso, é que seu celular precisa 
estar em condições de funcionar, e o 
agente de trânsito não tem nenhuma 
obrigação de ser “compreensivo” caso 
você esteja, por exemplo, com o apare-
lho sem bateria.

MARCELO PORTOCARRERO

Toda inflação elevada é ruim, mas alguns proces-
sos de carestia se mostram mais danosos que outros 
quando prejudicam desproporcionalmente os mais 
pobres. Foi o que ocorreu no Brasil no ano passado 
com a disparada de preços de alimentos que pesam 
mais na cesta das famílias de baixa renda.

Os diferentes índices apurados pela Fundação 
Getulio Vargas mostram essa dinâmica. A medição 
que captura a variação para famílias com renda até 33 
salários mínimos (R$ 34.485 mensais até dezembro) 
subiu 5,13% em 2020, ao passo que a leitura com corte 
de renda de 2,5 mínimos (R$ 2.612,50) mostrou alta de 
6,3%.

O principal motivo para a diferença é o peso dos 
alimentos na cesta de consumo —19,8% no primeiro 
grupo e 24,3% no segundo. Num ano em que foram 
justamente os preços desses produtos os que mais su-
biram, há uma penalização maior para a baixa renda.

O encarecimento da comida, de 15,4% no corte 
de renda mais baixa, seguiu uma combinação de fa-
tores. Nos itens que acompanham mais de perto a va-
riação da taxa de câmbio, caso dos grãos e parte da 
cadeia de proteínas, a forte desvalorização do real teve 
consequências mais palpáveis.

Como vários desses preços também tiveram ele-
vação em dólares, resultado do aumento da demanda 
internacional, sobretudo chinesa, o impacto foi duplo. 
A situação não é comum, já que movimentos altistas 
nas matérias-primas que o Brasil exporta, como soja e 
carne, em geral tendem a estar associados à valoriza-
ção da moeda nacional, o que não ocorreu desta vez.

Em parte, a culpa é do governo, que alimentou 
desconfianças na gestão econômica e favoreceu a 
saída de divisas do país, pressionando a cotação da 
moeda. Houve ainda perdas de safra, casos do arroz 
e do feijão, cujos preços subiram 73% e 57%, respecti-
vamente.

A tendência agora parece ser de certa acomoda-
ção nos itens da cesta de alimentação. Mas a perda 
para os pobres poderá vir de outras origens neste ano, 
como aumentos em tarifas de transporte e energia, 
represadas na pandemia.

Nem mesmo a estabilidade da inflação de ser-
viços é um grande conforto, pois também significa 
menos renda nas atividades de menor especialização, 
num contexto de desemprego elevado.

O perfil inflacionário do ano passado, portanto, 
foi particularmente cruel para os pobres, drama que 
só foi minimizado pelo auxílio emergencial, que agora 
se encerra com impacto negativo na renda. Sem vaci-
nação acelerada, o custo social poderá ser ainda mais 
elevado.

Editorial

A pior inflação

LUTO NA
EDUCAÇÃO
O professor de Agrimensura do Instituto 

Federal de Mato Grosso, Alessandro Benedito 
Oliveira Bello, morreu na quarta (13) em de-
corrência da Covid-19, em Cuiabá. Ele é o se-
gundo professor do IFMT de Cuiabá a falecer 
por conta do vírus em menos de uma semana. 
O primeiro foi Olavo Ivo Pereira, professor de 
Química. Conhecido como Bello, o professor 
também era conselheiro suplente no Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso (Crea). A reitoria da escola la-
mentou o falecimento do professor.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

“MEDO” DO
GOVERNO
Mauro Mendes disse temer que o Estado não 

tenha empreiteiras suficientes para tocar as 
obras previstas no programa de investimentos 
Mais MT. “Temos um medo dentro do Governo: 
Temos tanta obra, tanto investimento a fazer, 
que vai faltar empreiteira, vai faltar mão-de-obra 
para executar todas as obras que o Governo tem 
condições de fazer hoje”, disse. “Estamos avisan-
do, vamos chamar os sindicatos que represen-
tam essas empresas para mostrar o conjunto de 
obras que teremos na Saúde, na Educação, em 
todas as áreas”, completou.

Crédito: Marcos Yamada/PMMT

IMAGEM DO DIA

O encarecimento da comida, de 15,4% 
no corte de renda mais baixa, seguiu 
uma combinação de fatores“ “

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma fazenda de Cana-
rana após uma suposta pane elétrica, na quarta (13). Estavam três tripulantes na 
aeronave. O capitão da PM, Marcos Yamada, informou que todos foram socorridos 
por moradores da região e encaminhados ao Hospital Municipal. Segundo ele, o 
piloto se preparava para o pouso quando ocorreu a pane. Em vez de arremeter, 
ele optou por fazer um pouso de ‘barriga’ na fazenda. O capitão disse ainda que 
a equipe policial realizou buscas na aeronave, mas nada de ilícito foi encontrado.
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obra de reforço da pista do
aeroporto está em andamento
DA REPORTAGEM

Durante visita às obras 
na pista do Aeroporto Regional 
Adolino Bedin, o prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin, acompanha-
do de secretários e vereadores, 
fiscalizaram de perto os servi-
ços em andamento no local e 
também detalhes de como se-
rão executados os serviços de 
reforço e recuperação da pis-
ta de pouso e decolagem, ta-
xiway e do pátio de aeronaves.

O projeto foi elaborado 
pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) e aprovado pela Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC) 
do Ministério da Infraestrutu-
ra. Para a realização das obras 
serão investidos cerca de R$ 
8 milhões, valor proveniente 
de um termo de compromis-
so firmado em dezembro de 
2019, entre o Ministério da In-
fraestrutura e a Prefeitura de 
Sorriso e aprovado pela Lei Mu-
nicipal 3.034/2020.  Com a exe-
cução das melhorias propos-
tas pela Infraero, o aeroporto 
poderá receber voos de aero-
naves maiores, como Embraer 
190, 195 e similares. A pista atu-
al do Aeroporto Adolino Bedin 
conta com 1,7 mil metros de 
comprimento por 30 metros 
de largura.

