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TROCA DE FARPAS

Manejo do 
gergelim
será objeto
de pesquisa

A cultura do gergelim já está pre-
sente no Médio Araguaia há mais 
de 30 anos. Mas foi somente na 
última década que as condições 
técnicas e mercadológicas favo-
receram o aumento exponencial 
de área, fazendo com que muni-
cípio de Canarana se tornasse o 
maior produtor nacional do grão, 
com aproximadamente 100 mil 
hectares em 2020.            Página  -4

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO 

40% DE DESCONTO

Multas 
poderão ser
pagas por
aplicativo

Mais de 74 mil motoristas 
de Mato Grosso já aderiram ao 
Sistema de Notifi cação Eletrô-
nica (SNE) para obter de 20% 
a 40% de desconto no paga-
mento das multas de trânsito. 
Conforme a Coordenadora de 
RENAINF e Defesa de Autuação 
do Detran-MT, Carine da Silva 
Bezerra, frequentemente o 
proprietário toma conhecimento 
das infrações de trânsito quando 
licencia o seu veículo.  Página - 7

DIVULGAÇÃO

SEU AMBIENTE

Motivos não faltam para ter plantas dentro do apê: além de importantíssimas para a decoração, 
elas trazem diversos benefícios físicos e mentais. De acordo com pesquisa feita, plantas podem 
funcionar como uma peneira da poluição dos ambientes fechados, especialmente quando pró-
ximas às janelas. As verdinhas também ajudam a reduzir o estresse.                        Página -6

ASSESSORIA

PLANTAS NO APARTAMENTO

Com a decisão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em criar um muni-
cipal para tratar do modal de transporte que será implantado na capital, 
o governador Mauro Mendes não poupou críticas. Em sua visão, Emanuel 
trava mais ainda a situação da troca de VLT para BRT e isso é como ir na 
contramão do avanço das obras em Cuiabá.           Página -3

Governador critica prefeito por
criar comitê para tratar do VLT

SÁBADO

CAMPANHA
DE DOAÇÃO
DE SANGUE
ACONTECE HOJE

9 VEREADORES
TERÃO DE
DEVOLVER
DINHEIRO

MOTORISTAS DE
APLICATIVO
SENTEM O
REAJUSTE

CUIABÁ, 
SINOP E
LEC ENTRAM
EM CAMPO

L.R.VERDE ALTA FLORESTA GASOLINA COPA VERDE

Página -7 Página -3 Página -4 Página -  6



O Pantanal Mato-grossense é uma pai-
sagem geológica recente, resultante da 
evolução da placa tectônica sul ameri-
cana

Recentemente li uma entrevista, no jornal 
Folha de São Paulo com Fritjof Capra, sobre 
desequilíbrios ambientais do planeta. Capra 
é austríaco, doutor em física, cientista, am-
bientalista, escritor e educador. Passaremos 
a analisar algumas das citações do ilustre en-
trevistado:

“O coronavírus deve ser visto como uma 
resposta biológica de Mama Gaia, a Mãe Ter-
ra, nosso planeta vivo. A pandemia surgiu de 
um desequilíbrio ecológico.”

Pode até ser verdade, mas não evitável, 
como insinua Capra, a menos que queiramos 
extinguir boa parte da humanidade. É impos-
sível querer ignorar a atual população mun-
dial, a necessidade da suficiência alimentar 
para todos e o sistema urbano e aglomerado 
de viver de mais de 80% da população, que 
seriam as principais causas desses desequilí-
brios. Na sequência da entrevista, Herr Capra 
afirmou:

“Devemos substituir nosso sistema atual 
de agricultura, que usa intensivamente ener-
gia fóssil (óleo diesel), por um sistema orgâni-
co, regenerativo, familiar e comunitário.” Em 
épocas passadas houve muitas outras pan-
demias que mataram boa parte da humani-
dade

Se fosse aplicada a receita de Capra, não 
deveríamos mais usar tratores, colheitadei-
ras, inseticidas, fungicidas e herbicidas. Um 
único ataque de lagarta poderá reduzir a zero 
a produtividade de qualquer cultura. Fazen-
das coletivas não deram certo em nenhum 
lugar, nem no auge do comunismo russo.

Existem milhares de propriedades fami-
liares no Brasil que usam mecanização e alta 
tecnologia e podem ser grandes emprega-
doras. Um fazendeiro de gado de corte com 
2000 hectares de pastagens, muitas vezes 
emprega menos que um agricultor familiar.

Capra conseguiu fornecer a receita certa 

para nosso retorno à Idade Média. Não pode-
mos sonhar poeticamente somente para o 
ambiente. Existe uma realidade que não pode-
mos ignorar. Temos que prover com alimentos 
e bens materiais quase 8 bilhões de humanos. 
Continuando a entrevista, aprontou mais uma: 
“Devemos plantar bilhões de árvores para se-
questrar o CO2 que emitimos na atmosfera.”

Mais um sonho poético de Capra.  O mer-
cado de biomassa, celulose e madeira em ge-
ral, já está abastecido. O que fazer com toda 
esta madeira? As árvores ocupariam milhões 
de hectares, antes destinados à produção de 
alimentos. Será que Capra não pensou nem 
um pouco nessas consequências?

É inevitável o surgimento de um questio-
namento: como é possível um físico, escritor, 
ambientalista, que faz palestras no mundo 
inteiro sobre educação ecológica de crianças 
para um mundo sustentável, com alta credi-
bilidade e prestígio internacionais, dizer coisas 
facilmente contestáveis, fora de lógica, dos 
fatos e da realidade? É quase impossível não 
haver nenhum conteúdo emocional ou ideo-
lógico em suas afirmações.

Devemos baixar a guarda? Claro que não! 
Porém, naturalmente, os problemas ambien-
tais serão identificados e resolvidos pelo atual 
e futuro avanço tecnológico. O planeta não vai 
entrar em colapso.

Temos que crescer sabendo que não po-
demos atropelar nosso modelo de desenvol-
vimento, nem agredir o meio ambiente além 
dos limites. A ciência promoverá os equilíbrios 
possíveis, sempre com a tendência de benefi-
ciar o meio ambiente.

A capacidade de inovar e desenvolver tec-
nologias é o que diferenciou membros da 
espécie sapiens dos outros animais. Isto está 
nos assegurando agora, essa era de conforto e 
prosperidade material, sem precedentes, que 
vivemos hoje.

JOSÉ DOMINGUES DE GODOI FILHO 
É PROFESSOR DA UFMT/FACULDADE DE 
GEOCIÊNCIAS

Pantanal mato-grossense

Um verdadeiro “tiro no pé”
de, segundo ele mesmo em resposta à 
um seguidor, passar a patrocinar o apli-
cativo.

Pude perceber no Telegram um cres-
cimento interessante da minha lista de 
contatos. No Signal a coisa foi bem mais 

intensa: quando insta-
lei o aplicativo apenas 
três pessoas da minha 
agenda apareceram na 
lista. Dez dias depois 
esse número já chegava 
perto de 200 contatos, 
com a lista crescendo 
rapidamente a cada dia.

O WhatsApp recuou 
em partes, dizendo que vai protelar a 
adoção dos novos termos, mas o “tiro no 
pé” já havia sido dado. Não estou dizen-
do que o software vai “quebrar” ou algo 
do gênero, mas abriu espaço e despertou 
interesse para o crescimento dos concor-
rentes.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Segundo posicionamento do WhatsApp não vai haver com-
partilhamento de informações privadas, confidenciais ou 
sensíveis entre os aplicativos, mas é bem complicado tentar 
“convencer” o usuário de que ele continua “seguro”. Por sorte 
temos boas opções para quem prefere se distanciar, ao menos 
um pouco, do comunicador mais famoso do mercado.

