
DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

PRÊMIOS ATRATIVOS

Soja convencional: área deve
aumentar na safra 21/22

Os produtores rurais de Mato Grosso começam a se preparar 
para a safra 2021/2022 e o interesse pelo plantio da soja convencio-
nal deve crescer no estado. O Imea estima que a produção total de 
soja seja de 35,7 milhões de toneladas em uma área de 10,3 milhões 
de hectares. Desta área, 5% deve ser de variedades convencionais.
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

Diante do avanço da agricultura, pecuária e silvicultura, as vegetações 
nativas de alguns estados sofreram perdas signifi cativas de 2000 a 2018. 
O Pará lidera, seguido de Mato Grosso (redução de 93.906 km²). O maior 
avanço da área agrícola em MT está na região de Sinop. Página - 7

ENTRE 2000 E 2018

Mato Grosso teve a 2ª maior
redução de vegetação nativa

ARI LAFIN
ANUNCIA MAIS 
CINCO LEITOS
NA UPA
O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafi n, informou em reu-
nião do Comitê de Enfren-
tamento à Covid-19 que 
dentro de 20 dias serão 
abertos cinco novos leitos 
de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na UPA 
Sara Akemi Ichicava. Para 
a instalação e manuten-
ção, a Câmara anunciou a 
devolução de R$ 500 mil.
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VERA

A Secretaria de Educação de Vera inaugurou, nas Escolas Municipais Aloízio 
Jacob Webler e Nilza de Oliveira Pipino, laboratórios de informática, cujo inves-
timento é de aproximadamente R$ 166 mil. Neste primeiro momento em que as 
aulas ainda estão no modo não-presencial, são os professores quem utilizarão 
os laboratórios.                 Página  7

ASSESSORIA

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
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Manhã Tarde Noite

Máx 32 | Mín 22
QUINTA-FEIRA

CÂMARA
DEVOLVE R$
400 MIL À
PREFEITURA

UNIÃO PEGA O
CORITIBA EM
BUSCA DE 
INÉDITO AVANÇO

CUSTO DE
PRODUÇÃO
ULTRAPASSA
R$ 12 MIL/HA

MAX RUSSI
REFORÇA
ESFORÇO POR
ECONOMIA

SINOP EM RONDONÓPOLIS ALGODÃO PARCERIA
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O confronto, caso se materialize, é péssimo 
para o País. Já conhecemos a capacidade de 
ambos

  

Em 2018, quando parte do Brasil co-
memorava a vitória do Presidente Bolso-
naro sobre o Haddad, não se previa que, 
em tão curto tempo, o PT voltaria forta-
lecido ao jogo político. Pois voltou. Com 
o falso discurso que o Lula é inocente, 
quer inverter a posição da última eleição. 
Se na época o Bolsonaro era o único que 
podia derrotar o PT, agora - garantem –
só o Lula pode vencer o Bolsonaro. A es-
tratégia é a mesma: o voto anti petista 
derrotou o Haddad e o voto anti Bolso-
naro elegerá o Lula.

Corremos o sério risco de voltar à 
esquerda sem termos conhecido um 
governo genuinamente de direita. Sim, 
porque o Presidente Bolsonaro que ti-
nha nas mãos a oportunidade de mos-
trar que o liberalismo poderia ser uma 
solução para o Brasil jogou-a no lixo e 
está dando ao PT a chance de sonhar, de 
novo, com a cadeira presidencial.

Segundo alguns palpiteiros de Brasí-
lia, o Presidente sempre quis o PT como 
adversário em 2022, mas, suponho, nun-
ca pensou que pudesse ter o próprio 
Lula como adversário, detalhe que altera 
todo o processo político.

Mesmo com o Lula ressuscitado, os 
bolsonaristas estão convencidos de que 
somente os seguidores mais radicais 
continuariam fi éis ao PT e que é muito 
difícil conseguir ampliar o número dos 
seus eleitores, além dos 30% tradicionais.

Os lulistas não pensam assim. Estes 
acreditam que, com a liberação do ex-
-presidente para candidatar-se, haverá 
uma grande adesão de pessoas que se 
desiludiram com o Bolsonaro e que es-
tão procurando uma alternativa. Há uma 
verdade incontestável: se a disputa Lula/
Bolsonaro ocorrer, surgirá uma enormi-

dade de fatos e de fakes para “enrique-
cer” os discursos de ambos, com poten-
cial de transformar a campanha em uma 
verdadeira briga de rua.

Os bolsonaristas acusarão o Lula de 
ser um criminoso condenado e que a 
anulação da pena não representa uma 
aceitação da inocência, o que é verdade. 
De outro lado, os petistas colocarão sobre 
os ombros do Bolsonaro as milhares de 
mortes evitáveis que ocorreram porque o 
Presidente, pensando na reeleição, recu-
sou-se a salvar.

O confronto, caso se materialize, é pés-
simo para o País. Já conhecemos a ca-
pacidade de ambos: um, pela omissão e 
busca de benefícios próprios, mergulhou 
o Brasil na corrupção. Por causa dela qua-
se morreu politicamente, mas ressuscitou 
e assombra os vivos. O outro, só agora, 
quando passamos de 2.000 mortes por 
dia, resolveu dar algum sinal de apoio à 
vacinação contra a Covid.

Triste sina a nossa, mais uma vez, se as 
coisas realmente se polarizarem entre o 
PT e o atual presidente, iremos às urnas 
em 2022 não para eleger um candidato 
que represente a esperança do povo, mas 
para nos defendermos do outro.

Em 2018 nos unimos para defenestrar 
o PT, no ano que vem, pode ser que vo-
temos para nos livrarmos do Bolsonaro. E 
o que é pior: o “Cavaleiro do Apocalipse” 
que deveria fi car preso por mil anos, para 
o regalo de seus inimigos, livrou-se das 
grades e apresenta-se como o “Salvador” 
dos oprimidos. Enquanto isso o “Messias” 
que segundo a Bíblia, traz a vida, ignoran-
do o perigo do vírus, ajuda a espalhar a 
morte.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

Bolsonaro e Lula

E se não vender?
seguramente já teria feito falta.

Celulares e tantos outros disposi-
tivos, independentemente do tem-
po de uso, podem, sim, servir para 
alguém. Eu sempre penso se devo 

vender ou passar para 
alguém que precise. 
No caso do celular, pela 
frequência que eu troco 
e pelo valor dos apare-
lhos, penso na venda 
uma forma de pagar 
parte do investimento 

no novo. Se, por ventura, acontecer 
de não vender, eu reavalio o preço, 
mudo o parcelamento ou, se for o 
caso, passo de presente para alguém 
que precise. O importante, do meu 
ponto de vista, é não deixar sem uso 
algo que, de uma forma ou de outra, 
possa ser útil para alguém. Se render, 
melhor ainda!

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

Qualquer dispositivo ou equipamento que você queira vender 
pode ter, sim, alguém interessado. É importante ser consciente 
no que diz respeito ao preço, anunciar de forma que consiga che-
gar ao possível interessado e, em alguns casos, ter um pouco de 
paciência. Até hoje tudo que eu anunciei consegui vender. Se não 
conseguir fazer sozinho, peça ajuda, mas se livre das desculpas e 
faça acontecer.

CLIC 
FINAL 

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

Trocar de dispositivo eletrônico, 
para mim, tem algo além da compra 
em si: a destinação do equipamento 
antigo. Não entendo muito bem a ca-
beça de pessoas que fazem esse tipo 
de troca e “engave-
tam” o item substi-
tuído, deixando-o 
parado sendo que, 
para alguém, o mes-
mo pode ser útil.