Para Lafin, essa é uma 
obra muito esperada. “A em-
presa tem 280 dias para reali-
zação dos serviços, o que nos 
permite dizer que 2021 será o 

ano da realização das obras e 
2022 o ano do retorno de voos 
a jato”, disse. “Com a melhoria, 
teremos o retorno das aerona-
ves maiores, o que, sem dúvida 
consolida o desenvolvimento 
do município e da nossa re-
gião concomitantemente”, 
pontuou.

Segundo o prefeito parte 
do recurso já está alocado. “Os 
repasses serão realizados de 
acordo com a execução e a me-
dição dos serviços executados. 
Esse convênio é uma grande 
parceria entre o município e a 
esfera federal”, explica.

Os serviços seguem o 
modelo de projeto elaborado 
pela Infraero. As obras são re-
alizadas pela empresa Primos 
Engenharia, vencedora do 
processo licitatório, e, fiscaliza-
das diretamente pela equipe 
técnica da Infraero. Conforme 
o gerente de obras da Infra-
ero, Marcelo Soares Veloso, a 
equipe está presente e acom-
panhando o processo desde 
7 de outubro de 2020. “Nosso 
escopo de trabalho é fiscalizar 
a execução da obra para a Pre-
feitura”, frisa.

Veloso salienta que a In-
fraero é responsável pela fisca-
lização, medição, controle de 
qualidade do material usado e 
do resultado final. “No fim se-
rão realizadas todas as medi-
ções exigidas pela Anac, como 
medição de atrito e macrotex-
tura e os ensaios finais para 
obter o PCN que é o número 

SORRISO. Convênio no Regional Adolino Bedin prevê investimentos de R$ 8 milhões
Foto: AssessoriA

Prefeito esteve conferindo as obras de reforço na pista

Secretária afirma que aumento de casos é reflexo de aglomerações

Solicitação foi feita em reunião junto ao prefeito
Roberto Dorner

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

A secretária de Saúde de 
Cuiabá, Ozenira Félix, subiu 
o tom de crítica a quem tem 
desrespeitado as medidas de 
biossegurança necessárias 
para a prevenção da Covid-19. 
E fez um alerta para o risco 
de saturação do sistema, com 
superlotação das unidades 
de saúde. Cuiabá já registrou 
mais de 43,5 mil confirmados 
de residentes com Covid-19, 
além de 8,1 mil de outras cida-
des (que foram atendidos na 
Capital).

Segundo a secretária, o 
aumento no número de casos 
é reflexo do comportamento 
da sociedade, com festas e 
aglomerações no final de ano 
e viagens de férias. De acordo 
com ela, o Município tem ten-
tado organizar o sistema de 
atendimento, mas está sendo 
difícil com o aumento da pro-
cura.

“A população precisa en-
tender que nesse momento 
nós precisamos que as pesso-
as saiam apenas para aquilo 
que é necessário. Só o neces-
sário. Não podemos mais ter 
essa questão de festa, essa 
questão de ‘vou ali’ para aqui-
lo que você não precisa”, disse.

A secretária ainda afir-
mou que a responsabilidade 

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
(MPF) recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tentar reinserir o ex-gover-
nador de Mato Grosso, Blairo 
Maggi, na condição de réu 
em ação por suposto ato de 
improbidade administrativa 
em razão de possíveis irregu-
laridades na contratação da 
empresa Home Care Medical 
Ltda. Processo identificou su-
perfaturamento de R$ 4 mi-
lhões.

Conforme os autos, em 

para evitar a proliferação do 
vírus e um consequente co-
lapso do sistema de saúde é 
de toda a população, não ape-
nas do Poder Público. Ela afir-
mou que não adianta o pre-
feito Emanuel baixar decretos 
mandando todos ficarem em 

outubro de 2003 a Secreta-
ria de Estado de Saúde con-
tratou a empresa Home Care 
Medical para fornecimento 
de medicamentos, assim 
como para ações de geren-
ciamento, operacionalização 
e abastecimento dos setores 
de suprimentos de almoxari-
fado farmacêutico, median-
te dispensa de licitação. O 
acordo era para o período de 
outubro de 2003 até abril de 
2004 e foi prorrogado até ou-
tubro do mesmo ano.

De acordo com a ação 
do MPF, relatórios da Contro-

SATURAÇÃO DO SISTEMA

Saúde pede que se evite festas e
alerta para risco de mais mortes

CASO HOME CARE

SFT examina recurso que
pede Maggi réu em ação

DA REPORTAGEM

A diretoria da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Sinop entregou ao prefeito 
Roberto Dorner um ofício 
solicitando um programa 
de Refinanciamento Fis-
cal (Refis) e maior parcela-
mento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). 
Segundo o presidente da 
entidade, Marcos Lopes, a 
pandemia do novo corona-
vírus causou prejuízos aos 
empresários locais.

“O ano de 2020 foi de 
desafios a serem vencidos 
e mesmo com todos os es-
forços e muitos números 
positivos, de maneira geral, 
o empresariado de Sinop 
amargou quedas nas ven-
das e nos lucros e muitas 
contas não puderam ser 
honradas. Desta forma so-
licitamos que a prefeitura 
municipal, que sempre foi 
parceira do comércio e dos 
empresários, mais uma vez 
estenda sua mão ao setor 
produtivo colaborando para 
que as contas sejam hon-
radas pelos empresários”, 

destacou.
No ofício entregue ao 

prefeito, a CDL propôs um 
Refis para que o empre-
sário que tem débitos até 
2020 possa parcelar a dívi-
da, sem juros e multa. No 
caso do IPTU, a proposta é 
para que seja autorizado 
um parcelamento em 12 ve-
zes, como forma de “facilitar 
o pagamento dos empresá-
rios e da população e evitar 
a inadimplência”. O prefei-
to, ao lado da secretária de 
Governo, Faira Strapazzon, 
garantiu à diretoria que vai 
avaliar a solicitação. “Vou 
debater cuidadosamente 
com minha equipe todos os 
pedidos feitos. Neste ano, 
não realizaremos aumentos 
de tributos”, citou Dorner.

A diretoria da CDL tam-
bém ficou a par dos planos 
da administração para os 
próximos meses, mostrou 
a campanha de conscienti-
zação da Covid-19 que está 
sendo veiculada e a respos-
ta do senador Carlos Fávaro 
ao pedido de apoio para re-
ativação dos leitos de UTI no 
Hospital Regional.

