
O IBGE divulgou a estimativa populacional de Mato Grosso, com dados 
até julho de 2020. São 3.526.220 moradores no estado. No último censo, 
realizado em 2010, Mato Grosso tinha 3.035.122 moradores, quase 500 
mil pessoas a menos do que 10 anos depois.    Página -4

NOVO CENSO

População de Mato Grosso
aumentou 16,2% em 10 anos

TRATAMENTO COVID-19

5 dicas para 
ocorreto
armazenamento
Com a colheita das lavouras 
de milho encerrada em Mato 
Grosso, a qualidade dos grãos 
que saíram do campo pas-
sa a depender dos cuidados 
adotados durante o armaze-
namento. Enquanto o cereal 
estiver estocado é importan-
te manter o foco em alguns 
itens que exigem atenção e 
que podem evitar que o pro-
duto sofra danos.    
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Mais de 60 municípios já receberam medicamentos que tratam os sintomas leves da covid-19. A distri-
buição é feita gradativamente pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT). No total, serão enviadas 12.997.059 unidades de medicamentos, de forma gradual, conforme a 
SES recebe os componentes das indústrias.                  Página -4

MEDICAMENTO AOS MUNICÍPIOS

NOTA MT
R$ 800 mil 
em prêmios

As compras realizadas 
até a próxima segunda (31), 
com o número do CPF inserido 
na nota fiscal ou no bilhete de 
passagem eletrônico (BP-e), 
vão concorrer aos sorteios do 
Programa Nota MT realizados 
durante o mês de setembro.
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Além de viabilizar um ajuste gradual do Or-
çamento, o teto para os gastos federais inscrito na 
Constituição tem um caráter didático. A sujeição 
da despesa total a um limite incentiva a avaliação 
da qualidade, da eficiência e da prioridade de cada 
política pública.

Não se pode afirmar, infelizmente, que tal en-
tendimento esteja consolidado no debate público 
—provavelmente porque o padrão das últimas dé-
cadas foi a expansão contínua das ações do Estado. 
A iniciativa do governo Jair Bolsonaro de criar o 
programa Renda Brasil já põe à prova o mecanis-
mo.

Em razão do teto, a desejada ampliação do 
Bolsa Família depende do corte de outros desem-
bolsos. 

O Planalto gostaria de ao menos dobrar a 
transferência direta de renda a famílias muito po-
bres. Como o Orçamento é engessado por paga-
mentos obrigatórios, a questão se resume a abater 
despesas livres restantes, aprovar reformas mais 
profundas ou desistir do limite máximo dos gastos.

Nos últimos anos, a escolha tem sido reduzir 
investimentos, que já caíram ao nível da impru-
dência, mal cobrindo a depreciação da infraestru-
tura. Também resta pouca margem para cortar no 
custeio. 

Nesse cenário, a primeira opção da equipe do 
ministro Paulo Guedes, da Economia, foi utilizar 
recursos de programas sociais tidos como menos 
eficientes no combate à pobreza: o abono salarial, 
o Farmácia Popular e seguro-desemprego sazonal 
para pescadores.

Ambiciosa, ainda assim a medida não basta-
ria para um Renda Brasil do tamanho desejado por 
Bolsonaro —que, de todo modo, vetou a ideia de 
fazer tais cortes. 

O impasse reavivou o debate em torno de re-
formas fiscais. Guedes e o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltaram 
a mencionar o plano de desvincular e desindexar 
despesas.

Esse projeto exige mudanças constitucionais 
que permitam a redução de salários de servidores 
públicos e o fim da correção obrigatória de benefí-
cios previdenciários e assistenciais, além da revisão 
da exigência de gastos mínimos em saúde e educa-
ção. Politicamente difíceis, tais providências não 
redundariam, ademais, em economias imediatas.

A pior alternativa, por fim, seria burlar o teto, 
ou seja, estender o período de calamidade da pan-
demia de modo a autorizar dispêndios além do li-
mite constitucional. 

Uma gambiarra do tipo —que provavelmente 
abriria caminho para outras— elevaria incertezas 
sobre a sustentabilidade da dívida pública e pro-
vocaria turbulência financeira que, cedo ou tarde, 
comprometeria a recuperação da economia. Mais 
que desacreditando seu ministro, Bolsonaro esta-
ria sabotando seu governo e o país.

Editorial

O teste do teto

Ranking dos Políticos - Facebook

ELEIÇÃO
DIRETA
O desembargador Orlando Perri criticou 

duramente a proposta de votação direta para 
presidente, vice e corregedor do T J, que está 
sendo analisada na tarde desta quinta-feira 
pelo Pleno. O magistrado teme, entre outras 
consequências, o toma lá dá cá típico de 
campanhas eleitorais. Pela proposta, a vota-
ção deixa de ser restrita aos 30 desembarga-
dores para se estender aos 291 membros do 
Judiciário.

TENSÃO
POLÍTICA
Em reunião tensa com a ala ‘maurista’ do 

DEM, no Palácio Paiaguas, os irmãos Jayme 
e Júlio Campos deixaram o local visivelmen-
te irritados, após o partido não chegar, mais 
uma vez, a um acordo sobre quem irá apoiar na 
eleição suplementar para o Senado. Os irmãos 
Campos, que já manifestaram publicamente 
que pretendem estar no palanque de Nilson 
Leitão, inclusive com Júlio na 1ª suplência, 
evitaram falar com a imprensa depois do en-
contro, por causa da indefinição motivada pelo 
grupo do governador Mauro Mendes.

ABUSO EM
DISPUTA
O juiz-membro do Tribunal Regional Elei-

toral (TRE-MT), Jackson Coutinho (foto), não 
poupou críticas ao ex-governador Pedro Ta-
ques no voto de uma representação do PDT 
por abuso de poder econômico nas eleições 
de 2018. De acordo com Coutinho, o ex-gestor 
afetou o equilíbrio da disputa ao usar elei-
toralmente o programa social Caravana da 
Transformação. Ele pediu a inelegibilidade de 
Taques e aplicou uma multa de R$ 50 mil, que 
seria “proporcional e pedagógica”. A votação 
foi suspensa por conta do pedido de vista do 
desembargador Sebastião Barbosa.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

Se o governo estadual parou por causa de cor-
rupção, nada apurou e ninguém foi punido

Diante do descaso e da promessa de cam-
panha não cumprida pelo governador de 
Mato Grosso com relação a retomada das 
obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de 
Cuiabá e Várzea Grande, cresce a cobrança 
do povo pela conclusão das obras. Isso está 
atraindo a atenção do Ministério Público Fe-
deral e do próprio governo federal.

No último dia 14, em entrevista para a re-
vista Veja, o Procurador-Geral da República, 
Augusto Aras, afirmou: “Em outras frentes, a 
nova atuação do MPF não visa a evitar pro-
blemas futuros, mas solucionar encrencas 
passadas, que ainda têm consequências gra-
víssimas no presente (...) Se tudo correr bem, 
entre os projetos que poderão voltar a andar 
estão a usina de Angra 3, parada desde 2015, e 
o VLT de Cuiabá, que deveria ter ficado pronto 
para a Copa de 2014”.