Esse comporta-
mento de deixar um 
dispositivo parado tende a ser “esco-
rado” por alguma desculpa. Conheço 
uma pessoa, por exemplo, que seus 
dois últimos celulares estão jogados 
no fundo de uma gaveta, condena-
dos à inutilidade. A justifi cativa, que 
acredito que só convença a própria 
pessoa, é de que precisa verifi car os 
arquivos que fi caram ali para ver se 
não existe nada importante, antes de 
fazer uma possível venda para tercei-
ros, e que não tem tido tempo para 
isso.

Partindo do pressuposto que essa 
pessoa troca de celular a cada um ou 
dois anos, ter dois seus dois últimos 
aparelhos parados signifi ca que, se-
gundo sua justifi cativa, nos últimos 
dois, três anos, não teve tempo de 
olhar se algo deixou de ser transferi-
do para o novo dispositivo. E, cá entre 
nós, se algo importante estivesse ali, 

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Recém-nomeada para o cargo de coorde-
nadora de materiais didáticos do Ministério da 
Educação, Sandra Ramos é adepta do Escola sem 
Partido, movimento de íntima associação com o 
bolsonarismo.

A escolha se insere numa teia de disputas 
internas no MEC, em vitória da ala ideológica da 
pasta, liderada pelo secretário de Alfabetização, 
Carlos Nadalim —que operou alterações no edital 
do Programa Nacional do Livro Didático, incluin-
do a retirada de menção à agenda da não violên-
cia contra a mulher.

Ramos é pedagoga, professora da Universi-
dade Federal do Piauí, conservadora e colabora-
dora do Escola sem Partido. O movimento, como 
é sabido, dedica-se a combater o que considera 
doutrinação esquerdista em salas de aula.

Entre os temas já defendidos pela nova coor-
denadora destacam-se a exclusão da base curri-
cular de referências às culturas africana e indíge-
na, bem como às violações de direitos humanos 
ocorridas na ditadura militar (1964-1985).

A preocupação com o proselitismo ideoló-
gico de professores em todos os níveis de ensi-
no é legítima, sejam quais forem as preferências 
manifestadas. No entanto combater tais excessos 
por meio de vetos a determinados temas e até 
palavras constitui distorção pior.

Entre as principais questões em debate está 
a suposta “ideologia de gênero”. O termo, nada 
explicativo, nasceu de embates a respeito da 
igualdade de gênero e de pessoas LGBTs no âm-
bito internacional, embora a expressão não faça 
parte do léxico de educadores e especialistas no 
tema. Em abril do ano passado, o Supremo Tribu-
nal Federal derrubou, de forma unânime, uma lei 
do município de Novo Gama (GO) que vetava a 
discussão de gênero em escolas.

Projetos dessa natureza proliferam no país. 
Levantamento do Movimento Educação Demo-
crática, de agosto de 2019, registrou 121 propostas 
municipais e estaduais vinculadas ao Escola sem 
Partido.

Será enorme retrocesso se tal ofensiva con-
taminar as diretrizes pedagógicas defi nidas pelo 
MEC. A única maneira virtuosa de combater dou-
trinações é elevar a qualidade da educação e ze-
lar pela pluralidade dos conteúdos oferecidos.

Editorial

MEC com ideologia

“GATOS EM MT”

A Energisa classifi cou como “atitude irres-
ponsável” o vídeo do deputado estadual Fais-
sal Calil em que ele incentiva a população a 
“fazer gatos”. No vídeo, o deputado acusa a 
concessionária de fraudar os balanços fi nan-
ceiros para justifi car o aumento do valor da 
energia no Estado. A concessionária afi rmou 
que a acusação é infundada. “Estimular o fur-
to de energia, conhecido popularmente como 
‘gato’, é uma atitude irresponsável, principal-
mente quando associada a acusações infun-
dadas sobre a conduta da empresa, que tem 
suas demonstrações fi nanceiras regularmen-
te aprovadas por consultorias especializadas 
independentes e publicadas conforme legis-
lação vigente”, disse a empresa em uma nota.

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!

DE OLHO EM 2022

A nomeação do sindicalista Oscarlino Alves 
para comandar o Turismo é mais um aceno do 
prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) aos servidores. 
Ao colocar Alves no staff, Emanuel tenta mos-
trar-se diferente de seu antípoda, Mauro Mendes 
(DEM), com quem parece demonstrar interesse 
de enfrentar em 2022. Durante a campanha pela 
reeleição, Emanuel já havia trazido os sindicatos 
dos servidores públicos para seu lado.

Crédito: TV Centro América

IMAGEM DO DIA

Será enorme retrocesso se tal ofensiva con-
taminar as diretrizes pedagógicas defi nidas pelo 
MEC“ “ Em Rondonópolis a campanha de vacinação foi suspensa depois que as do-

ses acabaram. Idosos madrugaram na fi la e se indignaram com o descaso nos 
postos de saúde. A Secretaria de Saúde informou que a vacinação para esse 
público será retomada assim que chegarem mais doses da vacina. O departa-
mento de saúde coletiva explicou que na última remessa vieram 1,9 mil doses 
da Coronavac para vacinar idosos com ou mais de 80 anos que ainda não ti-
nham tomado a primeira ou a segunda dose e as pessoas com mais de 75 anos.
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Diário do Estado de Mato Grosso

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diretor-Geral
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação
José Roberto Gonçalves

Editor de Política
Clemerson Mendes

Diagramação e Artes
Thiago Slovinski

Estado de Mato Grosso,  quinta-feira, 18 de março de 2021 02 | OPINIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

EXPEDIENTE
SINOP 
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

CUIABÁ
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000
 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 18 de março de 2021 03 - Política | www.diariodoestadomt.com.br

Ari Lafin anuncia cinco leitos
próprios de Uti covid-19 na UPa
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, informou em reunião 
do Comitê de Enfrentamen-
to à Covid-19, na manhã des-
ta quarta-feira (17), que den-
tro de 20 dias serão abertos 
cinco novos leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
na UPA Sara Akemi Ichicava.

Segundo ele, após vá-
rias reuniões, o município 
entendeu que o mais rápido 
neste momento é disponibi-
lizar tais leitos. Há ainda a in-
tenção do município adquirir 
equipamentos para mais cin-
co leitos que seriam instala-
dos em um prazo máximo 
de 60 dias. Para a instalação 
e manutenção, a Câmara 
anunciou a devolução de R$ 
500 mil.

“Apesar do dever do 
município ser baixa e média 
complexidade, entendemos 
que nesse momento pre-
cisamos investir também 
em alta complexidade com 
a disponibilização de UTIs”, 
destaca Ari. Contudo, o pre-
feito ressalta que Sorriso não 
deixará de investir no trata-
mento e atendimento preco-
ce como já vem fazendo há 
um ano. “Nosso Hospital de 
Campanha tem salvado mui-
tas vidas com o atendimento 

precoce”, frisa.
Ari também pontuou 

que foi solicitado à direção do 
Hospital e Maternidade Nos-
sa Senhora de Fátima uma 
proposta por escrito para lo-
cação do espaço. Segundo o 
prefeito, o pedido foi feito por 
ele em nome do Consórcio 
de Saúde do Teles Pires. “As-
sim que a direção do Fátima 
nos passar um valor, vamos 
repassar ao Estado e propor 
que adiante a instalação dos 
dez leitos de UTI anunciados 
para o Regional no Fátima, 
até a reforma do HRS seja 
concluída”, explica.

“Também queremos 
agradecer ao [presidente da 
Câmara] Leandro Damiani e 
todos os vereadores pela ce-
leridade em que estão apro-
vando nossas propostas e 
pela devolução desse valor 
tão importante e que será 
aplicado na saúde da popu-
lação”, ressalta.