SINOP

CDL pede parcelamento 
de impostos e do Refis

casa se a população continu-
ar tentando burlar as determi-
nações.

“Cada pessoa tem que 
saber a sua responsabilida-
de. No início, o prefeito Ema-
nuel Pinheiro editou decretos, 
criou todas aquelas exceções 

porque a gente precisava or-
ganizar a rede. Hoje, a gente 
tem a rede organizada, temos 
leitos, estamos nos preparan-
do para a vacina, mas, neste 
momento, a responsabilidade 
tem que ser da população”, 
afirmou.

ladoria Geral da União (CGU) 
apontaram que a contrata-
ção se deu de forma indevi-
da. Como exemplos das irre-
gularidades cometidas pelos 
gestores na contratação da 
Home Care Medical Ltda, a 
CGU citou que não houve 
pesquisa de preços antes 
da contratação da empre-
sa; a razão apontada para a 
dispensa da licitação não foi 
comprovada; foram constata-
dos indícios de que a escolha 
da empresa foi direcionada; e 
o contrato incluiu a terceiri-
zação de um serviço que era 

função básica do Estado.
Segundo o MPF, além 

de o processo já ter sido ini-
ciado de forma viciada, no 
cumprimento do acordo fo-
ram encontradas outras irre-
gularidades. 

Dentre as supostas ir-
regularidades destacam-se 
notas fiscais sem carimbo 
de inspeção sanitária, forne-
cimento ao Estado dos mes-
mos medicamentos com 
preços diferentes pela Home 
Care Medical Ltda e a cobran-
ça de preços acima dos de 
mercado.

de classificação de pavimento, 
um importante dado para clas-
sificar qual tipo de aeronave 
poderá descer”, aponta.

Segundo o secretário de 

Desenvolvimento Econômico, 
Cláudio Oliveira, Sorriso já é 
considerado um hub logístico 
por ser um ponto de entron-
camento das BRs 163 e 242. 

“Com a revitalização da pista 
do aeroporto e o crescimento 
que temos observado no setor 
do turismo de negócios, temos 
certeza de que não só o nosso 

município, mas toda a região 
terá ganhos socioeconômicos 
e financeiros com a ampliação 
do aeroporto sorrisense”, fina-
liza.
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Estado é responsável por quase 34% 
das exportações do agro brasileiro
DA REPORTAGEM

Mato Grosso confirmou 
por mais um ano a liderança 
entre os estados brasileiros 
que mais exportam produtos 
agrícolas e pecuários. Um le-
vantamento feito pelo Minis-
tério da Agricultura mostra 
que mais de 20% do que o país 
exportou no setor agro em 
2020 saíram de Mato Grosso.

Foi um ano em que Mato 
Grosso ganhou mais com a 
venda de produtos agrope-
cuários para outros países. O 
aumento foi de 6,3% em rela-
ção a 2019. A movimentação 
financeira foi de mais de US$ 
17,7 bilhões no estado. No ge-
ral, a produção agro brasileira 
exportada em 2020 equivale 
ao Produto Interno Bruto (PIB) 
de países como o Uruguai e 
Paraguai juntos.

Em 2020, as exportações 
brasileiras de produtos agro-
pecuários somaram US$ 100 
milhões, o que equivale a qua-
se R$ 537 bilhões, o segundo 
maior valor na história, fican-
do atrás apenas de 2018. Qua-
se metade de tudo que o país 
exportou veio do agronegócio 
e Mato Grosso foi responsável 
por 20% do número total de 

exportações do Brasil.
Em volume, o estado ex-

portou praticamente a mes-
ma quantidade de produtos 
que em 2019: cerca de 52 mi-
lhões de toneladas. 

A soja foi o produto mais 
vendido pelo estado e que 
teve a maior arrecadação em 
valores: US$ 9,7 bilhões, com 
28 milhões de toneladas em-
barcadas, entre grãos, óleo e 
farelo.

O diretor da Nego Agro 
Consultoria, Luciano Vacari, 
afirma que o estado tem con-
dições de continuar a aten-
der a essa demanda externa. 
“E podemos sim, caso haja 
necessidade, até mesmo au-
mentar essa produção, graças 
ao nível tecnológico que os 
produtores implantam hoje 
nas suas propriedades e la-
voura”, afirma.

A alta demanda interna-
cional, principalmente pelos 
grãos brasileiros, é positiva 
para quem está no campo. 
Para o agricultor Valdeci Co-
elho, de Tangará da Serra, os 
preços de 2020 foram bons. A 
tendência é que 2021 seja um 
ano de ótima safra.

“Agora só vai depender 
do tempo. Produção é con-

Foto: Divulgação

O aumento foi de 6,3% em relação a 2019

EM 2020. Foi um ano em que MT ganhou mais com a venda de produtos agropecuários para outros países

sumo, é demanda de merca-
do. Além do dólar que subiu, 
foram vários fatores que le-

varam ao aumento do preço. 
Tenho soja vendida a R$ 75, R$ 
80 e R$ 90. Mas já teve con-

trato futuro de R$ 125 a saca. 
Vai depender da produção. Se 
nós colhermos mais baixo que 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) apon-
ta que Sinop é o 4º maior 
município gerador de ener-
gia solar fotovoltaica de Mato 
Grosso. São 1,3 mil unidades 
de consumo de geração dis-
tribuída, com potência de 
18,4 mil quilowatts. De 2019 
ao ano passado, o município 
cresceu 43% na geração de 
energia solar, com aumento 
de 150 unidades de consumo.

No ranking da Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica, MT é o 4º 
maior estado gerador, atrás 
apenas de Minas Gerais, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. 
Enquanto Cuiabá é o 1º maior 
município gerador do país, 
com 4,2 mil unidades distri-
buídas e potência de 54,1 mil 
quilowatts. Sorriso se man-
tém em 10º lugar, com mil 
unidades e potência de 24,6 
mil quilowatts.

DA REPORTAGEM

O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (Icei) 
teve um recuo de 2,2 pontos 
em janeiro de 2021, em re-
lação a dezembro de 2020, 
informou a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O índice ficou em 60,9 pon-
tos em janeiro de 2021, ante 
63,1 pontos em dezembro de 
2020, numa escala que vai de 
0 a 100. O índice está ainda 4,4 
pontos abaixo do registrado 
em janeiro de 2020.

