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VASCO

Papo, posicionamento,
observação e bola

O primeiro dia de trabalho de Ricardo Sá Pinto no Vasco com 
o elenco foi animado e logo mostrou uma quebra de metodologia 
em relação a gestões anteriores. Depois de uma maratona matinal, 
reuniu o grupo para conversa e terminou a atividade dando rápido 
trabalho tático com bola.       Página - 6
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Um ranking sobre investimentos na saúde pública divulgado essa semana 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) que considera a atuação da União, 
Estados e Municípios colocou o estado de Mato Grosso em 5º lugar. O levan-
tamento analisou os dados disponíveis no Sistema Integrado de Planeja-
mento e Orçamento (SIOP), administrado pelo Ministério da Saúde.    Página -7

TOP 5

Mato Grosso está entre os estados
que mais investem em saúde pública

Não consuma
peixes que
aparecem
mortos após
chuvas iniciais
Os peixes que por ventura apa-
recerem mortos logo após as 
primeiras chuvas não devem ser 
consumidos pela população. A 
partir das primeiras chuvas, o 
solo é lavado e as cinzas resul-
tantes dos incêndios florestais 
caem nos rios, córregos e lagos 
comprometendo a qualidade da 
água. O contato das cinzas com 
a água pode acarretar na morte 
de peixes.                       Página  -4

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A primeira fábrica de celulose de MT recebeu licença de instalação para iniciar 
as obras do empreendimento em Alto Araguaia. A fábrica deve ser concluída 
em dezembro/2023.            Página  7
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FÁBRICA DE CELULOSE

SAFRA COMEÇA
BEM TÍMIDA,
COM POUCAS
PRECIPITAÇÕES

PROMOÇÃO
SORTEIA 
RÉPLICA DE
CAMINHÃO

LEITOS DE UTI 
PARA COVID-19 
GERA POLÊMICA
ENTRE POLÍTICOS

ADOLESCENTES
COLOCAM FOGO
EM COLCHÕES
E ROUPAS
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E os dias se tornaram meses, e em Apolônio 
crescia o afeto por Dona Lurdinha

A sempre citada frase de Winston Churchill sobre 
a democracia, de que é o pior sistema de governo exce-
tuados os demais, vale também, adaptada, para qualifi-
car o modo de nomear juízes para as cortes superiores 
em repúblicas como a norte-americana e a brasileira.

Lá, como cá, os magistrados do tribunal constitu-
cional são indicados pelo presidente, mas admitidos ao 
posto apenas se endossados pela maioria dos senado-
res. Nos dois modelos, o mandato se estende até a ve-
lhice. Nos EUA, termina com a morte; no Brasil, com a 
aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Como tudo em política, o mecanismo tem pontos 
fracos. Privilegia o presidente da República no ato da 
escolha e alonga a permanência de juízes tecnicamen-
te ruins.

Por isso amiúde surgem propostas de reformar o 
instituto, como a do senador Lasier Martins (Podemos-
-RS), que fixa em dez anos não renováveis o mandato 
no STF. A amplitude da escolha do chefe de Estado 
também seria reduzida: teria de indicar ao Senado um 
dos integrantes de lista tríplice elaborada por um cole-
giado de chefes de tribunais, da Procuradoria e da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

Aproveitando-se da iminente sabatina de Kassio 
Nunes, um grupo de senadores tenta fazer o projeto 
sair da estaca zero. Os benefícios da mudança, con-
tudo, estão muito longe de superar os seus custos. A 
garantia do exercício até a aposentadoria já funciona 
como limitador relativamente eficaz da influência po-
lítico-partidária.

Uma vez empossado, o juiz do STF não depende 
de padrinhos para manter-se na corte. Esse fato foi de-
monstrado reiteradamente nos últimos anos, com mi-
nistros frustrando, inclusive na esfera penal, interesses 
de quem os nomeou.

O incentivo à independência não será o mesmo se 
a permanência se reduzir a dez anos. O magistrado pre-
ocupado com o que vai fazer no futuro próximo pode 
ser tentado a usar o seu enorme poder temporário para 
favorecer um grupo político ou potenciais emprega-
dores. O sistema atual também contém antídotos seja 
contra o protagonismo excessivo do presidente da Re-
pública na indicação, seja contra a baixa qualidade dos 
escolhidos.

Basta que o crivo prescrito na lei, a cargo da socie-
dade e sobretudo de seus representantes no Senado, 
seja exercido com obstinação. É desnecessário adicio-
nar corporativismo à receita, o que seria certo numa lis-
ta confeccionada por autoridades que não foram elei-
tas.

Boas democracias não mudam instituições ao sa-
bor dos ventos. Insistem para que a virtude dos códigos 
se consubstancie na prática.

Editorial

Até a aposentadoria

VALE O ALERTAO
Após a notícia de que uma gatinha de 

Cuiabá é o primeiro animal de estimação a 
testar positivo para o coronavírus no Bra-
sil, instalou-se uma preocupação geral das 
pessoas para com os animais. Vale ressal-
tar que não há até o momento estudos que 
comprovem que a Covid-19 é transmitida 
de cães e gatos para os seres humanos. 
Sabe-se que eles podem adquirir o vírus 
dos seus tutores. Por isso, a recomendação 
é que pessoas infectadas devem se manter 
isoladas até mesmo de seus companheiros 
de quatro patas.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

DINHEIRO NA CUECA
Presidente do Conselho de Ética do Se-

nado, Jayme Campos (DEM) sugeriu que 
o colega de partido e também senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR) se licencie do 
mandato por 121 dias para deixar claro que 
quer esclarecer a verdade sobre os R$ 33 
mil encontrados pela Polícia Federal em 
sua cueca, durante cumprimento de man-
dado de operação que investiga suposto 
esquema criminoso de desvio de recursos 
para o combate ao coronavírus em Rorai-
ma. “(...)para não ter nenhuma dúvida de 
que ele quer, de fato, esclarecer a verdade”, 
disse o parlamentar.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

(a democracia,) o pior sistema de go-
verno excetuados os demais, vale tam-
bém, adaptada, para qualificar o modo 
de nomear juízes para as cortes su-
periores em repúblicas como a norte-
-americana e a brasileira

“ “
Dia após dia, Apolônio seguia sua roti-

na, de casa para o trabalho na repartição 
pública. No almoço, sempre lia o jornal 
local, e depois do expediente gostava de 
tomar uma cerveja com os amigos no bar 
do Júlio. Conversava sobre tudo: política, 
futebol, vídeos engraçados da internet.

Apesar de ser concursado e bem es-
tabelecido, ainda morava com a mãe, e 
não se casara. Dizia a amigos e parentes 
que gostava de sua liberdade e detestava 
crianças.

Apolônio já estava na casa dos 40, e já 
fora noivo duas vezes na vida, mas sempre 
perdia o interesse na companheira depois 
de alguns meses, e acreditava que o amor 
era algo químico, um hormônio que é pro-
duzido pelo corpo, e tal como qualquer 
droga, o corpo depois de longo uso, cria 
uma resistência natural.