CLIC 
FINAL 

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

Alguns dias atrás o WhatsApp, softwa-
re de comunicação instantânea mais uti-
lizado no planeta, começou a enviar para 
seus usuários a atualização dos termos 
de uso, com o polêmico (e sem maiores 
detalhes) compartilhamento de informa-
ções com o Facebook. 
A nova regra é de 
aceitação obrigatória, 
e caso você se recuse 
a concordar vai perder 
o acesso ao mensagei-
ro.

Eu, particularmen-
te, acredito que essa 
manobra se alicerçou 
em um pilar extremamente questioná-
vel: o excesso de confiança. Sendo o apli-
cativo principal na categoria, você pode 
começar a ter a ideia equivocada de que 
seus usuários aceitarão, sem questionar, 
qualquer coisa que for imposta.

Mas não foi bem isso que aconteceu. 
Uma verdadeira corrida dos usuários por 
softwares alternativos foi responsável 
por subir o concorrente direto Telegran e 
o (quase) desconhecido Signal em núme-
ros exponencialmente altos de downlo-
ad e de novos usuários cadastrados.

Para “apimentar” a situação um nome 
de “peso” apareceu. Elon Musk resolveu 
ser “garoto propaganda” do Signal, além 

JOSÉ DOMINGUES DE GODOI

Depois de números tornados públicos de modo 
um tanto descuidado pelo governo paulista, podem pa-
recer decepcionantes os dados divulgados que apon-
tam eficácia de 50,4% da Coronavac contra a Covid-19.

A administração João Doria criou confusão desne-
cessária — e um risco em potencial para a credibilida-
de do imunizante— ao mencionar, na semana passada, 
duas taxas parciais de eficácia: 78% para casos leves (pa-
cientes que precisam de atendimento em ambulatório) 
e 100% para moderados e graves (com internação).

O erro começou a ser sanado com uma nova en-
trevista coletiva, em tom mais técnico e menos político. 
Finalmente se conheceu, com fartura de esclarecimen-
tos, a cifra mais ampla, que leva em conta também os 
casos muito leves, de infectados que tiveram sintomas 
mas não precisaram de médico. Admitiu-se, ademais, 
que os 100% antes citados não têm maior relevância es-
tatística, uma vez que se referem a episódios raros.

O que cientistas chamam de eficácia é uma taxa 
que mede a redução proporcional da incidência de Co-
vid-19 entre as pessoas que foram vacinadas em pes-
quisa clínica, na comparação com o que acontece com 
indivíduos que receberam um placebo (grupo de con-
trole).

O cálculo orienta as metas de vacinação para que 
se chegue à imunidade coletiva. Quanto menor a efi-
cácia, mais gente precisa ser atingida para eliminar a 
doença. Com uma taxa de 50%, o mínimo exigido pela 
Organização Mundial de Saúde contra o novo corona-
vírus, toda a população deve ser vacinada para que se 
chegue à chamada imunidade de rebanho.

Pfizer e Moderna anunciaram com cálculos dife-
rentes eficácia em torno de 95% —o que significa ne-
cessidade de vacinar pouco mais da metade dos habi-
tantes para uma proteção coletiva total. No contexto 
brasileiro, porém, a primeira é importada e depende do 
armazenamento a -70ºC, inexistente na rede de frio do 
SUS. A segunda nem sequer consta das negociações do 
país, reflexo da imprevidência do governo Jair Bolsona-
ro.

Empregar, nesse cenário, uma vacina com 50,4% 
de eficácia —além de produzida no país e armazená-
vel em geladeiras comuns, como as já disponíveis no 
aparato vacinal brasileiro— constitui boa opção para co-
meçar o enfrentamento da pandemia. Será o suficiente 
para que se reduza de modo expressivo a lotação dos 
hospitais.

Urge, portanto, que a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) examine com senso de respon-
sabilidade os dados apresentados. Se e quando com-
provadas a segurança e a eficácia da Coronavac, o país 
precisa começar a recuperar o enorme tempo perdido 
até aqui.

Editorial

A conta da eficácia

VACINAS PARA MT
O chefe da Casa Civil Mauro Carvalho ci-

tou o esforço que tem sido feito pelo Governo 
do Estado para tentar comprar um milhão de 
doses de vacina contra a Covid-19 para Mato 
Grosso, de forma independente da ação de 
imunização coordenada pelo Governo Fede-
ral. Todos querem comprar, mas que o Estado 
tem tentado, principalmente com fabricantes 
chineses, a importação do imunizante. “Men-
des tem feito um trabalho muito grande jun-
to aos outros fornecedores de Brasília, já que 
os governos estaduais têm autorização para 
comprar vacinas diretamente do fabricante”.

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!

ALFINETADA
O secretário de Infraestrutura, Marcelo de 

Oliveira, alfinetou alguns defensores do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) que insistem em enal-
tecer o modal bilionário. O comentário foi feito 
enquanto ele explicava que a compra dos ôni-
bus elétricos pelo Governo do Estado resultaria 
na passagem do ônibus de trânsito rápido (BRT) 
mais barata do que o valor do transporte público 
convencional vigente - custando R$ 3,04 contra 
os atuais R$ 4,10. “Tem uma redução substancial. 
Isso é vantagem para a população”, disse.

Crédito: PM/MT

IMAGEM DO DIA

Admitiu-se, ademais, que os 100% an-
tes citados não têm maior relevância 
estatística, uma vez que se referem a 
episódios raros
“ “ Nove pessoas (sete da mesma família) foram presas pela Polícia Militar suspei-

tas de estelionato em Cuiabá. Segundo a PM, elas são suspeitas de aplicarem golpes 
com vendas falsas pela internet por meio de um site especializando em anúncios. 
O crime só foi descoberto porque uma das vítimas, que é policial na Bahia, comuni-
cou a PM em Mato Grosso. O estelionatário fazia anúncios falsos de vendas em um 
site e, nas negociações, pedia para que as vítimas fizessem depósitos dos valores e 
não entregava o produto. Um décimo suspeito foi identificado, mas conseguiu fugir.

Ranking dos Políticos - Facebook
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“Joga contra cuiabá”, diz Mauro sobre
Emanuel criar comitê para tratar do Vlt
DA REPORTAGEM

Com a decisão do pre-
feito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), em criar um 
comitê municipal para tratar 
do modal de transporte que 
será implantado na capital e 
de não participar da reunião 
técnica na Secretaria de In-
fraestrutura, o governador 
Mauro Mendes (DEM) não 
poupou palavras para criticar 
o chefe do executivo munici-
pal.

Na visão de Mendes, 
Emanuel trava mais ainda a 
situação da troca de VLT para 
BRT e isso é como ir na con-
tramão do avanço das obras 
em Cuiabá. “O prefeito, na 
minha opinião, joga contra 
Cuiabá e contra os cuiaba-
nos. Essa é a realidade”, disse 
o governador.

Mesmo diante das crí-
ticas, o governador afirma 
que não há impasse, mas o 
desentendimento entre os 
políticos torna essa briga ain-
da mais longa, pois cada um 
quer resolver o problema de 
um jeito. Para Mendes, ao 
criar comitê e ficar defenden-
do que o melhor para Cuiabá 
é o VLT, o prefeito demonstra 
que “está por fora” de todo 
estudo técnico.

“Se o prefeito não quiser 
e nós não encontrarmos uma 
maneira de sobrepor a au-
toridade que ele tem, aí nós 
vamos fazer o investimento 

em outros municípios, que 
esse recurso é do município. 
O prefeito está por fora”, disse 
o governador.

