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Desafi o é
dar condições
para escoar
produção,
diz Dalton

O vice-prefeito e secretário de 
Obras de Sinop, Dalton Martini, 
afi rmou em entrevista do Diá-
rio do Estado MT que   entre as 
ações primordiais deste início de 
mandato está dar condições de 
trafegabilidade nas estradas para 
escoamento da safra.         Página  -3

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

NO RADAR...

Neri afi rma
que pode sair
candidato
a senador

O deputado federal Neri 
Geller, que acabou de deixar a 
coordenação da bancada federal 
de Mato Grosso, em Brasília, 
não cravou, mas disse que se 
depender do grupo político e 
da “opinião pública”, ele pode 
ser candidato ao Senado nas 
eleições de 2022. Ele confi rmou 
que está cedo para tratar de 
candidatura, mas que a possibili-
dade não está fora do radar.

      Página - 3

DIVULGAÇÃO

ARTICULAÇÃO

No ano de 2020, cerca de 30% do Pantanal foi incendiado, segundo os dados do Laboratório de 
Aplicações de Satélites Ambientais. Para evitar que o episódio não se repita no bioma este ano, 
poder público e privado se mobilizam para pensar fórmulas de prevenir a ocorrência de incên-
dios.                                             Página -8

DIVULGAÇÃO

PREVENIR INCÊNDIOS NO PANTANAL

O ano de 2021 começou com vendas de veículos novos bem mais tímidas em 
Mato Grosso. Em janeiro, o setor teve queda de 29,3% nas vendas em relação 
a dezembro de 2020. Comparada a janeiro do ano passado, a demanda redu-
ziu 5,5%. O levantamento inclui carros, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motos e implementos rodoviários.                            Página -3

Vendas de veículos novos
caem quase 30% no estado



Ramon já entorpecido pelo whisky se 
entrega aos prazeres da dama, que faz jus 
ao nome e a fama, nem percebendo que é a 
própria noiva em seus braços e abraços

Noite chuvosa de terça-feira. A previsão 
do tempo nunca acerta as tempestades 
nessa época do ano, e o advogado Ramon 
andava de um lado para outro em seu es-
critório. Faltavam apenas oito horas para 
seu casamento.

Estava suando frio, puro nervosismo. 
Era um cigarro atrás do outro. Parecia que 
o mundo iria acabar em água, a chuva não 
dava trégua. A campainha toca, e com as 
mãos trêmulas abre a porta para Guga, 
seu primo e melhor amigo.

- Que isso Ramon, se acalma homem. 
Você precisa descansar. Está tudo cer-
to com seu casório amanhã. Você tirou a 
sorte grande. A pequena vai ser a esposa 
perfeita, e quando os velhos dela morrem 
vocês serão ricos.

- Para com isso, Guga. Não vou me ca-
sar por causa de herança, respeito muito 
minha noiva. É uma mulher muito séria, 
mas não é perfeccionista como eu. Gosto 
de tudo nos mínimos detalhes. Sabia que 
fui eu quem organizou toda a festa, desde 
a decoração até a viagem?

- Então não tem com que se preocupar, 
vamos até a casa das primas para a última 
despedida das malvadas, da boemia, afi-
nal, você ficava horas para escolher uma 
garota nos inferninhos da vida. Vamos?

Ramon ascende outro cigarro, uma 
marca importada. A fragrância do bálsamo 
preenche todo o escritório. Olha fixo para o 
primo, ainda no frescor da idade. Senta-se 
na poltrona de couro, pondera sobre a pro-
gramação do casamento, bate na mesa e 
acena positivamente.

Vão no carro do primo, que no percur-
so vai contando sobre sua nova namorada. 

Uma alemã que faz intercâmbio na mesma 
universidade que estuda, narrando todas as 
loucuras que os dois fazem juntos.

À meia-noite em ponto, chegam no pu-
teiro da Olga Barranqueira, uma chácara de 
luxo que fica no limite da cidade, com segu-
rança e um american bar de primeira. Ra-
mon pede logo um whisky e ascende outro 
cigarro. O primo vai à procura da Dona Olga 
para acertar a despedida de solteiro.

- Já acertei tudo Ramon. Presente de ca-
samento. A Dona Olga já mandou preparar 
a suíte, e vai te enviar a melhor garota da 
casa. Eles a chamam de Luz Del Foego, e 
hoje é o último dia dela aqui, vai se aposen-
tar, acredita!

- Guga, você é mais que um primo, é um 
irmão. Obrigado, não sabe como estava an-
sioso. Sou metódico e perfeccionista. Toma-
ra que essa Luz Del Fuego atenda minhas 
necessidades.

- Não se preocupe, Dona Olga me ga-
rantiu que ela é um estouro, diferenciada, 
às vezes nem cobra se o cabra for bom de 
cama, parece uma princesa, uma miss.

Ramon entra na suíte. Roberto Carlos 
tocando. Uma champanhe no gelo, meia 
luz. A garota entra, começa a dançar, e aos 
poucos vai tirando a roupa dele. Ela apaga 
a iluminação de discoteca, e deixa apenas 
uma luz vermelha, e começa um striptease, 
dançando vagarosamente. E a cada evolu-
ção nos passos ela tira uma peça de roupa, 
que curiosamente se parece com um vesti-
do de noiva.

Ramon já entorpecido pelo whisky se 
entrega aos prazeres da dama, que faz jus 
ao nome e a fama, nem percebendo que é 
a própria noiva em seus braços e abraços. 
Machado de Assis “Não se ama duas vezes 
a mesma mulher”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
vestido de noiva

Link de desconhecidos
fiar no remetente, afinal, ele está, supos-
tamente, preocupado com sua segurança. 

Isso faz com que você 
baixe a guarda e confie 
em alguém que sequer 
sabe quem é.

Os resultados dessa 
confiança passam longe 
de ser positivos, e você 
acaba com seu disposi-
tivo contaminado, mo-
nitorado e com suas in-
formações capturadas e 
enviadas sabe-se lá para 

onde.
Você não pode se deixar levar por algo 

que “parece” ser seguro. Nesse caso bas-
tava seguir a própria instrução do texto 
enviado para não abrir o link e evitar pro-
blemas. Isso é para você perceber que até 
mesmo os criminosos estão evoluindo no 
que diz respeito à explorar o comporta-
mento humano. Não dá para facilitar.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

O maior ponto de fragilidade dos sistemas tecnológicos é 
justamente o usuário, e por conta disso é muito mais fácil 
superar essa “barreira” que tentar burlar a segurança dos anti-
vírus. Por conta disso, há mais de duas décadas, a intervenção 
do usuário na contaminação é muito expressiva e, na maioria 
das vezes, ele mesmo se encarrega de “instalar” o vírus.

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente um fato me chamou a 
atenção: durante um dia um tanto quan-
to corrido recebi um 
SMS de remetente 
desconhecido. O texto 
da mensagem sugeria 
preocupação com a se-
gurança, dizendo que 
não devemos, de for-
ma alguma, abrir links 
recebidos de pessoas 
que não conhecemos. 
Ao final da mensagem 
estava nada mais nada 
menos que um link para “maiores infor-
mações sobre o assunto”.

Me interessei em verificar o que estava 
ali. Usando um ambiente virtual controla-
do, onde utilizo um dispositivo específico 
para testes, detalhadamente monitorado, 
encontrei um arquivo falso para, segundo 
a informação anexada, verificar a seguran-
ça do dispositivo. Mas não era bem esse 
o objetivo do software, que foi pronta-
mente identificado pelo antivírus e, ao ser 
instalado (como falei, usei um ambiente 
de testes justamente para isso) pude per-
ceber que diversos programas maliciosos 
foram carregados no dispositivo.

