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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 21
QUINTA-FEIRA

LAGO DO MANSO

Prefeitos
cobram a
duplicação
da BR-163

Proibida
soltura de
predadores
de piranhas

Os prefeitos de Sinop, Sorriso, 
Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum cobraram no Ministé-
rio da Infraestrutura a dupli-
cação da BR-163. Eles foram 
atendidos pelo secretário Na-
cional de Transportes Terres-
tres, Marcelo Costa, que ouviu 
o pedido para que a rodovia 
seja duplicada do Posto Gil a 
Sinop, um trecho de aproxi-
madamente 330 km, em pista 
simples e com alto índice de 
acidentes.                 Página  -3

A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema) proibiu a 
soltura de peixes predadores de 
piranhas no Lago do Manso, em 
Chapada dos Guimarães sem 
autorização. Na semana passa-
da, donos de imóveis na região 
anunciaram uma campanha por 
contra própria para comprar 
predadores da espécie para evi-
tar ataques de piranha na região.                       
              Página  -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PRIMAVERA DO LESTE

Construção de 
nova praça e 
revitalização
de Ecoponto

Um novo espaço de lazer, 
numa área de 5,7 mil m² com 
infraestrutura moderna que irá 
oferecer espaços para atividade 
física, diversão e qualidade de 
vida para toda a família. Assim 
será a nova praça do bairro Bela 
Vista, em Primavera do Leste. O 
anúncio da construção foi feito 
nesta semana pelo prefeito Le-
onardo Bortolin, que confi rmou 
ainda a revitalização do Ecopon-
to, no mesmo local.
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DIEGO EIFLER

ASSESSORIA

Difi culdade logística na entrega da soja colhida em Mato Grosso preocupa produto-
res. Atrasos de até 72 horas e fi las de caminhões à espera de descarregar os grãos 
nas empresas compradoras provocam nos produtores temor de prejuízos fi nancei-
ros na safra 2020/2021. Os entraves na entrega da soja colhida têm sido mais fre-
quentes nas regiões Norte e Nordeste mato-grossense.                                 Página -4

Carretas esperam até 3 dias para
descarregar produção de soja

ALTA FLORESTA E CANARANA

MAX RUSSI:
O NOVO
PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA

QUEM SERÁ
O CAMPEÃO:
FLAMENGO
OU INTER?

PRIMEIRA
ESTIMATIVA
DO CUSTO DE
PRODUÇÃO

10 UTIS NO
HR SERÃO
REATIVADOS
PARA COVID

CHAPA ÚNICA BRASILEIRÃO 2020 MILHO SINOP
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Adalto o segue até os requintados banheiros 
de puro mármore da repartição, e lá sentado na 
privada estava o inconsolável Felipe. Sem dizer 
nada, Adalto trava a porta, ajoelha-se

Felipe inicia mais semana de trabalho 
no escritório, uma repartição pública fede-
ral. Tudo muito formal e respeitada, pois 
ainda ostentava normas de conduta e eti-
queta do início do século passado.

Famosa por passarem grandes nomes 
da cultura brasileira, como o poeta Mar-
cello Sade, reconhecido como precursor 
dos Beatniks, o compositor erudito He-
der Renais, criador da terapia do gemido 
primal, e tantos outros que antes da fama 
eram lotados nesta repartição, conceden-
do um certo prestigio governamental.

Hora do café. No saguão, uma padaria 
italiana tradicional, e lá Felipe e seu assis-
tente Adalto, trocavam confi dências.

- É, Adalto, maldita hora que decidi noi-
var, maldita hora. Agora a pequena quer 
permanecer ‘pura’, você acredita? Intocá-
vel até o casamento, minha úlcera está 
atacada de tanta raiva.

- Calma Felipe, ela deve estar fazendo 
esse jogo só pra ver se você vai ser fi el. 
Teve um tio meu, o seu Nunes, só perdeu 
o cabaço na lua de mel.

- Você não entende, Adalto, preciso ali-
viar as tensões, um grande escândalo de 
corrupção vai estourar neste governo, e 
nossa repartição vai ser uma das investi-
gadas, e só minha noiva me daria o alívio 
que preciso.

- Que isso chefe? Vamos agora mesmo 
para um bordel. Em Brasília, fi cam abertos 
24 horas por dia.

- Eu preciso dela, você não acha que 
não tentei as profi ssionais? Até sai com 
aquela deputada, a famosinha, mas não 
consigo gozar.

Felipe fi ca com olhos de lamento, apa-
ga o cigarro na mesa. Olha com profunda 
tristeza para seu subordinado, enxuga as 
lágrimas, pede licença e se retira.

Adalto o segue até os requintados ba-
nheiros de puro mármore da repartição, e 
lá sentado na privada estava o inconsolá-
vel Felipe. Sem dizer nada, Adalto trava a 

porta, ajoelha-se, abre o ziper do chefe, que 
fi cou atônito com a cena, e começa a fela-
ção.

No outro dia, os dois nada comentam, 
mas era visível que a ansiedade e tensão de 
Felipe se dissiparam, e como um monge 
que todos dias segue sua rotina de modo 
mecânico, os dois se encontram na mesma 
hora e local, Adalto aliviando com maestria 
seu superior.

Semanas, meses se passam. O escân-
dalo de corrupção vem à tona. Acusações 
para todos os lados, todos que possuem 
cargos políticos caem, e só funcionários de 
carreira permanecem. Felipe se preparou 
para esse dia, tinha todos os relatórios e no-
tas bem arquivadas, e dia após dia, Adalto 
fazia sua parte.

- Sabe Adalto, não sei como as coisas 
aconteceram, não sou gay nem nada, mas 
se não fosse por seus serviços, acho que te-
ria estourado os miolos.

- Entendo o senhor, chefe. Quando vi sua 
tristeza, a angústia, algo em mim mudou, 
uma vontade de tirar esse peso de você to-
mou conta de cada músculo do meu ser, 
a boca salivou, a mente entrou em transe, 
o tudo virou nada. Nunca tinha feito isso, 
agora é como um vício.