De acordo com a con-
federação, a queda mostra a 
elevada incerteza com rela-

DA REPORTAGEM

Com um aumento de 
área em 3,4%, a produção de 
soja na safra 2020/21 pode 
chegar a 133,7 milhões de to-
neladas no país. A oleaginosa 
é a principal cultura cultivada 
e representa cerca de 50% da 
colheita de grãos no Brasil, 
estimada em 264,8 milhões 
de toneladas, como indica o 
4º Levantamento da Safra de 
Grãos. Divulgado pela Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), o boletim 
ainda revela que a produ-
ção total deve registrar um 
crescimento de 7,9 milhões 
de toneladas se comparado 
com a safra 2019/20, quando 
a colheita foi de 256,94.

A colheita da oleagi-
nosa já teve início em Mato 
Grosso, conforme foi divulga-
do pela Companhia no Pro-
gresso de Safra desta sema-
na. Principal estado produtor 
de soja, a produção poderá 
chegar a 35,43 milhões de 
toneladas, com uma ligeira 
queda com o estimado na 
safra anterior, mesmo com a 

expectativa de aumento na 
área plantada. O resultado é 
reflexo da estimativa de me-
nor produtividade, uma vez 
que as condições climáticas 
de 2019 não se repetiram até 
então.

Outro grão de destaque 
é o milho. Com produção 
total estimada em 102,3 mi-
lhões de toneladas, a primei-
ra safra do cereal deve apre-
sentar uma queda de 6,9%.  
As condições climáticas 
desfavoráveis no momento 
do cultivo da primeira safra 
influenciaram a produtivida-
de, principalmente no Sul do 
país. No Rio Grande do Sul, a 
diminuição neste índice foi 
estimada em 11%. Com isso, 
a produção tende a ser 9,3% 
menor. Em Santa Catarina, 
os percentuais de queda na 
produtividade e na colheita 
da primeira safra são ainda 
maiores, chegando a 14% e 
12,7% respectivamente. Em 
ambos os estados, a área 
destinada ao plantio do grão 
deve crescer, o que reduz um 
pouco a queda no volume de 
produção.

Evento é realizado até amanhã

Índice é divulgado pela Confederação Nacional
da Indústria

Aumento na área foi de 3,4% 

MATO GROSSO

Sinop é a 4ª maior cidade
geradora de energia solar

EM JANEIRO

Recua a confiança do
empresário industrial

INÍCIO DA COLHEITA

Conab prevê produção de 
soja de 133,7 milhões de 
toneladas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: José RobeRto gonçalves

ção à evolução da pandemia 
do novo coronavírus e ao de-
sempenho da economia nos 
próximos seis meses. “Apesar 
da chegada da vacina, o cres-
cimento do contágio nos pa-
íses europeus e, sobretudo, 
no Brasil aumentou o temor 
da necessidade de novas me-
didas de isolamento social. 
Adicionalmente, o ano de 
2021 começa sem as medi-
das emergenciais de apoio às 
empresas e às famílias mais 
vulneráveis. Esses fatores, pro-
vavelmente, resultaram no re-
cuo da confiança dos empre-
sários”, diz o boletim da CNI.

O levantamento regis-

o previsto, não vamos ter soja 
disponível para vender”, expli-
ca.

O proprietário da Dois 
Irmãos Soluções Elétricas em 
Sinop, Marcos Xavier, o tempo 
de instalação das placas sola-
res e equipamentos demora, 
em média, 30 dias no máxi-
mo. “O modelo que usamos 
tem seis anos para o inver-

sor (dispositivo elétrico que 
converte a energia solar), as 
placas são 25 anos de garan-
tia e a parte da mão de obra 
e instalação é um ano”, disse 
ao site Só Notícias. Entre os 
municípios que mais geram 
energia solar estão Lucas do 

Rio Verde com 912 unidades 
de geração distribuída e po-
tência de 18,6 mil quilowatts; 
Rondonópolis com 1,5 unida-
des e 17,7 kW; Várzea Grande, 
1,2 unidades e 16,3 mil kW de 
potência; e Nova Mutum, 423 
unidades e 12,5 mil kW.

trou queda nos dois indica-
dores que compõem o Icei: o 
Índice de Condições Atuais e 
o Índice de Expectativas. A re-
dução foi maior no Índice de 
Condições Atuais, que passou 
de 59,5 pontos para 56,7. Já o 

Índice de Expectativas caiu 1,9 
ponto, de 64,9 para 63 pontos. 
Para elaborar o índice, a CNI 
entrevistou 1.286 empresas, 
sendo 491 de pequeno porte, 
505 de médio porte e 290 de 
grande porte.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701700900 –   080460809
279028300   135582430001
279768700   45619830001
279002701762900  044514271
279002701343000  028290689
279002701496200  026583129
279002800631000  635813370
279002800607000  708895701
279002701591800  031648941
279002701197200  021177911
279002800174400  002367570
279002701630300  021056361
279002700195500  487628731
279952800   149533840001
279002701723400  174074208
279002701265600  038205181
279002800935700  058546691
279002700805400  016290241
279002701104200  310174238
279002701549800  032611721
279002701507600  050958941
279002701559000  052333841
279002701043700  033963191
279002700259100  988972091
279002701245600  032593011
279002700974800  022718271
279002700569100  034691271
279002701584400  785692062
279002701581500  050495841
279002800276000  009484661
279002800528300  516802541
279002800787700  581723271
279002701470400  014218631
279002701559700  053261281
279002701407500  001765311
279002700823300  732153091
279580700   104595340001
279002800812500  655704561
279614000   052841321001
279002701745300  056225099
279002800902800  957000301
279002701475900  957020911
279002700077800  009393691
279002701636700  057150061
279002800814100  062460619
279002701452700  042186935
279030700   121145440001
279002701651000  020325071
279002701502200  054877911
279002800640500  055533958
279002800492300  791617661
279002800298000  951254851
279002700543000  951254851
279002700382300  949822441
279002701301600  032450241
279002701691400  042526381
279002701696700  087429089
279334700   013737120001
279002800430800  033782081
279002701556300  055692691
279166800   158724000001
279002701511000  019047081
279002701348500  002326920
279002701212200  060557171
279002701426500  046397591
279002701575900  979968401
279002701061800  020826261
279576300000400  049247561