Em outras palavras: o texto “bonito” 
te leva a fazer justamente o que está sen-
do dito para não fazer. Quem “mágica” é 
essa? Simples: empatia. Você passa a con-

EDUARDO FACIROLLI

No rol de prioridades legislativas recém-apresen-
tado pelo presidente Jair Bolsonaro, tão extenso quanto 
irrealista, não poderiam faltar projetos endereçados aos 
anseios de sua base mais fiel e ideológica, em especial 
nos campos dos costumes e da segurança pública.

Se é inegável que Bolsonaro se fortaleceu politi-
camente com as vitórias de seus candidatos nas elei-
ções para o comando da Câmara dos Deputados e do 
Senado, menos certo se mostra o avanço dessa agenda 
retrógrada e, na maior parte dos casos, sem respaldo 
majoritário do eleitorado brasileiro.

O Planalto defende obsessivamente a ampliação 
da posse e porte de armas —enquanto, segundo pes-
quisa Datafolha do ano passado, 72% dos brasileiros 
aptos a votar discordam da sentença do presidente se-
gundo a qual a população deve estar armada para não 
ser escravizada por governantes.

Em levantamento do instituto realizado em de-
zembro de 2019, uma maioria de 57% declarou ser mais 
importante investir em programas sociais que nas polí-
cias para o combate à violência. Tal preferência decerto 
não favorece propostas como o excludente de ilicitude 
para militares em operações de garantia da lei e da or-
dem.

Considerado um conjunto mais amplo de teses 
bolsonaristas, não apenas as incluídas na última lista de 
prioridades legislativas, o Datafolha constatou no início 
do mandato do presidente que somente 14% dos eleito-
res compõem seu núcleo de apoio mais engajado.

Esse estrato ganha uma posição estratégica, sem 
dúvida, com a perspectiva de a deputada Bia Kicis (PSL-
-DF) vir a ocupar a chefia da poderosa Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Tristemente celebrizada por divulgar todo tipo de 
charlatanismo nas redes sociais, em especial a respei-
to da pandemia de Covid-19, a parlamentar é alvo de 
inquérito no Supremo Tribunal Federal. Sua indicação, 
contestada até entre aliados governistas, já mancha o 
início da atuação de Arthur Lira (PP-AL) como presiden-
te da Casa.

A reação a Kicis dá ideia parcial dos obstáculos à 
pauta reacionária. O pragmático centrão, chamado por 
Bolsonaro de “nata de tudo que não presta no Brasil” 
nos tempos de candidato, é o que sustenta o governo 
hoje —e calculará os custos de encampar projetos de 
benefícios mais que duvidosos.

Com o país devastado pela crise sanitária e sob 
ameaça de nova recessão, não pode restar dúvida sobre 
as reais prioridades imediatas. Sanear as contas públi-
cas e amparar os mais pobres já serão tarefas hercúleas 
para um governo inepto.

Editorial

Mau costume

NEM AÍ PARA
A COVID-19
Preocupado ao ver a esposa Virgínia con-

trair a Covid pela segunda vez, o governador 
Mauro Mendes fez um apelo com jeito de 
desabafo nesta semana. “Tomem cuidado e 
usem a máscara. Estive em velórios lamen-
táveis aqui, como do pai do deputado Allan 
Kardec [Ugo Padilha] e mais de 5 mil mato-
-grossenses já morreram”, disse. “A reinfecção 
já está mais que confirmada. Já existe a nova 
cepa, que é altamente transmissível. Não te-
nho como deixar de fazer esse alerta: tomem 
cuidado! Vejo pessoas tocando a vida como se 
nada estivesse acontecendo”, acrescentou.

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!

BRAÇO DIREITO
O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Car-

valho negou que tenha qualquer pretensão em 
disputar a eleição de 2022 para o Congresso. Ele 
é braço direito e amigo pessoal de Mauro Men-
des. Filiado ao DEM, chegou a ser cotado para 
uma possível disputa para ser prefeito da Capital 
na eleição do ano passado. “Eu não tenho preten-
são política nenhuma, e para nenhum cargo. Seja 
deputado estadual, federal, senador, governador. 
Minha pretensão é terminar [a gestão] junto ao 
governador e voltar para as minhas empresas 
que é o que fiz a vida toda”, garantiu.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

menos certo se mostra o avanço dessa 
agenda retrógrada e, na maior parte 
dos casos, sem respaldo majoritário do 
eleitorado brasileiro
“ “ O motorista de uma caminhonete foi preso domingo suspeito de matar 

um motociclista atropelado e tentar fugir com o corpo da vítima na carroceria 
do veículo, em Cuiabá. Ele foi preso ao retornar ao local do acidente. O caso 
ocorreu na noite de sábado (6) na Av. Doutor Meirelles, no Jardim dos Ipês. Os 
policiais foram informados por moradores de que um motorista carregava 
um corpo na carroceria do veículo e circulava na região. Tinha sinais de em-
briaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à 
Central de Flagrantes. A vítima, Fábio Pereira Andrade, 30, foi encontrada na 
carroceria do veículo do suspeito, já sem vida.
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Desafio é dar condições para
escoar produção, diz Dalton
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com
E CLEMERSON MENDES
clemersonsm@msn.com

Costuma ser comum 
em várias cidades, e já acon-
teceu em Sinop, de um vice-
-prefeito acumular outro 
cargo. Atualmente, Dalton 
Martini (Patriota) é gestor da 
Secretaria de Obras, uma das 
pastas que maior visibilidade 
dá aos olhos dos munícipes.

Em uma rápida entre-
vista que concedeu ao Di-
ário do Estado MT, o vice de 
Roberto Dorner (Republica-
nos) na Prefeitura de Sinop 
destacou que entre as ações 
primordiais deste início de 
mandato está dar condições 
de tráfego nas estradas ru-
rais, facilitando o escoamen-
to da produção das lavouras 
para os armazéns, além de 
fazer uma nova licitação para 
asfaltamento no bairro Alto 
da Glória.

DIÁRIO DO ESTADO – 
Quando houve a montagem 
das pastas, por que o senhor 
decidiu acumular a função 
de vice e a de secretário?

DALTON MARTINI – Foi 
uma decisão junto com o 
‘Seu’ Roberto. Estávamos 
com dificuldade em encon-
trar uma pessoa [certa para 

a função], então decidimos 
que eu ficarei por um tempo. 
Essa minha presença na Se-
cretaria não é definitiva.

DE – O senhor detectou 
algo no qual precise ter pulso 
firme para colocar a casa em 
ordem?

DM – Um dos motivos 
é ter que organizar a pasta. 
A partir dessa organização, 
que não está sendo fácil por 
conta dos recursos escassos, 
vou deixá-la logo para ajustar 
tudo. É só um paliativo.

DE – Já tem um prazo?
DM – Não tem prazo de-

finido.

DE – Qual está sendo o 
maior desafio em Obras?

DM – É fazer o ‘ranca-sa-
fra’ (sic), dar condições de os 
produtores rurais colherem 
a (safra de) soja da lavoura. 
As estradas estão todas sem 
cascalho e a dificuldade para 
encontrar esse material é 
muito grande. Equipamento 
não está funcionando. Esse 
é o nosso maior desafio: dar 
condições de escoamento 
das lavouras, colocando-as 
nos armazéns.