Chegou o casamento de Felipe. Igreja, 
padrinhos, famílias, festa, noiva, e nada do 
Adalto dar as caras. Com o buffet já inicia-
do, entra Adalto no salão, vestido de noiva, 
com buquê e tudo.

Felipe larga a noiva, beija loucamente 
Adalto, que se prosta de joelhos e cai de 
boca na frente de todos. E como uma dro-
ga que se espalhou no ar, todos convida-
dos começam a se pegar, o casamento se 
transforma em uma orgia, a noiva se atraca 
com dois primos. O padre corre nu, e por 
todos os lados os corpos gemem, uma lou-
cura.

Anaïs Nin: “A única anormalidade é a in-
capacidade de amar”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: a vitória do amor

A revolução da foto pronta na hora
renegociar praticamente tudo antes que a 
situação fuja do controle, usando apenas 
seu computador ou celular.

Então, em linhas gerais, passamos a 
ter a solução antes mesmo 
do problema “estourar”. O 
que você precisa para isso, 
basicamente, é acessar os 
aplicativos ou sites ofi ciais 
de seu banco, cartão, fi -
nanciamento ou qualquer 
coisa que precise pagar e 
buscar pela opção de re-
negociar. Em alguns casos 
tal atendimento é feito via 
chat, em outros, de forma 
automatizada pela própria 
plataforma.

Vale a pena reforçar que, nesse novo 
formato de negociação, pode ser impor-
tante estar, ainda, em dia com seus com-
promissos para fazer a solicitação. Depois 
disso é só torcer para dar certo e, claro, 
cuidar para que não aconteça novamente.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Alguns serviços não contam com a opção de renegociação, e 
você deve estar muito atento para não contar com um recurso 
inexistente. Além disso, existir a opção não signifi ca, necessa-
riamente, que ela será aceita. Só podemos comemorar quando 
nossa proposta for, de fato, concretizada.CLIC 

FINAL 

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

Endividamento. Essa, infelizmente, é 
uma realidade na vida de muitas pessoas. 
Em boa parte dos casos a “culpa” é da falta 
de planejamento fi nanceiro, mas impre-
vistos também fazem 
com que se perca o 
controle do que estava 
devidamente estrutu-
rado.

Um dos melhores 
caminhos para evitar 
que o problema se tor-
ne ainda maior é a re-
negociação. É evidente 
que ela, sozinha, não 
vai resolver absoluta-
mente nada, mas se for 
feita em conjunto com 
reestruturação fi nanceira e muito planeja-
mento a situação pode ser revertida com 
certa facilidade.

Em outros tempos renegociar dívidas 
era uma tarefa complexa, exigia tempo e 
paciência e, na maioria dos casos, só pode-
ria ser feita mediante atraso. Dessa forma 
você precisava fi car devendo, começar a 
sofrer com os juros e só então tentar um 
caminho para a solução.

A evolução tecnológica mudou radi-
calmente esse cenário, e a pandemia do 
novo coronavírus fez com que as soluções 
se tornassem mais efetivas e automatiza-
das, justamente para evitar proximidade 
e aglomerações. Hoje é possível revisar e 

EDUARDO FACIROLLI

Veio à luz, enfi m, o texto da proposta de emenda 
constitucional destinada a viabilizar a renovação do auxí-
lio emergencial durante a pandemia. A nova PEC, embora 
apresente dispositivos meritórios, ainda suscita mais dúvi-
das do que traz segurança ao processo.

O caminho correto para a necessária volta do bene-
fício seria estabelecer suas normas e valores durante a 
análise do projeto de Orçamento deste ano —vergonhosa-
mente ainda não aprovado pelo Congresso. Desse modo, a 
nova despesa fi caria adequada aos limites da capacidade 
do Tesouro Nacional, com cortes correspondentes de de-
sembolsos em outras áreas.

Em vez disso, prevaleceram o imediatismo político e 
a índole acomodatícia das forças que hoje dão as cartas 
no Legislativo, com o beneplácito do governo Jair Bolso-
naro. Dado o desinteresse em ajustes orçamentários reais 
e imediatos, achou-se um arranjo que os mantêm num 
plano um tanto abstrato.

A PEC permite que os pagamentos da nova versão 
do auxílio emergencial não estejam submetidos ao teto 
dos gastos federais nem à meta fi scal do ano —que já fi xa 
défi cit descomunal de R$ 247 bilhões, sem contar encar-
gos com juros.

Não se sabe quanto custará o benefício, qual será 
sua duração, quem o receberá. Tudo isso se defi nirá por 
medida provisória. De certo, pode-se afi rmar que a MP 
será aprovada com folga e que o programa resultará em 
aumento da já explosiva dívida pública.

Para o reequilíbrio futuro das fi nanças públicas, a 
providência mais palpável é a instituição de medidas au-
tomáticas de ajuste para quando as despesas obrigatórias 
(com Previdência e pessoal, principalmente) passarem de 
95% da despesa não fi nanceira total.

Ficou fora do texto a permissão para o corte de jorna-
das de trabalho e salários do funcionalismo, proposta do 
governo que o próprio relator da PEC havia considerado 
correta e constitucional. Tal providência permitiria redu-
ção efetiva e virtuosa de desembolsos.

A proposta prevê o fi m dos limites mínimos para os 
dispêndios em saúde e educação, mas o dispositivo já se 
encontra sob ataque político e suas chances de aprovação 
parecem remotas. Tampouco convém apostar na norma 
que determina o corte de subsídios tributários, em plano 
a ser apresentado pelo presidente da República.

Com outros artigos voltados à gestão pública, a PEC 
não deixaria de representar um avanço se aprovada ao 
menos parcialmente. Está longe, porém, de assegurar um 
manejo prudente do Orçamento, em tempos de calami-
dade ou não —ainda mais diante das mostras recentes do 
oportunismo eleitoreiro e irracional de Bolsonaro.