No trabalho, Dona Lurdinha sempre 
flertava com Apolônio, era uma dessas 
mulheres que não desistia de procurar o 
amor, mesmo depois de três casamentos 
fracassados. Todos os dias, Lurdinha fa-
zia questão de levar café e algum quitute 
para Apolônio em sua sala, e ela não es-
condia a atração que sentia por ele.

O chefe da repartição era o velho Fra-
telli, um gozador que sempre estava de 
bom humor. Vendo que as investidas de 
Dona Lurdinha não surtiam efeito, decidiu 
aconselhar Apolônio.

- Olha você, Apolônio, um sujeito boa 
pinta, deve ter muitas mulheres no seu pé!

- Quem me dera, Sr. Fratelli, o trabalho 
e os cuidados com minha velha mãe con-
somem quase todo meu tempo. Mas por 
que diz isso?

- Veja Apolônio, Dona Lurdinha está ca-
ída por você, todo dia ela tenta lhe agra-
dar e chamar sua atenção, dê uma chance 
para ela!

Neste momento, Apolônio ligou todos 
os pontos sobre Dona Lurdinha. Os olhares, 
elogios, o café e todos os mimos que ela 
lhe reservara mereciam uma retribuição.

- Bem, Fratelli. Vou seguir seu conselho 
e a convidarei para sair.

E assim ele a convidou, e ela pronta-
mente aceitou. Logo no primeiro encon-
tro, ele colocou seus termos, disse que não 
acreditava no amor, e que depois de um 
tempo toda relação era caia na rotina, e ele 
perdia o interesse.

Ela ouviu atentamente, disse entender, 
e ainda que ele não a amasse nunca, ela o 
admirava e sempre o amaria. E os dias se 
tornaram meses, e em Apolônio crescia o 
afeto por Dona Lurdinha.

Esta depois do primeiro encontro nunca 
mais disse que o amava, e depois do come-
ço do namoro, parou de lhe servir café, e 
começou a se vestir de forma a lhe valori-
zar suas belas formas. No começo Apolônio 
gostou da conduta mais formal dela no tra-
balho, mas algo o incomodava, uma palpi-
tação no peito, um sentimento de falta lhe 
tomou a alma.

E agora ele levava café para Dona Lur-
dinha, e às vezes se perdia em devaneios 
com a namorada, e todos os dias sonhava 
com ela. Sabia que provavelmente seu cor-
po estava produzindo o hormônio do amor, 
e sofria com isso, mas já durava mais de 
um ano e não parava.

Decidiu dar um basta, e terminou a rela-
ção de forma abrupta, e não deu qualquer 
satisfação para Dona Lurdinha. E hoje mes-
mo ,depois de meses do fim da relação, 
seu Apolônio ainda sente a dor no peito, as 
palpitações, sente amor...

William Faulkner: “Se eu tivesse de esco-
lher entre a dor e o nada, escolheria a dor”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
o amor

WhatsApp “emprestado”?
muitos casos como esse. Na esmagadora 
maioria das vezes o comportamento está 
envolvido em infidelidade conjugal, mas 

outras situações tam-
bém são registradas 
em comportamento 
como esses, algu-
mas, inclusive, com 
finais trágicos, espe-
cialmente quando 
envolve drogas, atos 
ilícitos ou relaciona-
mentos com pessoas 
de índole questioná-
vel.

Seja como for, se 
alguém precisa ter 
esse nível de “cuida-
do” ao se comunicar 

com algum contato, salvo em situações em 
que possa estar correndo algum tipo de ris-
co, deve estar ciente de que está jogando 
pelo ralo a confiança das pessoas, e que não 
vai poder, caso seja descoberta, reclamar de 
seu infortúnio.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Muita gente já utilizou celulares e outros meios de comunicação 
“emprestados” para buscar auxílio em situações que, de alguma 
forma, oferecessem risco, sem que seu pedido de socorro fosse 
identificado. Em situações como essa todo e qualquer meio para 
conseguir auxílio deve ser utilizado, afinal, viver em situação de 
risco não é bom para ninguém.

CLIC 
FINAL 

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

Na luta para se comunicar sem deixar 
“rastros” muita gente tenta de tudo. Como 
atualmente é complicado eliminar todas 
as evidências de uma 
comunicação, o recurso 
que algumas pessoas 
encontram é usar co-
municadores de outras 
pessoas.

A ideia passa lon-
ge de ser novidade. 
Mesmo antes da po-
pularização de recur-
sos como o WhatsApp 
mandar mensagens 
ou ligar do celular de 
terceiros soava como 
uma boa ideia para que 
não queria seu número 
vinculado à uma conversa e, talvez mais im-
portante, não havia risco do contato retor-
nar a chamada ou a mensagem em “horário 
impróprio”, independente do motivo. Caso 
isso ocorresse o número chamado seria o 
“emprestado”.

Como diz o velho ditado (de antes da 
tecnologia, por sinal), “quem não deve não 
teme”. Se a pessoa está usando os mais va-
riados recursos para tentar se comunicar 
com alguém sem deixar rastros e chega ao 
extremo de não utilizar seu próprio disposi-
tivo e seus comunicadores, provavelmente 
está fazendo algo, no mínimo, questionável.

Como investigador já vi muitos, mas 

EDUARDO FACIROLLI

Uma jovem, 23 anos, funcionária de uma loja de departa-
mentos em Cuiabá, prestou queixa à polícia contra um cliente 
por importunação sexual. Imagens das câmeras de segurança 
mostram o momento em que ele passa a mão nas nádegas 
dela, depois de ficar um tempo perto dela fingindo estar no ce-
lular.
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AINDA DANDO O QUE FALAR... 
As declarações do candidato Abílio Júnior (Podemos) para 

a adversária Gisela Simona (Pros) no debate realizado semana 
passada pela TV Vila Real ainda está dando o que falar. Depois 
de declarar que Gisela era uma ótima candidata “mesmo sen-
do mulher”, Abílio deve ser acionado na Justiça Eleitoral pela 
infeliz declaração. Para Gisela a falar do adversário evidenciou 
o machismo frequente que acontece no cotidiano e pensa re-
almente em levar o caso até à Justiça. Sempre que procurado 
pela imprensa, Abílio faz questão de enfatizar que não teve a 
intenção de desmerecer a candidata e que ela está usando uma 
“falha de expressão” apenas como estratégia eleitoral.

APÓS O SUSTO...
A divulgação da pesquisa Ibope com a intenção de voto 

para a capital mato-grossense que saiu na última sexta-feira 
(16), deu um baita susto na campanha do prefeito Emanuel Pi-
nheiro (MDB). Agora seus líderes de campanha resolveram ti-
rar o “escorpião do bolso” e investir todo o poderio para que 
ajustes sejam feitos nessas últimas semanas. O tudo ou nada é 
a tática a partir de agora para que o atual prefeito consigo se se-
gurar no segundo turno. Para isso, muitos cabos eleitorais estão 
sendo contratados para deixar Emanuel em maior evidência.