O comitê que será cria-
do por Emanuel será presi-
dido pelo secretário de Meio 

TROCA DE FARPAS. Governador não poupou palavras para criticar o chefe do Executivo da capital
Foto: AssessoriA

Mendes critica comitê criado por Emanuel

Três vereadores fizeram acordo

Forças de segurança serão reforçadas com veículos Silvano defende saída do prefeito da capital

Foto: DivulgAção

Foto: tchélo FigueireDo

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A promotoria de Justiça 
Criminal de Alta Floresta ajui-
zou nove ações civis públicas 
de ressarcimento de danos ao 
erário com pedido de liminar 
contra os vereadores Demil-
son Nunes Siqueira, Emerson 
Sais Machado, José Aparecido 
dos Santos, espólio de José 
Eloi Crestani, Luis Carlos Quei-
roz, Marcos Roberto Menin, 
Oslen Dias dos Santos, Silvino 
Carlos Pires Pereira e Valdecir 
José dos Santos. Foi reque-
rida a indisponibilidade de 
bens e que sejam obrigados 
a mesmos a devolver valores 
atualizados, que variam de R$ 
13 mil a R$ 14 mil. Três deles 
acabaram optando pela devo-
lução consensual do dinheiro: 
Aparecida Sicuto, Charles Me-
deiros e Reinaldo de Souza. O 
MP já havia protocolado ação 
civil pública com pedido de 
liminar e declaração inciden-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT) realizou na tarde desta 
sexta (22) a entrega de 250 
viaturas que serão destinadas 
às forças de segurança do Es-
tado. O evento contou com 
a presença do governador 
Mauro Mendes, do secretário 
da Sesp-MT, Alexandre Bus-
tamante e demais chefes das 
forças de segurança.

O novo contrato de loca-
ção receberá um investimen-
to de mais de R$ 26 milhões 
por um período de 30 meses, 
sendo R$ 17 milhões a menos 
do que o contrato anterior. 
Receberão os veículos as se-
guintes forças de segurança: 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Perícia Oficial e Identifica-
ção Técnica (Politec), Grupo 
Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM) e 
Sistema Socioeducativo.

tal de inconstitucionalidade 
contra Prefeitura, Câmara e 
presidente da Casa de Leis, e 
obtido decisão liminar favorá-
vel determinando a suspen-
são do pagamento do 13º sa-
lário aos vereadores referente 
ao ano passado. O pagamento 
começou em 2017. A promo-

ALTA FLORESTA

MP aciona nove vereadores para
devolver dinheiro de 13º salário

SEGURANÇA

Governo entrega 250 viaturas

DA REPORTAGEM

O secretário estadual 
de Agricultura Familiar, Sil-
vano Amaral, que faz parte 
da Executiva do MDB em 
Mato Grosso, afirmou que 
o prefeito Emanuel Pinhei-
ro deve sair do partido caso 
não aceite apoiar a possível 
reeleição do governador 
Mauro Mendes (DEM) em 
2022. Segundo ele, a sigla 
faz parte da base gover-
nista e pretende continuar 
apoiando o democrata na 
eventual disputa pelo se-
gundo mandato à frente do 
Palácio Paiaguás.

“Nós do MDB, a Exe-
cutiva, os deputados Carlos 
Bezerra, Juarez Costa, Ja-
naína Riva, Thiago Silva, Ro-
moaldo Júnior, Doutor João, 
vamos continuar apoiando 
o governador. Naturalmen-
te, ele não fala em reeleição, 
mas caso venha a disputar, 
vamos apoiar esse projeto”, 
declarou Silvano Amaral.

Segundo ele, se Ema-
nuel optar por outra candi-
datura em 2022, o caminho 

correto é deixar o MDB. No 
entanto, defende que o de-
bate seja feito nas instân-
cias partidárias e não pela 
mídia. “Em 2018, o Emanuel 
Pinheiro já não nos apoiou. 
A decisão do partido foi 
homologada para apoiar 
o governador Mauro Men-
des. Em 2022, caso tenha 
esse mesmo sentimento eu 
acho que ele tem que dei-
xar o partido. O presidente 
do MDB, deputado Bezerra, 
que está tratando desse as-
sunto”, completou.

Nas eleições de 2018, 
enquanto o MDB apoiava 
Mauro, Emanuel se aliou 
ao senador Wellington Fa-
gundes (PL) na disputa pelo 
Governo do Estado. No ano 
passado, quando disputou 
a reeleição em Cuiabá, re-
clamou da falta de apoio 
da cúpula emedebista. No 
entanto, seu filho, o depu-
tado federal Emanuelzinho 
(PTB), disputou a Prefeitu-
ra de Várzea Grande con-
tra seu correligionário Kalil 
Baracat (MDB), que acabou 
vencendo.

PARTIDO RACHADO

Se Emanuel não apoiar 
Mendes em 2022, que 
saia do partido

tora de Justiça Carina Sfredo 
Dalmolin defendeu a ilega-
lidade em razão da violação 
aos princípios da moralidade, 
impessoalidade e, especial-
mente da anterioridade. Isso 
porque a lei que instituiu o 
benefício é de dezembro de 
2017, retroativa a janeiro do 

mesmo ano. Quando foi pu-
blicada, 11 dos 13 vereadores 
da Câmara Municipal de Alta 
Floresta já haviam recebido o 
13º salário referente ao ano de 
2017 e continuaram a receber 
nos anos de 2018 e 2019, na 
mesma legislatura em que a 
lei foi aprovada.

Ambiente, Juarez Samaniego 
e mais engenheiros que em 
2013 trataram e cuidaram do 
assunto VLT para ser o modal 
da Copa do Mundo. O grupo, 
segundo o prefeito em entre-
vista para o Olhar Direto, terá 

o prazo de 60 dias prorrogá-
veis para apresentar o resul-
tado dos estudos. Para Mau-
ro, o grupo técnico já está 
trabalhando e já foi decidido 
que o modal será o BRT. Caso 
o prefeito não aceite, ele irá 

tomar providências.
“As coisas vão andar e 

vai ter um deadline para que 
a prefeitura se pronuncie. Eu 
já disse que se ele falar que 
não quer o BRT aqui, nós va-
mos tomar as providências 

cabíveis. Agora, eu não vou 
ficar esperando a boa vonta-
de do prefeito de Cuiabá para 
fazer as coisas. 

Ele não tem argumento 
nenhum para se dizer contra 
o BRT”.
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Manejo do gergelim será objeto
de uma pesquisa da Aprosoja-MT
DA REPORTAGEM

A cultura do gergelim já 
está presente no Médio Ara-
guaia há mais de 30 anos. Mas 
foi somente na última década 
que as condições técnicas e 
mercadológicas favoreceram 
o aumento exponencial de 
área, fazendo com que muni-
cípio de Canarana, por exem-
plo, se tornasse o maior pro-
dutor nacional do grão, com 
aproximadamente 100 mil 
hectares em 2020.

A cultura se adaptou 
bem na região e uma grande 
parcela dos produtores passou 
a substituir o milho pelo ger-
gelim na safrinha. Uma carên-
cia ainda permanece, apesar 
dos anos, relativa à falta de 
informações técnicas sobre 
o manejo da cultura, garan-
tidas por estudos científicos. 
Uma iniciativa do núcleo da 
Associação dos Produtores de 
Soja e Milho (Aprosoja-MT) de 
Canarana, a partir de recentes 
e antigas demandas dos pro-
dutores, pretende suprir essa 
carência.