Editorial

De certo, só o auxílio

CORREU PERIGO
Mas também chamou a atenção o calorão 

que o youtuber passou em Cuiabá, embora 
a cidade nem estivesse em seus dias mais 
quentes. Gravando em um sábado à tarde, ele 
percorreu várias ruas do Centro a pé, suando 
em bicas e fi cando até vermelho de calor. Es-
tevam também correu certo risco. Afi nal ele 
fez fi lmagens no Beco do Candeeiro e no Mor-
ro da Luz, locais onde não é bom arriscar com 
equipamentos eletrônicos.

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 fi cará bem!

CANAL DE VIAGENS
O youtuber Lucas Estevam, do Canal Estevam 

Pelo Mundo, especializado em viagens, divulgou 
nesta semana um vídeo sobre Cuiabá. Visitando 
os principais pontos turísticos da cidade, Es-
tevam contou um pouco da história da Capital, 
passando pela Igreja de São Benedito, Catedral 
e Centro Geodésico, entre outros pontos. Houve 
ainda tempo para conferir a gastronomia em res-
taurantes como Choppão e Mahalo.

Crédito: Reprodução/Internauta

IMAGEM DO DIA

O caminho correto para a necessária 
volta do benefício seria estabelecer suas 
normas e valores durante a análise do 
projeto de Orçamento deste ano — ver-
gonhosamente ainda não aprovado pelo 
Congresso

“ “ Um bandido, 33 anos, foi detido no início da noite de terça (23) no estaciona-
mento do Fort Atacadista, em Cuiabá, enquanto tentava furtar uma caminho-
nete. O fato aconteceu por volta das 18h50. Policiais foram acionados e infor-
mados de que estava acontecendo uma tentativa de furto, e que o suspeito já 
havia sido detido por populares. Ao chegar ao local, eles encontraram o suspeito 
“preso” dentro do veículo. Foi ordenado que ele saísse, e dada voz de prisão. Ele 
ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. 
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Prefeitos cobram duplicação da
BR-163 e construção de viadutos
DA REPORTAGEM

Os prefeitos Rober-
to Dorner (Sinop), Ari Lafin 
(Sorriso), Miguel Vaz (Lucas 
do Rio Verde) e Leandro Fé-
lix (Nova Mutum) cobraram, 
em reunião no Ministério da 
Infraestrutura, a duplicação 
imediata da rodovia BR-163. 
Eles foram atendidos pelo 
secretário Nacional de Trans-
portes Terrestres, Marcelo 
Costa, que ouviu o pedido 
para que a rodovia seja dupli-
cada do Posto Gil a Sinop, um 
trecho de aproximadamente 
330 km, em pista simples e 
com alto índice de acidentes.

Ao secretário, Dorner 
pediu que a duplicação ini-
ciasse pelo perímetro urbano 
de Sinop, como estava pre-
visto inicialmente no projeto 
de concessão, ou que pelo 
menos tenha duas frentes 
de trabalho. A solicitação foi 
baseada no escoamento da 
produção agrícola das cida-
des de Sorriso, Lucas do Rio 
Verde e Nova Mutum, que es-
coam grande parte da produ-
ção aos portos do Pará, pas-
sando por Sinop.

Outro pedido feito por 
Dorner foi a construção de 
viadutos e travessias no pe-
rímetro urbano da BR-163. 
“Temos muito a fazer e muito 
a discutir sobre o assunto. Va-
mos mudar essa história. Ele 
[secretário] nos deu a oportu-

nidade de apresentar o plano 
de mobilidade e participar 
de todas as discussões para 
que possamos ter êxito nas 
reivindicações e conseguir o 
que estamos almejando para 
a rodovia”, ressaltou Dorner.

O gestor destacou tam-
bém que a reunião foi posi-
tiva e que cobrou medidas 
urgentes, mesmo que paliati-
vas, para reduzir os acidentes 
que estão acontecendo no 
perímetro da rodovia. “Va-
mos apresentar essa propos-
ta para que possamos ameni-
zar esses acidentes que vem 
acontecendo em nossa cida-
de, para que possam resolver 
para nós que estamos aqui 
chorando pelos nossos mu-
nícipes que perdem a vida 
na nossa cidade”, finalizou 
ele. Também participaram da 
reunião o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Klayton Gonçalves, as secre-
tárias de Governo e Projetos 
Estratégicos, Faira Strapa-
zzon, e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Ivete Mallmann, e o sena-
dor Wellington Fagundes.

À noite, Dorner se reu-
niu com o Ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, na qual reforçou o 
pedido da BR-163 e debateu 
outros assuntos de logísticas 
para Sinop. Já o prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin, participou 
nesta quarta (24) de audi-

NORTÃO. Dorner, Lafin, Vaz e Félix representaram principais cidades do Eixo Norte
Foto: AssessoriA

Prefeitos cobraram Ministério da infraestrutura para melhoras na BR 

Dr. Leonardo afirma que não há consenso entre deputados e senadores

Contrato com a empresa responsável já foi assinado

Deputado concorreu em chapa única 

Foto: DivulgAção

Foto: José roberto gonçAlves

Foto: MArcos lopes

DA REPORTAGEM

Líder da bancada fe-
deral de Mato Grosso, o de-
putado Dr. Leonardo (Soli-
dariedade) garante que os 
8 deputados federais e os 3 
senadores ainda não entra-
ram em um consenso quanto 
a qual modal, VLT ou BRT, é 
melhor para Cuiabá e Várzea 
Grande.

O posicionamento é em 
resposta a divergência entre 
os parlamentares José Me-
deiros (Podemos), que se co-
locou como coordenador dos 
assuntos sobre o VLT, e Neri 
Geller (Progressistas), que 
desmentiu o colega.

“Medeiros se colocou à 
disposição, na primeira reu-
nião após minha posse, em 
Brasília, quando o senador 
Jayme (Campos) se dispôs a 
coordenar as questões rela-
cionadas ao modal ferrovia. 
Medeiros está trazendo infor-
mações para o debate, mas 
não temos consenso ainda 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso vai reativar, nos pró-
ximos dias, 10 Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) no 
Hospital Regional de Sinop, 
destinadas a atender casos 
de Covid-19. O contrato com 
a empresa responsável já foi 
assinado e todos os trâmites 
devem ser finalizados em até 
10 dias.