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento e 
disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e noturno, 
cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de Sinop 
– MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem nos 
seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: https://

www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,CNPJ Nº 
11.644.786/0014-10 – fi lial 13, torna público que requereu 
à SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cláudia-MT, Alteração de Razão Social da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade Recepção, Secagem e Armaze-
namento de Grãos, localizada no município de Cláudia-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

nº 001/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Vera – MT, nomeado pela Portaria nº 014/2021, em cum-
primento a ratifi cação procedida pelo Prefeito Municipal, 
faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa 
de Licitação nº 001/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS), ORIUN-
DOS DE FONTES GERADORAS DO MUNICÍPIO DE 
VERA/MT. Favorecido: W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.532.271/0001-41;
Valor global: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). 
Prazo de vigência do Contrato: 12 (doze) meses conta-
dos da assinatura. Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 
8.666/93, atualizado pela Lei Federal 14.065/2020. Decla-
ração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e ratifi cada pelo Prefeito Munici-
pal, Sr. Moacir Luiz Giacomelli.

Vera - MT, 14 de janeiro de 2021.

PABLO JÚNIOR GONÇALES
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação - Portaria n° 014/2021

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 

001/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 

ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS), 

ORIUNDOS DE FONTES GERADORAS DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, conforme segue: 
ITEM DESCRIÇÃO DE 

SERVIÇOS 
UND QTDE VLR 

UNIT 
01 Serviços de 

Coleta, 
Transporte, 
Armazenamento, 
Tratamento e 
Destinação Final 
dos Resíduos 
Sólidos de 
Serviços de 
Saúde 
(RSSS). - Grupo 
A/Grupo B/Grupo 
E, incluso 
fornecimento de 
Tambor/Bombona; 
 

KG 3.600 R$ 
3,50 

Favorecido: W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.532.271/0001-41; 
Valor global: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos 
reais). Prazo de vigência do Contrato: 12 (doze) 
meses contados da assinatura. Fundamento 
Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93, atualizado 
pela Lei Federal 14.065/2020.  RATIFICO a 
presente Dispensa de Licitação nos termos do 
Art. 26, da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores e de conformidade com o Parecer 
Jurídico e justificativa (documentos anexos ao 
processo). 

Vera - MT, 14 de janeiro de 2021. 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

Item Código do 
TCE-MT 

Descrição dos Serviços Qtd Und Valor Unit. Valor Total  

01 00024896 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSAS ÁREAS DO 
DIREITO PÚBLICO NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES, 
CONTRATOS, PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECURSOS 
HUMANOS, ANÁLISES DE LEGISLAÇÕES E DEFESAS 
DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A óRGÃOS DE 
CONTROLE EXTERNO. 

12 Mês R$ 9.300,00 R$ 111.600,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
 

AVISO DE ADESÃO
 

DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE –MT, torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 001/2021, 
oriunda do Pregão Presencial n° 063/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato -  MT, visando a “CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES, 
CONTRATOS, PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECURSOS HUMANOS, ANÁLISES DE LEGISLAÇÕES E DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO 
JUNTO A óRG ÃOS DE CONTROLE EXTERNO”, de acordo com a legislação específica vigente.  CONTRATADA:  empresa COSTA URIAS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n° 36.614.555/0001-70, situada na Av. Brasil, n° 2204, Sala 06, 1° Andar, Centro, 
Sorriso – MT, neste ato representada por seu sócio/administrador RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS, inscrito no CPF sob n° 843.695.231 -68.  
VALOR: O valor global da referida adesão atinge o montante de R$ 111.600,00 (cento e onze mil), sendo que foi aderido o seguinte item:  

-
 

HOMOLOGO.
 

Ipiranga do Norte-MT,14 de janeiro de 2021.
 

Orlei José Grasselli
 

Prefeito Municipal
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 01/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 29 de janeiro 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS DE DIRETOR CLINICO E DIRETOR TÉCNICO PARA O 
HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 05/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 14 de janeiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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Palmeiras tem pedreiras para 
definir futuro no Brasileirão
DA REPORTAGEM

A expressão da moda 
na internet mais adequa-
da para descrever a semana 
do Palmeiras é “sem tempo, 
irmão”. Passado um dia de 
descanso, concedido pela 
comissão técnica após a ten-
sa classificação à final da Li-
bertadores, a equipe volta ao 
trabalho sob a possibilidade 
de se afastar ou entrar defi-
nitivamente na disputa do 
título do Campeonato Brasi-
leiro.

São nove pontos e dois 
jogos a menos de diferença 
em relação ao líder São Pau-
lo, que ainda será adversário 
do Palmeiras no próximo dia 
7, uma semana após a final 
da Libertadores. Antes desse 
embate, porém, a equipe de 
Abel Ferreira encara três “pe-
dreiras” para se colocar como 
postulante (ou não) ao troféu 
da Série A.

O Palmeiras treinou 
ontem à tarde e já encerra 
a preparação para o duelo 
de hoje (15), às 20h30, contra 
o Grêmio. Além de ser uma 
prévia da decisão da Copa 
do Brasil, a partida no Allianz 
Parque coloca frente a frente 
quinto e sexto colocados no 

Brasileirão.
Ou seja, a vitória auto-

maticamente faz o Palmeiras 
ganhar a posição da equipe 
gaúcha na tabela de classifi-
cação, independentemente 
de outros resultados na 30ª 
rodada da competição.

No sábado e domingo, 
o Palmeiras volta a traba-
lhar no CT, visando o primei-
ro Dérbi da carreira de Abel 
Ferreira. Segunda-feira, no-
vamente no Allianz Parque, 
a bola rola a partir das 18h 
para o clássico contra o Co-
rinthians. O jogo servirá para 
diminuir a distância palmei-
rense em relação ao número 
de partidas na Série A.

Em pontos, o efeito 
pode ser ainda melhor. Duas 
vitórias em casa colocam o 
Palmeiras no G-4 antes do 
outro confronto direto pelas 
primeiras posições da com-
petição: dia 21, a equipe pa-
lestrina encara o quarto co-
locado Flamengo, no Mané 
Garrincha.