A RESPOSTA DE LEITÃO...
“Acusado” de ser financiado pelos “barões” do agronegó-

cio, por alguns adversários o tucano Nilson Leitão utilizou de 
uma entrevista concedida na TV Vila Real para rechaçar esse 
rótulo. Disse que nunca conseguiu entrar nessa cobertura e que 
o setor o classifica como “ruim de arreio”, por isso a dificuldade 
em apoia-lo. “Querem um carregador de pasta, um office boy, 
e eu não sou isso”, criticou Leitão. Sem citar nomes, a resposta 
serviu como uma cutucada no senador interino, Carlos Fávaro, 
que já recebeu esse apelido de Euclides Ribeiro (Avante) e José 
Medeiros (Podemos). E afirmou defender o produtor que acorda 
de madrugada e ainda pede fiado no posto de gasolina.

EXONERAÇÃO NO ESTADO... 
O governador Mauro Mendes (DEM) exonerou o ex-depu-

tado federal, Pedro Henry Neto. Ele tinha cargo efetivo no Go-
verno do Estado como médico legista da Politec. A exoneração 
foi um pedido do próprio Henry ao governador Mauro Mendes. 
Henry quando era deputado federal e filiado ao PP chegou a 
ser condenado por esquema de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro no Mensalão. Foi um dos tantos, acusados de receber 
propina em troca de votar favorável aos projetos do Governo 
Lula. Henry também foi secretário de Saúde durante a gestão 
do ex-governador Silval Barbosa.

 
E A COVID-19?...
Na semana passada o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-

ro (MDB), não foi ao debate na TV Vila Real dizendo que estava 
querendo evitar aglomerações, e respeitando as regras de iso-
lamento. Mas ele esteve presente ontem a noite em um evento 
realizado pela Fecomércio MT com os quatro candidatos mais 
bem posicionados nas pesquisas. O evento teve como foco a 
apresentação de propostas para a capital no setor do comércio. 
Os candidatos não fizeram perguntas entre si, apenas respon-
deram os questionamentos feitos pelos empresários. Após o 
susto com a pesquisa Ibope, Pinheiro está tendo de se arriscar 
ainda mais.

ADEUS PDT...
O jogo estava se desenhando. Depois de declarar oficial-

mente seu apoio à candidatura da Coronel Fernanda ao Senado 
e causar estranheza e revolta entre bolsonaristas e não bolso-
naristas, o vice-presidente Otaviano Pivetta anunciou na sua 
desfiliação do PDT. O pedido de desligamento já foi encami-
nhado ao diretório estadual do partido em nome do presidente 
estadual Alan Kardec. Entre idas e vindas dentro da sigla, Pivet-
ta soma quinze anos nas trincheiras dessa legenda. Segundo o 
vice-governador, a decisão foi tomada de forma amigável com 
os membros do diretório estadual. Pivetta deve ficar sem le-
genda até a próxima janela eleitoral e seu destino deve ser um 
partido mais alinhado à direita.

REFORÇO DE ÚLTIMA HORA...
As informações que circulam é que o presidente Jair Bol-

sonaro (sem partido) deve ir à Cuiabá e participar de um ato 
de apoio a candidatura da Coronel Fernanda ao Senado. Quem 
a apoia acredita que ao se confirmar a vinda do político mais 
popular do país para apoia-la dará uma alavancada em sua can-
didatura. Mas o curioso será observar, caso isso ocorra, como se 
sentirão os outros candidatos que disputam “aos tapas” o afeto 
do presidente? Como eles vão lidar com a situação? Será que 
ainda continuarão se referindo em suas propagandas como o 
candidato de Bolsonaro ao Senado em Mato Grosso? Bom, va-
mos aguardar. 

DE OLHO NO PODER
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Mato Grosso é o 5º estado que mais
investe em saúde pública no Brasil
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Um ranking sobre in-
vestimentos na saúde públi-
ca divulgado essa semana 
pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) que considera a 
atuação da União, Estados e 
Municípios colocou o estado 
de Mato Grosso em 5º lugar.

Alguns números que fi-
zeram com que Mato Grosso 
se colocasse bem posiciona-
do entre os 26 estados mais 
o Distrito Federal diz respeito 
ao fato do governo estadual 
ter priorizado no ano de 2019 
os investimentos em saúde 
por habitante na ordem de 
R$ 3,75 por dia e por pessoa 
– o que equivale a R$ 1.370,68 
per capita total por ano.

Outro dado importante 
constatado pelo CFM foi que 
o governo estadual investiu 
mais do que a União, cujo 
valor médio repassado foi na 
ordem de R$ 378,60 per ca-
pita, enquanto a fonte de re-
cursos estaduais chegou ao 
valor médio per capita de R$ 
448,58 por ano.

“No primeiro ano da 
atual gestão, foi possível no-
tar que os investimentos na 
área da Saúde foram reais 
e palpáveis. Modernizamos 
grande parte das estruturas 
que tínhamos e demos iní-
cio a outros diversos proje-
tos de ampliação, reforma e 
reestruturação. Acreditamos 
que, com muito investimen-
to, a Saúde funciona da for-
ma como deve e o cidadão 
conta com um serviço de 
qualidade”, disse o secretário 

estadual de Saúde, Gilberto 
Figueiredo. O levantamento 
analisou os dados disponí-
veis no Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento 
(SIOP), administrado pelo Mi-
nistério da Saúde. De acordo 
com dados da Superinten-
dência de Obras, Reformas e 
Manutenções da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-MT), 

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Um comunicado emiti-
do pela direção do Hospital 
Regional de Rondonópolis 
de que a unidade de saúde 
não fará mais os atendimen-
tos aos pacientes infectados 
pela covid-19. De acordo com 
a diretora-geral da unida-
de hospitalar, Kênia de Lima 
Gomes, a decisão foi tomada 
após reunião com o secretá-
rio estadual de Saúde, Gilber-
to Figueiredo. 

A anúncio causou in-
dignação entre alguns de-
putados estaduais que se 
manifestaram contrários à 
decisão. O detpuado Delega-
do Claudinei (PSL) criticou a 
decisão do Governo do Esta-
do e a falta de apoio da pre-
feitura de Rondonópolis no 
caso.

“Mais uma notícia triste 
para a saúde de Rondonópo-
lis. Este documento que foi 
amplamente divulgado pelo 
Hospital Regional do municí-
pio que diz que não é mais re-
ferência para o atendimento 
aos pacientes com Covid-19 
e que deverão ser referencia-

dos por outras unidades de 
saúde para atender essa es-
pecialidade. Será que acabou 
a pandemia em Rondonó-
polis e região? Será que não 
existe mais essa pandemia, 
mais de 500 mil habitantes 
que dependem deste hospi-
tal?”, questiona Claudinei.