Como Coordenador do Movimento Pró 
VLT, enviei correspondência no último dia 
19 ao Procurador-Geral da República, Dr. Au-
gusto Aras, mostrando a indignação do povo 
cuiabano e várzea-grandense com o gover-
nador do Estado, pela falta de transparência 
nos atos que envolvem o processo de reto-
mada das obras do VLT, pela falta de diálogo, 
conduta antidemocrática e desperdício do 
dinheiro público com as obras e equipamen-
tos se deteriorando.

De pronto, o Chefe de Gabinete do Pro-
curador-Geral da República, Dr. Alexandre 
Espinosa, encaminhou o meu pleito ao Coor-
denador da Terceira Câmara de Coordenação 
e Revisão do MPF, Sub-Procurador-Geral da 
República Dr. Luiz Augusto Santos Lima. No 
dia seguinte, 20, recebi telefonema da Secre-
tária Executiva da Terceira Câmara, Cinthia 
Morimoto, solicitando um memorial do Mo-
vimento Pró VLT para subsidiar os Sub-Pro-
curador. Tão logo ele receba esse memorial, 
serei chamado para uma reunião em seu ga-
binete. O Ministério Público Federal é um fis-
cal da lei. É o nosso guardião da democracia, 

e falta democracia no governo de Mato Grosso 
já que trancou as portas do Palácio Paiaguás e 
não recebeu o Movimento Pró VLT. 

O MPF é, também, o grande defensor dos 
interesses do conjunto da sociedade, e a con-
clusão do VLT é o desejo do povo cuiabano 
expresso nas entidades que apoiam o Movi-
mento Pró VLT como Instituto de Engenharia, 
o Conselho Regional de Engenharia e Arquite-
tura, o Rotary Club de Cuiabá, a Federação do 
Comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Cuiabá e Várzea Grande, o Arcebispo de Cuia-
bá, o Conselho de Ministros da Igreja Evangé-
lica, a Federação Mato-grossense de Bairros, 
a Associação Mato-grossense dos Municípios, 
a Grande Oriente Feminino, dentre outras en-
tidades.

O povo de Mato Grosso não vê sentido al-
gum na permanência da obra paralisada. Se 
o governo estadual parou por causa de cor-
rupção, nada apurou e ninguém foi punido. 
Na verdade, quem está sendo punido é o povo. 
Punido sem a obra, sem os serviços de trans-
porte e ainda pagando mensalmente os juros 
de um empréstimo do qual não se beneficiou.

Mas a população cuiabana e várzea-gran-
dense está atenta, preocupada com os rumos 
das duas principais cidades do Estado. Está 
sendo através de um diálogo permanente 
qualificado e construtivo, nos debates, nas 
redes sociais, que o movimento cresceu prati-
cando a boa política. Sem milagres, com pro-
postas concretas, construídas pelos nossos 
valorosos engenheiros, elaboradas a partir de 
experiência e estudos, que chegamos à con-
clusão de que o VLT ganha em todos os que-
sitos. Conforme bem disse o Secretário Nacio-
nal de Mobilidade Urbana que criou o Grupo 
de Trabalho (GT): “o VLT é a solução técnica, 
institucional e econômica para Cuiabá e Vár-
zea Grande, ganha em todos os quesitos”.

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA, CIEN-
TISTA POLÍTICO E COORDENADOR DO MOVI-
MENTO PRÓ-VLT

O VLT e o MPFZ

Para não ser “perseguido”
pelas propagandas
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mos usar um recurso bem interessan-
te, presente em (praticamente) todos os 
principais navegadores do mercado e que 
pouca gente conhece: o modo anônimo 
(ou algum nome semelhante que o valha).

Não sabe do que se trata? No modo de 
navegação anônima 
o navegador abre 
uma nova janela, 
que não deixa “ras-
tros” da navegação, 
não grava informa-
ções e o que é mais 
importante: sim-
plesmente “desapa-
rece” quando você 

fecha, como se aquele acesso simples-
mente não tivesse acontecido.

Isso é o suficiente para que suas pes-
quisas sejam apenas pesquisas, e não 
rendam perseguições em nível quase 
psicopata por incontáveis publicidades 
sobre produtos e serviços relacionados ao 
tema.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Todos nós sabemos que as publicida-
des no mundo tecnológico estão cada vez 
mais ligadas ao nosso comportamento, 
onde os navegadores e demais aplicati-
vos monitoram nossas buscas e passam 
a exibir propagandas relativas ao tema 
de forma um tan-
to quanto incisiva 
a partir de então. É 
assim que se vende 
atualmente, ofere-
cendo o produto para 
quem, de alguma for-
ma, manifestou in-
teresse, e não existe 
demonstração de in-
teresse maior que uma busca na internet, 
não é mesmo?

Só que, por vezes, as pesquisas não 
são, necessariamente, sobre algo que nos 
interesse ver publicidade pulando em 
nossa tela nos próximos acessos. Pode 
ser alguma coisa bastante eventual, uma 
curiosidade, uma pesquisa de preços rá-
pida antes de ir comprar uma peça para o 
carro, a busca por um número de telefone 
e por aí vai. E não é o fato de buscar um 
pet shop no Google que faz com que eu 
queira ser bombardeado por anúncios so-
bre cuidados com animais. Pode ser, sim, 
apenas uma busca.

Para evitar que a pesquisa se torne um 
verdadeiro “ímã” para propagandas pode-

VICENTE VUOLO

O corpo da agente comunitária de saúde Silvana Nardes, 43 anos, que 
morreu de Covid-19, em Primavera do Leste, na quarta, foi trocado por ou-
tro que acabou sendo enterrado no lugar dela. Silvana atuava como agen-
te de saúde há oito anos na Unidade de Saúde da Família 2, no Centro 
Leste. O suposto corpo da servidora chegou em Primavera do Leste pela 
manhã de quinta (27). Amigos e familiares chegaram a fazer um cortejo 
e o sepultamento aconteceu. Duas horas depois a Secretaria de Saúde de 
Cuiabá ligou informando o erro.
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DA REPORTAGEM

Mais de 60 municípios já 
receberam medicamentos 
que tratam os sintomas leves 
da covid-19. A distribuição é 
feita gradativamente pelo 
Governo de Mato Grosso, 
por meio da Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES-MT). Os 
compostos adquiridos e dis-
tribuídos são: Azitromicina, 
Invermectina, Dipirona em 
gotas e em comprimido. 

A ação foi pactuada em 
reunião da Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB) 
e beneficiará os 141 muni-
cípios do Estado. No total, 
serão enviadas 12.997.059 
unidades de medicamentos, 
de forma gradual, conforme 
a SES recebe os componen-
tes das indústrias.

Com o investimento de 
aproximadamente R$ 8 mi-
lhões, foi realizada a aqui-
sição de uma quantidade 
equivalente a 350 mil kits. 
Destes, 35 mil kits serão uti-
lizados no Centro de Tria-
gem da covid-19. A dispo-
nibilização aos municípios 
começou no dia 19 de agos-
to.

“Essa aquisição foi feita 
com o objetivo de auxiliar 
os municípios que têm di-
ficuldade para a compra de 
medicamentos. Alguns já 
fazem essa iniciativa desde 

TRATAMENTO COVID-19 | Com distribuição Estado contribui para o diagnóstico e tratamento precoces da doença

Investimento foi de R$ 8 milhões 

AUXÍLIO ESPORTIVO

Atletas ainda podem 
se inscrever para 
receber auxílio 
financeiro 

Atletas estavam sem incentivo desde 2017 Presidente diz estar com muito trabalho 

DA REPORTAGEM

O Programa Olim-
pus, do Governo de Mato 
Grosso, que oferece auxílio 
financeiro mensal a atle-
tas de diversas categorias 
e níveis, está com inscri-
ções abertas até a próxima 
sexta-feira (04). Retomada 
por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel), a conces-
são de bolsa atleta abrange 
modalidades individuais e 
coletivas, e beneficia espor-
tistas de base e de alto ren-
dimento.