O anúncio foi feito pelo 
governador Mauro Mendes, 
após reunião com o deputa-
do federal Juarez Costa, com 
o deputado estadual Dilmar 
Dal Bosco, com o secretário-
-chefe da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, além de vereadores 
e lideranças do município.

Dentre os 10 muni-
cípios com maior número 

de qual o modal que a ban-
cada quer manter”.

Na bancada, Medeiros e 
o também deputado federal 
Emanuelzinho são publica-

de casos de Covid-19 estão: 
Cuiabá (52.362), Rondonó-
polis (18.531), Várzea Grande 

QUAL MODELO

Líder afirma que bancada não
tem consenso sobre Vlt ou BRt

SINOP

10 Utis no HR serão reativados
para atender casos de covid-19

DA REPORTAGEM

Com chapa única, o de-
putado estadual Max Russi 
foi eleito presidente da As-
sembleia Legislativa na noi-
te da última terça. Ele teve 
20 votos favoráveis (maioria 
absoluta). Outros dois depu-
tados votaram em branco e 
um votou contra a chapa.

Questionado se pre-
tende dar continuidade à 
gestão de Eduardo Botelho, 
Russi confirmou por se tra-
tar de um modelo que está 
dando certo. “A forma como 
estamos gerindo a AL vamos 
continuar, com apoio dos de-
putados, porque hoje temos 
feito uma economia muito 
grande dos recursos”.

O deputado Silvio Fá-
vero (PSL), que é oposição 
ao governo e à atual mesa 
diretora, tentou montar uma 
nova chapa, mas não conse-
guiu obter o apoio dos cole-
gas.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) anulou a posse de 
Botelho a pedido do partido 
Rede Sustentabilidade, sob o 
argumento de que a recon-
dução dele ao cargo pela 3ª 
vez era inconstitucional. Na 
decisão, o ministro Alexan-

dre de Moraes frisa a incons-
titucionalidade da recondu-
ção sucessiva aos cargos da 
Mesa Diretora.

O magistrado ainda 
determinou a realização de 
nova eleição para a Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa, sem a participação 
dos parlamentares que com-
puseram a Mesa nos biênios 
2017/2018 e 2019/2020, nos 
mesmos cargos.

A Confederação Nacio-
nal das Carreiras e Atividades 
Típicas de Estado (Conacate) 
já tinha entrado com uma 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) no STF 
contra a reeleição dele, com 
a mesma alegação de que a 
reeleição das mesas direto-
ras é proibida na Câmara e 
no Senado e a mesma regra 
deve valer para as câmaras e 
assembleias legislativas nos 
estados e nos municípios.

A nova Mesa Direto-
ra tem: Max Russi na presi-
dência; Dilmar Dal Bosco na 
1ª vice-presidência; Wilson 
Santos, 2ª vice-presidência; 
Eduardo Botelho, 1ª secreta-
ria; Janaína Riva, 2ª secreta-
ria; Delegado Claudinei, 3ª 
secretaria; Allan Kardec, 4ª 
secretaria.

CHAPA ÚNICA

Russi: novo
presidente da al

mente contrários a decisão 
do governador Mauro Men-
des, que definiu a troca do 
VLT para o BRT. 

O petebista, filho do 

prefeito da Capital, Emanuel 
Pinheiro, chegou a propor a 
realização de plebiscito, que 
precisa ser aprovada pela As-
sembleia Legislativa.

ências com parlamentares 
da bancada mato-grossense 
para articular emendas que 

favoreçam o município. Ain-
da em Brasília, ele teve uma 
reunião na sede da Caixa 

Econômica Federal onde 
agradeceu ao presidente da 
instituição, que anunciou no 

início do ano a implantação 
de uma agência em Sorriso 
voltada ao agronegócio.

(15.491), Sinop (12.615), Sorri-
so (10.155), Tangará da Serra 
(9.854), Lucas do Rio Verde 

(9.207), Primavera do Leste 
(7.250), Cáceres (5.433) e Nova 
Mutum (5.013).
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Soja fica parada por até 3 dias
por problemas de escoamento
DA REPORTAGEM

Dificuldade logística 
na entrega da soja colhida 
em Mato Grosso preocupa 
produtores. Atrasos de até 
72 horas e filas de cami-
nhões à espera de descarre-
gar os grãos nas empresas 
compradoras provocam nos 
produtores temor de pre-
juízos financeiros na safra 
2020/2021.

Os entraves na entre-
ga da soja colhida têm sido 
mais frequentes nas regi-
ões Norte e Nordeste mato-
-grossense, especialmente 
em Alta Floresta e Canarana, 
segundo a Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja), 
que representa 7,2 mil pro-
dutores.

“A Aprosoja tem recebi-
do relatos e reclamações de 
produtores do Estado inteiro 
com relação a capacidade 
das empresas operaciona-
lizarem o recebimento do 
que contrataram”, afirma o 
presidente da entidade, Fer-
nando Cadore.

Segundo ele, os cami-

nhões carregados ficam por 
até 72 horas aguardando ser 
esvaziados. “Às vezes, faz 5 
dias de chuvas e, quando 
abre o tempo e dá condições 
de colheita, o produtor não 
consegue operacionalizar 
isso porque os caminhões 
não retornam dos arma-
zéns onde foram entregar 
essa soja”. Ele diz ainda que 
os produtores se moderni-
zaram e as empresas com-
pradoras e processadoras de 
soja mantém estrutura ope-
racional “de 30 anos atrás”.

“A Aprosoja pede que 
essas empresas busquem 
soluções, façam parcerias 
com armazéns que estão 
com fluxo melhor na cida-
de onde ocorre o problema 
para que o produtor não te-
nha prejuízo além do que já 
teve com atraso no plantio, 
atraso na colheita, concen-
tração da colheita e risco de 
não conseguir fazer a 2ª sa-
fra em tempo hábil e janela 
apropriada”.Cadore entende 
que as empresas comprado-
ras de soja devem adequar 
o horário de funcionamento 
e investir em mão de obra. 