Trata-se de uma pes-
quisa científica com varieda-
des da cultura já adaptadas 
à região, mas com foco em 

verificar, de forma empírica, 
as vantagens de diferentes 
densidades populacionais 
(quantidades de semente por 
hectare) de três variedades de 
gergelim (K3, Trebol e Seda), 
bem como os efeitos de dife-
rentes adubações, visando o 
aumento na produtividade.

O projeto de pesquisa 
científica foi desenvolvido 
pela Aprosoja e os experimen-
tos serão guiados pela empre-
sa Meta Assessoria. Os itens a 
serem pesquisados foram de-
finidos pelos próprios produ-
tores em reunião. 

Os resultados devem ser 
publicados, inclusive, em re-
vista científica.

Conforme o vice-pre-
sidente leste da Aprosoja, o 
produtor canaranense Diego 
Dallasta, a pesquisa se justi-
fica pois em tantos anos de 
presença da cultura, todos os 
manejos existentes são resul-
tados de erros e acertos dos 
produtores. “Nós estamos 
plantando há vários anos e 
não se tem nenhuma pesqui-
sa sendo feita no nosso muni-
cípio. Precisamos de uma pes-
quisa específica para a cultura 
na nossa região, para a nossa 
realidade, nossas condições 

Foto: Agritex

Colheita de gergelim na Fazenda Figueiredo em Canarana

CANARANA. Município é o maior produtor nacional do grão: 100 mil hectares em 2020

ambientais”, explica.
Produtores, no entanto, 

acreditam que falta mais pes-
quisas sobre o gergelim para 
que as safras sejam mais re-
gulares nos próximos anos.

As pesquisas serão reali-
zadas na área experimental da 

Meta, com início programado 
para fevereiro, quando serão 
implantadas as parcelas de 
cada experimento, logo após a 
finalização da colheita da soja. 
“Pretendemos obter resulta-
dos confiáveis e científicos 
sobre a cultura e as primeiras 

áreas já serão colhidas em ju-
nho/julho,” complementa Die-
go, que adianta que em agos-
to os resultados da pesquisa 
devem ser apresentados aos 
produtores.

A recém empossada 
nova diretoria da Associação 

DA REPORTAGEM

Durante o mês de feve-
reiro, três treinamentos do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) estão 
programados para Gaúcha 
do Norte. Os treinamentos 
são realizados pelo Sindica-
to Rural e tem por objetivo 
capacitar trabalhadores nas 
mais diversas áreas voltadas 
ao campo.

O primeiro treinamento 
é o de operação de colheita-
deira de grãos, está progra-
mado para acontecer entre 
os dias 15 e 17 e tem como par-
ceiro a empresa Agritex; nos 
dias 24 e 25 acontece o trei-
namento de vacinação con-
tra brucelose, o parceiro para 
realização é Vandré Furlan; já 
o terceiro é o de produção de 
derivados do leite-requeijões, 
doces, iogurte e manteiga 
que acontece na semana de 
22 a 26 de fevereiro.

Interessados podem se 

DA REPORTAGEM

O consumo de ovos no 
Brasil cresceu 55% na última 
década. Saltou de 148 para 
230 unidades por habitante, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal 
(ABPA). Parte deste aumen-
to também se deve à maior 
procura pelo ovo caipira, que 
é preferência de muitos con-
sumidores. A demanda aque-
cida é um indicativo de que o 
investimento no ovo caipira 
é vantajoso, na avaliação do 
zootecnista Uanderson Luna.

Doutor em produção e 
nutrição de não-ruminantes, 
Luna também é instrutor cre-

DA REPORTAGEM
G1-MT

Os motoristas de apli-
cativo de Mato Grosso senti-
ram o impacto do reajuste da 
gasolina neste ano. Com au-
mentos frequentes, a gasoli-
na se tornou inviável aos mo-
toristas diante do preço do 
álcool. Este é o primeiro rea-
juste aplicado sobre a gasoli-
na este ano e corresponde a 
7,6% para as revendedoras. O 
reflexo disso para o consumi-
dor final varia de acordo com 
cada posto de combustível.

“A gente vem receben-
do aumento de combustível, 
aumento de insumos, au-
mento de derivados de pe-
tróleo, aumento de tudo. As 
plataformas não repassam 
esse aumento pra gente des-
de 2016”, disse o motorista 
de aplicativo Kléber Campos. 
Em alguns postos de Cuiabá, 
já é possível encontrar o valor 
do litro da gasolina sendo co-
mercializado perto dos R$ 5.

O diretor-executivo do 
Sindipetróleo, Nelson Soa-
res Junior, explicou o que 

fez essa gasolina ter um au-
mento. “O preço do petróleo 
tem subido, o dólar está alto, 
nossa moeda está desvalori-
zada e a Petróleo vai fazendo 
essas correções ao longo do 
tempo”. Para os motoristas 
o jeito é pesquisar para não 
pesar tanto no bolso. “Temos 
que procurar postos com 
combustível mais barato, fi-
car tentando diminuir o con-
sumo do carro, andar com 
menos velocidade, procurar 
novos caminhos. Tem que 
tentar fazer isso para ter um 
lucro no final do mês”, ressal-
tou o motorista Kléber.

A Petrobras reiterou 
que seus preços têm como 
referência a chamada pa-
ridade de importação, im-
pactada por fatores como os 
valores do petróleo e o câm-
bio. O repasse dos reajustes 
nas refinarias aos consumi-
dores finais nos postos não 
é garantido, e depende de 
uma série de questões, como 
margem da distribuição e 
revenda, impostos e adição 
obrigatória de etanol anidro 
e biodiesel.

Sindicato abrirá cursos feitos pelo Senar

Cage free, free range, sistema tradicional ou produção de ovo orgânico? 

Aumentos frequentes tornam gasolina inviável 

GAÚCHA DO NORTE

Sindicato Rural programa para
fevereiro 3 treinamentos do Senar

OVO CAIPIRA

Saiba como escolher o melhor
sistema de produção

GASOLINA

Motoristas de aplicativo 
sentem o impacto com 
reajuste de 7,6%

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

denciado do Senar-MT e falou 
sobre a produção de ovos cai-

tem como uma das propostas 
de trabalho, fazer pesquisas 
regionais voltadas aos assun-
tos de interesse de cada re-
gião. O gergelim de Canarana 
e região é exportado para Chi-
na, Índia, Guatemala, Turquia, 
Jordânia e Arábia Saudita.

inscrever no Sindicato Rural 
localizado na Rua Paraná, 

centro ou pelos telefones (66) 
98432-6373 (WhatsApp) ou 

(66) 3582-1222. As vagas são 
limitadas.

pira com o uso de tecnologias. 
“Geralmente, tudo que é pro-

duzido é comercializado”, co-
menta.



EDUARDO FUHR, CPF 872.363.461-87, torna público 
que requer junto à SAMA, a Renovação da Licença de 
Operação n° 322/2018, para a atividade de Irrigação por 
Pivô Central, com área total irrigada de 146 ha, instalada 
na Fazenda São Martinho III, localizada na Zona Rural do 
Município de Sorriso-MT. Não Foi Realizado EIA/RIMA.

RIVA AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 25.830.250/0001-
17, torna público que requer junto à SAMA, a Alteração 
de Razão Social e a Renovação da Licença de Operação 
nº 501/2018, passando de Carlos Riva para Riva Agrone-
gócios Ltda, para a atividade de Armazém Geral, instalada 
em área denominada Fazenda Marauense, localizada na 
Zona Rural do Município de Sorriso-MT. Não Foi Realizado 
EIA/RIMA.

JORACIR DARTORA 57230226104, CNPJ: 
40.153.166/0001-62, torna público que requereu a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de Instalação_LI 
e Licença de Operação – LO da Atividade Fabricação de 
móveis com predominância de madeira e Serviços de 
montagem de móveis de qualquer material,  localizada  na 
Avenida das Itaúbas, nº 7.000, Jardim das Azaleias, no 
município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA.