Sem incentivo desde 
2017, o programa foi re-
formulado e ampliado em 
2020. Este ano, a nova fase 
da bolsa abrange maior 
quantidade de atletas e de 
categorias contempladas. 
Os valores das bolsas tam-
bém aumentaram. 

Para esportistas de alto 
rendimento, além da ca-
tegoria Nacional, há agora 
a de Atleta Nacional Elite, 
totalizando 80 bolsas com 
valores mensais de R$ 900 
e de R$ 1.600. Concorrem 
nesses dois grupos, espor-
tistas com idade a partir de 
14 anos, que tenham obtido 
colocações em competições 
nacionais e internacionais, 
respectivamente. 

Já para os atletas de 
base, foi acrescentada a 
categoria Base Olímpica. 
Assim, como na categoria 
Estudantil, os beneficiados 
serão jovens com idade en-
tre 12 e 16 anos que parti-
ciparam da etapa nacional 
dos Jogos Escolares da Ju-

ventude 2019. As duas ca-
tegorias de incentivo aos 
esportistas iniciantes con-
cederão juntas outras 160 
bolsas de auxílio financeiro.  
Com valores mensais de R$ 
250 e R$ 600, a diferença 
entre as categorias é a po-
sição alcançada por cada 
atleta na competição esco-
lar brasileira. 

Nesta semana, a As-
sembleia Legislativa de 
Mato Grosso aprovou ainda 
mais um avanço ao Olim-
pus. Em primeira vota-
ção, o legislativo acatou o 
substitutivo que garante a 
inclusão do auxílio a atle-
tas-guias e técnicos esporti-
vos. A conquista será incor-
porada pela Secel em uma 
segunda fase do programa. 

“O esporte mato-gros-
sense está tendo a chance 
de viver um novo momen-
to de grande ascensão. Para 
nós, da Secel, tirar esses 
projetos do papel é a rea-
lização de um sonho. São 
políticas públicas de fo-
mento ao esporte de base 
e profissional. Esperamos 
que nossos atletas aprovei-
tem a oportunidade e se 
inscrevam para receber o 
auxílio financeiro. O prazo 
está quase acabando”, re-
lembra o secretário adjunto 
da Secel, Jefferson Carvalho 
Neves. Os editais de cha-
mada pública das quatro 
categorias contêm as dis-
posições, critérios e relação 
de documentos necessárias 
para a inscrição.

Acesso aos editais: 
www.esportes.mt.gov.br/
editais

Foto: CoB
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12,9 milhões de unidades de 
medicamentos aos municípios

Foto: Divulgação

FACILITANDO

Projeto que institui Código de Defesa do
Empreendedor segue em tramitação na ALMT

NÃO CONTEM COM ELE

Bolsonaro diz que não fará campanha
para ninguém nas eleições municipais

Projeto teve parecer favorável do Núcleo Econômico da 
ALMT

DA REPORTAGEM

Com o apoio dos Gru-
posProjeto de lei do deputa-
do Ulysses Moraes que ins-
titui o Código de Defesa do 
Consumidor segue em tra-
mitação na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Mato 
Grosso (ALMT). A matéria, 
apresentada em setembro de 
2019, estabelece normas de 
proteção à livre iniciativa e 
ao livre exercício da ativida-
de econômica no estado.

“Esse projeto é impor-
tante para a economia de 
Mato Grosso, porque busca, 
por exemplo, facilitar a aber-
tura de empresas e formali-
zar uma barreira de proteção 
legal em benefício do em-
preendedor”, disse Moraes.

De acordo com a He-
ritage Foundation, o Brasil 
está na posição 150 entre 180 
nações analisadas em relação 
ao grau de liberdade econô-
mica. O fato de estar distan-
te das primeiras colocações 
traz como consequência um 
país com pouca abertura 
econômica, o que prejudica 

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro informou ontem (28), 
que decidiu não atuar no 
primeiro turno nas eleições 
para prefeitos, que serão re-
alizadas em novembro, em 
todo o Brasil. “Tenho muito 
trabalho na Presidência e, 
tal atividade tomaria todo 
meu tempo num momento 
de pandemia e retomada da 
nossa economia”, escreveu 
em publicação nas redes so-
ciais.

De acordo com Bolso-
naro, entretanto, ele con-
tinua trabalhando para a 
homologação do partido 
Aliança pelo Brasil, criado 
em novembro do ano pas-
sado, após o presidente dei-
xar o PSL, partido pelo qual 
se elegeu. Para a legenda ser 
homologada é necessária a 
coleta de cerca de 500 mil 
assinaturas em pelo menos 
nove estados. As rubricas 

março. Mais de 90 municí-
pios já oficializaram pedido 
por meio de cadastro, de-
mandando essa ajuda por 
parte do Estado. Reforço 
ainda que nenhum medica-
mento pode ser distribuído 
sem prescrição médica e 
consentimento do pacien-
te”, enfatiza o Secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto 
de Figueiredo.

Por meio da ação de dis-
tribuição de medicamentos 
e testes, o Governo con-
tribui para o diagnóstico e 
tratamento precoces da do-
ença e, consequentemente, 
a redução do contágio pelo 
vírus no Estado e o agrava-
mento dos quadros clínicos.

Os medicamentos dispo-
nibilizados pelo Governo 
seguem o protocolo orienta-
do e aprovado por membros 
do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pú-
blica. O grupo é composto 
por representantes da Se-
cretaria de Estado de Saú-
de, gabinete de situação do 
Governo do Estado de Mato 
Grosso, Assembleia Legisla-
tiva, Conselho Regional de 
Medicina de Mato Grosso, 
Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso, Secretaria de 
Assistência do Município 
de Cuiabá e pela Secreta-
ria Municipal de Saúde de 

o crescimento de novos em-
preendedores.

“É necessário termos 
um ambiente regulatório 
mais amigável para as ati-
vidades produtivas, quanto 
maior for a facilidade para 
abrir novos negócios, maior 
será a competição por pre-
ços mais justos e, principal-
mente, maior será o impacto 
positivo na geração de em-
pregos, salários e rendas”, 
destacou o parlamentar.

Nesse sentido, o projeto 
quer instituir justamente um 
Código de Defesa do Em-
preendedor, estabelecendo 
normas para expedição de 
atos públicos de liberação da 
atividade econômica. Além 
disso, dispondo sobre a rea-
lização de análise de impac-
to regulatório e dando ou-
tras providências que geram 
mais segurança ao empreen-
dedor, para que o estado co-
mece a mudar esse cenário 
de pouca abertura econômi-
ca presente em todo o país.

“Por isso, a aprovação 
desse PL já seria um grande 
passo para aumentar a con-

precisam ser validadas, uma 
a uma, pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

“Em comum acordo 
tenho conversado com 3 ou-
tros partidos para o caso de 
não se concretizar a tempo 
o Aliança. Nessa segunda hi-
pótese, de ambos os lados, se 
impõe condições para essa 
filiação. Isso também decidi 
que somente poderia acon-
tecer em 2021”, explicou so-
bre o seu plano para filiação, 
caso o Aliança pelo Brasil 
não possa ser oficializado.