O presidente do Comitê 
que busca a instalação das 
UTIs e secretário de Adminis-
tração, Estevam Calvo, pon-
tua que o município fez um 
levantamento inicial e prevê 
gastos em torno de R$ 2,5 mil 
leito/dia de recursos exclusi-
vamente municipais. Já em 
relação aos cinco leitos que 
deverão ter equipamentos 
adquiridos, Estevam explica 

SORRISO. Para ele, o mais rápido nesse momento é disponibilizar leitos para cuidar dos infectados
Foto: DIvulgação

Lafin confirmou mais 5 leitos de UTI em UPA

Aulas estão suspensas em Peixoto 

Câmara devolveu R$ 400 mil aos cofres da Prefeitura

“Assembleia conseguiu economizar e ser parceira”,
disse Russi

Foto: DIvulgação

Foto: assessorIa

Foto: FablIcIo roDrIgues

DA REPORTAGEM

O prefeito de Peixoto de 
Azevedo, Maurício Ferreira de 
Souza (PSD), confirmou que 
irá suspender as aulas em es-
colas particulares da cidade e 
restringir a venda de bebidas 
alcoólicas em estabelecimen-
tos comerciais, permitindo 
o seu consumo apenas em 
casa. Além disto, também 
seguirão valendo normas im-
postas pelo governo do Esta-
do, como o toque de recolher 
entre 21h e 5h, com o comér-
cio fechando às 19h.

O prefeito confirmou 
que baixaria um decreto nes-
ta quarta-feira com medidas 
mais restritivas para conter a 
escalada de casos e mortes 
em decorrência da Covid-19. 
“A primeira é que nós esta-
mos fechando as escolas par-
ticulares, até revermos no dia 
4 do próximo mês. 

A segunda é que va-

DA REPORTAGEM

Após reunião com o pre-
feito Roberto Dorner, na terça 
(16), o vereador e presidente da 
Câmara, Élbio Wolkweis (Patrio-
ta), anunciou a devolução de R$ 
400 mil aos cofres da Prefeitura 
de Sinop. 

De acordo com a Câmara 
de vereadores, o valor é resulta-
do da economia gerada no pri-
meiro bimestre de 2021.

“Será de grande valia para 
o município, estamos com in-
vestimentos altos, estamos 
trabalhando forte para buscar 
recurso e a união da Câmara de 
vereadores é fundamental pra 
gente continuar lutando, prin-
cipalmente neste momento de 
pandemia que aumento os gas-
tos públicos”, destacou Dorner.

Para Wolkweis Leis, a de-
volução do recurso só é possível 

mos ser mais rigorosos com 
relação a multa de pessoas, 
principalmente as que estão 
positivadas e que muitas ve-
zes continuam andando nas 
ruas. Já flagramos pessoas 
positivadas que estão indo 
nos mercados, como se nada 
tivesse acontecido”, explicou 
o prefeito.

O valor da penalidade 
seguirá a do Governo do Es-
tado, de R$ 500 para pessoa 
física e R$ 10 mil para empre-
sas. “Frisamos que a multa 
vai ser a mesma do governo 
do Estado. Só vamos ser mais 
criteriosos, com nossas equi-
pes de fiscais que vão estar aí 
para punir as pessoas que in-
fringirem esse decreto. Para 
empresas, por exemplo, vai 
até a cassação do alvará”, sa-
lientou.

O prefeito afirmou que é 
contrário ao lockdown [fecha-
mento total]. “Acho que não é 
a alternativa para o momen-

devido o empenho de todos 
os vereadores e colaboradores 
que se comprometem em eco-
nomizar. “Constitucionalmente 
o repasse não pode ser dire-

PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeito suspende aulas e restringe 
venda de bebidas alcoólicas

PRIMEIRO BIMESTRE

Câmara devolve R$ 400 mil
para Prefeitura de Sinop

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi, participou do lan-
çamento do auxílio ‘Ser Fa-
mília Emergencial’, que visa 
atender 100 mil famílias em 
extrema pobreza, em Mato 
Grosso. A ação é coordenada 
pelo Governo do Estado, por 
meio da primeira-dama Vir-
gínia Mendes e a Secretaria 
de Estado de Assistência So-
cial e Cidadania (Setacs) em 
parceria com a Casa de Leis.

Segundo Russi, idea-
lizador do Pró-família, hoje 
intitulado “Ser Família”, o 
Legislativo já disponibilizou 
R$ 10 milhões fruto da eco-
nomia do duodécimo que, 
somados aos R$ 35 milhões 
do governo, oriundo da fon-
te 100, serão convertidos em 
cartões com valores indivi-
duais de R$ 150 por família.

“A Assembleia mais 
uma vez conseguiu econo-
mizar e ser parceira e de for-
ma muito importante, que é 
auxiliar quem mais necessita 
nesse momento tão difícil 
que Mato Grosso e o Brasil 

inteiro está vivendo. Temos 
homens e mulheres que pre-
cisam ser socorridos e o go-
verno do estado e a Assem-
bleia se fazem presentes, 
proporcionando um recurso 
que parece ser simples, mas 
que faz a diferença na vida 
de cada família”, considerou 
Max Russi.

O objetivo do progra-
ma é atender famílias em 
vulnerabilidade econômica, 
diretamente atingidas pela 
pandemia do coronavírus. E 
por falar em programa social, 
o Ser família, lançado em de-
zembro do ano passado, con-
templou nesta primeira eta-
pa, 23 municípios. São 5,5 mil 
cartões que beneficiam gru-
pos distintos e específicos 
como: família, a mulher víti-
ma de violência, criança, ido-
so e pessoas com deficiência 
(PCD). De acordo com a Se-
tacs, em Mato Grosso exis-
tem 389 mil pessoas vivendo 
em extrema vulnerabilidade 
social, o que corresponde a 
132 mil famílias. Desse total, 
100 mil famílias serão atendi-
das de imediato, as demais, a 
pasta tenta localizá-las.

ASSEMBLEIA E GOVERNO

Max Russi reforça esforço 
para economizar e
devolver ao Estado

que um orçamento para isso 
está em andamento.

ESTRUTURA
Em maio de 2020, Sor-

riso implantou o Hospital 
de Campanha Municipal. 
Aberto 24 horas e com pro-
fissionais, medicamentos e 
equipamentos à disposição, 
o HC conta com três equipes 
médicas trabalhando diu-
turnamente. A unidade (HC) 
dispõem de 15 leitos com 
oferta de oxigênio medici-
nal com reservatório próprio 
com capacidade para 30 mil 
metros cúbicos; 19 respirado-
res também estão à disposi-
ção na estrutura, cinco deles 
de última geração e de UTI. 
Há ainda, 19 cápsulas Vanes-
sa distribuídas entre o HC e 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento Sara Akemi Ichica-
va, equipamentos como o 
BiPAP; uma sala de raio-X, 
a Central de Coletas de Exa-
mes para suspeitos de Co-
vid-19 e o serviço de fisiotera-
pia disponível para pacientes 
internados e fisioterapia car-
diopulmonar para os pós Co-
vid. Além da atual estrutura, 
caso for necessário é possível 
ampliar o atendimento com 
a oferta de mais nove leitos. 
Além de toda a estrutura 
disponível no HC, o municí-
pio treinou uma equipe para 

atender e realizar visitas do-
miciliares aos pacientes em 
acompanhamento. 

E no caso da necessida-
de de medicação, os pacien-

tes podem retirar nas três 
farmácias cidadãs da área 
urbana – a Farmácia Cidadã 
Central 24 Horas, a do Bela 
Vista e a da Zona Leste e nas 

duas dos distritos - Primave-
ra e Boa Esperança, somente 
é necessário que o paciente 
apresente receita do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

cionado, mas estive com o pre-
feito que se comprometeu em 
usar esse dinheiro em ações de 
combate a Covid-19”, explicou.