DE – O senhor deu uma 
entrevista recentemente a 
uma rádio falando que a es-

ENTREVISTA. Vice-prefeito de Sinop e secretário de Obras concedeu rápida entrevista ao Diário do Estado MT
Foto: Rádio 93 FM

Dalton acumula funções de vice e gestor de Obras

Mauro Mendes participa de articulação por leitos SUS

Aditivo foi publicado no DOE; vigência até 17 de julho
Deputado federal pode se candidatar ao Senado

no pleito de 2022

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

Mauro Mendes (DEM) e 
outros oito governadores que 
compõem o Consórcio da 
Amazônia Legal assinaram 
domingo (7) uma carta dirigi-
da à Nação Brasileira em que 
pedem a retomada imediata 
da habilitação dos leitos SUS 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

Na “Carta da Amazônia 
à Nação Brasileira”, os go-
vernadores da Amazônia Le-
gal agradecem a todos pela 
solidariedade com a popu-
lação da região, em face do 
momento difícil porque os 
Estados atravessam, princi-
palmente, no que diz respei-
to à sobrecarga dos sistemas 
hospitalares.

“Destacamos, em es-
pecial, o empenho de todos 
os Estados brasileiros e dos 

DA REPORTAGEM

Termo aditivo publica-
do no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) prorrogou por mais 
180 dias o prazo de execução 
do contrato para as obras de 
drenagem de águas pluviais 
em um trecho de mais de 12 
km da Estrada Jacinta, em 
Sinop. Agora, terá vigência 
até 17 de julho. Não foram 
acrescidos valores e o inves-
timento é superior a R$ 2,5 
milhões.

A empresa justificou a 
prorrogação devido ao atra-
so “na entrega de tubos, bem 
como alto nível precipitação 
climática” e também “devido 
a pandemia o atraso na en-
trega de material e redução 
de mão-de-obra especiali-
zada”. As obras beneficiam 
diretamente ao menos 20 
mil moradores dos bairros 
Maripá, Lisboa, Paulista, São 

seus profissionais que estão 
recebendo e cuidando de 
pacientes oriundos da nossa 
região. Enfatizamos que, nes-
te momento, é vital a reto-
mada da habilitação de leitos 
no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), sob pena de 
se agudizar o problema do 
subfinanciamento em meses 
decisivos no enfrentamen-
to à pandemia”, destacam 
os chefes dos Executivos Es-
taduais. Assinam a carta os 
governadores do Maranhão, 
Flávio Dino; Acre, Gladson de 
Lima Cameli; Amapá, Antônio 
Waldez Góes da Silva; Ama-
zonas, Wilson Miranda Lima; 
Mato Grosso, Mauro Mendes; 
Pará, Helder Zahluth Barba-
lho; Rondônia, Marcos José 
Rocha dos Santos; Roraima, 
Antonio Denarium; e Tocan-
tins, Mauro Carlesse. Para os 
gestores, o momento é de-

Cristóvão, Pequena Londres, 
Ibirapuera, e outros 20 indi-
retamente.

A drenagem foi licitada 
em setembro de 2019 e os 
trabalhos iniciados em outu-
bro. O contrato inicial tinha 
vigência de 12 meses, que se 
encerraram em 2020. À épo-
ca, foi expedido outro termo 
aditivo, em junho, para pror-
rogação de prazo. 

Não foi detalhado qual 
a porcentagem de serviço já 
desenvolvida.

Já no início de ju-
lho/2020 foi assinado contra-
to iniciando a segunda fase 
que é a execução da capa 
asfáltica em 12,3 mil m², com 
investimento de R$ 765,6 
mil, recursos destinados por 
meio de emenda parlamen-
tar do ex-deputado Nilson 
Leitão. 

Estes serviços também 
estão sendo desenvolvidos.

CARTA ABERTA

Governadores da Amazônia
pedem reabertura de leitos SUS

ESTRADA JACINTA

Prorrogado por 180 dias prazo
de execução de drenagem

DA REPORTAGEM

O deputado federal 
Neri Geller (Progressistas), 
que acabou de deixar a coor-
denação da bancada federal 
de Mato Grosso, em Brasília, 
não cravou, mas disse que 
se depender do grupo políti-
co e da “opinião pública”, ele 
pode ser candidato ao Sena-
do nas eleições de 2022.

Em entrevista, Neri con-
firmou que está cedo para 
tratar de candidatura, prin-
cipalmente pelo período 
pandêmico, mas que a pos-
sibilidade não está fora do 
radar. “Fico lisonjeado, mas 
estou bem tranquilo. Não 
está fora do radar, mas não 
estou trabalhando nisso ago-
ra. Está muito cedo para fa-
lar em eleições, e pode cau-
sar ciumeira por quem tem 
pretensão. Por isso quero ir 
com muita cautela. Se é pra 
acontecer, ela vai acontecer 
dentro de um grupo. Tam-
bém é necessário ter opinião 
pública (sic) favorável para o 

projeto se concretizar”, disse 
o deputado.

Neri ainda condiciona 
essa possibilidade ao seu 
trabalho feito desde o perí-
odo em que era secretário 
de Política Agrícola e tam-
bém quando esteve à frente 
da bancada de Mato Grosso. 
Ressaltando ter os pés no 
chão, ele afirma que a possi-
bilidade de ser candidato ao 
cargo de senador também 
depende de outras pessoas 
e não apenas uma vontade 
própria.

Vale lembrar que este 
deputado foi preso em 9 de 
novembro de 2018 em mais 
um desdobramento da Ope-
ração Lava Jato, denominada 
Operação Capitu. 

Inquérito foi instaura-
do baseado em declarações 
prestadas por Lúcio Funaro 
sobre supostos pagamen-
tos de propina a servidores 
públicos e agentes políticos 
que atuavam direta ou indi-
retamente no Mapa em 2014 
e 2015.

SONHO...

Neri afirma que ser 
candidato a senador 
não está fora do radar

cisivo, pois os Estados estão 
diante de um novo cresci-
mento expressivo do número 
de casos da Covid-19 e se faz 

necessário que o Governo Fe-
deral reabilite leitos SUS para 
o enfrentamento à pande-
mia.

trutura de maquinário não 
está dando conta da deman-
da. DM – Foi passado para o 
prefeito e ele está fazendo 
uma análise para compra de 
novos equipamentos. Para 
essa aquisição estamos tra-
balhando para dar condições 
de trabalho aos servidores da 
Secretaria.

DE – A Secretaria de 
Obras dá visibilidade para 
uma gestão. Suas ações são 
visíveis aos olhos dos muníci-
pes. Exceto às obras que são 
continuação das gestões an-
teriores, há um planejamento 
exclusivo da atual gestão?

Os contratos findados 
estão em andamento, com 
exceção do asfaltamento no 
bairro Alto da Glória em que 
foi cancelado o contrato e 
será feita uma nova licitação. 
Os demais estão todos traba-
lhando.

[Em tempo: o edital da 
nova licitação não prevê o 
valor de investimento. A em-
presa que prestava o serviço 
desistiu da obra. O contra-
to foi assinado em setem-
bro/2019 e teria vigência até 
janeiro/2022. O investimento 
da Prefeitura seria superior 
a R$ 12,3 milhões. O vínculo 
chegou a ser rescindido em 
junho/2020, e a então prefei-
ta Rosana Martinelli determi-

nou aplicação de multa de 
2% sobre o valor do contrato, 
de R$ 247 mil, e deveria ser 
pago em 45 dias. No entanto, 
em novo acordo, ficou defini-

do que valor da multa seria 
destinado a benfeitorias no 
Alto da Glória, como a cons-
trução de uma área de lazer. 
Já em agosto, a gestão assi-

nou nova ordem de serviço 
para reinício das obras, que 
novamente não foram inicia-
das, até que a empresa aca-
bou desistindo.]
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MT: anomalia movimenta comunidade 
científica e preocupa agricultores
DA REPORTAGEM

Quando a máquina co-
meçou a colher a lavoura de 
soja na fazenda do agricul-
tor Fábio Laier, em Sorriso, o 
resultado em uma das áreas 
deixou muito a desejar. “A 
perda no talhão está girando 
em torno de 25% a 30%. Apa-
rentemente, as vagens estão 
bonitas, porém, no momen-
to em que a gente abre, elas 
estão deterioradas”, conta. O 
Fábio não foi o único a regis-
trar o problema. Desde a últi-
ma safra, casos semelhantes 
têm ocorrido em outras regi-
ões do país, com maior fre-
quência nos municípios de 
Sorriso, Ipiranga do Norte e 
Tapurah. Além de preocupar 
agricultores, a anomalia tem 
mobilizado a comunidade 
científica. Segundo os pes-
quisadores, a principal carac-
terística é o apodrecimento 
de grãos e vagens a partir do 
estádio R5.4, quando a for-
mação de grãos está entre 51 
e 75%. A queda de produtivi-
dade gira em torno de 20% 
e a perda de qualidade dos 
grãos, pode gerar níveis de 
desconto que chegam a 30%.