O presidente desejou 
boa sorte a todos os candida-
tos. “E, principalmente, aos 
eleitores nessas escolhas”, es-
creveu. As eleições munici-
pais deste ano estão marca-
das, em primeiro turno, para 
15 de novembro e, em se-
gundo turno, para 29 de no-
vembro. Originalmente rea-
lizado em outubro, este ano 
o pleito foi adiado em razão 
da pandemia da covid-19.

Foto: Christiano antonuCCi

fiança dos possíveis empre-
endedores em Mato Grosso. 
As políticas liberais são ne-
cessárias para garantirmos 
aos micros e pequenos em-
preendedores um cenário 
de crescimento”, enfatizou o 
deputado. O Projeto de Lei 

nº 904/2019, do deputado 
Ulysses Moraes, foi apresen-
tado no dia 3 de setembro de 
2019 e já tem parecer favo-
rável do Núcleo Econômico. 
Para aprovação, ainda pre-
cisa passar pela votação em 
Plenário.

Cuiabá. De acordo com a 
SES, os municípios recebe-
rão quantidades proporcio-

nais de cada medicamento 
ao número de habitantes. 
Cuiabá (2.694.800) e Várzea 

Grande (1.062.942) ocupam, 
respectivamente, o primei-
ro e o segundo lugares na 

escala de municípios com 
maior recebimento de me-
dicamentos.



Foto: Divulgação

RIO XINGU

Balsa completa 5 meses sem funcionar

LANÇAMENTO

Brasil tem primeira linha de
produtos carne carbono neutro

Atividades paralisaram em março 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso criou um grupo de 
trabalho para estruturar e 
viabilizar a expansão da fer-
rovia Vicente Vuolo, a Ferro-
norte, no estado. O objetivo é 
levar os trilhos de Rondonó-
polis até Lucas do Rio Verde. 
O grupo técnico será forma-
do por 2 membros indicados 
pela gestão estadual, 1 indica-
do pela Assembleia Legislati-
va, 1 membro indicado pela 
bancada de Mato Grosso no 
Congresso Nacional, 2 repre-
sentantes da Rumo S.A. (em-
presa que detém a concessão 
dos trilhos que ligam Mato 
Grosso a São Paulo) e 1 mem-
bro indicado pela Famato.

O decreto publicado 
em Diário Oficial determina 
que o grupo irá acompanhar 
a estruturação do projeto de 
extensão da ferrovia e a sua 
implementação. Os técnicos 
deverão debater maneiras de 
viabilizar a passagem dos tri-
lhos por Cuiabá antes de levá-
-los até Lucas do Rio Verde. 
O relatório final dos estudos 
terá que ser apresentado em 
no máximo 120 dias após a 

DA REPORTAGEM

Foi lançada nesta sema-
na a primeira linha de pro-
dutos no país com a certifi-
cação carne carbono neutro. 
Desenvolvida pela Embrapa, 
a carne carbono neutro é um 
selo de certificação da pro-
dução de bovino de corte 
em sistemas com a plantação 
obrigatória de árvores como 
diferencial. Neste sistema, 
as árvores neutralizam ou 

Foto: Divulgação

Levantamento foi feito pela Repom 

LEVANTAMENTO

Demanda de frete 
rodoviário no agro 
cresce 8,6% em julho
DA REPORTAGEM

Segundo o Índice de 
Fretes e Pedágios Repom 
(IFPR), a demanda por frete 
rodoviário no Agronegócio, 
mesmo com os impactos da 
pandemia, cresceu 8,6% em 
julho na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Ao considerar os primeiros 
sete meses do ano, é possível 
notar um aumento de 10,3% 
na quantidade de operações 
de frete realizados para este 
setor da economia.

Ao analisar a evolução 
das atividades da Indústria 
e do Varejo, sem levar em 
consideração o Agronegó-
cio, o mês de julho represen-
tou um crescimento de 7,8% 
frente a 2019. Ao comparar 
a média dos dias do mês de 
julho com o período pré-
-pandemia, é possível notar 
um aumento na demanda de 
2,1%. 

“O dado mostra o re-
aquecimento e a retomada 
das atividades, já que, em ju-
nho, tivemos uma queda de 
2,1%”, afirma Thomas Gau-

tier, Head de Mercado Rodo-
viário da Edenred Brasil.

Já no acumulado de ja-
neiro a julho, comparando 
2019 com 2020, houve um 
crescimento de 6,7% nas ope-
rações, o que confirma uma 
estabilidade frente ao com-
pilado até junho, além de um 
forte retorno da economia 
para estes setores. A previ-
são de aumento na demanda 
por frete para este ano, se 
não fosse a pandemia, seria 
em torno de 10%. Nas rotas 
portuárias, o destaque ficou 
por conta de destinos como 
Paranaguá, que cresceu 58%, 
Miritituba, com 22%, e San-
tos, com aumento represen-
tativo de 23%.

A Repom, marca líder 
em soluções de gestão e pa-
gamento de despesas para 
frota própria e terceirizada 
da Edenred Brasil, traz men-
salmente os dados e as análi-
ses do período. Neste levan-
tamento, foram analisadas 
de janeiro a julho de 2019, 
2,1 milhões de operações e, 
em 2020, este número subiu 
para 2,2 milhões.

AGRONEGÓCIO 

Armazenamento correto evita danos que venham a desvalorizar o produto 

Conheça 5 dicas para o
armazenamento correto
DA REPORTAGEM

Com a colheita das la-
vouras de milho encerrada 
em Mato Grosso, a quali-
dade dos grãos que saíram 
do campo passa a depen-
der dos cuidados adotados 
durante o armazenamento. 

Enquanto o cereal es-
tiver estocado é importan-
te manter o foco em alguns 
itens que exigem atenção 
e que podem evitar que o 
produto sofra danos.

Engenheira agrônoma 
e instrutora credenciada 
junto ao Senar-MT, Tânia 
Regina de Oliveira listou 
cinco deles, que são consi-
derados fundamentais para 
que o produto seja preser-
vado. Confira:

Faça limpezas perió-
dicas na unidade armaze-
nadora

Segundo a instrutora 
do Senar-MT, a limpeza 
deve envolver a “lavagem” 
do armazém, com atenção 
especial aos dutos, sistema 
de aeração, canaletas, e o 
local onde é feita a pré-
-limpeza dos grãos. “Com 
essa higienização será pos-
sível retirar todo e qual-
quer resíduo, minimizan-
do o risco de proliferação 
de pragas. O ideal é que 

essa limpeza seja feita a 
cada safra, ou seja, quan-
do a soja for retirada para 
a entrada do milho e vice-
-versa. Durante o procedi-
mento também é preciso 
aplicar inseticidas no piso 
e nas paredes da unidade, 
para eliminar as pragas que 
eventualmente estejam na 
unidade”, explica.