Também participaram da 

reunião o vereador Hedvaldo 
Costa, o secretário de Finanças, 
Joselito Backes, e a secretária 
de Governo e Projetos Estraté-
gicos, Faira Strapazzon.

to, mas sim a consciência da 
população. Nossa economia 

continua normal”, disse ao 
site Só Notícias.
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Área de soja convencional deve
aumentar na próxima safra
DA REPORTAGEM

Os produtores rurais 
de Mato Grosso começam 
a se preparar para a safra 
2021/2022 e o interesse pelo 
plantio da soja convencio-
nal deve crescer no estado. 
O Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) estima que a produ-
ção total de soja seja de 35,7 
milhões de toneladas em 
uma área de 10,3 milhões de 
hectares. Desta área, 5% deve 
ser de variedades convencio-
nais, segundo o Instituto Soja 
Livre.

“Neste ano, a procura 
por soja convencional tem 
sido grande por parte dos 
compradores, o que fez com 
que os prêmios subissem e 
o plantio deve aumentar. Na 
região Leste de Mato Grosso, 
vemos prêmios de US$ 4 a 
US$ 5 a mais por saca, o que 
chega até a R$ 30”, revela o 
presidente do ISL, Endrigo 
Dalcin.

Ele conta que há players 
novos no mercado de soja 
convencional, como empre-
sas corretoras e também a 

China, que tem interesse 
nestas variedades. “O nosso 
desafio é abrir o mercado 
chinês para a soja convencio-
nal”, reforça Dalcin.

O diretor administrativo 
do ISL, Roque Ferreti, expres-
sa preocupação, entretanto, 
com a alta pluviosidade du-
rante a colheita, que já com-
promete alguns campos de 
sementes. “Isso nos faz con-
cluir que teremos poucas se-
mentes na safra 2021/22, os 
sementeiros precisam estar 
preparados”, diz.

Para Romualdo Barreto, 
CEO da Sodrugestvo e con-
selheiro fiscal do ISL, os pro-
dutores rurais devem apostar 
mais na soja convencional no 
próximo ano-safra. “Acredito 
que eles ainda estão um pou-
co preocupados em cumprir 
os contratos e temos visto 
muita chuva em Mato Gros-
so. 

Mas, sim, eles devem se 
animar com os bons prêmios 
que estão sendo pagos”, afir-
ma. O executivo reforça, en-
tretanto, a necessidade de 
os compradores da soja con-
vencional brasileira firmarem 

Foto: José RobeRto Gonçalves

Produtores rurais já se preparam para safra 21/22 

PRÊMIOS ATRATIVOS. Serão 10,3 milhões de hectares, dos quais 5% somente para variedades convencionais

contratos de longo prazo 
com os agricultores para dar 
segurança em relação aos 
bônus pagos pela soja con-
vencional. “Acredito que o 
ano de 2022 vai ser bem me-

lhor em relação a este, porém 
os produtores esperam ser 
sempre bem remunerados e 
é um mercado incerto”, res-
salta.

Para o empresário Joel 

DA REPORTAGEM

Os pequenos empre-
endedores podem contratar 
operações de crédito direta-
mente pelo smartphone. O 
Banco do Brasil (BB) anun-
ciou a contratação do micro-
crédito produtivo orientado 
(MPO) por meio do aplicativo 
da instituição financeira.

Com a ferramenta, os 
contratos passarão a ser fir-
mados pelo celular, dispen-
sando a impressão de docu-
mentos e a assinatura física. 
Destinado à ampliação da 
produção ou à expansão de 
pequenos negócios, o MPO 
oferece empréstimos de R$ 
1 mil a R$ 21 mil, com paga-
mentos de 5 a 18 parcelas, 
estabelecidos com base na 
capacidade do credor.

No aplicativo, o empre-
endedor informal pede o mi-
crocrédito. Em cinco minu-
tos, em média, a agência de 
relacionamento do correntis-
ta analisa o pedido e calcula 
a capacidade de pagamento. 
Caso o proponente aprove a 
proposta do banco, assinará 
todos os documentos eletro-
nicamente.

Na seção “Perfil”, den-
tro do aplicativo, o cliente 
clica em “Confirmações pen-
dentes” e escreve a senha de 
seis dígitos, formalizando a 
contratação do microcrédito 
produtivo orientado sem a 

DA REPORTAGEM

Um furto de defensi-
vos agrícolas foi registrado 
no distrito de Serra Doura-
da, em Canarana, na última 
terça (16). Conforme Boletim 
de Ocorrência, o proprietário 
da fazenda, localizada próxi-

DA REPORTAGEM

Os custos com a pro-
dução do algodão em Mato 
Grosso para a safra 2021/22 
ficaram ainda mais caros em 
fevereiro. O custo operacional 
efetivo (COE) aumentou 1,57% 
em relação a janeiro, ficando 
estimado em R$ 12.102,81/ha 
até o mês passado.

Os principais itens que 
sustentaram essa valoriza-
ção foram os fertilizantes e 
corretivos (1,38%) e defensi-
vos (0,19%) – insumos cota-
dos em dólar. Já para o custo 
operacional total (COT), a es-
timativa é de R$ 12.388,35/ha, 
aumento de 1,54% no compa-

rativo com o mês passado.
Assim, para que o pro-

dutor consiga cobrir seu COT, 
o Imea afirma que é preciso 
que ele negocie a sua pluma 
a uma média de R$ 106,33/@. 
As informações são do Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea).

Por fim, o instituto res-
salta que com o fim da se-
meadura da safra 20/21, os 
produtores começam a in-
tensificar as aquisições dos 
insumos para a próxima tem-
porada, porém com o atraso 
na comercialização da safra 
21/22, essas compras poderão 
ser um pouco mais lenta em 
relação ao ano passado.

Pequenos empreendedores podem contratar operações sem ir à agência 

Custo para a próxima safra vai subir 1,57

BANCO DO BRASIL

Aplicativo passa a oferecer
microcrédito produtivo

CANARANA

120 litros de defensivos agrícolas 
são furtados de fazenda

ALGODÃO

Custo de produção
ultrapassa os R$ 12
mil por hectare

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

ma à zona urbana do distri-
to, estima que o furto tenha 
ocorrido entre os dias 12 e 15 
de março. Ainda conforme 
relato à polícia, o produto fur-
tado, 120 litros do fungicida 
SPHERE MAX SC 535 4×5 L, 
da marca Bayer, estavam alo-
cados em galpão construído 

Luciano Callegaro, da Campo 
Real, de Querência, a falta de 
um contrato mais longo para 
os produtores rurais que op-
tam pela soja convencional 
faz com que se sintam inse-

necessidade de ir à agência. 
O BB orienta o proponente a 
ler toda a documentação an-
tes de proceder à assinatura 
eletrônica.

Segundo o BB, a me-
lhoria dos canais eletrônicos 
de atendimento é essencial 

para fortalecer os pequenos 
negócios, principalmente 
neste momento de recru-
descimento da pandemia. 
De acordo com a instituição, 
os profissionais que mais re-
correm ao microcrédito pro-
dutivo orientando são ven-

dedores informais de roupas 
e acessórios, cabelereiros, 
manicure e pedicure, vende-
dores informais de alimentos, 
empreendedores dos ramos 
de estética e outros serviços 
de cuidados com a pele e hi-
giene pessoal.

especificamente para guar-
da de produtos químicos em 
sua propriedade. A porta do 
galpão foi esquecida destran-
cada. Conforme verificado, a 
única movimentação suspei-
ta identificada no final de se-
mana foi durante a madruga-
da do dia 13 (sábado), em que 

os cachorros da propriedade 
acuaram. Foram seis caixas 
furtadas, contendo quatro 
galões de 5 litros cada. Para 
denúncias ou informações 
sobre os produtos furtados, 
a Policia Militar de Canara-
na dispõem do telefone (66) 
3478-1360.

guros. “Quem plantou já ven-
deu antecipado 50% de sua 
safra. 