Em comunicado à im-

prensa, a Embrapa diz que a 
hipótese da causa do apodre-
cimento de vagens está liga-
da a um conjunto de fatores 
relacionados ao ambiente 
desfavorável e à sensibilida-
de de determinadas culti-
vares. O documento explica 
que o ambiente desfavorável 
trata-se, muito provavelmen-
te, de estresses térmicos, 
com elevadas temperaturas, 
associadas com déficit hídri-
co. Quanto às cultivares de 
soja, a Embrapa diz que as 
observações a campo suge-
rem existir variabilidade ge-
nética para sensibilidade a 
esse problema. O texto refor-
ça ainda que, até o momen-
to, não há evidências de que 
o problema seja decorrente 
de ataque de uma nova do-
ença. Enquanto a Embrapa 
segue com os estudos sobre 
a anomalia em parceria com 
outras instituições de pes-
quisas, a orientação é para 
que os agricultores adotem 
medidas que possam ajudar 
a minimizar o problema na 
próxima safra. Como explica 
o diretor-técnico da Funda-
ção MT, Leandro Zancanaro.

“Existe uma correlação 
entre produtividade e sen-

Foto: Divulgação

Registrado apodrecimento de grãos e vagens no Médio Norte

SOJA. Casos começaram a ser relatados na última safra, mas aumentaram neste ciclo

sibilidade da vagem quanto 
a alguns estresses. As ca-
racterísticas de composição 
das vagens mudaram com 
o tempo em função do po-
tencial genético devido aos 

cruzamentos usados. A reco-
mendação (para o próximo 
ciclo) é continuar selecionan-
do materiais de altas produ-
tividades, e tentar – dentro 
do possível – plantar em uma 

boa condição. É importante 
também seguir as pesquisas 
quanto ao uso de fungicidas 
neste caso, que amenizam o 
problema mas não resolvem, 
além de pensar num bom 

DA REPORTAGEM

Cinco pessoas foram 
presas com 115 cabeças de 
gado roubadas de uma pro-
priedade rural em Vila Rica, 
Mato Grosso. Os animais es-
tão avaliados em R$ 1 milhão. 
Uma ação integrada da Polí-
cia Civil, através da Delega-
cia Especializada de Roubos 
e Furtos de Confresa e Po-
lícia Militar de Vila Rica e do 
estado do Pará resultou na 
recuperação dos animais no 
sábado (6).

Cinco motoristas de 
caminhão que realizavam o 
transporte dos animais fo-
ram presos em flagrante por 
receptação qualificada. O 
roubo ocorreu na noite de 
sexta (5) em uma fazenda 
a aproximadamente 60 km 
de Vila Rica, ocasião em que 
cerca de 10 homens armados 
renderam funcionários da 
propriedade, os mantendo 
amarrado e em cárcere priva-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro disse que deve enviar ao 
Congresso um projeto de lei 
complementar para fixar a co-
brança de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), que é estadual, 
sobre o valor do combustível 
aos consumidores. De acordo 
com ele, outra proposta é que 
o ICMS seja cobrado sobre o 
preço dos combustíveis na re-
finaria, e não no preço médio 
nas bombas, como é feito atu-
almente.

“Nós pretendemos ul-
timar um estudo e, caso seja 

DA REPORTAGEM

Manejar corretamen-
te a sangria da seringueira é 
fundamental para o sucesso 
da atividade.  O Brasil é um 
dos grandes exportadores do 
látex, matéria-prima extraída 
da seringueira que é mui-
to utilizada na produção de 
borracha. Atualmente, Mato 
Grosso está entre os cinco 
estados que mais produzem 
borracha natural no país.

Mesmo com bons ín-
dices, segundo o instrutor 
credenciado junto ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso (Senar-
-MT), Lourival Rezende Mon-
teiro, a cultura sofreu uma 
dispersão no estado. “Dentro 
de Mato Grosso, o plantio de 
seringueiras e seu cultivo já 
foram predominantes, mas 
com o passar do tempo tor-
naram-se cultivos isolados”.

O Senar-MT, através do 
treinamento Sangria de Se-
ringueira, tem fomentado a 
manutenção dos cultivos ain-
da presentes no estado. Com 
carga horária de 40 horas, os 
participantes aprendem a ex-
trair o látex, um dos procedi-
mentos mais difíceis dentro 

do processo de produção da 
seringueira.

O processo de extração 
do látex da seringueira é de-
nominado de sangria. Nesse 
método, é removido um pe-
queno volume da casca da 
árvore, permitindo o escoa-
mento da seiva, que escor-
rem em pequenas canecas 
fixadas no tronco da árvore. 
Geralmente, o procedimento 
é realizado entre seis e oito 
anos do plantio da seringuei-
ra.

Monteiro lembra ainda 
que grande parte do látex 
produzido em todo mundo 
é destinado para a indústria 
de pneus. “Cerca de 82% da 
produção de látex vai para a 
produção de pneus. Um se-
tor que necessita muito da 
borracha na composição do 
produto final”. Em Canarana, 
a cultura foi a opção para o 
projeto de reflorestamento 
realizado no Assentamento 
Suyá. Em parceria com a Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (Seagri) e Sindicato 
Rural de Canarana, o Senar-
-MT ofertou o treinamento de 
Sangria de Seringueira para 
10 produtores do P.A que cul-
tivam cerca de 10 mil árvores.

Polícia prendeu cinco suspeitos em comboio

Redução do PIS/Confins também está em estudo

MT: entre os 5 estados que mais produzem
borracha natural

VILA RICA

10 ladrões roubam R$ 1
milhão em cabeças de gado

AO CONGRESSO

Projeto que fixa ICMS
sobre os combustíveis

POR TREINAMENTO

Senar-MT auxilia
produtores na extração 
de látex de seringueiras

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

juridicamente possível, apre-
sentaremos [o projeto] ainda 
na próxima semana, fazendo 
com que o ICMS venha a inci-
dir sobre os preços dos com-
bustíveis nas refinarias ou 
que tenha um valor fixo para 
o álcool, a gasolina e o diesel. 
E quem vai definir esse per-
centual ou valor fixo serão as 
respectivas assembleias legis-
lativas [de cada estados]”, ex-
plicou o presidente.

Bolsonaro reuniu-se com 
o presidente da Petrobras, Ro-
berto Castello Branco, e diver-
sos ministros para discutir pre-
ço dos combustíveis e formas 
de reduzi-lo ao consumidor, 
em especial em decorrência 

manejo de solo e de nutri-
ção. Enquanto não sabemos 
a causa certa, temos que tra-
balhar com todas as estraté-
gias de manejo para garantir 
uma boa lavoura”, conclui.

do até 8h de sábado.
Durante toda noite, os 

criminosos procederam o 
embarque das 115 cabeças de 
gado que foram distribuídas 
em cinco caminhões boia-
deiros. Assim que as equipes 
policiais foram acionadas do 
roubo, iniciaram as diligên-
cias por toda a região para 
identificar possíveis rotas de 
fuga dos criminosos.