ROMULO RANGEL TAVARES PESSOA 00811712508, 
CNPJ: 38.470.102/0001-43, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licen-
ça Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO para Serviços de manutenção e reparação 
elétrica e mecânica de veículos automotores, localizado na 
Av. das Itaúbas, número 5990, bairro Jardim das Violetas, 
município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

AUTO ELÉTRICA VOLVER LTDA - ME, CNPJ: 
13.078.401/0001-06, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) da 
atividade de: 4520-0/03 - Serviços de manutenção e repa-
ração elétrica de veículos automotores. Endereço: Avenida 
Florianópolis, nº 31, sala 02 Centro. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

AGRICOLA 163 AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ: 
30.704.101/0001-04, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
- SAMA, as licenças previa, de instalação e operação da 
atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, implantada no 
Município de Sorriso - MT, Av. Perimetral Novo Horizonte, 
n° 1391, Novo Horizonte I. Não foi determinado EIA/RIMA

LUCAS COSTA SANTOS & CIA LTDA - ME, CNPJ 
36.979.207/0001-05, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para a ativida-
de 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas 
e motonetas, localizado na Rua São Francisco de Assis, nº 
826, no Bairro Vila Bela, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

Santa Rita Extração de Areia Ltda
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, a Licença de Operação Pro-
visória para Mineração – LOPM com Guia de Utilização, 
referente à extração de Areia, no Leito do Rio Jauru e 
Córrego Água Suja, Zona Rural, dos municípios de Figuei-
rópolis D’Oeste, Indiavaí e São José dos Quatro Marcos, 
Estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660

cardealgeologia@gmail.com
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Portaria Nº. 023/2021
de 22 de Janeiro de 2021.

“Aprova o Plano Anual de Auditoria Interno-PPAI-para exercício 2021, da Câ-
mara Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá outras providen-
cias”.
Sr. Gilmar Celso  Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte, 
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município de Brasnorte e pelo Regimento interno da Câmara 
Municipal:
Considerando que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência 
ao disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da 
Lei Complementar Federal n° 101/2007 e demais normas especificas do TCE/
MT;Considerando a Lei Municipal n° 1.094/2007 de 21 de dezembro de 2007, 
regulamentada pelo Decreto Legislativo 003/2008 de 30 outubro de 2008 que 
dispõe e regulamenta, respectivamente, sobre o Sistema de Controle Interno 
do Município de Brasnorte/MT;Considerando que é competência do responsá-
vel pela Controladoria Interna desta Casa de Leis elaborar o Plano Anual de 
Auditoria Interna, conforme Resolução Normativa 026/2014 TCE/MT.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o exercício de 
2021  da Câmara municipal de Brasnorte com a finalidade de acompanhar e 
avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão.
Art. 2º. O Plano Anual de Auditoria Interna em atendimento ao princípio da 
publicidade dos atos Administração Pública será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso e fixado no mural da Câmara Municipal de Brasnorte/
MT e disponibilizado na integra no site www.camarabrasnorte.mt.gov.br.
Art. 3º. Em consonância com a Instrução Normativa n° 002/2019 do Sistema 
de Controle Interno o conteúdo do Plano Anual de Auditoria Interna quando ne-
cessário poderá ser alterado pela Controladoria Interna da Câmara Municipal 
de Brasnorte/MT.
Art. 4°. A controladoria Interna desta Casa de Leis será responsável pela exe-
cução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de auditoria Interna.
Art. 5°. Integra nesta Portaria o Plano Anual de Auditoria Interna para exer-
cício de 2021 elaborado pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de 
Brasnorte/MT.
Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 Registre-se
Publique-se

Palácio Vereador Wanderlei José Berté, em Brasnorte, MT, aos vinte e 
dois do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um. 

Gilmar Celso Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT

Eduardo Fortuna, CPF: 922.051.191-68, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a Licença de Adesão e 
Compromisso  - LAC para construção do empreendimento D.P. Embutidos e 
Defumados, localizado Avenida do Comercio, N° 1945, Lote 5 – Quadra 33 
C – Santa Carmem/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021

DATA: 22/01/2021 – OBJETO: A CONSECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA 
LEI MUNICIPAL Nº 926/2021 SANCIONADA EM 19/01/2021, QUE RATIFICA 
O PROTOCOLO DE INTENÇÕES E AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO DO CON-
SORCIADO NO CONSORCIO – CONSORCIADO: CONSORCIO PUBLICO 
DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES – CNPJ: 23.019.551/0001-00 – VALOR: 
R$ 1. 608.637,48 (UM MILHÃO SEISCENTOS E OITO MIL SEISCENTOS 
E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) - VIGÊNCIA: 
22/01/2021 À 31/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT 
EXTRATO 1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

Pregão Eletronico N° 001/2020 Contratante: Prefeitura Municipal De General 
Carneiro – Mt. Contratado: Bamaq S/A Bandeirantes Maquinas E Equipamen-
tos Cnpj Nº 18.209.965/0001-54 Objeto: O Presente Termo De Realinhamento 
De Preços Conforme Segue:Item 01 De R$ 685.000,00 Para O Valor De R$ 
720.000,00 Item 02 De R$ 255.000,00 Para O Valor De R$ 299.000,00 O Pre-
sente Termo Terá Validade A Partir De 22/01/2021 Data: 22/01/2021 Vigência: 
22/07/2021.General Carneiro - Mt, 22 De Janeiro De 2021.

MARCELO DE AQUINO
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT
AVISO DE  ABERTURA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2021
A prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, torna público a Abertura do Edi-
tal Pregão 03/2021, DO OBJETO: AQ. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO. No 
seguinte local, data e horário: Local: sala de licitações-Data: 03/02/2021 – Ho-
rário: 09:00 horas-Porto Esperidião-MT, 22 DE JANEIRO 2021

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta do Contrato de Execução de Obra nº 109/2020, que tem 
como o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica na Rodovia 
MT-320/130 conforme Termo de Convênio Nº 0208/2020/SINFRA na 
cidade de Marcelândia/MT. (trecho de 5 km, entre a rotatória do 
entroncamento de acesso à Av Colonizador José Bianchini e o Rio 
Manitsauá–Missu), referente a Concorrência Pública nº 001/2020. 
CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 02/10/2021. DATA ASSINATURA: 22/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 192/2020
OBJETO Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 
0192/2020, que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para pequenas construções reparos e reformas em prédios 
públicos e rotatória de acesso  de interesse de diversas secretarias do 
municipio de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas Orçamentária e 
Projeto Planta da Tomada de Preços nº 006/2020. CONTRATADA: J V 
CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
30/01/2021. DATA ASSINATURA: 15/01/2021.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 109/2020

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do 
procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando à contratação da 
empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
CNPJ/ Nº 03.467.321/0001.99, no valor global de R$ 396.000,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA E SEIS MIL REAIS), fundamentado no Artigo 24, inciso XXII da Lei 
Federal nº 8.666/93, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DIRETA 
(INEXIGIBILIDADE) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, Processo Direto Nº 013/2021. 