Os confrontos diretos 
devem pauta a estratégia da 
comissão antes da semana 
da decisão da Libertadores, 
marcada para o dia 30, no 
Maracanã. Em 24 de janeiro, 
o Palmeiras visita o Ceará, no 

Foto: Marcos ribolli

Palmeiras nem terá muito tempo para abstrair tudo o que aconteceu na noite de terça

SEQUÊNCIA. Após vaga na final da Libertadores, Verdão pode entrar na disputa por título nacional

São Paulo treina para manter a liderança

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Líder do Campeonato 
Brasileiro desde o início de 
dezembro, o São Paulo joga 
no próximo fim de semana 
contra o Athletico, fora de 
casa, pela 30ª rodada, com a 
posição sob ameaça pela pri-
meira vez em pouco mais de 
um mês. A possibilidade é re-
sultado dos tropeços recen-
tes do São Paulo e de uma 
arrancada do Internacional.

Nos últimos cinco jogos 
no torneio, o São Paulo per-
deu três (Corinthians, RB Bra-
gantino e Santos), enquanto 
os gaúchos venceram todos. 
O Inter, vice-líder, pode to-
mar a ponta do Brasileirão do 
São Paulo caso vença o For-
taleza em casa e o atual líder 
perca em Curitiba – precisa 
também tirar uma diferença 
de quatro gols de saldo a fa-
vor dos tricolores.

Hoje o São Paulo lidera 
o Brasileiro com 56 pontos, 
três a mais que o Inter. Além 
disso, tem mais vitórias (16 
a 15) e melhor saldo de gols 
(22 a 18). A equipe de Fernan-

do Diniz assumiu a ponta do 
campeonato no dia 3 de de-
zembro, quando venceu o 
Goiás em jogo atrasado da 1ª 
rodada. Naquele momento, 
chegou aos 44 pontos, dois 
a mais do que o Atlético-MG.

A rodada seguinte, a 
24ª, foi a única, desde então, 
em que o São Paulo jogou 
sob o risco de perder a lide-
rança. Mas venceu o Sport 
em casa, viu o Atlético-MG 
empatar com o Inter e abriu 
quatro pontos dos mineiros 
– esse foi o último jogo sem 
vitória dos gaúchos, que es-
tavam na sexta colocação.

Três dias depois, o São 
Paulo recebeu o Botafogo, 
em outro jogo atrasado, go-
leou por 4 a 0 e disparou com 
sete pontos de vantagem – a 
maior diferença que abriu no 
campeonato e que se repetiu 
ao vencer o Fluminense, na 
27ª rodada, a última dispu-
tada ainda em 2020. Contra 
o Athletico, Diniz terá a vol-
ta do zagueiro Bruno Alves, 
que esteve suspenso contra 
o Santos. Ele deve formar a 
zaga com Arboleda.

SÃO PAULO

Tropeços colocam 
liderança sob ameaça 
pela 1ª vez em um mês

DA REPORTAGEM

O Grêmio fez seu último 
treino no CT Luiz Carvalho, 
antes do jogo contra o Pal-
meiras nesta sexta, às 20h30, 
no Allianz Parque, pela 30ª 
rodada do Brasileirão. Rena-
to terá os retornos de Maicon 
e Luiz Fernando, mas Gero-
mel não treinou novamente 
com os companheiros e deve 
ser desfalque.

O zagueiro tem melho-
rado na recuperação de sua 
lesão muscular de grau um 
na coxa esquerda. Mas é di-
fícil que tenha condições de 
jogo já contra o Verdão. Ele 
deve ficar à disposição so-
mente para o jogo contra 
o Atlético-MG, na próxima 
quarta, na Arena.

Por outro lado, o téc-

nico Renato Gaúcho terá os 
retornos de Maicon e Luiz 
Fernando. O volante está re-
cuperado de um desconforto 
muscular na panturrilha es-
querda e tem treinado sem 
sentir dores. Já o atacante 
está recuperado da Covid-19.

Assim, Rodrigues deve 
ser mantido ao lado de Kan-
nemann na defesa, com Da-
vid Braz sendo uma opção 
no lugar do jovem. No meio, 
Darlan está cotado para ini-
ciar a partida. Uma provável 
escalação tem Vanderlei; Vic-
tor Ferraz, Rodrigues (David 
Braz), Kannemann e Diogo 
Barbosa; Matheus Henrique, 
Darlan (Maicon), Alisson, 
Jean Pyerre e Pepê; Diego 
Souza.

O volante Lucas Silva 
e o zagueiro Paulo Miranda 

Maicon treina pelo Grêmio e deve ficar à disposição

GRÊMIO

Geromel segue sem treinar e deve 
continuar fora contra Palmeiras

Foto: Divulgação

Foto: luiz alves

DA REPORTAGEM

O Estádio Eurico Gas-
par Dutra, o “Dutrinha”, está 
sendo preparado para entre-
ga oficial. A data ainda está 
sendo definida pelo prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinhei-
ro. Enquanto isso, equipe da 
Secretaria de Cultura, Espor-
te e Lazer, em parceria com a 
Secretaria de Obras Públicas 
trabalha na finalização do 
calçamento, pintura e sinali-
zação externa do estádio.

Somando-se todas as 
etapas da reforma ao pro-
cesso de aquisição de bens 
permanentes e mobiliário, o 
orçamento total foi de cerca 
de R$ 2 milhões. Todo o in-
vestimento foi realizado ex-
clusivamente pelo Município 
via Fonte 100.

“Estamos preparando 
o Dutrinha para a entrega. A 
parte interna de vestiários, 
gramado, arquibancadas e 
cabine de imprensa já está 
finalizada. Agora, estamos 
trabalhando em conjunto 
com equipe do vice-prefeito 
e secretário Stopa para dei-
xar o estádio à disposição do 
prefeito para inauguração e 

assim, podermos entregar 
essa que é a maior obra do 
Esporte em Cuiabá para a po-
pulação”, declarou o secretá-
rio Luis Cláudio Sodré.