Outro que se mostrou 
indignado foi o deputado 
Lúdio Cabral (PT), que clas-
sificou a decisão como ab-
surda, tendo em vista que a 
pandemia ainda não acabou. 
“Essa decisão do governa-
dor é absurda. A pandemia 
da covid-19 não acabou ain-
da. Esses leitos estão funcio-
nando com ocupação plena, 
atendendo toda a população 
da região Sul. Essa decisão é 
equivocada e incorreta. Es-
ses leitos têm que continuar 
totalmente ativos enquanto 
houver demanda por trata-
mento para covid na região 
Sul de Mato Grosso”, afirmou 
Lúdio.

Logo após as manifesta-
ções dos parlamentares o Go-
verno do Estado emitiu nota 
buscando esclarecer o ocor-
rido. ”A Secretaria de Estado 
de Saúde garante que os 30 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

A consulta pública or-
ganizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) com o objetivo de 
aperfeiçoar a chamada Carta 
Brasileira sobre Cidades está 
aberta e pretende orientar a 
agenda de cidades inteligen-
tes para os próximos anos, 
além de auxiliar estados e 
municípios a formularem po-
líticas relacionadas ao tema. 
O documento tem como 
base premissas da Política 

Nacional de Desenvolvimen-
to Urbano. A carta está sendo 
elaborada desde agosto de 
2019, na busca por oferecer 
um “conceito nacional” para 
o termo “cidades inteligen-
tes”, disponibilizando uma es-
trutura para a indexação das 
diversas iniciativas brasileiras 
vinculadas ao tema, de forma 
a consolidar o entendimento 
de que a tecnologia deve es-
tar a serviço do cidadão.

A iniciativa visa promo-
ver padrões de desenvolvi-
mento urbano sustentável 
que levem em conta o con-

Governo estadual investiu mais que a União 

HR de Rondonópolis é referência na região Sul

DESTAQUE NACIONAL. Ranking do CFM apontou que Mato Grosso é um dos que mais gastou com saúde por habitante de 2021

RONDONÓPOLIS

Possível cancelamento de leitos de covid-19
causa desconforto entre deputados e governo

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes
está aberta à consulta para aperfeiçoamento

Foto: Christiano antonuCCi
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leitos de UTI, que atualmente 
são custeados pelo Governo, 
serão mantidos em Rondo-
nópolis, por ser referência 
para a Região Sul do Estado 
no atendimento à Covid-19. 
O que existe no momento é 
um estudo que analisa a pos-
sibilidade de transferência 
para outra unidade de saúde, 

localizada em Rondonópolis, 
dos 10 leitos de UTI exclusivos 
para a Covid-19 do Hospital 
Regional, para que seja pos-
sível viabilizar o reinício das 
cirurgias eletivas na Região 
Sul de Mato Grosso. Qualquer 
informação diferente disso 
deve ser desconsiderada”, re-
bateu o Governo do Estado.

somente no período de ju-
lho de 2019 a setembro des-
te ano, o Governo de Mato 
Grosso já investiu cerca de 
R$ 40 milhões de reais em 
unidades regionais de saúde 
contempladas com reformas, 
reparos, adequações, moder-
nizações e construções no-
vas. A SES ainda prevê o in-
vestimento de R$ 14,1 milhões 

na reforma total e ampliação 
do Hospital Adauto Botelho 
e de aproximadamente R$ 8 
milhões na obra do Hospital 
Regional de Sorriso, que já 
estão em execução. O Gover-
no também destinará cerca 
de R$ 113 milhões para a con-
clusão e ampliação do Hospi-
tal Central, que está em fase 
de licitação.

Por Clemerson Mendes

texto brasileiro da transfor-
mação digital nas cidades. De 
acordo com o MDR, o docu-
mento está sendo elaborado 
com o intuito de promover os 
direitos humanos, “observan-
do aspectos como privacida-
de pessoal e de dados, trans-
parência do poder público, 
cidadania e segurança”.

Prevê também o esta-
belecimento de sistemas de 
governança de dados e de 
tecnologias, com transparên-
cia, segurança e privacidade; 
a adoção de modelos inova-
dores e inclusivos de gover-

nança urbana e fortalecer o 
papel do poder público como 
gestor de impactos da trans-
formação digital nas cidades; 
e o estímulo a modelos e ins-
trumentos de financiamento 
do desenvolvimento urbano 
sustentável no contexto da 
transformação digital.

A consulta pública é 
aberta a todos interessados 
em colaborar com a Carta 
Brasileira sobre Cidades Inte-
ligentes. As contribuições po-
dem ser feitas até o dia 7 de 
novembro por meio da Plata-
forma Participa + Brasil.
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Não consuma peixes que aparecem
mortos após as primeiras chuvas
DA REPORTAGEM

Os peixes que por ven-
tura aparecerem mortos 
logo após as primeiras chu-
vas não devem ser consumi-
dos pela população. A partir 
das primeiras chuvas, o solo 
é lavado e as cinzas resul-
tantes dos incêndios flores-
tais caem nos rios, córregos 
e lagos comprometendo a 
qualidade da água. O con-
tato das cinzas com a água 
pode acarretar na morte de 
peixes.

O coordenador do La-
boratório de Qualidade de 
Água e Ar da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, 
Sérgio Figueiredo, expli-
ca que aporte de cinzas na 
água dos rios pode ocasio-
nar mudanças na sua com-
posição físico química. Em 
conjunto com os restos de 
matéria orgânica carreados 
para os leitos dos cursos 
d´água, as cinzas podem 
consumir o oxigênio da água 
e liberar dióxido de carbono 
livre, o que que prejudica a 
respiração de muitas espé-
cies de peixes.

O excesso de cinzas 
também pode alterar o pH, 
fazendo com que a amônia 
resultante da decomposição 
da matéria orgânica fique 
na sua forma mais tóxica. A 
concentração de sais, como 
o sódio, também pode ser al-
terada, influenciando o equi-

líbrio osmótico da água. To-
das estas alterações podem 
ser danosas e até letais para 
os peixes.

“A água, portanto, está 
com sua composição físico-
-química alterada e pode 
permitir o desenvolvimento 
de bactérias patogênicas e 
tóxicas. 

Não deve ser consumi-
da sem o devido tratamento 
e o consumo de peixes mor-
tos não é indicado” alerta o 
analista de meio ambiente.

No caso do Pantanal, a 
Analista de Meio Ambiente, 
Neusa Arenhart, esclarece 
que o Bioma nunca sofreu 
um incêndio nessas propor-
ções. 

“As cinzas não fazem 
parte do ambiente natural 
e em contato com a água 
se tornam tóxicas aos orga-
nismos aquáticos, atuando 
como uma bomba dentro do 
sistema”, explica.

Para a analista, os efei-
tos das cinzas somados à 
decoada, que é o processo 
natural onde ocorre a dimi-
nuição do oxigênio na água 
devido a decomposição de 
material orgânico e a eu-
trofização de lagos e baías, 
poderão levar a uma poten-
cialização no volume de or-
ganismos mortos, já que se 
tratam de duas situações 
extremas.

“As previsões ou os re-
sultados previstos para am-

DA REPORTAGEM

Já está disponível a con-
tratação de financiamento 
habitacional pela Caixa de 
forma digital. Pelo app Ha-
bitação Caixa, o usuário terá 
acesso a um serviço interati-
vo, que abrange todas as fa-
ses do financiamento, desde 
o cadastro, até a aprovação.