Durante os trabalhos, 
uma equipe da Força Tática 
abordou o comboio de cinco 
caminhões, em uma estrada 
sentido Pará. Os caminhões 
estavam carregados de gado 
sendo três deles com 27 ani-
mais e outros dois com 17 
cabeças de gado. Em verifi-
cação dos animais, foi cons-
tatado através da marca se 
tratar do gado roubado da 
propriedade.

Cinco suspeitos que 
estavam nos veículos foram 
detidos e conduzidos à De-
legacia para as providências 

onde após serem interroga-
dos pelo delegado Bruno Go-
mes Borges, foram autuados 
em flagrante por receptação 
qualificada por estarem no 
exercício da atividade pro-

fissional. As investigações 
continuam em andamento 
para identificar e prender os 
envolvidos no roubo e desar-
ticular a atuação do grupo na 
região.

dos impactos no transporte 
de cargas, que afetam os ca-
minhoneiros. Desde o início 
do ano, a Petrobras reajustou 
duas vezes o preço da gasoli-
na e uma vez o preço do die-
sel. No caso da gasolina, a alta 
acumulada nas refinarias foi 
de cerca de 13%, enquanto o 
óleo diesel teve aumento de 
4,4%.

Desde 2016, a Petrobras 
segue uma política de varia-
ção do preço dos combustíveis 
que acompanha a valorização 
do dólar e a cotação do petró-
leo no mercado internacional. 
Os reajustes são realizados de 
forma periódica e, de acordo 
com Castello Branco, essa é a 
melhor forma de manter a es-
tabilidade econômica.
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NATALIO PINO GARCIA, CNPJ 40.494.082/0001-92, 
localizado na Avenida Pau Brasil, lote 18, quadra 148, 
Bairro Cidade Nova, no Município de Guarantã do Norte 
-MT, torna público que requereu a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo  
de Guarantã do Norte - MT, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para as atividades de 
serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

D&PL BRASIL LIMITADA, CNPJ 02.662.305/0011-66, tor-
na público que requer junto à SAMA, a Licença Prévia e 
de Instalação de Ampliação, de uma área de 913,22 m² e 
a Renovação da Licença de Operação nº 192/2019, com 
a área total construída, de 6.877,53 m², para a atividade 
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fí-
sicas e naturais, instalada na Rodovia BR 163, KM 758,30, 
localizada na Zona Rural do Município de Sorriso-MT. Não 
Foi Realizado EIA/RIMA.

BORRACHARIA J P R LTDA – ME, CNPJ 04.627.277/0001-
08, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Renovação da Licença de Operação (LO) para Ativi-
dades de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos automotores, localizada na Rua Costa e Silva, N 
31, Bela Vista, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266).

ROVARIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 
11.026.326/0001-04, torna público que requer junto à 
SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para 
uma unidade de Secagem e Armazenamento de Grãos, 
com área total construída de 7.707,85m², construída em 
área denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, lo-
calizada na zona rural do Município de Nova Ubiratã – MT.

MEDEIROS & CIA LTDA, CNPJ: 01.572.935/0001-05, tor-
na público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Muni-
cípio de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Ins-
talação – LI e Licença de Operação – LO para comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, localizado na Avenida das Palmeiras, nº 656, 
Jardim Primaveras, no município de  Sinop/MT. Não EIA/
RIMA. 

ARILTON CESAR RIEDI, CPF 482.215.461-00, torna 
público que requer junto à SAMA, a Licença Prévia e de 
Instalação de Ampliação, de uma área de 318,08 m² e a 
Renovação da Licença de Operação nº 239/2018, com a 
área total construída, de 4.543,58 m², para a atividade de 
Armazém Geral, instalada na Fazenda São José, locali-
zada na Zona Rural do Município de Sorriso-MT. Não Foi 
Realizado EIA/RIMA.
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O Presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do 
Município de Sinop, JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca todos os COOPERADOS, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
em sua sede, sito Rua dos Cajueiros, nº 60, Setor Industrial Norte, CEP 78.550-516, em 
Sinop – MT, dia 27 de março de 2021, às 7h em primeira convocação com a presença de 2/3 
dos Cooperados; 8h em segunda convocação com metade mais um dos cooperados e 9h em 
última convocação, com presença de no mínimo 07 Cooperados dos 22 associados com 
direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

 
I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

1) - Relatório de Gestão 2020; 
2) - Balanço Geral 2020; 
3) - Demonstrativo das sobras apuradas ou rateio das perdas e o Parecer do 

Conselho Fiscal 2020; 
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso 
as parcelas para os Fundos Obrigatórios;  
III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, 
V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
VI - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros da 
Direção Executiva, Coordenação e profissionais em reunião de trabalho; 
VII – Referendo de Ingresso e exclusão de associados. 
 
Cumpra-se, 

Sinop – MT, 30 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
 
 

_______________________ 
José Arnaldo Dos Santos 

Presidente da COOPERSINO 
 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n.º 06/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 06/2021, cujo objeto é a: Sele-
ção de melhor proposta objetivando o MENOR PREÇO/ GLOBAL para contra-
tação de empresa especializada para realizar a coleta de lixo e prestação de 
serviços de limpeza e conservação em atendimento as secretarias municipais 
de Administração, Assistência Social, Obras e Agricultura, Saúde, Educação 
Desporto e Lazer no município de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital.Confor-
me Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 23/02/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, 
N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 12:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br .Nova Guarita – MT, em 08 de Fevereiro  de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n.º 05/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que reali-
zará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 05/2021, cujo objeto é 
a: Seleção de melhor proposta objetivando o registro de preço para aquisição 
futura e fracionada de combustível para uso no abastecimento dos veículos 
pertencentes a frota municipal, tudo em conformidade com as características 
técnicas e quantitativos descritos em Edital.Conforme Edital e nos termos da 
Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Sessão no dia 22/02/2021às 
08:30horas (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.com.br. Cópias 
do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, 
no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.
mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites www.
novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br.Nova Guarita – MT, em 08 de 
Fevereiro de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Processo Licitatório Nº 004/2021 Tipo: Menor Preço Por Item A Comissão 
Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, 
No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº. 015/2019, De 
02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que A Licitação, Para Registro 
De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Gêneros Alimenticios, Des-
tinados Á Merenda Escolar Da Rede Pública Municipal De Novo Mundo Mt, 
Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Data Do Presente Pre-
gão Será 25 De Fevereiro De 2021. Recebimento Das Propostas: Á Partir 
Do Dia 09/02/2021. Do Encerramento Das Propostas: Dia 25/02/2021 Às 
09:00 Horas. (Horário De Brasília - Df) Data De Abertura Das Propostas: Dia 
25/02/2021, Às 09:30 Horas. (Horário De Brasília - Df) Início Da Sessão De 
Disputa De Preços: Dia 25/02/2021, Às 10:00 Horas. (Horário De Brasília - Df) 
A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, 
Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Pode-
rão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min, No Site 
Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br E No Site: Www.Bll.Org.Br. 
Novo Mundo, Mt, 08 De Fevereiro De 2021. Luciana Da Silva 
Betarelo Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