Foto: Divulgação

Filas quilométricas impedem carretas de descarregar soja

ALTA FLORESTA E CANARANA. Carretas paradas por até 72 horas e filas à espera de descarregar grãos

“O produtor está tentando 
cumprir e honrar seus com-
promissos, para que não fi-
que no prejuízo por causa 
da ineficiência de terceiros”, 
conclui.

ATOLEIROS
Na semana passada, 

caminhoneiros relataram di-
ficuldades com o transporte 
de grãos em pontos de ato-
leiros em Mato Grosso – na 

BR-158 e MT-322 – e no Pará, 
no acesso ao porto de Miri-
tituba. Na última segunda 
(22), o tráfego de caminhões 
estava normal nesses locais, 
segundo representantes do 

DA REPORTAGEM

O Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab) foi um dos destaques 
da edição do Diário Oficial de 
Mato Grosso da última sexta. 
É que o Governo Estadual pu-
blicou o Decreto 828/2021, que 
faz algumas alterações na re-
dação da lei que regulamenta 
o Fethab. Uma delas é o acrés-
cimo do “Artigo 10-B”, que es-
clarece como as empresas 
compradoras de grãos (soja e 
milho) deverão calcular o va-
lor do tributo a ser recolhido, 
nos casos em que houver des-
contos de peso por excesso de 
umidade e/ou impurezas.

O documento deixa cla-
ro que o valor deverá ser cal-
culado sobre o peso dos grãos 
após a classificação e não 
sobre o peso bruto da carga. 
Esta definição já havia sido 
publicada em agosto do ano 
passado, quando o Governa-
dor Mauro Mendes sancionou 
mudanças na Lei do Fethab, 
atendendo a uma antiga de-
manda dos agricultores. Po-
rém, segundo a Aprosoja-MT, 
algumas empresas não esta-
vam aplicando na prática as 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgou no 
seu Boletim Semanal a pri-
meira estimativa do custo de 
produção do milho de alta 
tecnologia da safra 2021/22 
em Mato Grosso.

Conforme os dados 
analisados, foi visto que a 
sustentação da moeda nor-
te-americana em altos pa-
tamares e a comercialização 
avançada de insumos pelo 
produtor em relação aos úl-
timos anos impulsionaram a 
elevação dos fertilizantes e 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Senado aprovou a 
prorrogação da dedução do 
imposto sobre a renda dos 
valores correspondentes a 
pagamentos feitos a fundos 
de assistência a pessoas com 
deficiência e a pacientes de 
câncer. O projeto cita o Pro-
grama Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (Pronon) 
e o Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
(Pronas/PCD), como referên-
cia para essas deduções. O 
Projeto de Lei nº 5.307 vai à 
Câmara.

Os dois programas in-
cluem prestação de serviços 
médico-assistenciais, de for-
mação, treinamento e aper-
feiçoamento de recursos 
humanos e de realização de 
pesquisas clínicas, epidemio-
lógicas e experimentais. O 

projeto é da senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), com rela-
toria de Zenaide Maia (Pros-
-RN).

Com a aprovação, as re-
feridas deduções ficam pror-
rogadas até 2025 para o caso 
de doações e patrocínios di-
retamente efetuados em prol 
de ações e serviços ligados 
aos programas. No caso das 
pessoas jurídicas, a dedução 
poderá ser feita até o ano-
-calendário de 2026.

“A obrigatoriedade de 
avaliação periódica de polí-
ticas públicas efetivadas via 
renúncia tributária, com o 
estabelecimento de prazos 
para usufruto de benefícios 
fiscais, foi reforçada pelas 
últimas leis de diretrizes or-
çamentárias. Trata-se de prá-
tica salutar e que permite 
verificar a efetividade e custo 
das medidas ao longo de sua 
vigência”, afirmou a relatora 
em seu parecer.Governo esclarece como empresas devem proceder na hora de recolher tributo 

Primeira estimativa da saca 2021/22 

Dedução é para programas voltado a pessoas com
deficiência ou câncer 

FETHAB

Decreto diz que cálculo deve ser feito após 
descontos na classificação dos grãos

CAUSA E CONSEQUÊNCIA

Imea lança 1ª estimativa do
Custo de Produção da saca

IMPOSTO DE RENDA

Senado prorroga dedução 
para doações a programas 
de saúde

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

corretivos (8,89%), semente 
de alta tecnologia (6,50%), e 
defensivos (4,85%).

Somado a estes fato-
res, o Instituto afirma que 
o custo com arrendamen-
to também apresentou alta 
expressiva, justificado pela 
valorização da saca de soja, 
uma vez que a oleaginosa é 
a principal forma de paga-
mento por parte do produ-
tor arrendatário. Com isso, o 
custeio do milho se elevou 
12,05% ante à safra 2020/21.

Por fim, levando em 
conta todos os fatores ci-
tados, para que o produtor 

setor. Abiove diz desconhe-
cer problemas de carrega-
mento ou descarregamento 
de soja no Estado. Esclarece 
que não há mais filas para 
acesso da ETC do Tapajós.

“alterações”, prejudicando os 
produtores.

“A solução anterior não 
se mostrou eficiente o bas-
tante para resolver todas as 

divergências fiscais, pois fal-
tava ainda regulamentar a 
forma de escrituração dos 
descontos de qualidade nas 
notas fiscais. 

O decreto atual fecha 
todas as pontas que estavam 
soltas”, explicou o presidente 
da Aprosoja-MT, Fernando Ca-
dore.

mato-grossense consiga co-
brir o seu custo operacional, 
o Instituto estima que é ne-

cessário que negocie o cere-
al a um preço médio de R$ 
22,43/sc.
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CONFIANÇA MADEIRAS – CNPJ n° 32.683.147/0001-10, tor-
na público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), a alteração de Razão 
Social da Licença Operação nº 320809/2019 com atividade: 
Serraria com desdobramento de madeira, empreendimento lo-
calizado na Avenida Bruno Martini, SN, Lote 132-A, Chácara 20, 
KM 06, Condomínio São Lucas, município de Sinop/MT.

CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ: 
20.962.326/0006-11, INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.608.649-7 
localizada na ESTRADA ELIAZIB, KM 3.2, SN, ZONA RURAL, 
CEP: 78.880-000, VERA-MT. Torna publico que requereu a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – SEMA a LICEN-
ÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO – LAC, para atividade de 
ARMAZÉNS GERAIS. Não EIA/RIMA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CPF nº 383.567.751-91, torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para atividade de “Condomínio Vertical 
Plurifamiliar (apartamentos) e Condomínio Vertical Comercial 
(escritórios)” localizado na Avenida Brasília, Quadra V, Lote 40, 
Bairro Cidade Nova, neste município. Não foi determinado estu-
do de impacto ambiental.

AGROVENCI - Comércio, Importação, Exportação e Agropecu-
ária Ltda, CNPJ nº 05.197.599/0008-95, torna público que re-
quereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lucas 
do Rio Verde - MT, a Renovação e Alteração de Razão Social da 
Licença de Operação - LO para atividade “Comércio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do 
Solo” localizado na Av. da Produção, nº 2.770-W, Bairro Parque 
das Emas, neste município. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA, inscrito no CNPJ n° 
39.790.477/0001-53, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para Atividade odontológicas. Localizada na 
Rua Panambi, n° 329, São Matheus, Município de Sorriso/MT. 
Não foi determinado o EIA-RIMA.

TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO – EIRELI – EPP

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA, a renovação da Licença de Operação, 
referente à extração de Areia e cascalho, no local denominado 
Condomínio Jacaré, Zona Rural, Município de Sinop, Estado de 
Mato Grosso.

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

MADEIREIRA ISIDORIO LTDA - ME, CNPJ 03.414.821/0001-
62, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividade de Comércio varejista de madeira 
e artefatos, localizada na Rua Horacio Lafer, N 943, Industrial 
Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

J.C. BEE COMERCIAL – EPP- ABASTECEDORA SÃO PAU-
LO , CNPJ:01.851.641/0001-67,LOCALIZADA NA AVENIDA 
DOS MIGRANTES, N°818, BAIRRO:CENTRO, MUNICIPIO 
DE NOVA GUARITA/MT, VEM TORNAR PÚBLICO QUE RE-
QUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – 
LO N°314376/2017.

MARCHIORE & PAGLIA LTDA - EPP, CNPJ 17.805.928/0001-
46, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Renovação da Licença de Operação (LO) para atividade de 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores / Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores  / Serviços de alinhamento e balancea-
mento de veículos automotores / Serviços de instalação, manu-
tenção e reparação de acessórios para veículos automotores / 
Comércio varejista de lubrificantes, localizada na Rua Genésio 
Roberto Baggio, N 1622, Centro, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, 
portador do CNPJ 37.527.173/0007-68, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, a OUTORGA de direito de uso dos recursos hídricos para 
a Central Geradora Hidrelétrica – Nova Fronteira, com potência 
instalada de 0,3 MW, situada na zona rural do município de Itaú-
ba – MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. I9 
Engenharia e Gestão Ambiental (66) 99632-6668.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Presen-
cial - SRP 002/2021, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZA-
DAS EM FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS. ONDE LÊ-SE 09h00min (horário de Brasília), ficando ALTERADO para 
às 09h00min (HORÁRIO LOCAL) do dia 01 de Março de 2021. Peixoto de 
Azevedo 24 de Fevereiro de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 055 de 14 de Janeiro de 2021, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Adminis-
tração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 
8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições es-
tabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM 
TST (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DO 
MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA”. Que será realizado às 
13h30min do dia 15 de Março de 2021, na sala de Licitações, no Paço Muni-
cipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Pei-
xoto de Azevedo, 25 de Fevereiro de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 008/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 009/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
08h00min (Horário Local), do dia 09 de fevereiro 
de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0008/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 
009/2021, do tipo Menor Preço Por ITEM, para 
FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, 
MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS E 
REPAROS DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADOS UTILIZADOS PELAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. O 
edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 horas. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(66) 3583-3100.  
 

Vera – MT, 23 de fevereiro de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

Campo Novo do Parecis-MT, 24 de fevereiro de 2021.

Recebimento das propostas: a partir do dia 25 de fevereiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 12 de março de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 12 de março de 2021, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 12 de 
março de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as secretariais municipais. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 015/2021

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

ITEM TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM VALOR 

10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
MECÂNICAS PARA 
MÁQUINAS DA LINHA CASE, 
BASEANDO-SE SEMPRE NAS 
TABELAS DE PREÇOS DE 
PELAS, FORNECIDAS PELAS 
MONTADORAS ATRAVÉS DO 
SISTEMA TRAZ VALOR E 
SIMILAR. 

1,00 46% R$ 250.000,00 

11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
DESGASTE PARA MÁQUINAS 
DA LINHA CASE, BASEANDO-
SE SEMPRE NAS TABELAS 
DE PREÇOS DE PELAS, 
FORNECIDAS PELAS 
MONTADORAS ATRAVÉS DO 
SISTEMA TRAZ VALOR E 
SIMILAR.

 

1,00 45% R$ 150.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
 AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE –
 
MT, torna público para conhecimento dos i nteressados, que aderiu 

a Ata de Registro de Preços n.° 108/2020, oriunda do Pregão Presencial n.° 108/2020, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Pontes de Lacerda -

 
MT, visando a “Aquisição de Peças Mecânicas, Elétricas, 

Eletrônica, Acessório, Hidráulico e Desgaste para dar Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos”, de acordo com a legislação específica vigente.

 
CONTRATADA: empresa 

TRATORNORTE COMÉRCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob n.° 33.954.743/0001-50, situada na Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, n.° 1710, Quadra 07, 
Lote 13 (Fundos), Bairro Pirineu, no município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.125-340, neste ato 
representada por seu sócio/administrador MAX LENNON DA SILVA BORGES, inscrito no CPF sob n° 
019.106.831-40. VALOR: O valor global da referida adesão atinge o montante de R$ 400.000,00 (Quatrocentos 
Mil Reais), sendo que foi aderido o seguinte item: 

Ipiranga do Norte-MT, 24 de Fevereiro de 2021.
 