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de janeiro de 2021. 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
PRESIDENTE – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

 
 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do 
procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando à contratação da 
empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
CNPJ/ Nº 03.467.321/0001.99, no valor global de R$ 396.000,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA E SEIS MIL REAIS), fundamentado no Artigo 24, inciso XXII da Lei 
Federal nº 8.666/93, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DIRETA 
(INEXIGIBILIDADE) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE AMPARO – CISVP - 
CUIABÁ, Processo Direto Nº 014/2021. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de janeiro de 2021. 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
PRESIDENTE – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 

 

SANTO EXPEDITO 333 INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI, inscrito no 
CNPJ nº 21.437.308/0001-79, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na AV ATILIO FONTANA, n.° 969, 
QUADRA14-A LOTE 04-A, INDUSTRIAL LEONEL BEDIN, 
Sorriso- MT, torna público que requereu perante a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Sorriso, a Licença de 
Operação  (LO),  para o desenvolvimento de atividades.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
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Tabu, hegemonia e a briga pelo 
taça: disputa esquenta clássico
DA REPORTAGEM

Os 90 minutos de um 
Gre-Nal costumam ser um 
universo paralelo, campeo-
nato à parte em que a vitó-
ria tem sabor próximo ao de 
um título. Não será diferente 
neste domingo (24), às 15h, 
quando Inter e Grêmio se 
enfrentam no Beira-Rio pela 
32ª rodada do Brasileirão.

Com mais seis rodadas 
a disputar, o clássico de nú-
mero 429 não tem caráter 
definitivo na frieza matemá-
tica da tabela do Campeona-
to Brasileiro. Mas o confronto 
está longe de se esgotar em 
seu mundo próprio e pode 
ter contornos decisivos a co-
lorados e gremistas.

Ao Inter, uma vitória 
serve para se garantir na lide-
rança e ampliar a arrancada 
de sete triunfos consecutivos 
que o fez sair da sexta colo-
cação para voltar a ser líder 
do Brasileirão. Tudo isso sob 
os efeitos de encerrar o in-
cômodo e longo jejum de 11 
clássicos e mais de dois anos 
sem vencer o maior rival.

Para o Grêmio, vale o 
exato oposto - como de há-
bito na rivalidade gaúcha: 
manter a hegemonia e frear 
a ascensão do Colorado na 

briga pelo título. Mas com 
um adendo: o Tricolor tem a 
chance de dar fim à “empa-
tite” que tanto o persegue e 
vencer pela primeira vez um 
rival do G-6 no Brasileirão.

LIDERANÇA E
FIM DE JEJUM
O Inter encara o Gre-Nal 

deste domingo sob duas óti-
cas. Uma sob a sombra do 
passado incômodo, e a outra 
de olho nos reflexos para o 
presente e também o futuro 
de sua briga pelo título no 
Brasileirão. O Colorado entra 
em campo para encerrar um 
retrospecto de 11 Gre-Nais 
sem saber o que é vitória. A 
última vez que o Inter ven-
ceu um clássico foi em 9 de 
setembro de 2018 - há mais 
de dois anos e quatro meses.

Na ocasião, Edenílson 
fez o gol do 1 a 0 válido pelo 
segundo turno do Brasilei-
rão. São seis derrotas e cin-
co empates desde então. Na 
atual temporada, são quatro 
derrotas e dois empates em 
seis clássicos sob o comando 
de Eduardo Coudet.

O momento atual da 
equipe contrasta com todo 
esse histórico. O Inter vive 
uma sequência de sete vitó-
rias seguidas no Brasileirão 

Foto: Lucas uebeL

Alisson e Patrick estarão em campo no Gre-Nal do Beira-Rio

GRE-NAL. Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão

Diniz em coletiva: sobrevida até o jogo de hoje 

Foto: DivuLgação

DA REPORTAGEM

Cinco gols sofridos em 
casa num confronto direto 
pelo título, atuação desas-
trosa e liderança perdida. A 
goleada do Internacional por 
5 a 1 sobre o São Paulo cha-
coalhou o Morumbi. A de-
cisão pela permanência do 
técnico Fernando Diniz foi 
precedida de tensão, pressão 
com pedidos de demissão 
numa pesada reunião onli-
ne ainda na madrugada e a 
posterior sobrevida ao técni-
co. Responsável por bancar 
Diniz publicamente, Raí não 
falou internamente sobre 
demissão, assim como Mu-
ricy Ramalho. O técnico está 
mantido no cargo ao menos 
até o jogo deste sábado, com 
o Coritiba, novamente no 
Morumbi. Mas sua perma-
nência no São Paulo depois 
do Brasileirão é considerada 
difícil, até porque ele não era 
o nome preferido de Julio Ca-
sares ao longo da campanha 
presidencial. Também em fe-
vereiro Raí, defensor da con-
tinuidade de Diniz, deixará o 
cargo de diretor executivo de 
futebol.

A possibilidade de tro-
ca no comando, cogitada 
durante a madrugada ainda 
com dirigentes de cabeça 
quente pela irritação após a 
goleada considerada inad-
missível, perdeu força e não 
foi mais assunto durante a 
quinta-feira.

Pesaram a favor da con-
tinuidade de Diniz:

- a ausência de um 
profissional interino fixo da 
comissão preparado para as-
sumir o time imediatamente 
em situações emergenciais 
como essa (Milton Cruz e An-
dré Jardine tiveram essa tare-
fa no passado). Nesse contex-
to, seria necessário contratar 
alguém do mercado que, em 
caso de novo fracasso, tam-
bém poderia ser demitido no 
fim da temporada, em feve-
reiro;

- falta de um nome de 
técnico de consenso e consi-
derado ideal;

- a reta final do Brasilei-
rão, a sete jogos do fim e no 
qual ainda se acredita que é 
possível reagir;

- Muricy Ramalho, voz 
favorável a Diniz e contrário 
à demissão neste momento.

SÃO PAULO

Tensão, sobrevida a
Fernando Diniz e 
permanência difícil
após Brasileiro

DA REPORTAGEM

O treino do Flamengo 
em Brasília após a vitória so-
bre o Palmeiras foi marcado 
pela presença do presidente 
Jair Bolsonaro. Ele esteve na 
atividade, que ocorreu na tar-
de desta sexta-feira, no CT do 
Brasiliense. A chegada de Bol-
sonaro ao local foi marcada por 
hostilidades de parte dos 50 
torcedores que aguardavam 
na entrada do CT tentando en-
trar para acompanhar o treino. 
Outro grupo, entretanto, recla-
mou da atitude, temendo que 
o acesso fosse negado pelo 
Flamengo posteriormente, 
temendo novas hostilidades. 
Pouco depois da chegada da 
comitiva presidencial no CT, 
um grande grupo de seguran-
ças entrou no local. Apesar da 
animosidade inicial entre os 
torcedores, não foram registra-
das confusões ou agressões na 
entrada do CT do Brasiliense. Presidente compareceu à atividade do time carioca 

FLAMENGO

Treino é marcado por visita de Bolsonaro
Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Os três representan-
tes de Mato Grosso entram 
em campo em partidas váli-
das pelas oitavas de final da 
Copa Verde 2020. Cuiabá e 
Luverdense jogam em casa, 
enquanto o Sinop joga fora 
diante de uma pedreira.

Neste domingo (24), o 
Luverdense recebe o Brasi-
liense, no Estádio Passo das 
Emas, às 16h. A equipe não 
disputa uma partida oficial 
desde o dia 16 de dezembro, 
quando foi eliminado pelo 
Nova Mutum, na semifinal 
do Estadual. Já o rival foi vice-
-campeão Candango, supe-
rado pelo Gama.

Na segunda-feira (25) é 
a vez de o Cuiabá estrear na 
competição. Na Arena Panta-
nal, a equipe recebe a Apare-
cidense-GO, às 20h. Vale lem-
brar que resta apenas uma 
rodada para o fim da Série B 
do Campeonato Brasileiro.