Simone Machado da Silva
Ipiranga do Norte-MT, 05 de Fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 
designada através da Portaria Municipal nº 082/2021, torna público que 
realizará no dia 22/02/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e 
Óleo Diesel Comum), para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga 
do Norte – MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os 
i n t e r e s s a d o s  p o d e r ã o  o b t e r  o  E d i t a l  a t r a v é s  d o  s i t e : 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também poderão solicitar o 
edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, de Segunda a Sexta-
Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Pregoeira Municipal

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021
O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 
designada através da Portaria Municipal nº 082/2021, torna público que 
realizará no dia 23/02/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao “Registro de 
Preços Para Futura e Eventual Fornecimento de botijões, registros, 
recarga de gás e instalação de central de gás doméstico, a serem 
utilizados nas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
Do Norte/MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os 
i n t e r e s s a d o s  p o d e r ã o  o b t e r  o  E d i t a l  a t r a v é s  d o  s i t e : 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também poderão solicitar o 
edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, de Segunda a Sexta-
Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada através da Portaria Municipal Nº 082/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
001/2021, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de Empresa Especializada para Executar o Transporte de 
Alunos da Zona Rural deste município de Ipiranga do Norte - MT, durante 
o ano letivo de 2021”, a seguinte Empresa: 1) TRANSCARIBE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n.º 10.287.087/0001-83, localizada na Rua Valentin Dalastra, n.° 324, 
Bairro Distrito Industrial e Comercial, no município de Sinop – MT, CEP: 
78.557-204, vencedora do item n.° 001 com valor unitário de R$ 5,44 
(Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) por Quilometro rodado, 
totalizando o valor de R$ 191.814,40 (Cento e Noventa e Um Mil, 
Oitocentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos).
Ipiranga do Norte – MT, 08 de Fevereiro de 2021.

Ipiranga do Norte-MT, 05 de Fevereiro de 2021.
Simone Machado da Silva

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 07/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA PARA MECÂNICA, 
RETIFICA DE MOTORES, CAIXA E BOMBAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS, 
TORNO E SOLDA, ELÉTRICA E DE AR CONDICIONADO EM 
ATENDIMENTO A FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ”. Maiores informações através do Edital nº. 017/2021, 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, 08 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 



Marcelo Moreno não fez nada nessa passagem pelo Cruzeiro

Foto: Gustavo aleixo

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro abusou dos 
erros no mercado ao longo 
da temporada de 2020. Con-
tratou 23 jogadores e utilizou 
56 na Série B do Campeona-
to Brasileiro, tendo pouquís-
simos destaques. E o ataque 
é prova da ação errada dos 
diretores e treinadores que 
passaram pela Toca da Ra-
posa. No total, 18 jogadores 
do setor foram utilizados ao 
longo da temporada, entre 
as passagens de Adilson Ba-
tista, Enderson Moreira, Ney 
Franco e Luiz Felipe Scolari. 
O artilheiro do time foi Rafael 
Sobis, que chegou por últi-
mo, no início do segundo tur-
no, e marcou seis gols.

Praticamente junto dele 
chegou William Pottker, que 
foi desejado pelo Cruzeiro ao 
longo de boa parte da tem-
porada. Teve uma boa reta 
final de Série B, marcando 
quatro gols em 14 partidas. 
Airton, que foi contratado 
logo no início da competição 
nacional, surpreendeu. Vindo 
da Inter de Limeira, foi peça 
importante na arrancada 

com Felipão. Com potencial 
técnico e de retorno financei-
ro, foi principal alternativa de 
velocidade pelos lados. Mar-
cou quatro gols. Outros joga-
dores com alto custo – salá-
rios no teto de R$ 150 mil, ou 
próximo dele – estiveram lon-
ge de serem úteis. Marcelo 
Moreno fez apenas 3 gols em 
32 jogos. Arthur Caíke mar-
cou quatro 4 em 14 partidas. 
O Cruzeiro também apostou 
no retorno dos emprestados 
Sassá e Zé Eduardo. Cinco 
atacantes que disputaram 
a Copa São Paulo 2020 atu-
aram entre os profissionais: 
Alexandre Jesus, Caio Rosa, 
Riquelmo, Stênio e Thiago. 
Nenhum teve tanta sequên-
cia, mas Stênio e Thiago de-
monstraram qualidade em 
alguns momentos. Welinton 
também ganhou chances, 
mas não conseguiu se firmar. 
Vinícius Popó subiu, mas está 
emprestado ao Sport. Outros 
jogadores também atuaram 
pouco e, inclusive, deixaram 
a Toca da Raposa muito an-
tes do fim da temporada: 
Iván Angulo, Judivan, Rober-
son e Jhonata Robert.

CRUZEIRO

Investimentos, apostas e
retorno de emprestados:
18 atacantes utilizados
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Cuiabá perde e é eliminado
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá deu adeus ao 
bicampeonato da Copa Ver-
de – mesmo que estejamos 
em fevereiro de 2021, a com-
petição é válida pela edição 
2020. Na tarde desta segun-
da-feira (8), a equipe foi até 
o Estádio Onésio Brasileiro 
Alvarenga, o OBA, em Goiâ-
nia, e acabou derrotada para 
o Vila Nova por 3 a 0. Os gols 
foram marcados por Alan Mi-
neiro, João Pedro e Maurinho.

O Dourado havia ven-
cido o jogo de ida por 1 a 0, 
mas acabou vendo sua van-
tagem ser revertida. Com o 
resultado, o Vila Nova agora 
encara o Brasiliense-DF nas 
semifinais. A outra chave terá 
o confronto entre Remo-PA e 
Manaus-AM.Com a elimina-
ção, agora o Cuiabá foca suas 
atenções para a disputa do 
Mato-grossense e do Campe-
onato Brasileiro da Série A.

O JOGO
Jogando com a vanta-

gem de ter vencido o jogo 
de ida, o Cuiabá entrou em 
campo com cautela. Após so-
frer um pequeno desmanche 
após garantir o acesso à elite 
nacional, o Dourado entrou 
em campo com suas prin-
cipais peças como titulares, 
mas com poucas opções no 

banco de reservas. No pri-
meiro tempo, a equipe sofria 
com falta de entrosamento. 
E isso pesou contra. Aos 34 
minutos, saiu o gol. Alan Mi-
neiro recebeu com liberdade, 
avançou com tempo de so-
bra para ajeitar, calibrar o pé 
e soltar a bomba. A bola foi no 
ângulo de João Carlos, que 
não alcançou. Golaço do ca-
misa 10. O segundo gol ainda 
saiu na etapa inicial, aos 43. 
Dudu roubou a bola e tocou 
para Alan Mineiro. O atacan-
te fez belo lançamento para 
João Pedro, que apareceu nas 
costas de Rafael Gava, que fa-
lhou no corte. João Pedro do-
minou dentro da área e ba-
teu de rasteiro para ampliar. 
Na segunda etapa, quando o 
Cuiabá ameaçava esboçar a 
reação e buscar pelo menos 
um gol para devolver o time 
à disputa pela vaga, levou um 
banho de água fria. A respos-
ta do Vila Nova foi imediata. 
Aos 18 minutos, Maurinho 
recebeu belo passe de calca-
nhar, passou por dois marca-
dores, invadiu a área, tabelou 
com Alan Mineiro e saiu na 
cara de João Carlos para fuzi-
lar cruzado: 3 a 0.

O Cuiabá foi pra cima, 
mas parava na bem postada 
defesa goiana. Aos 39, o Vila 
quase marcou o quarto com 
Henan, de cabeça, mas parou 
no goleiro.

COPA VERDE. Dourado foi derrotado por 3 a 0 e perde a chance do bicampeonato

Foto: Getty imaGes

DA REPORTAGEM

Como esperado, o 
Bayern de Munique confir-
mou seu favoritismo ao ven-
cer o Al Ahly, do Egito, por 2 a 
0, nesta segunda-feira (8), na 
semifinal do Mundial de Clu-
bes da Fifa, no Catar. O po-
lonês Robert Lewandowski, 
melhor jogador do mundo, 
marcou os dois gols do time 
alemão. 