Os prêmios agora estão 
bons, mas não tem mais soja 
para comercializar”, afirma.
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DROGARIA PRIMAVERAS LTDA, CNPJ: 23.339.848/0001-
45, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para atividades de comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
localizado na Rua das Primaveras, número 6239, Bairro Parque 
das Araras, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA, CNPJ: 
08.775.117/0006-63, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Peixoto de Azevedo, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a ati-
vidade “Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)”, 
situado à Av. Brasil, nº 585 Bairro Centro Antigo, Peixoto de 
Azevedo-MT.

JEFERSON ROHENKOHL 02126580180, CNPJ 
33.769.730/0001-00, nome fantasia MOVEIS KUHN, a se loca-
lizar à R. Tambaqui, Q-10 / L-25, B. Industrial V, em Lucas  do 
Rio Verde-MT, torna público que requereu à Secretaria de Muni-
cipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde-MT, a LICENÇA 
PRÉVIA (LP) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (LO), para atividade de: Serviços de fabricação de 
móveis e artefatos com predominância de madeira; RESP. TEC. 
IVAN AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (65) 
99227-9390 – ivan.eng.ambiental@gmail.com]

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA, CNPJ: 
08.775.117/0009-06, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Peixoto de Azevedo, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a ati-
vidade “Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)”, 
situado à Av. Maranhão nº 781 Bairro Liberdade, Peixoto de 
Azevedo-MT.

A F ORGANISTA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ: 
14.824.944/0001-98, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Peixoto de Azevedo, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a ati-
vidade “Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)”, 
situado à Av. Principal, S/N, Distrito União do Norte, Peixoto de 
Azevedo-MT.

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA, CNPJ: 
08.775.117/0015-54, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Nova Monte Verde, as Licen-
ças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)”, situa-
do à Av. José Joaquim Vieira, S/N, Bairro Centro, Nova Monte 
Verde-MT.

SCHIESSL SORVETES E AÇAI LTDA, CNPJ: 41.132.112/0001-
83, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia 
(LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), da atividade de: 
10.53-8-00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comes-
tíveis. Endereço: Av. Santa Maria, nº 381, Bairro Bela Vista. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ- MT
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 359/2020

Formalizada Através Do Pregão Eletronico N° 093/2020 – Prefeitura Municipal 
De Campo Novo Do Parecis – Mt. 1. Visto. 2. Observou-Se A Necessidade Apre-
sentada Pela Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Desporto E Lazer, 
Para Adesão À Ata De Registro De Preços Supracitada, Oriunda Do Processo 
Licitatório Na Modalidade De Pregão Eletrônico N. 093/2020 - Prefeitura Mu-
nicipal De Campo Novo Do Parecis – Mt, Objeto: “Registro De Preços Para 
Futura E Eventual Aquisição De Mobiliario, Condicionadores De Ar, Móveis E 
Equipamentos Permanentes, De Acordo Com As Descrições E Especifi cações 
Do Termo De Referência – (Anexo I).”. 3. Verifi cou-Se Ainda, Que A Secretaria 
Solicitante Pleiteia Que Seja Aderidos A Ata, Sendo A Adesão De Mobiliarios Es-
colares Na Sua Quantidade De  100 – Conjunto Infantil, 207 – Conjunto Adulto 
E 10 - Conjunto Mesa Professor. 4. Formalizada Coleta De Preços, Comprovou-
-Se A Vantajosidade E Cumprimento Dos Requisitos Legais, Uma Vez Que A 
Arp Se Encontra Vigente, À Administração Autorizou A Adesão E O Fornecedor 
Também Concordou Com A Pretendida Adesão, Através De Termo De Anuência. 
5. A Procuradoria Geral Do Município Emitiu Parecer Favorável À Adesão. 6. 
Desse Modo Autorizo A Adesão, Da Ata De Registro De Preços N. 359/2020/ 
Prefeitura Municipal De Campo Novo Do Parecis – Mt. 7. Publica-Se E Cumpra-
-Se. 8. Empenhem-Se Os Recursos Necessários. 

Tabaporã/Mt, Em 17 De Março De 2021.
Sirineu Moleta

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021

Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira Ofi cial, designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação 
no dia 31/03/2021, às 08H00, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL 
PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA A SER PRESTADO PARA O MU-
NICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especifi cações do Edital de Licita-
ção. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, 
sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão 
obter maiores informações a partir das 08H00min às 11H00min e no site ofi cial 
do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 17 de março de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Ofi cial

Antônio Mafi ni
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária 

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CARNES E DE-
RIVADOS, DA INDÚSTRIA DE RAÇÕES BALANCEADAS, DA ALIMANTAÇÃO 
E INDÚSTRIA DE ETANOL E BIOCOMBUSTÍVEIS DE NOVA MUTUM – MATO 
GROSSO- SINTRATUM com o artigo 11 do seu Estatuto, convoca todos os 
trabalhadores desta categoria das Empresas: NATURAL PORKS ALIMENTOS 
S/A, no dia 25 de março de 2021 ás 09:00 horas, na sede do sindicato; e BRF, 
no dia 26 de março de 2021 ás 09:00 horas, na sede do sindicato. 

Campanha Salarial 2021/2022

1. Campanha salarial para 2021 a 2022;
2. Contribuição Assistencial; 
3. Deliberação de poderes para que o sindicato atue no que for neces-
sário em defesa do trabalhador;
4. Assembleia será restrita, onde os próprios trabalhadores indicarão 
até 10 pessoas para se reunir com sindicato levando as reinvindicações, devido 
a continuidade da pandemia covid 19º evitando-se aglomerações;
5. Outros assuntos de interesse dos trabalhadores.
 
 
Nova Mutum, 17 de março de 2021.

Gentil Campagnaro
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CARNES E DE-
RIVADOS, DA INDÚSTRIA DE RAÇÕES BALANCEADAS, DA ALIMANTAÇÃO 
E INDÚSTRIA DE ETANOL E BIOCOMBUSTÍVEIS DE NOVA MUTUM – MATO 
GROSSO- SINTRATUM com o artigo 11 do seu Estatuto, convoca todos os tra-
balhadores desta categoria das Empresas: FACCIO CEREAIS, dia 24 de março 
de 2021 ás 07:00 da manhã na sede do sindicato; NONO VITO no dia 25 de 
março de 2021 ás 16:30, na sede do sindicato; PANIFICADORAS E CONFEI-
TARIAS, no dia 26 de março de 2021 ás 11:00 horas, na sede do sindicato; 
BUNGE ALIMENTOS S/A dia 26 de março de 2021 ás 07:00 e ás 14:00 horas, 
na sede da Empresa; MUTUM CEREAIS no dia 26 de março de 2021 ás 16:00 
horas na sede da empresa;

Campanha Salarial 2021/2022

1. Campanha salarial para 2021 a 2022;
2. Contribuição Assistencial;
3. Deliberação de poderes para que o sindicato atue no que for neces-
sário em defesa do trabalhador;
4. Assembleia será restrita, onde os próprios trabalhadores indicarão 
até 10 pessoas para se reunir com sindicato levando as reinvindicações, devido 
a continuidade da pandemia covid 19º evitando-se aglomerações;
5. Outros assuntos de interesse dos trabalhadores.

 
Nova Mutum, 17 de março de 2021.