Classifique o produto 
assim que ele chegar no 
armazém

A recomendação vale 
tanto para as empresas ar-
mazenadoras, quanto para 
os produtores que possuem 
armazém na fazenda. De 
acordo com a agrônoma, 
é fundamental verificar as 
condições da carga antes 
do descarregamento. “A 
coleta dos grãos precisa ser 
feita de maneira correta, 
assim como o levantamen-
to populacional de pragas 
que estejam chegando da 
lavoura com esse produto, 
o percentual de umidade, 
o nível de matérias estra-
nhas e impurezas. Essas in-
formações permitem que 
a limpeza dos grãos – na 
entrada do armazém – seja 
feita de maneira correta, 
bem como a programação 
de eventuais aplicações de 
defensivos caso seja neces-

MILHO ESTOCADO | Cuidados são fundamentais para que a qualidade do cereal colhido no campo seja mantida
Foto: Divulgação
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absorvem o metano enté-
rico, exalado pelos animais 
e um dos principais gases 
causadores do efeito estufa. 
A criação do gado ocorre de 
forma integrada com as flo-
restas, sistema silvipastoril, 
ou com a lavoura e floresta, o 
chamado agrossilvipastoril. 
“É quando você tem árvores 
plantadas no meio do pasto”, 
explica a pesquisadora sênior 
da Embrapa Gado de Corte, 
Fabiana Villa Alves. Para se 

primeira reunião ordinária, e 
será encaminhado ao Gover-
nador do Estado e ao Minis-
tério da Infraestrutura.A Fer-
ronorte é a única ferrovia em 
Mato Grosso. Ela liga o mu-
nicípio de Rondonópolis ao 

sário”, reforça.

Monitore a umidade 
dos grãos

Na avaliação da ins-
trutora, “esse monitora-
mento é de suma impor-
tância para evitar que o 
grão perca peso durante o 
tempo em que permanecer 
estocado. A equipe deve es-
tar treinada para coletar a 
cada 15 ou 20 dias a massa 
de grãos e verificar a umi-
dade do produto. Isso vai 
reduzir o risco do uso in-
correto do sistema de aera-
ção, evitando perdas. Tam-
bém é importante que a 
equipe responsável elabo-
re uma tabela de acompa-
nhamento periódico desta 
umidade, que precisa estar 
mantida entre 12% e 14%”, 
orienta.

Acompanhe com fre-
quência a temperatura da 
massa dos grãos

De acordo com Tânia 
Regina, “os colaboradores 
precisam estar atentos – a 
todo e qualquer momen-
to – com os cuidados com 
os cabos de termometria. 
É preciso mantê-los com 
a manutenção em dia e os 
operadores precisam ter 
conhecimento preciso so-
bre termometria para que 

saibam o momento exa-
to em que é preciso ligar 
o sistema de aeração, ga-
nhando e não perdendo 
com ela. Vale lembrar que 
a cada momento em que 
esta temperatura ‘evolui’, 
aumenta também o nível 
populacional de insetos, 
assim como os índices de 
grãos avariados como fer-

mentados e ardidos”, apon-
ta.

Mantenha atenção ao 
controle de pragas

Por fim, a instrutora 
do Senar-MT reforça que 
“é preciso realizar constan-
temente um levantamento 
sobre a incidência de pra-
gas dentro do armazém, 

para que as aplicações de 
inseticidas possam ser fei-
tas ‘com sucesso’, sem des-
perdício de produto. Com 
as informações corretas, é 
possível realizar interven-
ções mais assertivas e efi-
cientes. Isso vai evitar cus-
tos desnecessários e reduzir 
riscos de danos à qualidade 
dos grãos”, conclui.

porto de Santos, e tem papel 
fundamental no escoamen-
to da safra de grãos. Com as 
perspectivas de crescimento 
da produção e de avanço nas 
exportações, a capacidade da 
malha terá que ser amplia-

da, o que já foi confirmado 
pela concessionária que ope-
ra a ferrovia e que – no ano 
passado – teve a renovação 
antecipada do contrato de 
concessão aprovada pelo Tri-
bunal de Contas da União.

ter ideia do impacto positivo 
desses sistemas no meio am-
biente, um estudo realizado 
na Embrapa Gado de Corte, 
localizada em Campo Gran-
de, aponta que cerca de 200 
árvores por hectare seriam 
suficientes para neutralizar 
o metano emitido por 11 
bovinos adultos por hecta-
re ao ano, sendo que a taxa 
de lotação usual no Brasil é 
de um a 1,2 animal por hec-
tare. Agora, produtos carne 

carbono neutro vão chegar 
ao consumidor brasileiro, 
por meio da linha de cortes 
de carne Viva, lançada hoje 
e resultado de uma parceria 
da iniciativa privada com a 
Embrapa, que desenvolveu o 
protocolo para a neutraliza-
ção das emissões de metano. 
A compensação é assegurada 
a partir da certificação e ve-
rificação por auditorias inde-
pendentes. Essa é a primeira 
linha de produtos desse tipo.



Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência 
comprovada;
2-Atendente de Consultório, com expe-
riência em digitação de laudos ultrasso-
nográfi cos;
3-Torneiro mecânico industrial, com 
experiência;
4-Atendente de balcão, com experiência 
em peças de caminhões; 
5-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
6-Soldador, com experiência;
7-Auxiliar de serralheiro, com experiência 
e referências; 
8-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, conhecimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experi-
ência;
13-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
14-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo diurno e noturno, cursando ensino 
superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se 
interessem fi quem à vontade em nos 

procurar, teremos o maior prazer 
em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o 
perfi l e são realizados das 07h30min às 
10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – 
e-mail: rh@adestec.org.br 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ASSOCIAÇÃO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS DE SORRISO – CEARPA NOVA UBIRATÃ, 
CNPJ: 05.301.762/0003-03, torna público que requereu jun-
to a SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação – LO, 
para a Unidade de recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos de Nova Ubiratã – MT.

GRUPO JVF LTDA SPE inscrito no CNPJ nº 
26.307.791/0001-90, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente a LICENÇA PRÉ-
VIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade principal 
52.22-2-00 Terminais Rodoviários e Ferroviários. O empre-
endimento será localizado na Avenida dos Jacarandás com 
Avenida das Palmeiras com Rua das Gérberas com Rua das 
Ipoméias, S/N, QD. 142-143 LT. 01/14 – 01/14, Jardim Pri-
maveras – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.765.131/0015-
44, torna público que requer junto a SAMA, a Licença Prévia, 
para a atividade de Serviços de lavagem, lubrifi cação e po-
limento de veículos automotores; Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores e Posto de 
abastecimento de veículos, localizado no Anel Viário Norte, 
do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

ASSOCIAÇÃO DE REVENDAS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS DE SORRISO – CEARPA, CNPJ: 
05.301.762/0002-22, torna público que requereu junto a 
SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação – LO, 
para a Unidade de recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos de Boa Esperança do Norte – MT.

CAMPOS SUPERMERCADOS LTDA - ME, CNPJ n° 
04.929.810/0001-88, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação Licença de Operação 
(LO), para atividade de Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios 
minimercados, mercearias e armazéns, localizada na Rua 
Alencar Bortolanza, 649, Industrial 1 Etapa, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.(TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA 
INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - IPI-
RANGA DO NORTE, CNPJ 05.600.699/0001-44, torna pú-
blico que requer junto a SAMA, a Licença de Operação, para 
uma Usina de Asfalto Estacionário, localizado na Rodovia 
MT 242 – KM 11, zona rural do Município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

GELNEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 
02.001.597/0004-67, torna público que requer junto a 
SAMA, a Licença de Operação, da área total do empreen-
dimento, de 11.545,29 m², para a atividade de Fabricação 
de Pós Alimentícios, produzindo pó de gelatina a partir de 
matéria-prima de origem animal, o qual encontra-se implan-
tado na Rodovia MT 242, sent. Ipiranga do Norte, km 17,8, 
do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 

VENDAS

Marcelo Rodrigo Bragatti

Nova Mutum - MT, 28 de agosto de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pintura da 

Escola Municipal 04 de julho, conforme planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 

básico. Data de Abertura: 16 de setembro de 2020. Horário: 09h00min. 

Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

TOMADA DE PREÇOS N° 027/2020

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 018/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DO 
LOTEAMENTO LEONEL BEDIN I, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura 
ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 16 DE 
SETEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá 
ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 
3545-4700.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 036/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 17 de agosto de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS inscrita no CNPJ 
37.609.841/0001-00 com valor total de R$ 84.387,00. Matupá – MT, 28 de agosto de 
2020. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
ferramentas e equipamentos para atender a demanda das Secretarias 
Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 14 de 
setembro de 2020. HORÁRIO: 08h30min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 28 de agosto de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2020
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para locação e execução de serviços de sonorização, 
iluminação, palco, tendas, mesas e cadeiras, para atender a demanda 
das Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 11 de setembro de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 28 de agosto de 2020.

Nova Mutum - MT, 28 de agosto de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 
pluviais e pavimentação asfáltica no acesso ao Laboratório Industrial - 
Parque Tecnológico (Localizado no Km 01 - MT -235), conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 15 de setembro de 2020. 
Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO DE FAZENDAS EM 
CAMPINÁPOLIS/MT

2.261HA, c/ casas, curral e barracão,
 Faz. Andradina, acesso pela 

Rod. MT-251 sentido Novo São Joaquim. 
INICIAL R$ 16.285.161,00 (parcelável)

leiloesjudiciaisgo.com.br
0800-707-9272

1.289HA, Faz. Andradina II, acesso pela 
Rod. MT-251 sentido Novo São Joaquim. 

INICIAL R$ 8.900.815,00 (parcelável)



DE VOLTA AO JOGO

Sinop se prepara 
para disputa da Série D

CASA NOVA

Thiago Silva é oficialmente
anunciado pelo Chelsea  

Thiago Silva é anunciado pelo Chelsea

Sinop faz estreia em casa contra o River-PI 

Tricolor tem histórico favorável para ficar com título do Gauchão

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após a repentina saída 
do técnico Marcos Biri-
gui, o Sinop Futebol Clube 
além de procurar um novo 
treinador para comandar a 
equipe na disputa da Série 
D do Campeonato Brasilei-
ro e na fase final do Cam-
peonato Mato-grossense, 
se preocupa também em 
estruturar o elenco para a 
disputa das competições.

O presidente do clube, 
Agnaldo Turra, garantiu 
que o nome do novo trei-
nador será anunciado nos 
próximos dias, como tam-
bém assegurou a presença 
de uma base de atletas ex-
perientes para a disputa. 

Até o momento cinco 
jogadores que faziam parte 
do elenco do Galo do Nor-
te antes da paralisação do 
futebol estão confirmados 
para a sequência da tempo-
rada. O trio ofensivo com-
posto pelos atacantes Julia-
no Fogaça, Robinson e Alan 
Júnior, responsáveis por 14 
gols no estadual serão as 

DA REPORTAGEM

Agora é oficial! Como es-
perado, o Chelsea anunciou 
na manhã desta sexta-feira a 
contratação de Thiago Silva. 
Depois de oito temporadas 
à frente da defesa do Paris 
Saint-Germain, o zagueiro 
de 35 anos (completa 36 em 
setembro) assina contrato 
por um ano, com a possibi-
lidade de extensão por mais 
um.

“Estou muito feliz de me 
juntar ao Chelsea. Estou en-
cantando de fazer parte des-
se time empolgante do Frank 
Lampard para a próxima 
temporada. Estou aqui para 
brigar por títulos. Espero ver 
os torcedores do Chelsea em 
breve, estou ansioso para jo-
gar em Stamford Bridge”, de-
clarou.

Após vitoriosas passagens 
pelo futebol italiano (Milan) 
e francês, Thiago inicia ago-
ra sua caminhada na Pre-
mier League. Referência do 
sistema defensivo do PSG, o 
defensor colecionou títulos 

principais referências de 
gols para o Brasileirão.

Além deles, estão con-
firmados os retornos dos 
meias de 28 anos, Diego 
Alan e Queijinho. 

Jovens pratas da casa 
também vão compor o 
elenco, como os goleiros 
Guilherme e Maison, o za-
gueiro Willian e os meias 
Cristian e Luan, esse o mais 
experiente entre os jovens. 
Os atacantes Vandeilson e 
Ramires, também revela-
ções do Sinop FC estão con-
firmados no elenco.

SÉRIE D
A vaga para a disputa da 

Série D caiu no colo do clu-
be após o detentor da vaga, 
Luverdense desistir de dis-
putar a competição. O time 
de Lucas do Rio Verde passa 
pela maior crise de sua his-
tória e fala-se até na pos-
sibilidade de o Verdão do 
Norte fechar encerrar suas 
atividades de forma defini-
tiva.

Com a vaga o Sinop dis-
puta a Série D no Grupo 2 
da competição ao lado de 

DA REPORTAGEM

O título do Gauchão está 
cada vez mais próximo do 
Grêmio. A vitória por 2 a 0 
sobre o Caxias na noite da 
última quarta-feira no Cen-
tenário dá tranquilidade ao 
grupo de Renato Gaúcho. 
Sem sair de campo derro-
tado há meio ano, jamais 
perdeu por três gols de di-
ferença na temporada.

O resultado em Caxias 
do Sul aproximou a taça 
das mãos do capitão Pe-
dro Geromel. No domin-
go, mesmo que o Tricolor 
perca por um gol de dife-
rença na Arena, manterá a 
hegemonia no Rio Grande 
do Sul. Os números, aliás, 
são aliados de Renato Por-
taluppi e seus pupilos. Das 
três derrotas em 2020, duas 
foram para o Caxias. Uma 
delas, inclusive, por 2 a 0, 
placar que levaria a decisão 
aos pênaltis.

O Grêmio, no entanto, 
ostenta longa invencibili-
dade. São mais de seis me-
ses sem perder, ou 16 par-
tidas, com nove vitórias e 
sete empates no período. 
O último revés ocorreu no 
longínquo 22 de fevereiro, 
a final do primeiro turno 

VANTAGEM PELO TRI

Grêmio ainda não perdeu 
por 3 gols de diferença 
em 2020

do estadual, por 1 a 0 para o 
Caxias. A segunda queda foi 
para o Aimoré, por 2 a 1. Ou 
seja, nenhuma derrota por 
três gols.

E ainda há o trunfo do 
adversário. O Grená tam-
bém não venceu jogos por 
três gols de diferença na 
temporada. Além do Grê-
mio, só conseguiu uma 
vitória por 2 a 0, sobre o 
Pelotas. “Em uma final, 
qualquer vantagem é van-
tagem. Você jogar pelo em-
pate já é uma grande van-
tagem. Com dois gols, você 
leva uma grande vantagem. 
Ainda mais por jogar em 
casa, mas não está nada 
definido. O Caxias sempre 
nos deu trabalho. Ainda não 
conseguimos o título. Te-
mos mais 90 minutos pela 
frente”, reforça Renato. 