Segundo o banco, o 
cliente poderá acompanhar 
todas as etapas do seu pro-
cesso habitacional e, se ne-
cessário, resolver pendências 
pelo próprio aplicativo. Após 
todas as etapas concluídas na 
plataforma digital, o usuário 
precisará ir até uma agência 
da Caixa para a assinatura do 
contrato.

Para solicitar um finan-
ciamento, o cliente precisa 
baixar o aplicativo, efetuar 
a simulação de crédito e es-

colher a melhor condição 
apresentada. Nesta etapa, é 
possível ajustar os valores de 
entrada, o prazo, o indexador 
da taxa de juros, o sistema 
de amortização e a presta-
ção máxima pretendida. Na 
sequência, o usuário realiza 
seu cadastro e dos demais 
participantes da proposta, 
informa o município e o valor 
do imóvel. O envio de todos 
os documentos necessários à 
operação é feito pela platafor-
ma, bem como a escolha do 
canal de atendimento, que 
poderá ser a Agência Digital 
ou um Correspondente Caixa 
Aqui. A agência física onde 
será assinado o contrato tam-
bém é escolhida pelo cliente 
pelo aplicativo. Em seguida, 
o cliente envia sua proposta 
para o banco e acompanha o 
processo no ambiente virtual.

No aplicativo, o cliente 

DA REPORTAGEM

Na Fazenda Seis de De-
zembro, localizada em Santo 
Antônio de Leverger, na Co-
munidade Sangradouro, foi 
realizado um curso prático so-
bre a construção de tanques 
agrícolas com ferro e cimento. 
O técnico em agropecuária da 
Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Exten-
são Rural (Empaer), Alexandre 
Scarello, fala que durante cinco 
dias construíram um tanque 
para produção de peixe com 
capacidade para 100 mil litros 
de água. O evento contou com 
a participação de 12 agriculto-
res familiares.

Scarello explica que o fer-

rocimento, técnica para cons-
trução de tanques é feito com 
uma argamassa de cimento e 
areia envolvendo um arama-
do de vergalhões finos e telas. 
Na prática, as características 
do ferrocimento são parecidas 
com as do concreto armado. 
A argamassa, assim como o 
concreto, é mole nas primeiras 
horas e depois endurece. Por-
tanto, também é moldável. E o 
aramado do ferrocimento faz 
às vezes da armadura do con-
creto armado. Ele destaca que 
a grande diferença é que as pe-
ças de ferrocimento são bem 
mais finas que as de concreto 
armado. Mas exigem formatos 
arredondados para ficar resis-
tentes. Além disso, as constru-

DA REPORTAGEM

Com acumulado de 
chuvas no Médio Araguaia 
ultrapassando 50 mm desde 
o início de outubro, alguns 
produtores já riscam o chão 
das lavouras com as plan-
tadeiras, iniciando a safra 
2020/21. Contudo, boa parte 
ainda está à espera de chuvas 
mais regulares com precipi-
tações mais significativas.

Até o dia 19 de outubro, 
a Estação Convencional do 
Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) em Cana-
rana, registrou acumulado 
de apenas 66,2 mm. A título 
de comparação, no mesmo 
período de 2019, a estação 
já tinha marcado acumulado 
de 155,9 mm, comprovando 
o atraso das chuvas na safra 
atual. A redução nas chuvas 
se repete em outra estação 
da região, em Nova Xavanti-
na, onde em 2020 acumulou 
apenas 33,1 mm, contra 88,2 
no mesmo período de 2019. 
O município é o que menos 
registra acúmulo de chuvas 

no Médio Araguaia. “Com 
registro de chuvas esparsas 
nos últimos dias, alguns pro-
dutores arriscam, começan-
do a plantar as sementes no 
pó, embora em ritmo lento”, 
afirma o presidente do Sin-
dicato Rural, Endrigo Dalcin. 
A expectativa é de que te-
nham sido plantados pouco 
mais de mil hectares de uma 
área total estimada em 65 
mil hectares no município.

Em Água Boa, a seme-
adura da soja avança vaga-
rosamente, chegando a 2% 
das áreas, conforme apon-
ta a Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos local. 
Acredita-se que a semeadu-
ra da soja seja intensificada 
somente a partir do dia 25 
de outubro no município. 
O Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) aponta que 8,9% das 
áreas foram semeadas, com 
maior avanço na região oes-
te (24,8%) e norte (10,5%) do 
Estado. Em 2019 na mesma 
data, 41,8% das áreas já ti-
nham sido semeadas.

Foto: Divulgação

Cinzas de incêndios florestais podem ocasionar a mortandade de peixes

Etapas de liberação do empréstimo poderão ser acompanhadas no app

Construção de um tanque com capacidade para 100 mil litros de água

Plantio começa devagar no Médio Araguaia

SEMA ORIENTA. Excesso de cinzas pode inclusive alterar o pH da água

CASA PRÓPRIA

Cliente da Caixa pode contratar 
crédito habitacional pelo app

S.A.LEVERGER

Empaer realiza curso sobre construção 
de tanques agrícolas para agricultores

MÉDIO ARAGUAIA

Com 40% das chuvas de 
2019, safra 2020/21
começa de forma tímida
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bas as situações (de origem 
natural e antrópica) estarão 
sobrepostas ou mescladas, 
pois não é possível identifi-
car ou quantificar os orga-

ções de ferrocimento podem 
ser feitas artesanalmente e 
sem o auxílio de fôrmas, uma 
vez que a argamassa pode ser 
aplicada diretamente sobre o 
aramado, como ocorre no caso 

da taipa e do estuque. “Essa é 
mais uma alternativa de menor 
custo que pode ser feita para 
tanques de peixes, captação 
das águas das chuvas, reserva-
tório e outros”, enfatiza.

nismos vítimas pela decoada 
ou pela lixiviação das cinzas”, 
complementa Neusa.

Já na zona urbana o 
desmatamento e degrada-

ção de áreas de preservação 
permanentes (APP´s) au-
mentam o aporte de cinzas 
e restos de matéria orgânica 
na água, já que a mata ciliar, 

vegetação ao longo das mar-
gens, serve de barreira natu-
ral e diminui o efeito do car-
reamento de sedimentos do 
solo causado pelas chuvas.

pode verificar se a sua pro-
posta foi recebida, a ocor-
rência de pendências docu-
mentais e o resultado de sua 
avaliação de crédito. Também 

é possível acessar o boleto 
para pagamento da tarifa ini-
cial de avaliação do imóvel 
pretendido e conferir o resul-
tado do laudo.