No mesmo dia, mas às 
15h, o Sinop FC pega o Atlé-
tico-GO, no Estádio Antônio 
Accioly. O Dragão disputa a 
elite do futebol nacional e é o 
adversário mais complicado 

do trio mato-grossense.
SE AVANÇAREM...
Caso supere a Apare-

cidense, o Cuiabá pega nas 

COPA VERDE

Trio de MT entra em campo: Sinop pega
pedreira e LEC e Cuiabá jogam em casa

Sinop avançou após golear Águia Negra

quartas de final o vencedor 
de Vila Nova-GO (que conse-
guiu o acesso da Série C para 
a B) e Palmas. Enquanto isso, 

os outros dois mato-grossen-
ses – caso avancem – se enca-
ram e fazem um clássico do 
Nortão.

- e oito na temporada - sob 
o comando de Abel Braga. 
Vencer neste domingo au-
menta a arrancada e garan-
te a equipe na liderança por 
mais uma rodada. Ou seja: 
um impulso e tanto no so-
nho do Tetra após 40 anos, 
seja pela pontuação ou pelo 
fator anímico.

É uma situação incô-
moda pelo número de jogos 
(sem vencer). Vamos tentar 
fazendo muita força. Vamos 
ter que jogar muito, talvez jo-
gar mais do que jogou hoje 
(goleada sobre o São Paulo) 
para conseguir um resultado 
positivo.

Se são 11 jogos sem ven-
cer para o Inter, o Grêmio, 
por óbvio, vive o oposto. O 
Tricolor defende a hegemo-
nia sobre o maior rival para 
encostar naquela que é a 
maior sequência invicta do 
clube em Gre-Nais. O recor-
de gremista é de 13 clássi-
cos invicto. Se não perder, a 
equipe de Renato Portaluppi 
chega a 12.

Mas o duelo deste do-
mingo não vale somente a 
hegemonia. O Grêmio é o 
atual sexto colocado no Bra-
sileirão e defende a maior 
invencibilidade da competi-
ção: 16 jogos sem perder. O 

problema são os empates.
O Tricolor empatou me-

tade das partidas na compe-
tição e vem de três empates 
seguidos. O baixo número de 
vitórias atrasa a equipe em 
suas pretensões de brigar 

pelo título. Especialmente no 
que diz respeito aos duelos 
com rivais do G-6. A equipe 
ainda não venceu seus con-
correntes diretos.

Os três pontos do clássi-
co servem de impulso para o 

Grêmio tentar retomar o so-
nho do tri. E tão importante 
quanto na rivalidade Gre-Nal: 
vencer significa segurar o In-
ter na liderança. Atualmente, 
a distância entre os rivais é 
de oito pontos.
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DA REPORTAGEM

Uma cobra cascavel de 
mais de um metro foi cap-
turada na última quinta (21) 
pelo Núcleo Integrado de 
Fiscalização (NIF) de Sorriso. 
O animal estava no pátio de 
uma empresa situada no se-
tor industrial da cidade.

O NIF foi acionado pe-
los funcionários que se de-
pararam com o animal. Eles 

SORRISO

Cascavel com mais de
um metro é capturada
em pátio de empresa

NIF foi acionado pelos funcionários que
se depararam com o animal

Foto: Portal SorriSo

foram orientados a não se 
aproximarem da cobra, pelo 
alto risco de ataque, e não a 
perderem de vista até a che-
gada dos especialistas.

Reinaldo Nunes, coor-
denador do NIF, informou 
que a cobra poderá ser en-
caminhada para algum ór-
gão de pesquisa que tenha 
interesse em estuda-la. Caso 
contrário, será devolvida à 
natureza.

Multas de trânsito podem ser pagas
com até 40% de desconto pelo app
DA REPORTAGEM

Mais de 74 mil mo-
toristas de Mato Grosso já 
aderiram ao Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE) 
para obter de 20% a 40% de 
desconto no pagamento das 
multas de trânsito. Confor-
me a Coordenadora de RE-
NAINF e Defesa de Autuação 
do Detran-MT, Carine da Silva 
Bezerra, frequentemente o 
proprietário toma conheci-
mento das infrações de trân-
sito quando licencia o seu 
veículo. 

“Com a adesão ao SNE, 
além do pagamento das 
multas com os descontos de 
20% e 40%, o proprietário do 
veículo é notificado do co-
metimento da infração de 
trânsito com maior rapidez, 
pois esta chega através do 
aplicativo, não sendo envia-
da via Correios. Desta forma, 
o condutor pode regularizar 
o veículo de forma imediata, 
bem como fazer a indicação 
de condutor enviando ao ór-
gão autuador corresponden-
te”, explicou Carine.

O SNE está disponível 
dentro do aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito – que con-
tém também a CNH e o CRLV 
digital. O aplicativo pode ser 
baixado em aparelho celular 
com sistema Android ou IOS. 
Com o SNE o pagamento da 
multa pode ser feito com 20% 
de desconto para os condu-
tores que desejarem entrar 
com recurso e com desconto 
de 40% para os proprietários 
que abrirem mão do recurso.

Para o pagamento, o 
usuário deve solicitar o có-
digo de barras da infração 
ou copiar o código para pa-
gamento no aplicativo, ins-
talado no smartphone, da 

agência bancária a qual é 
cliente. Com a adesão do SNE 
por parte dos motoristas, o 
Detran-MT ainda economi-
za recursos públicos com a 
emissão e postagem das no-
tificações via Correios, bem 
como os recursos emanados 
destas.

Em Mato Grosso, já ade-
riram ao sistema o Detran-
-MT, a Prefeitura de Cuiabá e 
a Prefeitura de Sinop. Órgãos 
Federais como PRF e DNIT 
também estão aderidos ao 
sistema.

SNE
Para ter acesso ao sis-

tema, o proprietário do veí-
culo deve baixar no celular o 
aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito, disponível no Goo-
gle Play ou na Apple Store. 
Em seguida, o condutor ca-
dastra seu veículo e inclui 
ou exclui veículos a qualquer 
tempo, podendo acompa-
nhar de forma detalhada to-
das as informações.

Os cidadãos que pos-
suem veículos registrados em 
seu nome, mas que não são 
habilitados, devem preen-
cher os dados de: CPF, e-mail, 
senha, número e código de 
segurança do Renavam. To-
das as informações cedidas 
são validadas na base do Re-
navam. Os veículos cadastra-
dos com CNPJ devem utilizar 
o SNE Web. 

A solução tem os mes-
mos benefícios e também 
garante até 40% de desconto 
nas infrações.

Pessoas físicas podem 
acessar as informações pelo 
aplicativo e pelo site (sne.
denatran.serpro.gov.br). Já 
pessoas jurídicas acessam 
apenas pelo site, utilizando o 
certificado digital.

Foto: Detran-Mt

Multas podem ser pagas pelo aplicativo

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. O SNE está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito

DA REPORTAGEM

Neste sábado (23) 
acontece em Lucas do Rio 
Verde mais uma campa-
nha para doação de san-
gue. A ação está sendo 
organizada pela Prefeitu-
ra de Lucas do Rio Verde, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, em parceria com o 
Banco de Sangue de Sorri-
so e o Grupo Corrente pela 
Vida. As coletas serão rea-
lizadas das 7h às 11h e das 
13h às 17h, no PSF X Cerra-
do, por meio de agenda-
mento. Os interessados em 
participar, devem agendar 
horário pelo WhatsApp 
(65) 99229-2034.

Conforme o enfer-
meiro e coordenador de 
Atenção Básica, Alexander 
Brito Ferreira, a secreta-
ria está respeitando todas 
as medidas de biossegu-
rança para a realização da 
campanha.