Para o duelo derradei-
ro, Renato terá Orejuela e 
Kannemann novamente 
à disposição. Já Matheus 
Henrique levou o tercei-
ro amarelo e é baixa. Deve 
ser substituído por Lucas 
Silva. Grêmio e Caxias se 
enfrentam a partir das 15h 
de domingo, na Arena. O 
Tricolor tem a vantagem da 
vitória por 2 a 0 na partida 
de ida.
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Cuca deixa críticas no passado
e agora age como pacificador
DA REPORTAGEM

“Podem me mandar 
embora, mas eu tenho que 
falar: o Santos tem que me-
lhorar muito profissional-
mente, melhorar muito in-
ternamente. E não é pouca 
coisa”.

A frase acima foi dita 
pelo técnico Cuca na elimi-
nação do Santos na Liberta-
dores de 2018, após o em-
blemático “caso Sánchez” 
– quando o clube foi penali-
zado pela Conmebol por ter 
escalado irregularmente o 
uruguaio. A declaração polê-
mica foi lembrada em entre-
vista coletiva do técnico.

Cuca reassumiu o San-
tos no mês passado, em mo-
mento de crise interna e fi-
nanceira. O técnico tem sido 
um dos principais respon-
sáveis por tentar “arrumar a 
casa”, com importante papel 
nos bastidores, como na ges-
tão do elenco e nos casos en-
volvendo a reintegração de 
Everson e o acordo feito com 
Eduardo Sasha, que retirou 
ação judicial e foi vendido ao 
Atlético-MG por quase R$ 10 
milhões.

“Eu não falei errado, 
mas falei na hora errada, da 

raiva pela eliminação na Li-
bertadores. Vi muita melho-
ra aqui dentro. Um cara que 
trabalha todo dia e aparece 
pouco é o Jorge Andrade 
(gerente). Fuça, vai atrás. O 
Matheus, o Doria (membros 
do Comitê de Gestão). Dão 
a cara a tapa, procuram so-
luções. O presidente sempre 
junto”, disse o técnico.

“As coisas evoluíram 
bem e estão caminhando 
para o Santos dar uma apa-
ziguada geral em problemas. 
Tenho muita esperança em 
umas duas semanas colocar-
mos a casa toda em ordem, 
todo mundo ficar feliz da 
vida e explorar todo o poten-
cial de cada um. Estão sendo 
competentes, mas pode-
mos melhorar”, acrescentou 
Cuca.

Cuca tem morado no 
CT Rei Pelé e vem buscando 
alternativas para o Santos en-
grenar em campo e fora dele. 
O treinador tem contato di-
ário com os dirigentes para 
resolver problemas internos 
e virou, desde sua chegada, 
um dos principais elos entre 
diretoria e elenco, que antes 
não falavam a mesma língua. 
O técnico, ciente da deli-
cada situação financeira do 

Foto: Ivan StortI

Cuca e presidente José Carlos Peres no CT do Santos

SANTOS | Dois anos após questionamentos fortes ao clube, técnico tem outro discurso

São Raimundo-RR, Santos-
-AP, Moto Club-MA, Juven-
tude-MA, River-PI, Altos-
-PI, além do vencedor do 
confronto entre Baré-RR e 
Ypiranga-AP.

A estreia deve ser no dia 
19 ou 20 de setembro, no 

Gigante do Norte contra o 
River do Piauí.

Operário Várzea-gran-
dense e União são os outros 
times que representam o 
estado de Mato Grosso na 
quarta divisão do futebol 
nacional.

Foto: DIvulgação

Foto: MIchel JeSuS / JúlIo 

Foto: DIvulgação

(sete campeonatos nacionais, 
cinco Supercopas da França, 
seis Copas da Liga e cinco 
Copas da França) e se despe-
diu do clube parisiense com 
o recente vice da Champions 
League, vencida pelo Bayern 

de Munique. O Chelsea vem 
se reforçando para brigar por 
títulos na próxima tempora-
da. O clube londrino contra-
tou antes do fim da tempora-
da o meia Ziyech e o atacante 
Timo Werner, por cerca de 

100 milhões de euros. Além 
disso, acertou nesta semana 
as chegadas do lateral-es-
querdo Chilwell e do zaguei-
ro Saar. A diretoria ainda tem 
o sonho de tirar Havertz do 
Bayer Leverkusen.

clube, não faz grandes exi-
gências. Mas tem como uma 
de suas maiores cobranças o 
acerto das pendências que o 
Santos tem com os jogado-
res. Ele pede que isso seja 
resolvido antes mesmo do 
desbloqueio da punição na 
Fifa – que impede o clube 
de registrar novos atletas. “A 
prioridade não é contratar, é 
colocar em ordem as coisas 

internamente. Não adian-
ta trazer dois ou três e não 
arrumar aqui. Estou com a 
gurizada, sabia que trabalha-
ria com os meninos. Temos 
que pensar no que a gente 
tem, arrumar aqui dentro. 
Se sanarmos o atraso e co-
locarmos a casa em ordem, 
podemos reforçar. O maior 
reforço é o jogador estar feliz 
da vida, representando o clu-

be e recebendo em dia. Isso 
é a coisa mais importante”.O 
Santos está punido desde 
março por causa de uma dí-
vida referente à compra do 
zagueiro Cleber Reis, ainda 
em 2017. Para poder con-
tratar novamente, o Peixe 
precisa quitar a pendência, 
que já chega a quase R$ 30 
milhões, com juros e multa, 
ou fazer um acordo com o 

Hamburgo (onde Cleber jo-
gava). Os alemães, porém, se 
mostram irredutíveis. Cuca 
adota postura diferente da 
última passagem pelo clube, 
em 2018, tanto pública quan-
to internamente. O técnico, 
que antes fazia diversas co-
branças à diretoria em entre-
vistas, tem se mostrado mais 
aberto a buscar soluções para 
melhorar o Peixe no diálogo.
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DA REPORTAGEM

As compras realizadas 
até a próxima segunda-
-feira (31) nas empresas 
mato-grossenses, com o 
número do CPF inserido na 
nota fiscal ou no bilhete de 
passagem eletrônico (BP-e), 
vão concorrer aos sorteios 
do Programa Nota MT re-
alizados durante o mês de 
setembro. Além de pedir o 
CPF no documento fiscal, é 
preciso fazer o cadastro no 
site ou aplicativo para con-
correr aos prêmios.

No dia 14 de setembro 
acontece o sorteio Mensal 
Agosto com mil prêmios 
de R$ 500 e cinco de R$ 10 
mil. Na ocasião participam 
aqueles consumidores que 
pediram o CPF na nota ou 
no BP-e em compras rea-
lizadas entre os dias 1º e 31 
do referido mês.

Já no dia 21 de setembro 
serão sorteados mais cinco 
prêmios de R$ 50 mil, que 
totalizam R$ 250 mil em 
valores, no Especial Pri-
mavera. Para esse concur-
so, estarão concorrendo os 
documentos fiscais com o 
CPF emitidos no período 
de 1º de junho a 31 de agos-
to. Conforme as regras já 
estabelecidas, os sorteios 
especiais contemplam os 
documentos acumulados 
ao longo de três meses, au-
mentando as chances dos 
participantes.

De acordo com a Secreta-
ria de Fazenda (Sefaz) esses 
sorteios serão os primeiros 
em que os consumidores 
vão concorrer aos prêmios 

a partir das aquisições de 
passagem rodoviária inter-
municipal, interestadual, 
ou internacional. 