Na próxima quinta (11), 
às 14h, o Bayern vai enfrentar 
o Tigres, do México, na deci-
são da competição. Para a 
equipe mexicana, é a chan-
ce de uma conquista inédita 
para o país e para clubes da 
Concacaf.

Já os alemães vão em 
busca do tetracampeonato 
mundial e de um feito nunca 
alcançado pelo clube: ganhar 
seis títulos em seis competi-
ções disputadas no mesmo 
ano (considerando que o 
Mundial completa o calendá-
rio 2020). O Bayern é o atual 
campeão alemão, da Copa da 
Alemanha, da Liga dos Cam-
peões da Uefa e das Superco-
pas da Alemanha e da Uefa.

3º LUGAR
No mesmo dia, mas às 

11h, acontece a decisão de 
terceiro lugar. O Palmeiras – 
isso mesmo –, campeão da 
Libertadores na última sema-
na, não foi páreo para os me-
xicanos. 

O jogo disputado no 
domingo (7) terminou em 1 

a 0 para o Tigres, com gol de 
pênalti (cometido por Luan) 
convertido pelo francês An-
dré-Pierre Gignac. Ele havia 
feito os dois gols da equipe 
na fase anterior, quando a 
equipe eliminou o Ulsan, da 
Coreia, por 2 a 1.

MUNDIAL DE CLUBES

Lewandowski faz 2, Bayern vence 
o Al Ahly e encara o Tigres na final

Melhor do mundo fez dois gols em confronto contra egípcios 

O Verdão é o terceiro 
time brasileiro e o quinto da 
Conmebol a decepcionar no 
Mundial. 

Em 2010, o Inter caiu na 
semi ao perder do Mazembe, 
do Congo, por 2 a 0; e o Atléti-
co-MG foi superado pelo Raja 

Casablanca, do Marrocos, por 
3 a 1. 

Em 2016, o Atlético 
Nacional-COL perdeu para 
o Kashima Antlers-JAP, en-
quanto o River Plate-ARG 
decepcionou em 2018 ao ser 
eliminado pelo Al Ain-EAU.

DA REPORTAGEM

O Luverdense anunciou 
nos últimos dias a chegada 
de mais dois jovens atletas ao 
Passo das Emas. O zagueiro 
Guilherme Puhl e o atacan-
te Gabriel Tenda reforçam o 
elenco para o Campeonato 
Mato-grossense de 2021. O 
defensor tem 21 anos e defen-
deu no ano passado o Vitória 
da Conquista-BA. De 2015 a 
2019, integrou as categorias 
de base da Chapecoense.

Já o atacante, da mes-
ma idade, estava na equipe 
do Olímpia Grudziadz, da Po-
lônia. É outro que iniciou na 
base da Chapecoense e tem 
passagens por Internacional 
e Criciúma. O Luverdense 

Zagueiro e atacante chegam para a disputa do 
Mato-grossense

ESTADUAL 2021

Luverdense compõe elenco
com mais 2 jovens atletas

Foto: assessoria

Foto: assessoria/Cuiabá

Cuiabá foi superado pelo Vila Nova e está fora da Copa Verde 

A Águas de Cláudia informa o reajuste tarifário dos 
serviços públicos de abastecimento de água de Cláudia a 
partir do dia 09 de maio de 2021, conforme Contrato de 
Concessão 033/2004, Cláusula Décima Sexta, Parágrafo 
Quinto.

O reajuste será de 23,14% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 2,48 (dois reais e 
quarenta e oito centavos por metro cúbico).

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT

www.aguasdeclaudia.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)

é comandado pelo técnico 
Eduardo Henrique. A estreia 
no estadual está marcada 

para dia 28 de fevereiro, con-
tra o União Rondonópolis, 
fora de casa.
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DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
informa que a última rua do 
Bairro Rota do Sol, também 
conhecida como “Estrada da 
Subestação”, está com atolei-
ros provocados pelo excesso 
de chuvas. Equipes da Secre-
taria de Obras e Serviços Pú-
blicos estiveram no local para 
resolver o problema, mas 
somente com tempo seco é 

SORRISO

Motoristas devem ficar 
atentos a pontos com 
atoleiro

Vale a recomendação para que sejam adotadas rotas 
alternativas

Foto: Divulgação

que será possível recuperar 
a via.

Vale a recomendação 
para que sejam adotadas 
rotas alternativas, e que na 
dúvida, condutores não ar-
risquem a atravessar em tre-
chos com muita água. A Pre-
feitura informa que que está 
concentrando esforços para 
devolver a trafegabilidade à 
via, que é ladeada por lavou-
ras, o mais rápido possível.

Vendas caem quase 30% em MT
DA REPORTAGEM

2021 começou com ven-
das de veículos novos bem 
mais tímidas em Mato Gros-
so. Em janeiro, o setor teve 
queda de 29,3% nas vendas 
em relação a dezembro de 
2020. Comparada a janeiro 
do ano passado, a demanda 
reduziu 5,5%. O levantamen-
to é da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores e inclui os em-
placamentos de automóveis, 
comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motos e implemen-
tos rodoviários.

Historicamente, janeiro 
computa resultados menores 
ao último mês do ano, quan-
do muitos consumidores 
aproveitam para usar o 13º sa-
lário para adquirir ou trocar o 
veículo. Contudo, além deste 
fato, o setor sofre os impactos 
da pandemia. É o que explica 
o diretor da Fenabrave – Re-
gional Mato Grosso, Paulo 
Boscolo.

Como resultado, todos 
os segmentos de novos apre-
sentaram redução na comer-
cialização no mês passado 
em Mato Grosso. No total, as 
concessionárias venderam 
7.768 veículos em janeiro. O 
resultado é inferior ao regis-
trado em dezembro (10.994) 
e janeiro do ano passado 
(8.228).

Numa análise geral, o 
setor está otimista. “Com a 
chegada da vacina contra 
o coronavírus acredita-se 
numa economia mais aque-
cida e com as fábricas e o 
comércio atuando com mais 
força que em 2020. Acredita-
mos numa recuperação len-
ta”, avalia Boscolo.

A retração nas vendas 
de automóveis e comer-
ciais leves se destaca. Este 
segmento, que teve 44% de 
participação no mercado no 
primeiro mês do ano, teve 

queda de 33,1%. Boscolo lem-
bra que a baixa é, em grande 
parte, reflexo da paralisação 
na produção de veículos no 
pico da pandemia, causando 
demora na entrega e falta de 
carros 0KM nas concessio-
nárias. Sem estoques dispo-
níveis, alguns consumidores 
aguardaram cerca de 60 dias 
para receber o veículo adqui-
rido. Além disso, um novo au-
mento no número de casos 
de pessoas infectadas pela 
Covid-19 também gerou im-
pacto nesse cenário.

MOTOS
As vendas de motoci-

cletas reduziram 6,3% em ja-
neiro no estado. No primeiro 
mês foram comercializadas 
3.080 unidades. Em relação 
a dezembro, a retração ficou 
em 27,1%. Ronan Alves, diretor 
da entidade e representante 
deste segmento, comenta 
que a paralisação das fábri-
cas em Manaus deve ampliar 
o tempo de espera dos con-
sumidores de 60 para até 90 
dias. “A demanda está maior 
que a oferta pela paralisação 
das fábricas. As vendas se for-
taleceram com a pandemia, 
por conta da terceirização de 
serviços e do auxílio emer-
gencial, mas não consegui-
mos entregar em função da 
baixa produção, por conta da 
falta de insumos, dificulda-
des de importação e parali-
sação das fábricas”, comenta.