A reforma teve início em 
fevereiro de 2019 e foi dividi-
da em três etapas: a primeira 
compreendeu a readequação 

SEM DATA DEFINIDA

Estádio Dutrinha é preparado
para ser entregue oficialmente

Reforma teve início em fevereiro/2019 e foi dividida em três etapas

de todo o espaço, atenden-
do a medidas de segurança 
e acessibilidade. A segunda 
etapa foi a mudança de po-
sicionamento dos postes de 
iluminação e a troca do gra-
mado. Enquanto que a ter-
ceira etapa foi a construção 
do novo muro e moderniza-

cumprem suspensão e, por-
tanto, estão fora do jogo com 
o Palmeiras. O lateral-direito 

ção dos vestiários.
No Dutrinha a história 

também terá espaço. Uma 
das salas da estrutura será 
transformada em um Museu 
do Futebol para reverenciar 
os atletas da terra e eternizar 
os grandes lances da traje-
tória do futebol cuiabano e 
mato-grossense.

Leonardo segue no depar-
tamento médico e não tem 
previsão de retorno.

Castelão.
Depois, volta a São Pau-

lo para cumprir o último jogo 

que deve na tabela: Vasco, na 
arena, dia 27, no último ato 
antes da disputa pelo bicam-

peonato da principal compe-
tição sul-americana e talvez 
bem vivo na briga pelo título 

do Brasileirão (ou pelo me-
nos bem posicionado dentro 
do G-4).
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DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Salto do 
Céu decretou lockdown para 
conter casos do coronavírus 
(Covid-19). O decreto, assina-
do pelo prefeito Mauro Teixei-
ra Espíndola (SD), impõe uma 
série de medidas restritivas, 
entre elas o fechamento de 
estabelecimentos comerciais 
e a proibição do consumo de 

SALTO DO CÉU

Lockdown e proibição 
do consumo de bebida 
alcoólica para conter 
Covid

Município registrou dois óbitos por Covid

Foto: Divulgação

bebidas alcoólicas. Segundo 
a prefeitura, a medida foi to-
mada levando em considera-
ção a evolução dos casos da 
doença e o crescimento no 
número de moradores con-
taminados por Covid-19. O 
último balanço da Secretaria 
Estadual de Saúde contabili-
zava 44 casos e duas mortes 
no município que tem pouco 
mais de 3,3 mil habitantes.

Caminhoneiros podem entrar
em greve dia 1º de fevereiro
DA REPORTAGEM

A greve dos caminho-
neiros, prevista para o próxi-
mo dia 1º de fevereiro, vem 
crescendo em adesões e, 
de acordo com o presidente 
da Associação Nacional do 
Transporte Autônomos do 
Brasil (ANTB), José Roberto 
Stringasci, poderá ser maior 
do que a realizada em 2018, 
devido ao grau crescente de 
insatisfação da categoria, 
principalmente em relação 
ao preço do diesel e às pro-
messas não cumpridas após 
a histórica greve no governo 
Temer.

Integrante do Conselho 
Nacional do Transporte Ro-
doviário de Cargas (CNTRC), 
que na semana passada já 
alertou para a possibilidade 
de uma paralisação nacional, 
a ANTB representa cerca de 
4,5 mil caminhoneiros, e não 
vê problema de realizar uma 
greve em plena pandemia.

“A pandemia nunca foi 
problema. A categoria traba-
lhou para cima e para baixo 
durante a pandemia. Mui-
tos caminhoneiros ficaram 
com fome na estrada com os 
restaurantes fechados, mas 
nunca parou”, afirma Strin-
gasci. Segundo ele, a alta do 
preço do diesel é o princi-
pal motivador da greve, mas 
conquistas obtidas na parali-
sação de 2018, que chegou a 
prejudicar o abastecimento 
em várias cidades, também 
estão na lista de dez itens 
que estão sendo reivindica-
dos ao governo para evitar a 
greve.

“Esse (o diesel) é o prin-
cipal ponto, porque o sócio 
majoritário do transporte na-

cional rodoviário é o combus-
tível (50% a 60% do valor da 
viagem). Queremos uma mu-
dança na política de preço 
dos combustíveis”, informa.

Ainda monopólio da 
Petrobras, a produção de 
combustíveis no Brasil pas-
sou por mudanças em 2016, 
quando foi instituído o PPI 
(Preço e Paridade de Impor-
tação), praticado até hoje. Na 
época, os reajustes eram pra-
ticamente diários, seguindo 
a flutuação do mercado in-
ternacional, mas agora obe-
decem apenas a lógica da 
paridade, sem prazo deter-
minado.

“A Petrobras não foi 
criada para gerar riqueza 
para meia dúzia, a Petrobras 
é nossa e tem que ajudar o 
povo brasileiro e o Brasil”, 
afirma Stringasci. “Quere-
mos preços nacionais para os 
combustíveis, com reajuste a 
cada seis meses ou um ano. 
Essa é uma das maiores lutas 
nossas desde 2018, e até an-
tes, e até hoje”, destaca.

Outras reivindicações 
são o preço mínimo de fre-
te, parado no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), após 
um recurso do agronegócio, 
e a implantação do Código 
Identificador de Operação de 
Transporte (Ciot), duas con-
quistas de 2018. Para resolver 
a questão e evitar uma greve, 
os caminhoneiros querem 
uma reunião com a presença 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, que recebeu 
o apoio da categoria nas elei-
ções de 2018. “A categoria 
apoiou ele 100% praticamen-
te nas eleições. Então agora 
exige a presença dele na reu-
nião”, explica.

Foto: Divulgação

Motivador também são as conquistas em 2018 que não saíram do papel

DIZ ASSOCIAÇÃO. Alta do preço do diesel é o principal motivador da paralisação

DA REPORTAGEM

O Departamento Mu-
nicipal de Trânsito Urbano 
de Campo Novo do Parecis 
está implantando novas 
faixas de travessia de pe-
destres na Escola Munici-
pal Nossa Senhora Apare-
cida e faixas de travessia 
elevada na Escola Munici-
pal José Delfino Campos 
de Sousa.

As faixas de traves-
sia elevada em execução 
seguem critérios estabe-
lecidos na Resolução do 
Contran n° 738, já adota-
dos nas faixas implantadas 
nas demais escolas, com 
o intuito de atender a ne-
cessidade de melhoria das 
condições de acessibilida-
de, conforto e segurança 
na circulação e travessia 
de pedestres.