 
 Gentil Campagnaro

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 – SRP Nº 011/2021 
  

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário 
Local), do dia 29 de Março de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2021, Registro de Preços nº 010/2021, DESTINADO 
À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO E 
PO DE BRITA A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VERA, COM 
RECURSOS FINANCEIROS DO FINISA/CAIXA, ATENDENDO A 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES 
E SERVIÇOS URBANOS, tipo “menor preço por ÍTEM”, conforme descrições 
e quantidades constantes neste Termo de Referência do Edital. 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 ou via e-
mail: licitacaovera@gmail.com.  

Vera – MT, 16 de março de 2021. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

F.S ALCANTARA ME (FS MADEIRAS) CNPJ.: 29.427.714/0002-
43 - Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de  47.44-
0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos e  47.44-0-05 
- Comércio varejista de materiais de construção não especifi ca-
dos anteriormente. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro – Eng. Agrí-
cola e Ambiental e de Segurança do trabalho– 066 9 96121699)

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

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 006/2021, a favor da contratação da empresa: GREICE 
KELIN DE OLIVEIRA GEHLEN 00576674117, inscrita no CNPJ nº 
40.754.135/0001-67, objetivando a aquisição de Máscara Faciais em 
Tecido Duplo para prevenção do COVID-19 atendendo as necessidades 
das escolas e creches, de interesse da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Marcelândia/MT, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e 
oitocentos reais). Marcelândia/MT, 17 de março de 2021.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2020

Celso Luiz Padovani

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 – COVID-19

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da vigência mencionado na 
Clausula Quinta do Contrato de Execução de Obra nº 186/2020, que tem 
como o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de aplicação de Lama Asfáltica em 109.365,00 m² de 
diversa ruas e avenidas do Munícipio de Marcelândia - MT, Conforme 
Planilhas Orçamentária, memorial descritivo e Projeto Planta da Tomada 
de Preços nº 007/2020. CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA ASSINATURA: 16/03/2021.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
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DA REPORTAGEM

O Red Bull Bragantino 
disputa nesta quinta-feira 
(18) o primeiro mata-mata 
da Copa do Brasil. Às 18h15, 
encara o Mirassol, no Estádio 
Kléber Andrade, em Cariaci-
ca/ES, pela primeira fase da 
competição. O jogo seria em 
Mirassol, mas mudou para o 
Espírito Santo porque even-
tos esportivos foram proibi-
dos em São Paulo pelo Esta-
do até o fim do mês.

Maurício Barbieri tem 
feito rodízio na equipe titu-
lar no Campeonato Paulista 
para diminuir o desgaste dos 
atletas com a proximidade 
entre o Brasileiro e o Paulis-
tão. Mas, para Copa do Brasil, 
o treinador vê de outra forma.

“Minha ideia não é de 
maneira nenhuma entrar 
com uma equipe alterna-
tiva. É um jogo único, um 
jogo complicado. O Mirassol 
é uma equipe de Série A1 no 
Paulista, que é o estadu-
al mais difícil do país. É um 

RB BRAGANTINO

Maurício Barbieri descarta 
time alternativo diante do 
Mirassol

Barbieri espera melhora nas finalizações

grande adversário, vem num 
bom momento e tem tudo 
para ser um jogo de muita 
dificuldade”, afirmou o trei-
nador.

Barbieri também espera 
melhora nas finalizações do 
time. Na vitória por 2 a 1 sobre 
o Santo André, no último do-
mingo, 14, o Braga finalizou 
15 vezes, mas só cinco chutes 
foram em direção ao gol. Em 
2021, segundo o SofaScore, 
o Massa Bruta finalizou 184 
vezes, 94 chutes acertaram o 
gol e 24 deles balançaram as 
redes.

“A gente vem de um 
tempo buscando melhorar a 
eficiência nas finalizações. É 
claro que o jogador, naque-
le momento, sempre quer 
acertar e são detalhes que 
fazem a diferença. Não existe 
um ‘olha, faça três treinos e a 
efetividade vai melhorar’”. Na 
primeira fase da Copa do Bra-
sil, a decisão é em jogo único. 
O Bragantino joga com o di-
reito de avançar em caso de 
empate, além da vitória.

São Paulo anuncia contratação de Miranda
DA REPORTAGEM

O São Paulo anunciou 
na manhã desta quarta-feira 
(17) a contratação de Miran-
da. O zagueiro de 36 anos 
assinou contrato até o fim de 
2022 com salário fixo e bônus 
por metas alcançadas. Ele es-
tava livre após sair do Jiangsu 
Suning, clube chinês que en-
cerrou atividades.

Por meio das redes so-
ciais, o Tricolor começou a 
dar a notícia de forma enig-
mática, porém nem tanto. 
Quanto a conta oficial do clu-
be postou a hashtag #AHis-
tóriaContinua, os torcedores 
logo de cara já souberam do 
que se tratava e comemora-
ram a volta do ídolo.

Ídolo do clube e figura 
importante no time tricam-
peão brasileiro em 2006, 2007 
e 2008, Miranda volta ao São 
Paulo depois de dez anos. Ele 
jogou no Tricolor de 2006 a 
2011, quando se transferiu ao 
Atlético de Madrid, de onde 
depois rumou para a Inter de 
Milão. O jogador disputou a 
Copa do Mundo de 2018 com 
a seleção brasileira.

No total, o zagueiro fez 
260 jogos e 10 gols nos seis 
anos em que atuou pelo 
clube, com destaque para a 
temporada 2007, quanto fez 
seu maior número de jogos 
(64) e o maior número de 
gols (4). Miranda tem o aval 
do técnico Hernán Crespo 
e é mais reforço anunciado 
pelo São Paulo para 2021. O 
clube já apresentou o ata-
cante Bruno Rodrigues e o 
lateral-direito Orejuela, além 
de ter fechado com os meias 
William (ex-Palmeiras, que 
estava no Toluca, do México) 
e Benítez (que pertence ao 
Independiente e estava em-
prestado ao Vasco). O clube 
também encaminhou a che-
gada do atacante Éder, que 
defendeu a seleção italiana e 

era companheiro de Miranda 
na China. O São Paulo segue 
no mercado em busca de um 
zagueiro canhoto, um volan-
te (a conversa por Gabriel 
Neves, do Nacional, esfriou) e 
um centroavante.

WILLIAM

RETORNO DO ÍDOLO. Zagueiro tricampeão brasileiro de 2006 a 2008 volta ao Tricolor após 10 anos

Foto: RaFael RibeiRo

Foto: assessoRia

Foto: aRi FeRReiRa

Miranda está de volta ao São Paulo

Zeca tem chance de estrear pelo Vasco na quinta 

União venceu a primeira no Estadual diante do Poconé

O São Paulo já havia 
acertado a contratação do 
meia William, 34 anos, que 
estava no Toluca/MEX. O jo-
gador foi revelado no Palmei-
ras, onde um problema no 
coração interrompeu sua car-
reira por dois anos. Ele fechou 
contrato com o São Paulo até 

o fim do ano. Falta assinar.
O jogador iniciou a for-

mação no Juventus, mas foi, 
ainda na base, para o Palmei-
ras. Lá, ficou conhecido como 
o atleta promissor que sofreu 
com um problema de cora-
ção quando tinha 19 anos.

Em 2004, depois das 

disputas da Copa São Pau-
lo, William foi diagnosticado 
com bloqueio do ramo es-
querdo do coração, segui-
do de arritmia e suspeita de 
miocardia. O tratamento foi 
feito com controle por meio 
de exames, sem necessidade 
do uso de medicamentos ou 

de uma intervenção cirúrgi-
ca. O jogador só retomou o 
futebol em 2006, e aí foi em-
prestado pelo Palmeiras para 
uma série de clubes, como 
Goiás e Náutico. Em 2012, foi 
contratado pelo Joinville, de 
onde rumou para a Coreia do 
Sul e, depois, para o México.