O Sr. Vitorio Quaini, inscrito no CPF sob o n° 043.349.900-
1034 Proprietário da Fazenda Colmeia. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Am-
biente, a ampliação e alteração da Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para Atividade de Irri-
gação nesta propriedade com as seguintes características: 
Município: Primavera do Leste- MT; Captação Rio das Mor-
tes, Modalidade: aspersão por Pivô Central; processo SAD 
35802/2017 não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Celso Antônio Vedana, inscrito no CPF sob o n° 
347.068.609-20 Proprietário da Fazenda Vedana. Torna pú-
blico que requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado 
e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) para Atividade de 
Irrigação nesta propriedade com as seguintes característi-
cas: Município: Vera - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; 
Modalidade: Aspersão móvel por pivô central. Não foi deter-
minado a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Lauri Pedro Jantsch, inscrito no CPF sob o n° 
012.428.201-67 Proprietário da Fazenda São Miguel. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado 
e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instala-
ção (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irri-
gação nesta propriedade com as seguintes características: 
Município: Querência - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; 
Modalidade: Aspersão móvel por pivô central; Não foi deter-
minado a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Lucimar Pascoal, inscrito no CPF sob o n° 
366.392.736-91 Proprietário da Fazenda Lagoa Dourada. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes caracterís-
ticas: Município: Querência - MT; Bacia Hidrográfica: Ama-
zônica; Modalidade: Aspersão móvel por pivô central; Não 
foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Valdemar José Zotti, inscrito no CPF sob o n° 
290.840.080-49 Proprietário da Fazenda São Silvestre. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes caracterís-
ticas: Município: Primavera do Leste - MT; Bacia Hidrográ-
fica: Rio das Mortes; Modalidade: Aspersão móvel por pivô 
central; Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

A empresa NOVANET PROVEDOR E WEB LTDA, CNPJ 
Nº 10.668.463/0002-60, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA/SINOP, a 
Licença de Operação (LO) para atividade de torre de trans-
missão de sinal, de duas torres no município de Sinop, a 
ERB está situada na Avenida dos Pinheiros, n° 151, Bairro 
Setor Industrial Norte, Sinop/MT CEP: 78.550-554.

O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
Departamento Regional de Mato Grosso torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente de Sorriso/MT, através do Oficio DEPAM  Dispensa 
N.º 335/2020, a Dispensa da Licença de Operação do SE-
NAI Sorriso, localizada na Avenida São Cristóvão, Jardim 
das Américas, na cidade de Sorriso/MT.

SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETA-
LHISTA LTDA – CNPJ: 01.353.824/0002-99, localizado no 
município de Feliz Natal do Estado de Mato Grosso, torna 
público que requereu a junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com ramo de Atividade de 
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS REALIZA-
DO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (T.R.R.), não foi 
determinado EIA-RIMA

ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente de Sorriso/MT, Licença Prévia (LP), Licença de Insta-
lação (LI), Licença de Operação (LO), Alteração de Razão 
Social e CNPJ, atividade preparação e fiação de fibras de 
algodão, Rua Ayrton Senna, n.º 828, Nova Prata, Sorriso/
MT. CNPJ: 37.354.699/0001-06. Não EIA/RIMA.

ARMANDO SCHANOSKI. Torna público que requere a Se-
cret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Renovação da 
Licença de Operação (LO), fabricação de produtos de carne, 
Rua João Pedro Moreira de Carvalho, n.º 1.405, Chácaras 
Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 17.609.366/0001-65. Não EIA/
RIMA.

M.D.R TRANSPORTES LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da 
Licença de Operação (LO), transporte rodoviário de produ-
tos perigosos, Av. dos Pinheiros, n.º 564, Sala 01, Parque 
das Araras, Sinop/MT. CNPJ: 11.918.068/0001-70. Não EIA/
RIMA.

TRIOL INDUSTRIAL QUÍMICA LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, 
Renovação da Licença de Operação (LO), fabricação de 
produtos de limpeza e polimento, Rua João Pedro Morei-
ra de Carvalho, n.º 1.145, Dist. Industrial, Sinop/MT. CNPJ: 
02.292.135/0001-01. Não EIA/RIMA.

PAPAGAIO ARMAZÉNS GERAIS EIRELI. Torna público que 
requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente – CLAUDIA/
MT, Renovação da Licença de Operação (LO), armazéns 
gerais – emissão de warrant, Rod. BR 163 – Km 892, s/n, 
Zona Rural, Claudia/MT. CNPJ: 32.406.231/0001-96. Não 
EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR E NOVA DATA SESSÃO

 PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 062/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do PREGÃO PRE-
SENCIAL-SRP Nº 062/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI-
NADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA MARANHÃO LOCALIZADA 
NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Para acesso ao Edital Complementar 001/2020 os interessa-
dos deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores infor-
mações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h 
às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 
21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando 
marcada nova sessão pública para às 13h30min do dia 04 de novembro de 
2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Peixoto 
de Azevedo 20 de outubro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 063/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545, de 10 de junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 063/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item ob-
jetivando “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERRALHERIA HABILITADA 
PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ATEN-
DENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DES-
CRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMO DE REFERÊNCIA” que 
será realizado às 13h30mindo dia 03 de novembro de 2020, na sala de Lici-
tações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo, 20 de outubro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
financeiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento 
em ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade 
de Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Deficiência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilida-
de de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, 
com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
office;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verificar nossas vagas diariamente vocês podem nos 
seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: https://

www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfil 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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

VENDAS
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LOTEAMENTO JARDIM DOS YPÊS II 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca 
de NOVA UBIRATÃ, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conheci-
mento que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a YPE EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE Ltda, CNPJ/MF nº. 31.253.713/0001-
90, requerer o registro do Loteamento “JARDIM DOS YPÊS II”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 02/12/2019, cujas características básicas são: 
30.072,130 m² de área total; tendo 64 (sessenta e quatro) lotes residenciais e 
03 (três) públicos, com área total de 23.726,2544 m², e ainda 6.345,8755 m² 
reservados para área total pavimentada + calçamento. O projeto incide sobre 
a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devidamente matriculado sob 
o nº 4159, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT. Apresentado cronogra-
ma de execução dos equipamentos urbanísticos, aprovado pelo Município de 
Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado de termo de garantia fidejus-
sória. E para que ninguém venha alegar ignorância, este edital será publicado 
por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal de circulação local e afixado no lugar 
de costume deste Cartório. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, e não havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o 
registro. DADO E PASSADO nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em dezenove 
(19) de outubro (10) de dois mil e vinte (2020). Eu,___________________
(Bruno Becker) Oficial Registrador, que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR

20-21-22

LOTEAMENTO JARDIM SANTA MÔNICA 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca de NOVA UBIRATÃ,
Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conhecimen-
to que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a Santa Mônica 
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ/MF nº 32.893.776/0001-74, 
requerer o registro do Loteamento “JARDIM SANTA MÔNICA”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 03/12/2019, cujas características básicas são: 
96.093,8500 m² de área total; tendo 121 (cento e vinte e um)  lotes residen-
ciais e comerciais e 04 (quatro) públicos, com área total de 76.003,5302 m², e 
ainda 20.090,3198 m² reservados para área total pavimentada + calçamento. 
O projeto incide sobre a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devi-
damente matriculado sob o nº 4711, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
-MT. Apresentado cronograma de execução   dos equipamentos urbanísticos, 
aprovado pelo Município de Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado 
de termo de garantia fidejussória. E para que ninguém venha alegar igno-
rância, este edital será publicado por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal 
de circulação local e afixado no lugar de costume deste Cartório. Decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, e não 
havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o registro. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em quinze (19) de outubro (10) de dois mil 
e vinte (2020). Eu,___________________(Bruno Becker) Oficial Registrador, 
que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR

20-21-22

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 20 de outubro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recebimento das propostas: a partir do dia 21 de outubro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 05 de novembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 05 de novembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 05 de novembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos fora do município, para atender os 
veículos da frota municipal, nos municípios do Estado de Mato Grosso, 
dentre eles: Barra do Bugres, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, 
Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: bllcompras.com Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 074/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020

Adisonir Schneiders de Paula

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 007/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Implantação de 
Sinalização Viária Horizontal e Vertical na Rodovia MT-010”, obteve-se o 
seguinte resultado: A empresa: ROMACON SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
VIÁRIAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.° 24.288.056/0001-51, com sede na Avenida Cuiabá, n.° 717 – N, 
Bairro Industrial, no município de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-
000, como vencedora do presente certame com o valor global de R$ 
157.701,32 (Cento e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e 
Trinta e Dois Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 20 de Outubro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020

O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, 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 I da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO a favor da contratação da empresa HIAGO CARVALHO 

MELLO - MEI inscrita no CNPJ n° 32.696.701/0001-01, representada 

pelo proprietário Sr. HIAGO CARVALHO MELLO, portador do CPF/MF nº 

060.457.281-65, objetivando a contratação de empresa especializada 

para executar obra de construção de cobertura para abrigo na chegada 

das ambulâncias no Hospital Maria Zélia no Município de Marcelândia 

/MT, perfazendo o valor total da contratação em R$ 16.000,00 (dezesseis 

mil reais). P U B L I Q U E – S E. Marcelândia/MT, 20 de outubro de 2020.

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 

construção, chapas metálicas, concreto usinado e tinta e massa asfáltica 

(CBUQ), para atender as Secretarias Municipais - Tipo: menor preço por 

item - Data de abertura:  5 de novembro de 2020. Horário:  08h30min - 

local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 

E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  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: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2020

Nova Mutum – MT, 20 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ADESÃO N° 087/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
L ic i tação,  torna públ ico aos in teressados que se fará  a 
ADESÃO/CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082/2020 
DO PREGÃO PRESENCIAL N°039/2020, REALIZADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MATERIAS DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT SOB-RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL 
– SEMSEP. Empresa contratada: TINPAVI INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
TINTAS EIRELI, CNPJ Nº17. 592.525/0001-66. Valor total R$ 43.700,00.

ONDE-SE-LÊ: AVISO DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N.º 
021/2020 - LEIA-SE: AVISO DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N.º 
020/2020 A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
FINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE 
POLÍCIA CIVIL (554,48M²), LOCALIZADA NA AVENIDA LOS ANGELES 
ESQUINA COM RUA SACRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa L H C CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ Nº 14.606.036/0001-28, Valor Global da Licitação de R$ 
291.260,98.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E 
CALIBRAÇÃO DE NÍVEL SONORO COM CERTIFICAÇÃO PELO 
INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA) PARA USO DO NIF - NUCLEO INTEGRADO DE 
FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PUBLICA. FINALIDADE: a presente contratação tem 
como objetivo realizar a calibração e medição de nível sonoro para uso do 
departamento trânsito e Núcleo Integrado de fiscalização o qual realiza 
frequentemente fiscalização de poluição sonora e perturbação do 
sossego público dentro do município. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: TOTAL SAFETY LTDA, CNPJ Nº 
03.386.421/0001-90. VALOR GLOBAL: R$ 3.017,50 (três mil e dezessete 
reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

Marisete M. Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 090/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA 
A T E N D E R  U S U Á R I O S  N A S  S I T U A Ç Õ E S  D E 
URGENCIA/EMERGENCIA DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – 
UPA/SORRISO, CONFOME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA DE SAÚDE”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 090/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO



Papo, observação, posicionamento
e bola: o 1º treino de Sá Pinto
DA REPORTAGEM

O primeiro dia de tra-
balho de Ricardo Sá Pinto no 
Vasco com o elenco foi ani-
mado e logo mostrou uma 
quebra de metodologia em 
relação a gestões anteriores. 
Depois de uma maratona 
matinal, chegou a São Janu-
ário pouco depois das 14h de 
segunda-feira, reuniu o gru-
po para conversa e terminou 
a atividade dando rápido 
trabalho tático com bola aos 
jogadores que iniciaram a 
partida contra o Internacio-
nal. Tal atitude deixou ótima 
impressão, já que não se via 
isso dentro do clube há mui-
to tempo.

Sá Pinto chegou de 
Porto Alegre na madrugada, 
acordou cedo e foi ao Con-
sulado de Portugal acompa-
nhado de sua comissão a fim 
de regularizar sua situação 
para trabalhar no Brasil. Em 
seguida, mandou-se para 
São Januário em uma van 
e não perdeu tempo: foi a 
campo e juntou o grupo vas-
caíno para rápido papo.

A conversa teve como 
principais focos conceitos 
de jogo e questões técnicas. 

Depois disso, o plantel se di-
vidiu em dois. Terminada a 
conversa, os jogadores que 
iniciaram contra o Interna-
cional foram realizar um trei-
no físico na academia de São 
Januário. 

Os demais participaram 
de coletivo que foi apitado 
por Rui Mota, auxiliar do por-
tuguês.

Acompanhado de Ale-
xandre Grasseli, ex-treinador 
do sub-20 e agora auxiliar 
permanente do Vasco, Sá 
Pinto assistiu à atividade da 
social de São Januário. De lá, 
os dois trocaram ideias antes 
de voltarem ao gramado.

Depois do treino na 
academia, os jogadores que 
iniciaram contra o Interna-
cional foram a campo para 
treinar com bola. Sá Pinto 
pediu muita intensidade aos 
atletas e deu ênfase à recu-
peração rápida no pós-perda.

Apesar de rápida, a ati-
vidade com foco no posicio-
namento deixou claro de que 
os atletas terão de se prepa-
rar para treinamentos com 
grande carga de trabalho, 
inclusive em dias posteriores 
a jogos.

BOA IMPRESSÃO

DA REPORTAGEM

Contratado em 2017 
pelo Flamengo, Everton Ri-
beiro tem nesta temporada 
sua melhor média de gols. 
Ao todo, o camisa 7 marcou 
sete vezes em 32 jogos. Mais 
do que em 2019 inteiro e, se 
mantiver o ritmo, vai passar 
com facilidade seu recorde. 
Em 2018, fez 10 gols em 57 
partidas.

Na vitoriosa trajetória 
do Flamengo em 2019, Ever-
ton mostrou uma outra ca-
racterística. Com os gols mais 
centralizados em Gabigol, 
Bruno Henrique e Arrascaeta, 
o camisa 7 bateu recorde de 
assistências: 15 em 62 jogos.