Orlei José Grasselli
 

Prefeito Municipal
 

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021

Marcelândia/MT, 23 de fevereiro de 2021.

O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 

Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que, após a 

análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 

conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, 

Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO nº 002/2021, a favor da contratação da empresa SHOPPING 

VARIEDADES EIRELI, cadastrada no CNPJ/MF nº 02.623.202/0001-15, 

objetivando a Aquisição de material escolar para atender os alunos das 

escolas e creches municipais de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Marcelândia/MT, perfazendo o valor total de 

R$ 9.411,50 (nove mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Celso Luiz Padovani

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 09/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 11 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E GESTÃO, VISANDO A 
CELERIDADE NOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO 
A ORGÃOS CONCEDENTES NA CAPITAL DO ESTADO – CUIABÁ/MT, EM 
BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ -MT”. Maiores informações 
através do Edital nº. 021/2021, 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, 24 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 010/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 12 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO E 
RECAPAGEM DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA 
MUNICIPAL DE MATUPÁ”. Maiores informações através do Edital nº. 
022/2021, 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, 24 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

Apesar da dificulda-
de, a confiança no ves-
tiário segue em alta. Na 
esperança de conquistar 
o Brasileirão, o Inter se-
gue a rotina de trabalhos 
no Centro de Treinamen-
tos do Parque Gigante. A 
missão é simples: vencer 
o Corinthians e torcer por 
um tropeço do Flamengo 
diante do São Paulo. 

Somente esta combi-
nação de resultados dará 
o tetracampeonato brasi-
leiro ao Colorado.

O técnico Abel Braga 
promoverá duas altera-
ções em relação à escala-
ção que começou no últi-
mo final de semana. 

Expulso no Maracanã, 
Rodinei dá lugar a Heitor. 
A outra troca será na zaga. 
Após cumprir suspensão, 
Víctor Cuesta volta ao time 
para formar dupla com Lu-
cas Ribeiro.

Yuri Alberto, apesar 

de não balançar as redes 
há mais de um mês, se-
gue como o homem mais 
adiantado. 

O atacante é o arti-
lheiro da “era Abel Braga”, 
com nove gols e balançou 
as redes pela última vez 
três vezes na goleada por 
5 a 1 sobre o São Paulo, em 
20 de janeiro.

O provável time tem: 
Marcelo Lomba; Heitor, 
Lucas Ribeiro, Cuesta e 
Moisés; Rodrigo Dourado, 
Edenilson, Patrick, Praxe-
des e Caio Vidal; Yuri Al-
berto. Toda esta 38ª e últi-
ma rodada do Brasileirão 
será disputada hoje (25), 
às 20h30. 

O Inter tem 69 pon-
tos, dois a menos que o 
Flamengo. 

Se o Flamengo no 
máximo empatar e o Colo-
rado vencer, empatam em 
72 pontos, mas os gaúchos 
ainda teriam vantagem no 
saldo de gols (26 a 21) para 
levantar a taça.

Proibida soltura de predadores 
de piranhas no Lago do Manso
DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente (Sema) proi-
biu a soltura de peixes pre-
dadores de piranhas no Lago 
do Manso, em Chapada dos 
Guimarães sem autorização. 
Na semana passada, donos 
de imóveis na região anun-
ciaram uma campanha por 
contra própria para comprar 
predadores da espécie para 
evitar ataques de piranha na 
região.

Nesta semana, a Coor-
denação do Grupo Salve o 
Mando das Piranhas solicitou 
emergencialmente e os de-
putados Elizeu Nascimento 
e Janaína Riva enviaram um 
ofício à secretaria requeren-
do cópia do resultado do es-
tudo feito em 2011, quando 
ocorreram os primeiros ata-
ques de piranhas no Lago do 
Manso.

O deputado Elizeu so-
licitou ainda que a Sema es-
clareça o motivo de não au-
torizar a soltura do peixe da 
espécie Tucunaré para con-
trole das piranhas. Conforme 
o documento, a secretaria 
tem 7 dias para responder 
aos questionamentos.

Uma reunião foi reali-
zada pela Coordenação do 
Grupo Salve o Manso das Pi-
ranhas, para discutir as ações 
com a Sema, Secretaria de 
Turismo, e representantes 
do governo. Em nota, a Sema 
disse que a proibição segue 
o decreto 337/2019, que dis-
ciplina o procedimento de li-
cenciamento ambiental para 
cultivo de espécies de peixes.

“A secretaria esclarece 

que o lago do Manso, por ser 
um ambiente de ecossiste-
ma lêntico, nos quais a água 
apresenta pouco ou nenhum 
fluxo, é propício ao desenvol-
vimento de peixes como a 
piranha. Estes peixes normal-
mente são atraídos por sons 
de frutas e sementes que 
caem de árvores e batem na 
água. Eventualmente, pode-
rão haver ataques a pessoas 
ou animais e, para que isso 
ocorra a piranha precisa de 
um chamariz”, explica.

Ainda segunda a secre-
taria, a população deve evi-
tar jogar comida e entrar na 
água com qualquer lesão não 
cicatrizada no corpo para que 
os peixes não sejam atraídos. 
“Outra recomendação, é rea-
lizar o cercamento de quios-
ques que ficam dentro da 
água com sombrites ou ou-
tro tipo de tela que permita a 
passagem da água e impeça 
o trânsito de qualquer tipo 
de peixe”, explica. De acordo 
com a secretaria, o interessa-
do em soltar predadores na 
região deve protocolar a soli-
citação prévia de peixamen-
to junto à Coordenadoria de 
Fauna e Recursos Pesqueiros 
da Sema com três meses de 
antecedência. O processo de 
soltura deve ser acompanha-
do por um responsável técni-
co acompanhado de ART.