VASCO

Com Zeca e MT nas laterais, Cabo 
ainda espera por Castan e Cano

COPA DO BRASIL

União recebe o Coritiba para
buscar inédita vaga à 2ª fase
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O União Rondonópo-
lis estreia nesta quinta-feira 
(18) na Copa do Brasil jogan-
do diante do Coritiba, no Es-
tádio Luthero Lopes, a partir 
das 16h30. Conforme o regu-
lamento da competição, o 
visitante precisa do empate, 
no mínimo, para avançar. Ao 
mandante, só interessa a vi-
tória para chegar à segunda 
fase.

Atual vice-campeão es-
tadual, o Colorado começou 
empatando as duas partidas 
do Mato-grossense 2021 em 0 
a 0, mas alcançou sua primei-
ra vitória no último domingo 
ao superar o lanterna Poconé 
por 2 a 1.

Para esta partida, o téc-
nico Júlio Cesar Nunes deve 

DA REPORTAGEM

O Vasco que enfrentará 
a Caldense, nesta quinta (18), 
às 16h30, em Poço de Caldas, 
pela Copa do Brasil, terá novi-
dades. A principal delas deve 
ser a estreia de Zeca, testado 
como lateral-direito em tra-
balhos comandados por Mar-
celo Cabo.

Como Léo Matos ainda 
não tem as melhores condi-
ções físicas, afinal, recente-
mente se recuperou da Co-
vid-19, o reforço foi deslocado 
de lado - na vaga de Cayo Te-
nório. Desta forma, MT con-
tinua improvisado na lateral 
pelo lado esquerdo.

O treinador ainda 
aguarda para saber se poderá 

ter todo o elenco à disposi-
ção. O União tenta quebrar 
um tabu: nunca avançou à 

contar com Leandro Castan e 
Cano. Tanto o zagueiro quan-
to o centroavante se recupe-
raram de problemas muscu-
lares sofridos contra o Goiás, 
na última rodada do Brasilei-
rão, em 25 de fevereiro, e tem 
poucos dias de treinos com 
o grupo. Uma avaliação será 
feita para saber se jogam ou 
ficam no banco de reservas.

O time provável do Vas-
co é: Lucão; Zeca, Ernando 
(Castan), Ricardo Graça e MT; 
Bruno Gomes, Andrey e Mar-
quinhos Gabriel; Gabriel Pec, 
Tiago Reis (Cano) e Talles.

Pelo regulamento da 
competição, o Vasco avança 
para a segunda fase em caso 
de vitória ou de empate. A 
primeira fase tem jogo único.

segunda fase. O mais perto 
foi em 2009, quando venceu 
em casa o Inter por 1 a 0 (sua 

única vitória até hoje), mas 
perdeu na volta por 2 a 0 e 
acabou eliminado.

Foto: Divulgação
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DA REPORTAGEM

Uma nova remessa da va-
cina CoronaVac chegou ontem 
(17) pela manhã no Aeroporto 
Marechal Rondon, em Várzea 
Grande, por um voo da Gol.  
De acordo com o Ministério da 
Saúde, foram entregues 55,6 
mil doses para a imunização 
dos grupos da primeira fase 
da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19. As unidades 
desta nova remessa serão des-
tinadas à primeira ou segunda 
aplicação em trabalhadores da 
saúde e pessoas entre 75 a 79 
anos. Para a vacina CoronaVac, 
o prazo de aplicação da segun-
da dose varia entre 14 e 28 dias.

Doses para trabalhadores da saúde e pessoas
entre 75 a 79 anos  

Foto: LeiLão SeSp

Imediatamente após a 
chegada do imunizante, as 
equipes da Vigilância Estadu-
al trabalharão no recebimento 
das doses, na conferência da 
quantidade, na catalogação 
dos imunizantes e no encaixo-
tamento para distribuição e re-
tirada dos municípios.

Simultaneamente à ope-
ração logística, as equipes ad-
ministrativas trabalham na 
resolução da Comissão Interge-
tores Bibartite (CIB), colegiado 
que oficializa o quantitativo de 
doses a ser destinado para os 
141 municípios. Até o momento, 
Mato Grosso já recebeu 278.760 
mil doses de imunizantes con-
tra a Covid-19.

Pará e MT tiveram maior redução da 
vegetação nativa entre 2000 e 2018
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Diante do avanço das 
atividades produtivas - prin-
cipalmente agricultura, pe-
cuária e silvicultura - as ve-
getações nativas de algumas 
unidades da Federação so-
freram significativa perda ao 
longo do período 2000-2018. 
O Pará teve uma redução de 
118.302 km² de vegetação na-
tiva, seguido de Mato Grosso, 
com redução de 93.906 km².

Os dois estados foram 
os que mais perderam vege-
tação nativa (florestal e cam-
pestre), segundo o Monitora-
mento da Cobertura e Uso da 
Terra: estatísticas desagrega-
das por UF, divulgado ontem 
(17) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com a pes-
quisa, a dinâmica de perda 
de vegetação nativa em Mato 
Grosso corresponde, princi-
palmente, à substituição de 
vegetação florestal por áreas 
agrícolas, de pastagem com 
manejo e de mosaicos flores-
tais (áreas caracterizadas por 
ocupações mistas), e de ve-
getação campestre por áreas 
agrícolas e de pastagem com 
manejo.

De 2000 a 2018, Mato 
Grosso foi o estado que teve 
a maior expansão da área 
agrícola, com acréscimo de 
50.616 km². Principal fron-
teira agrícola do país, o es-
tado foi o segundo entre as 
unidades da Federação com 
maior aumento de área de 
pastagem com manejo, com 
45.449 km². “O maior avanço 
da área agrícola está no Nor-
tão, na região de Sinop”, disse 
o responsável pelo monitora-

mento, Fernando Dias.
Conforme o levanta-

mento, a dinâmica de perda 
de vegetação nativa no Pará 
corresponde, principalmen-
te, à substituição de vege-
tação florestal por áreas de 
pastagem com manejo e de 
mosaicos florestais.

De 2000 a 2018, o Pará 
teve expansão de 83.400 km² 
de pastagem com manejo, a 
maior entre os estados. Nes-
se período, a vegetação flo-
restal também foi substituída 
por mosaicos florestais em 
uma área de 58.890 km². “O 
Pará tem a característica de 
ser um estado grande. Essa 
substituição da vegetação 
florestal por pasto com ma-
nejo ocorreu principalmente 
entre 2000 e 2010 na parte 
leste”, afirmou o pesquisador 
do IBGE.

Bahia, Piauí e Maranhão 
responderam por 91,74% do 
aumento de áreas agrícolas 
no Nordeste de 2000 a 2018, 
que ocorreu, principalmen-
te, sobre áreas de vegetação 
campestre na região deno-
minada Matopiba (onde os 
três estados se encontram e 
também com o Tocantins).

No mesmo período, 
São Paulo foi o segundo en-
tre as unidades da Federa-
ção com maior acréscimo de 
áreas agrícolas, com 22.290 
km². Em 2018, Minas Gerais 
apresentava a maior área de 
silvicultura (principalmente 
plantio de eucalipto) do país, 
representando 22,97% do to-
tal do território nacional ocu-
pado por essa classe de ativi-
dade.

Goiás é o terceiro estado 
com maior acréscimo de área 
agrícola do país, com 19.619 
km², e Mato Grosso do Sul, 

Foto: DivuLgação

Maior avanço da área agrícola em MT está na região de Sinop

RANKING PREOCUPANTE. Dados foram divulgados nesta quarta pelo IBGE

DA REPORTAGEM

Em Rondonópolis a 
campanha de vacinação foi 
suspensa na terça (16) de-
pois que as doses acabaram. 
Idosos madrugaram na fila 
e se indignaram com o des-
caso nos postos de saúde. A 
Secretaria de Saúde infor-
mou que a vacinação para 
esse público será retomada 
assim que chegarem mais 
doses da vacina.