Segundo Alves, a dimi-
nuição na oferta levou a um 
aumento de 9%, em média, 
no valor das motocicletas 
desde o início da pandemia. 
Por outro lado, ocorreu re-
dução de juros no financia-
mento. Taxas de juros que 
antes beiravam os 3,7%, ao 
mês, agora estão no patamar 
de 2,1%, ao mês. “Parcela que 
antes era R$ 420 caiu para R$ 
330. Então, sim, é um bom 
momento para adquirir seu 

Foto: Divulgação

Em janeiro, vendas caíram 29,3% em relação ao mês anterior

VEÍCULOS NOVOS. Levantamento é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Ordem 
Pública de Cuiabá infor-
mou que já notificou e/ou 
multou todos os estabeleci-
mentos localizados na Pra-
ça Popular. As penalidades 
visam assegurar o cumpri-
mento de normas de bios-
segurança contra o novo 
coronavírus.

“A Secretaria de Ordem 
Pública informa que tem 
conhecimento da situação 
de aglomerações na Praça 
Popular e estará intensifi-
cando a fiscalização nesse 
fim de semana. Segundo 
levantamento, a região tem 
sido alvo de denúncias du-
rante a pandemia. Válido 
frisar que todos os estabe-
lecimentos da Praça Popu-
lar já foram notificados e/ou 
multados”, afirmou a pasta 
em nota. Segundo a pasta, 
a primeira multa que o es-
tabelecimento precisa pa-
gar é no valor de R$ 609,03. 
Uma nova multa de R$ 
632,90 será aplicada caso 

DA REPORTAGEM

Um dos pioneiros – 
também na advocacia 
– de Sinop morreu neste 
fim de semana. O advoga-
do Affonso Ibaldo Kunzler 
tinha 83 anos, foi subme-
tido recentemente a uma 
cirurgia no fêmur e depois 
acabou contraindo Co-
vid-19. Internado no Hospi-
tal Regional, acabou fale-
cendo em decorrência da 
doença. O sepultamento 
foi no domingo, em Sinop.

Prefeitura afirma que já notificou ou multou estabelecimentos

CUIABÁ

Em meio à pandemia, bar causa 
aglomeração na Praça Popular

SINOP

Morre advogado pioneiro

Foto: Divulgação

Kunzler chegou em 
Sinop em julho de 1978, 
estava no grupo dos três 
primeiros advogados a 
militar no município e 
teve atuação decisiva na 
mobilização para criação 
da subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB). Também foi profes-
sor nas escolas estaduais 
Nilza de Oliveira Pipino e 
Enio Pipino. Na década de 
90, mudou-se para Gua-
rantã do Norte, onde mili-
tou por anos também em 

a irregularidade persista, 
com a possibilidade de uma 
multa diária com majoração 
em 10 vezes, o equivalente 
de R$ 6.329.

Na Praça Popular, o 
bar Cerveja de Garrafa cau-
sou uma aglomeração no 
sábado. Fotos e vídeos mos-
tram um elevado número 

de pessoas próximas umas 
às outras, sem respeitar 
o distanciamento social, 
como também sem o uso 
apropriado de máscaras.

Peixoto de Azevedo. Apo-
sentado, retornou para Si-
nop em 2012.

A diretoria da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
– Seccional Mato Grosso 
divulgou nota de pesar 
classificando Ibaldo “um 
pioneiro da advocacia 
do Norte de Mato Gros-
so e cuja contribuição foi 
muito importante para a 
criação da subseção sino-
pense, há quase 35 anos”, 
destacou o presidente da 
OAB-MT, Leonardo Cam-

pos. “Aos familiares e ami-
gos manifestamos toda 
nossa solidariedade, em 
nome da advocacia mato-
-grossense”.

Kunzler foi um dos 23 
advogados que lutaram 
pela defesa das prerroga-
tivas da advocacia a partir 
da representatividade que 
se fortaleceu com a sub-
seção. Ele também estava 
vinculado à Subseção de 
Peixoto de Azevedo, pois 
residia em Guarantã do 
Norte.

veículo”, calcula.

CAMINHÕES
E ÔNIBUS

A pandemia também 
teve seus reflexos sobre o 
segmento de caminhões e 
ônibus.  Nesse caso, a queda 

é de 17,7% nos emplacamen-
tos. Quando se fala apenas 
de caminhões a retração é de 
11,7%. O setor aposta na ten-

dência de investimento em 
caminhões menores ou semi 
leves que percorrem trajetos 
mais curtos.
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Setores público e privadose articulam para 
prevenir mais incêndios no Pantanal
DA REPORTAGEM

No ano de 2020, cer-
ca de 30% do Pantanal foi 
incendiado, segundo os 
dados do Laboratório de 
Aplicações de Satélites 
Ambientais (Lasa). Para 
evitar que o episódio não 
se repita no bioma este 
ano, poder público e pri-
vado se mobilizam para 
pensar fórmulas de preve-
nir a ocorrência de incên-
dios.

Na última semana, 
a convite da Associação 
Civil do Ecoturismo do 
Pantanal Norte (Aecopan), 
um encontro reuniu Or-
ganizações Não Governa-
mentai    dos pelo Corpo 
de Bombeiros para conter 
as chamas. A conversa en-
tre todos os envolvidos é 
importante para resolver 
essas questões que en-
volvem ambas partes, do 
governo e pantaneiros, 
defende Luiz. Além disso, 
ele defende que é impor-
tante ter um plano de in-
tegração e que ele conte 
com a participação ativa 
da esfera governamental, 
que tem o poder decisó-
rio em muitas questões. 
Outro ponto discutido 
foi a promoção da quali-
ficação de brigadistas e 
operadores de máquina 
especialista em aceiros. 
Após uma busca, o grupo 
achou o curso apenas em 
Rondonópolis e Lucas do 
Rio Verde. Além do mais, 
eles estavam focados em 
atividades agrícolas e de 
mineração, o que nada 
tem a ver com o combate 
aos incêndios.

O pecuarista, repre-
sentante do Sindicato Ru-
ral de Poconé e membro 
do movimento Guardiões 
do Pantanal, Ricardo Ar-
ruda, explica que várias 
reuniões estão sendo re-
alizadas desde o começo 
do ano para tentar con-
cretizar um plano de pre-
venção e combate aos 
incêndios florestais no 
Pantanal.

“Foi uma reunião im-
portante porque conse-
guimos aparar todas as 
arestas e dar continuida-
de a construção de uma 
política de gestão com-
partilhada dos incêndios 
florestais”, comenta Arru-
da.

GOVERNO
O Governo Estadu-

al, também objetivando 
a redução do número 
de incêndios no bioma 
pantaneiro, entregou o 
1ºPelotão Independente 
do Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM-MT) Grosso 
a Poconé. A unidade faz 
parte das ações do Esta-
do para atuar no monito-
ramento e prevenção aos 
incêndios florestais na 
região do Pantanal mato-
-grossense.

A unidade possui área 
de 200 m² e é resultado de 
parceria entre a Secretaria 
de Estadual de Segurança 
Pública (SESP-MT) e a Pre-
feitura de Poconé, com 
apoio da iniciativa privada. 
O Governo investiu R$ 2,6 
milhões em efetivo, veícu-
los, mobiliário, radiocomu-
nicação, materiais e equi-
pamentos operacionais. Quase 1/3 do Pantanal foi incendiado ano passado 

TRAGÉDIA AMBIENTAL . Em 2020, bioma passou boa parte do tempo literalmente pegando fogo
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