COTA PARA
PREDADORES
Os recentes ataques de 

piranhas no Lago do Manso, 
foi o que motivos os morado-
res e proprietários de casas 
de campo na região a faze-
rem uma campanha para 

Foto: Christiano antonuCCi

Lago do Manso se tornou um dos principais pontos turísticos de MT

SEM AUTORIZAÇÃO. Donos de imóveis na região anunciaram campanha por contra própria para comprar predadores

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Um novo espaço de la-
zer, numa área de 5,7 mil m² 
com infraestrutura moder-
na que irá oferecer espaços 
para atividade física, diver-
são e qualidade de vida para 
toda a família. Assim será a 
nova praça do bairro Bela 
Vista, em Primavera do Les-
te. O anúncio da construção 
foi feito nesta semana pelo 
prefeito Leonardo Bortolin 
(MDB), que confirmou ainda 
a revitalização do Ecoponto, 
no mesmo local. O projeto, 
com o orçamento inicial de 
R$ 526,6 mil, prevê a insta-
lação de playground para as 
crianças e de uma Acade-
mia da Terceira Idade, com 
equipamentos desenvolvi-
dos para atividades leves e 
de baixo impacto, que alon-
gam e fortalecem a muscu-
latura. Assim, os idosos serão 
incentivados a praticar exer-
cícios físicos e abandonar o 
sedentarismo. Além disso, a 

DA REPORTAGEM

Além da chance de o 
Flamengo conquistar o títu-
lo do Brasileiro, o confronto 
com o São Paulo, nesta quinta 
(25), no Morumbi, tem diver-
sos temperos especiais, en-
tre eles o duelo Daniel Alves 
x Gerson. Uma disputa que 
promete ser intensa por cada 
lance para saber quem será o 
dono do meio de campo.

Nos três confrontos en-
tre os clubes em novembro, 
todos vencidos pelo Tricolor, 
Gerson e Daniel Alves fizeram 

Área é de 5,7 mil m², com Academia daTerceira Idade,
playgroung e arborização 

PRIMAVERA DO LESTE

Anunciada construção de uma nova 
praça e revitalização de Ecoponto

GANHAR E TORCER

Agora vice, Inter precisa 
vencer e torcer por
tropeço do Flamengo

SÃO PAULO X FLAMENGO

Intensidade, qualidade e respeito: 
Gerson e Dani Alves reeditam duelo

Foto: Diego eiFler

uma disputa dura, com joga-
das ríspidas, discussão, mas, 
acima de tudo, muita quali-
dade técnica e respeito.

Após o São Paulo elimi-
nar o Flamengo na Copa do 
Brasil, Daniel Alves fez um 
post em seu perfil em uma 
rede social e enalteceu o due-
lo. Os dois jogadores troca-
ram mensagens privadas em 
que Dani encheu Gerson de 
elogios e os dois mostraram 
satisfação com o alto nível da 
disputa.

Nos três jogos Fla x São 
Paulo, Gerson levou dois ama-

calçada no entorno da pra-
ça terá 2,5 metros de largura 
que irá permitir à população 
a prática de caminhadas ao 
ar livre. O projeto também 
prevê paisagismo com di-
ferentes espécies de árvo-
res como flamboyant, oiti e 
os três tipos de ipê-branco, 
amarelo e roxo, para garan-
tir o colorido durante a pri-
mavera. O prazo previsto 
para a entrega da obra da 
praça do bairro Bela Vista é 
de 150 dias.  Outro destaque 
anunciado pelo prefeito é o 
início da obra de revitaliza-
ção do Ecoponto do mesmo 
bairro, com orçamento de 
R$ 65 mil e conclusão pre-
vista para 60 dias. O proje-
to será pago, inicialmente, 
com recursos do município, 
porém, 100% do valor inves-
tido será reembolsado pelo 
Fundo do Meio Ambiente 
da Promotoria de Justiça de 
Primavera do Leste, confor-
me estabelecido em Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC).

relos. Um por discussão com 
Daniel - que também foi ad-
vertido -, e outro por falta 
dura no camisa 10 tricolor. Na 
vitória tricolor por 4 a 1, pelo 
Brasileiro, Daniel fez um pê-
nalti no volante rubro-negro. 
Pedro desperdiçou a cobran-
ça. A marcante disputa en-
tre os jogadores foi além dos 
confrontos Flamengo x São 
Paulo. Na vitória rubro-negra 
sobre o Bahia, em que Ger-
son acusou Ramírez de injú-
ria racial, o então técnico da 
equipe baiana, Mano Mene-
zes teve o áudio captado na 

beira do campo após toda a 
discussão em campo. Ele dis-
se: “Com o Daniel Alves, que 
engoliu ele, ele não discutiu. 
Tem que tomar bico do Daniel 
mesmo, que é mais malandro 
que tu. Ele quer mandar em 
todo mundo... Quer mandar 
no jogo”, reclamou Mano.

Flamengo e São Paulo 
se enfrentam hoje, no Mo-
rumbi, na última rodada do 
Brasileiro. Líder com dois 
pontos de vantagem sobre o 
Internacional, a equipe rubro-
-negra será campeã se vencer 
a partida.

comprar os predadores da 
espécie. A alegação é de que 
existe uma superpopulação 
de piranhas e que Furnas não 
fez o repovoamento corre-
to dos peixes no Rio Manso, 
após a construção da hidrelé-
trica no local há cerca de 20 
anos. Ao G1 Furnas informou 
que faz o monitoramento 

desde o ano 2000 e que em 
todo esse período os estudos 
não indicaram necessidade 
de repovoamento. “Ações de 
repovoamento devem ser 
avaliadas e autorizadas por 
órgãos ambientais compe-
tentes, pois podem ocasionar 
impactos como empobreci-
mento genético das popula-

ções, veiculação de doenças 
(vírus, bactérias, parasitas) 
e alterações na estrutura da 
comunidade íctica, além de 
existir o risco de introdução 
de espécies exóticas da ba-
cia”, diz trecho da nota.

A campanha é mobiliza-
da pelo advogado Ricardo Ar-
ruda, que já arrecadou mais 

de R$ 60 mil para a compra 
de predadores. Ele disse que 
protocolou ofícios na Sema, 
no Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais (Ibama) e na As-
sembleia Legislativa pedindo 
a fiscalização no lago e apu-
ração de indícios de danos 
ambientais.
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