O departamento de 
saúde coletiva explicou que 
na última remessa vieram 
1,9 mil doses da Coronavac 
para vacinar idosos com ou 
mais de 80 anos que ainda 
não tinham tomado a pri-
meira ou a segunda dose e 
as pessoas com mais de 75 
anos.

No entanto, as doses 
foram suficientes para apli-
car em cerca de 30% desse 
grupo, ou seja, de pessoas 
com mais de 75 anos. A es-
cassez de vacina provocou 
uma grande fila em frente 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Desporto de 
Vera inaugurou nesta sema-
na, nas Escolas Municipais 
Aloízio Jacob Webler e Nilza 
de Oliveira Pipino, laborató-
rios de informática, cujo in-
vestimento é de aproximada-
mente R$ 166 mil.

O laboratório da EM Alo-
ízio possui 25 computadores, 
quanto o da EM Nilza conta 
com 15 máquinas. Neste pri-

Saúde informou que vacinação será retomada assim que chegarem mais doses 

RONDONÓPOLIS

Idosos madrugam em fila, vacinas
acabam e campanha é suspensa

CHEGARAM ONTEM

Mato Grosso recebe 55,6
mil doses da CoronaVac

VERA

Secretaria de Educação inaugura 
laboratórios de informática

Foto: DivuLgação

meiro momento em que as 
aulas ainda estão no modo 
não-presencial, são os pro-
fessores quem utilizarão os 
laboratórios. 

Mas a partir do momen-
to que as aulas presenciais 
retornarem, os alunos irão 
receber aulas de informáti-
ca, representando um ganho 
significativo para a educação 
verense. Além da compra das 
máquinas, toda a instalação 
já foi feita.

“É importante ressaltar 

as unidades de saúde que 
estavam aplicando as doses 
antes da suspensão.

Algumas pessoas pas-
saram a madrugada na fila 
para garantir a vacina. A 
secretaria adotou a estraté-

gia de distribuir 50 senhas 
no período da manhã e 50 
à tarde. As senhas começa-
ram a ser distribuídas às 7h, 
mas não foi suficiente para 
todos. Muitos idosos foram 
obrigados a ficar muito 

próximos, contrariando as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Muitos deles, depois de ho-
ras de espera e se exporem 
ao risco, voltaram para casa 
sem tomar a vacina.

o investimento que a Admi-
nistração fez com recursos 
próprios. Reestruturamos 
todo o atendimento do labo-
ratório de informática, seja 
na questão pedagógica ou 
administrativa, e temos um 
projeto agora para ser desen-
volvido com uma professora 
responsável exclusivamente 
para isso, o que não aconte-
cia ante”, destaca a secretária 
de Educação, Cecília Gabriela 
Moraes.

Esta professora estará 

responsável pela manuten-
ção básica, da chegada à ve-
rificação dos equipamentos, 
e ao final do dia desliga todas 
as máquinas. “Quando os alu-
nos retornarem, este trabalho 
pedagógico estará alinhado à 
base nacional comum curri-
cular dentro do nosso docu-
mento-referência de Vera, no 
qual uma das competências 
é a cibercultura, tecnologia 
aliada à produção do conhe-
cimento”, completou a ges-
tora.

primeiro entre as unidades 
da Federação em aumento 
de área de silvicultura, com 
7.545 km².

Segundo o IBGE, a con-
versão de pastagem com 
manejo para área agrícola é 
um método habitual entre os 
produtores brasileiros. A di-
nâmica de ocupação em áre-
as florestais segue uma sequ-

ência, primeiro com retirada 
da vegetação nativa, seguida 
da implantação de pastagens 
e, depois de alguns anos, a in-
trodução de áreas agrícolas.

Dias acrescentou que 
quando a área começa a ter 
melhor acesso, como uma 
estrada de terra ou asfaltada, 
observa-se a introdução da 
agricultura. 

Nas regiões de Cerrado, 
Caatinga, Pampa, segundo o 
pesquisador, é possível verifi-
car comumente a retirada da 
vegetação campestre para a 
implantação mais imediata 
da agricultura.

Em termos de vegeta-
ção nativa, no mesmo ano, 
os estados que apresentam 
as maiores proporções de co-

bertura florestal em relação a 
sua área total foram Amazo-
nas (91,71%), Acre (86,57%) e 
Amapá (78,87%). 

As maiores proporções 
de vegetação campestre 
(que inclui a flora típica do 
Cerrado, Caatinga, Pampa e 
Pantanal) estão em Tocantins 
(61,73%), Piauí (58,72%) e no 
Rio Grande do Norte (58,35%).
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Governo articula prorrogação do
prazo para prestação de contas

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secre-
taria de Estado de Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel), ar-
ticula junto ao Ministério 
da Cultura a prorrogação 
do prazo para prestação de 
contas dos recursos da Lei 
Aldir Blanc.

A confirmação das 
tratativas foi feita pelo go-
vernador Mauro Mendes, 
com o secretário da pasta, 
Alberto Machado, o Beto 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(Sesp-MT) deflagrou, na 
manhã desta quarta (17), a 
Operação Salutem, na re-
gião de Primavera do Les-
te. O foco da operação era 
a repressão aos crimes de 
roubos de veículos, cargas 
e agrotóxicos, furtos, tráfi-
co de drogas, homicídios, 
transporte irregular, porte 
ilegal de arma de fogo, des-
cumprimento de medidas 
sanitárias, dentre outros.

Integraram a ação as 

Dois a Um, após reunião 
por videoconferência com 
representantes do Ministé-
rio, realizada nesta semana. 
O encontro foi articulado 
pelo senador Carlos Fávaro.

“Nós recebemos uma 
boa notícia nesta reunião, 
pois poderemos ter uma 
prorrogação de prazo para 
execução da prestação de 
conta da Lei Aldir Blanc. 
Um decreto está sendo 
construído com todas as 
informações e prazos”, ex-
plicou o governador. Com 

forças de segurança esta-
duais e federal: Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Po-
litec), Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), 
Centro Integrado de Ope-
rações Aéreas (Ciopaer) e 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF).

Além disso, contou 
também com a participa-
ção de servidores da Secre-
taria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) e o Instituto de De-
fesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea).

LEI ADIR BLANC. Novo decreto sobre execução dos recursos está sendo elaborado pelo Governo Federal

essa articulação, profissio-
nais da cultura mato-gros-
sense terão mais prazo 
para encaminhar as infor-
mações sobre a execução 
dos recursos.  

Mauro Mendes desta-
cou ainda que Mato Grosso 
faz parte dos Estados que 
“cumpriram 100% dos pra-
zos e aplicaram todos os re-
cursos recebidos”.

O secretário de Cultu-
ra afirmou que “é impor-
tante prestar contas dos re-
cursos para continuarmos 

trabalhando. Estamos mui-
to felizes com o resultado”.

A Lei Aldir Blanc (Lei 
nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020) define ações 
emergenciais destinadas 
ao setor cultural durante 
o estado de calamidade, 
em função da Covid-19. Ela 
prevê o repasse de R$ 3 
bilhões aos estados, muni-
cípios e ao Distrito Federal 
para medidas de apoio e 
auxílio aos trabalhadores 
da cultura atingidos pela 
pandemia.

Mendes e Machado em reunião virtual com o Ministério da Cultura

Foto: Christiano antonuCCi

Esta é a segunda ação integrada na região Sul

Foto: Lenine Martins

PRIMAVERA DO LESTE

Sesp deflagra 
operação policial
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