“Destacamos que to-
dos os cuidados estão sen-

DA REPORTAGEM

O comandante-geral, 
em substituição legal, do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar, coronel BM Ricardo 
Antonio Bezerra Costa, re-
cebeu uma visita do pre-
feito de Canarana, Fábio 
Marcos Pereira de Faria e 
do deputado estadual Ni-
ninho, no Quartel do Co-
mando Geral do CBMMT, 
em Cuiabá. A visita teve o 
intuito de apresentar, por 
parte da prefeitura de Ca-

Coletas serão realizadas no PSF X Cerrado por agendamento

L.R.VERDE

Campanha de doação de
sangue acontece hoje

QUARTEL

Canarana apresenta proposta para
criação de unidade dos Bombeiros

Foto: aScoM PreFeitura

narana, uma proposta de 
instalação de uma base 
operacional do CBM na ci-
dade. 

“Há interesse sim da 
corporação, em descen-
tralizar cada vez mais as 
ações do CBMMT no es-
tado, mas temos parece-
res técnicos que precisam 
ser emitidos para que isso 
aconteça. As primeiras tra-
tativas já iniciaram, esta-
mos aguardamos agora a 
solicitação oficial da pre-
feitura, junto ao coman-

do tomados, como distan-
ciamento entre as pessoas 
e agendando as doações 
para evitar aglomeração. 
O uso de máscara é obri-
gatório para todos e va-
mos disponibilizar álcool 
70% para higienização. A 
equipe multiprofissional 
da Saúde está preparada 
para receber os doadores 
e fazer todos os encami-
nhamentos necessários”, 
explicou. Pode doar san-
gue qualquer pessoa com 
idade entre 16 e 69 anos de 
idade, desde que a primei-
ra doação tenha sido feita 
até 60 anos e os menores 
de 18 anos precisam de 
autorização dos pais. Tem 
que ter peso mínimo de 
50 kg e ter boas condições 
de saúde. É preciso apre-
sentar documento original 
com foto e recomenda-se 
estar descansado e ali-
mentado, evitar alimentos 
gordurosos e não ingerir 
bebidas alcoólicas nas 12 
horas antes da doação. 

Quem já doou sangue pre-
cisa de um intervalo míni-

mo de três meses entre as 
doações.

do da corporação. Vamos 
emitir esse parecer téc-
nico e a partir daí, fazer 
os estudos da situação e 
identificar a viabilidade 
da implantação de uma 
unidade neste município”, 
disse o coronel Ricardo. 

O coronel frisou ain-
da, que as parcerias com 
as prefeituras são im-
portantíssimas, sendo 
fundamental que elas 
demonstrem interes-
se na cooperação com o 
CBMMT, na possibilidade 

de estarem implantando o 
serviço em seu município. 

“Estamos na capi-
tal para solucionar as de-
mandas do município e 
uma das principais é, sem 
dúvida, a instalação de 
uma unidade do Corpo de 
Bombeiros”, frisou o pre-
feito. “Nós já temos uma 
parceria com a corpora-
ção das brigadas mistas, 
mas agora é necessária a 
presença ininterrupta na 
cidade para benefício da 
população”, finalizou.
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Tudo o que você precisa saber para
ter plantas no apartamento
DA REPORTAGEM

Motivos não faltam 
para ter plantas dentro do 
apê: além de importantís-
simas para a decoração, 
elas trazem diversos bene-
fícios físicos e mentais. De 
acordo com pesquisa feita 
pela NASA e publicada por 
Bill Wolverton, plantas po-
dem funcionar como uma 
peneira da poluição dos 
ambientes fechados, es-
pecialmente quando pró-
ximas às janelas. As verdi-
nhas também ajudam a 
reduzir o estresse, confor-
me contado pela psicóloga 
Helen Russell em sua pes-
quisa para a Universidade 
de Surrey, no Reino Unido.

Sabendo de tudo isso, 
a única razão para não ter 
começado seu jardim in-
terno é não saber cuidar 
das plantas. Por isso, com-
pilamos este guia com as 
dicas de nossas melhores 
matérias sobre espécies 
para espaços fechados.

Em primeiro lugar, 
toda planta precisa de luz. 
Caso contrário, elas não 
conseguem realizar a fo-
tossíntese – então nem 
pense em tentar criar mu-
das no porão ou em um 
banheiro sem janelas! 

O que permite que 
certas plantas sejam cria-
das entre quatro paredes 
e outras não é a quanti-
dade de luz que precisam. 
Classificamos as espécies 
em três grupos de acordo 
com esta característica: as 
de pleno sol, meia-sombra 
e sombra. A arquiteta Érica 
Salgueroi deixa bem claro: 
“prefira espécies que não 

necessitam de regas fre-
quentes e se adaptam a si-
tuações de sombra e meia-
-sombra”.

Plantas de meia-som-
bra gostam de receber o 
sol da manhã ou do fim da 
tarde, enquanto as de som-
bra preferem luz indireta, 
filtrada pela janela e até 
mesmo por cortinas. Anali-
se a luminosidade do local 
em que você mora antes 
de se decidir por uma es-
pécie, sem esquecer-se de 
pesquisar as particularida-
des da planta escolhida

ÁGUA
Pouquíssimas plantas 

internas devem ser rega-
das diariamente. Sem inci-
dência direta do sol, a água 
do solo demora mais para 
secar. Caso você insista em 
regas diárias, as raízes das 
plantas ficarão encharca-
das e, com o tempo, apo-
drecerão.

Apesar de cada espé-
cie possuir uma preferên-
cia, é difícil errar seguindo 
esse esquema: duas re-
gas por semana no verão, 
e uma no inverno. Você 
pode adaptar a frequência 
de irrigação conhecendo 
a necessidade de água da 
planta – além das informa-
ções dadas no momento 
da compra, faça o teste do 
palito todos os dias por um 
tempo. 

Conferindo com um 
palito de dente – ou de 
churrasco, dependendo do 
tamanho do vaso – a velo-
cidade em que o solo seca 
você passa a entender me-
lhor sua planta e fica mais 
difícil mata-la de sede ou Dicas de como cultivar plantas no apartamento

SEU AMBIENTE. Separamos as melhores dicas sobre plantas em ambientes internos para tirar suas dúvidas
Foto: Divulgação

afogada.
NUTRIÇÃO
O adubo é outra ques-

tão importante quando o 
assunto é manter as folhas 
e flores saudáveis por mui-
to tempo. O solo precisa ter 
seus nutrientes repostos 
periodicamente. Pergun-
te ao florista a frequência 
com a qual sua espécie 
precisa ser adubada: algu-
mas requerem reposição 
bimestral, outras, semes-
tral e por aí vai.

Não faça apenas a 
adubação química! A en-
genheira agrônoma Ange-
la Cristina Rossi, do Shop-
ping Garden, em São Paulo, 
adverte: apesar do NPK 10-
10-10 “deixar a planta com 
aparência bonita, tal técni-
ca não nutre a terra com-
pletamente”. A solução é 
intercalar esta adubação 
com húmus de minhoca 
e bokashi, um fertilizante 
composto de farelos orgâ-
nicos. Apesar de popular, a 
torta de mamona não é tão 
recomendada: quem tem 
pets precisa tomar cuida-
do, pois ela é tóxica.

O seu objetivo conti-
nua sendo cultivar a plan-
ta em espaços pouco ilu-
minados, como o lavabo? 
Atenção: o ambiente é um 
dos menos iluminados e 
mais úmidos da casa, e 
poucas espécies se adap-
tam a estas condições. 

O excesso de umida-
de pode ser combatido 
deixando os vidros das ja-
nelas sempre abertos para 
ventilação. 

Durante o dia, portas 
e janelas abertas também, 
para a luz entrar.