Segue alerta aos con-
dutores que transitam nas 
proximidades para que 
dirijam com prudência es-
pecial, devido a interdição 
das avenidas Mato Gros-
so com Ypê. Foram feitas 
novas rampas de acessibi-
lidade e recuando as fai-
xas que antes estavam na 
esquina, o que dificultava 
veículos pararem para dar 
preferência aos pedestres.

DA REPORTAGEM

Um motorista morreu 
na quarta (13) ao ser bale-
ado no rosto enquanto di-
rigia e sofrer um acidente 
ao atingir uma árvore em 
Sorriso. 

Antônio Carlos Sarges 
Dourado, 39 anos, bateu 

Pássaros foram examinados e declarados aptos para a reintrodução na natureza

C.N.PARECIS

Departamento de Trânsito implanta 
faixas de travessia em escolas

SORRISO

Motorista morre após ser baleado 
no rosto e carro bater em árvore

Foto: Sema-mt

o carro que dirigia contra 
uma árvore e ficou com o 
veículo parado em cima 
de uma calçada próximo 
ao muro de uma residên-
cia na Travessa Peixes.

Dentro do veículo fo-
ram encontradas latas e 
uma garrafa de bebida 
alcoólica. A Polícia Civil in-

vestiga a morte. 
Ele foi socorrido pelo 

Corpo de Bombeiros e 
morreu ao dar entrada no 
Hospital Regional após so-
frer o acidente no Bairro 
Jardim Primavera. 

Durante o atendi-
mento os militares perce-
beram que a vítima estava 

com uma perfuração de 
arma de fogo no rosto.

A versão que será 
investigada é a de que 
Dourado dirigia o veículo 
quando, ao ser atingido 
pelo disparo de arma de 
fogo, perdeu o controle da 
direção, subiu na calçada e 
bateu no muro da casa.

Stringasci diz que a 
greve já tem 70% de apoio 
da categoria e de parte da 
população, diante de preços 

em alta não apenas no die-
sel, mas em outros combustí-
veis, alimentos e outros itens 
que elevaram a inflação em 

2020. “Eu creio que a greve 
pode ser igual a 2018. A po-
pulação está aderindo bem, 
os pequenos produtores da 

agricultura familiar também. 
Se não for igual, eu creio que 
vai ser bem mais forte do que 
2018”, alerta.



Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Novas regras garantem conservação
ambiental e recuperação financeira
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema), regula-
mentou os procedimentos 
necessários para que seja 
realizada a limpeza de áre-
as em imóveis rurais locali-
zados no Pantanal de Mato 
Grosso.

As novas regras, esta-
belecidas por meio de de-
creto, eram reivindicadas 
pela comunidade panta-
neira há mais de 12 anos 
e vão garantir, de maneira 
sustentável, a recuperação 
financeira da população 
que ali reside e que, no 
último ano, foi fortemen-
te atingida por incêndios 
florestais. “É uma reinvin-
dicação antiga que, agora, 
depois de intenso diálogo 
com os setores, com as co-
munidades, com os produ-
tores, com o Ministério Pú-
blico, nós conseguimos dar 
um importante passo, com 
mais segurança técnica a 
partir do trabalho que vem 
sendo prestado pela Em-
brapa. Será um passo de-
finitivo para uma melhor 
ocupação do Pantanal, a 
melhor utilização daqueles 
recursos e, com isso, sua 
melhor preservação”, des-
tacou o governador Mauro 
Mendes, após a assinatura 
do decreto, que entrará em 
vigor a partir de sua publi-
cação no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

Pela normativa, o ma-
nejo da vegetação que te-
nha por objetivo restaurar 
a formação campestre em 
paisagens do Pantanal, vi-
sando a atividade de pe-

cuária extensiva, só será 
permitido mediante auto-
rização da Sema.

A presidente do Sindi-
cato Rural de Cáceres, Ida 
Beatriz, agradeceu o esfor-
ço da Sema na construção 
da normativa e salientou 
a necessidade de manu-
tenção do Pantanal, pre-
servando também a eco-
nomia local. “O Pantanal 
é um bioma muito frágil 
e ele tem a competitivida-
de muito complicada. A 
Sema foi incansável para 
identificar, não só com os 
produtores, mas com to-
dos os setores e as comu-
nidades tradicionais, quais 
as formas de preservação 
sustentável desse ecossis-
tema, mantendo o tripé do 
ambiental, do econômico e 
do social”, frisou.

“Tudo que você usa, 
você cuida. Usar o Panta-
nal significa cuidar do Pan-
tanal. É o que o pantaneiro 
quer, é o que nós quere-
mos, o que todo o mundo 
quer, que seja preservado, 
mas utilizando de uma for-
ma que o bioma seja fonte 
de sobrevivência e de ren-
da para quem vive há tan-
tas décadas no Pantanal 
de Mato Grosso”, comple-
tou Mendes.

Após adquirida, a au-
torização de limpeza terá 
validade de três anos. Além 
disso, o uso de fogo para 
manejo direto da vegeta-
ção campestre ou para re-
moção de coivaras e leiras 
de material lenhoso já re-
movido, terá de preceder 
de uma autorização espe-
cial de queima controlada 
e deverá atender às medi-
das impostas pela Sema, 

Mendes assina decreto que estabelece limpeza de áreas de pastagens 

PANTANAL. Decreto que regulamenta o procedimento entra em vigor a partir de sua publicação no DOE
Foto: Michel AlviM

obedecendo ao período 
proibitivo de uso do fogo 
delimitado pelo Governo.

“O que o decreto traz 
são mecanismos que vão 
auxiliar o produtor a obter 
a obrigatoriedade da lega-

lidade. Regulamentando, 
por exemplo, o manejo do 
fogo para essas áreas que 
forem limpas. Porque pre-
cisamos eliminar essa bio-
massa para que ela não 
seja instrumento para o 

fogo que, aí sim, nós que-
remos evitar, no período de 
estiagem. É um passo im-
portantíssimo para a Pas-
ta do Meio Ambiente, que 
vai garantir à sociedade 
a segurança e a tranquili-

dade de que eles podem 
empreender no Pantanal, 
eliminando o que a gente 
chama de espécies inva-
soras”, explicou a titular da 
Sema, secretária Mauren 
Lazzaretti.