O Bilhete de Passagem 
Eletrônico (BP-e), utilizado 
no transporte de passagei-
ros, foi incluído no rol dos 
documentos fiscais válidos 
a participarem do Nota MT 
no início de agosto.

Cada nota fiscal ou bi-
lhete de passagem emitido 
com o CPF da pessoa gera 
dois bilhetes, um para o 
sorteio mensal e outro para 
o sorteio especial, indepen-
dente do valor da compra. 
Os bilhetes são eletrôni-
cos e acumulados por mês. 
Para consulta-los é preciso 
acessar a conta, no site ou 
aplicativo, selecionar a op-
ção “Sorteios” e escolher o 
sorteio desejado.

Os sorteios dos dias 14 
e 21 de setembro serão re-
alizados na sede da Sefaz, 
com transmissão ao vivo, 
via live, nas redes sociais do 
Governo de Mato Grosso e 
da Secretaria de Fazenda.

QUEM PODE
PARTICIPAR
Pode participar do Pro-

grama Nota MT qualquer 
cidadão, regularmente ins-
crito no Cadastro de Pes-
soas Físicas da Receita Fe-
deral, que tenha adquirido 
mercadoria, como consu-
midor final, ou passagem 
rodoviária. Os estabeleci-
mentos comerciais deverão 
informar aos adquirentes, 
no ato da emissão da NFC-
-e ou NF-e e do BP-e, a ne-
cessidade de inclusão do 

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Divulgação do Programa Nota MT nos estabelecimentos comerciais 

Prefeito liberou algumas atividades em Tangará da Serra

Cuiabá tem 67 mil moradores a mais em 10 anos

Compras realizadas até 31 de agosto
concorrem a R$ 800 mil em prêmios
NOTA MT | Em setembro serão realizados dois sorteios: Mensal Agosto e Especial Primavera

Foto: PreFeiturA/AssessoriA

NOVO CENSO

IBGE divulga aumento 
de 16,2% no número de 
habitantes de MT
DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nesta se-
mana a estimativa popula-
cional de Mato Grosso, com 
dados até julho de 2020. 
São 3.526.220 moradores 
no estado. 

No último censo, reali-
zado em 2010, Mato Grosso 
tinha 3.035.122 moradores, 
quase 500 mil pessoas a 
menos do que 10 anos de-
pois. O crescimento popu-
lacional representa um au-
mento de 16,2%.

Em Cuiabá, capital do 
estado, o censo de 2020 

aponta que há 618.124 mo-
radores. Há 10 anos, o nú-
mero era de 551.098, um 
aumento de mais de 67 mil 
pessoas. Já o segundo maior 
município de Mato Gros-
so, Várzea Grande, tinha 
252.596 habitantes e agora 
tem 287.526.

Rondonópolis tinha 
195.476 habitantes em 2010 
e, agora, tem 236.042 e 
ocupa a posição de tercei-
ro maior município mato-
-grossense. Araguainha 
permanece como o menor 
município mato-grossense, 
com 946 habitantes. Em 
2010, esse número era de 
1.096 pessoas.

TANGARÁ

Autorizada abertura de praças e
parques e liberadas atividades
DA REPORTAGEM

O prefeito de Tangará 
da Serra, Fábio Junqueira, 
anunciou um novo decre-
to na quinta (27) liberando 
a retomada de atividades 
em ambientes públicos de 
Tangará da Serra. Confor-
me o decreto, está liberada a 
abertura de parques, praças e 
equipamentos públicos nelas 
instalados, ginásios polies-
portivos, campos de futebol, 
quadras esportivas, arenas, 
estádios, miniestádios, aca-
demias ao ar livre, pistas de 
atletismos e congêneres.

O decreto revoga ainda 

as disposições estabelecidas 
anteriormente quanto à ve-
dação de funcionamento das 
atividades de mototaxistas, 
promoção de cursos pro-
fissionalizantes, culturais e 
ocupacionais, funcionamen-
to de clubes e meios de inte-
rações sociais locais.

Também foi liberada a 
realização de eventos sociais 
com até 100 pessoas, respei-
tando as medidas de segu-
rança. Já os eventos corpo-
rativos, técnicos e científicos 
podem ser realizados com 
até 200 pessoas, observando 
o limite de 50% da capacida-
de máxima do local.

NA INTERNET

PC cria banco de informações
de pessoas desaparecidas
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil de Mato 
Grosso criou um banco de 
dados em uma página na in-
ternet para divulgar informa-
ções e auxiliar na localização 
sobre pessoas desaparecidas 
no estado. A página https://
desaparecidos.pjc.mt.gov.br 
reúne informações confor-
me as ocorrências registra-
das nas delegacias da Polícia 
Civil no estado e está anexa-
da ao site da instituição, no 
link Desaparecidos.

A criação do espaço de 
divulgação é uma demanda 
antiga do Núcleo de Pessoas 
Desaparecidas da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa de Cuiabá. O NPD re-
úne o maior número de re-
gistros de pessoas desapare-
cidas no estado e com a nova 
ferramenta será possível dar 
mais visibilidade às informa-
ções, que podem colaborar 
para localização de pessoas 
que estão desaparecidas em 
diferentes cidades de Mato 
Grosso e também em outros 
estados. O banco de dados 

Foto: DivulgAção

Para busca, clique em Desaparecidos

será alimentado pelas dele-
gacias de todo o estado, com 
base nos boletins de ocor-
rência de desaparecimento 
registrados nas unidades po-
liciais, conforme define a Re-
solução 064/2020, do Con-
selho Superior de Polícia.

Nas informações pu-
blicadas na página de Desa-
parecidos constam informa-
ções como nome completo 

da pessoa, idade, data do de-
saparecimento, bairro onde 
mora, município, além da 
imagem e telefones para 
contato. Quem acessar a pá-
gina pode também compar-
tilhar as informações por 
meio de links para o aplicati-
vo de mensagens WhatsApp 
ou pelo Instagram.

O coordenador de Tec-
nologia da Informação da 

Polícia Civil, investigador 
Fábio Góes, explica que a 
página foi desenvolvida pela 
equipe da Coordenadoria 
e integra o Geia, conjunto 
de sistemas corporativos da 
instituição, que reúne diver-
sas ferramentas tecnológicas 
integradas nas áreas opera-
cional e administrativa para 
o trabalho diário das equipes 
policiais.

CPF para participar dos 
sorteios.

Aqueles que ainda não 
participam do Programa 
Nota MT e querem concor-
rer aos prêmios precisam 
fazer, antes de tudo, um 
cadastro. Para se cadastrar 

basta instalar o aplicativo 
no seu celular ou acessar o 
site, escolher a opção “criar 
conta” e informar os dados 
solicitados. Na primeira 
etapa informações pesso-
ais como nome completo, 
CPF, data de nascimento e 

nome da mãe deverão ser 
informadas. 

Os dados são obrigató-
rios para prosseguir o ca-
dastro e estão protegidos 
sob sigilo.

Além de fortalecer o 
exercício da cidadania fis-

cal, incentivando a emissão 
de documentos fiscais, o 
Nota MT busca incremen-
tar as vendas do comércio 
mato-grossense, comba-
tendo a sonegação fiscal e 
aumentando a arrecadação 
do estado.
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