Assim como o restante 
do time, o meia cresceu de 
produção com o decorrer das 
partidas desde que Domè-
nec Torrent assumiu o co-
mando e aos poucos enten-
deu melhor as características 

de cada jogador.
“Agora ele conhece 

melhor as características de 
cada um, e até mudamos 
um pouco a nossa forma-
ção. Isso ajudou muito. O 
que queremos é remar todos 
para um lado só e conseguir 
as vitórias. Jorge Jesus gos-
tava mais de dar liberdade, 
e o Dome de um jogo mais 
posicional, mas tem entendi-
do que o time rende mais se 
movimentando quando está 
marcado. Ele mesmo nos diz 
que jogar posicionado não é 
ficar estático”, disse.

O bom desempenho fez 
o técnico Tite convocar no-
vamente o camisa 7 para a 
seleção brasileira. Ele partici-
pou dos jogos contra Bolívia 
e Peru pelas Eliminatórias e 
deseja prolongar a boa fase 
no Flamengo para seguir na 
lista até a Copa do Mundo.

O Flamengo volta a 
campo nesta quarta (21) para 

DA REPORTAGEM

Aos 35 anos, o atacante 
Mauro Boselli avalia o futu-
ro da carreira – e ele deve ser 
longe do Corinthians. Com 
contrato com o Timão até 31 
de dezembro, o argentino tem 
grande chance de deixar o 
clube antes mesmo do fim do 
Campeonato Brasileiro, em fe-
vereiro de 2021.

Boselli analisa propos-
tas. Nas últimas semanas, a 
imprensa mexicana colocou o 
jogador na mira do Querétaro. 
Recentemente, ele também 
foi apontado como alvo do 
Penãrol, do Uruguai. Mesmo 
tendo pouco mais de dois me-
ses de contrato, Corinthians e 
Boselli deixam uma possível 
renovação em banho-maria. 
Embora não seja descartada, 
a permanência do atacante 
pelo menos até o término do 
Brasileirão é vista como im-
provável. O argentino não con-
seguiu render no Timão o que 
se esperava. Contratado em 
2019 para ser a referência do 
ataque, ele teve dificuldades 
para se firmar como titular. 
Primeiro, sofreu com a concor-

rência de Vagner Love e Gus-
tagol. Agora, com a de Jô.

Boselli vive um longo 
jejum de gols e ainda não 
balançou as redes depois da 
quarentena. A última vez que 
ele marcou foi diante do San-

DA REPORTAGEM

O Corinthians sofreu 
sua terceira maior goleada 
da história do Brasileirão e a 
maior em Itaquera. Pior, só 
contra o Juventude, por 6x1, 
em 2003, e para o Athletico-
-PR, 5x0, em 2004. Igual, teve 
contra o Flamengo em 1983 
ou contra o São Paulo, em 
2005, mas pior, só duas vezes. 
O massacre da Neo Química 
Arena se soma aos 4x1 sofri-
dos no Maracanã, em novem-
bro: 9x2 em dois confrontos.

O Palmeiras vive refor-
mulação, diminuiu 25% sua 
folha de pagamento, o elen-
co deixou de ter 36 jogadores 
e hoje tem 28. De um ano e 
meio para cá saíram jogado-
res como Dudu, Deyverson, 
Borja, Edu Dracena, Antônio 
Carlos, Fernando Prass, Dio-
go Barbosa, Victor Luís, Vítor 
Hugo, Thiago Santos, Jean, 
Bruno Henrique, Hyoran, 
Matheus Fernandes e Carlos 
Eduardo.

É provável que, espre-
mendo, falta mesmo faça 
Dudu. Mas veja a diferen-
ça do elenco, que hoje tem 
Gabriel Menino, Patrick de 
Paula, Gabriel Veron, Wesley, 

Gabriel Silva, Danilo, Renan, 
Henry, Lucas Esteves, Vinicius 
e Pedrão, todos formados no 
CT da Ayrton Senna.

O Corinthians ainda 
tem uma das três maiores 
folhas de pagamento do Bra-
sil. o Palmeiras está entre as 
cinco. O Corinthians, em 16º 
lugar no Brasileirão. O Pal-
meiras em oitava. Nunca na 
história do Brasileirão, dois 
times ocuparam as duas pri-
meiras posições do campeo-
nato por dois anos seguidos. 
Pode contar desde 1959, com 
a unificação.

Nos últimos 10 anos, 
falou-se de espanholização 
do futebol do Brasil. Até 2016, 
o medo de ter Real Madrid e 
Barcelona se dava com a du-
pla Flamengo e Corinthians. 
Nos últimos quatro anos, 
com Flamengo e Palmeiras. 
E, hoje, a disputa do título 
está entre os rubro-negros, 
os atleticanos e os colorados.

Neste período, espanho-
lizou a NBA, que teve quatro 
finais consecutivas entre Gol-
den State e Cleveland, antes 
de LeBron James se transferir 
para os Lakers. Espanholizou 
o basquete americano, mas 
ainda não o futebol do Brasil.

Foto: RobeRto Rosendo

Sá Pinto é observado por Werley e Vinícius em primeiro treino

Vitinho e Pedro comemoram gol de Everton Ribeiro no Corinthians

Atacante está na mira do Querétaro, segundo a imprensa mexicana

Raphael Veiga foi titular do Palmeiras contra o Fortaleza

VASCO. Português conversa com elenco antes do início das atividades e observa coletivo dos reservas

FLAMENGO

E. Ribeiro assume o lado mais 
goleador com sua melhor média

CORINTHIANS

Boselli estuda ofertas e
enfrenta seca de gols

BRASILEIRÃO

Campanhas de Timão e 
Verdão derrubam tese 
de espanholização

Foto: natinho RodRigues

Foto: MaRcos Ribolli

Foto: divulgação
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Ricardo Sá Pinto tem 
feito reuniões diárias com 
diferentes setores do Vasco 
desde que foi apresentado, 
na última sexta-feira. 

Ele e sua comissão cha-
maram atenção pela injeção 
de ânimo que deram em to-
dos com a metodologia im-
plementada. 

Alexandre Grasseli citou 
isso após a derrota para o In-
ter.

“A energia com que o 
Mister chegou é impressio-
nante. Pode ter certeza que 
contagiou a todos essa von-
tade de fazer bem feito e de-
senvolver um grande traba-
lho. Tenho certeza que nós 
teremos uma reação positiva, 
com vitórias”, disse Grasseli.

Dos mais jovens às lide-
ranças do elenco, comentá-
rios positivos sobre Ricardo 
Sá Pinto não foram poucos, 
desde “boa impressão” a 
“cara maneiro”. 

Após um dia intenso - 
dentro e fora de campo -, Sá 
Pinto e o Vasco tentarão de-
finir sua regularização a tem-
po de dirigir o time à beira 
do campo contra Corinthians 
nesta quarta-feira (21), em 
São Januário.

enfrentar o Junior Barran-
quilla, no Maracanã, pela Li-
bertadores. No domingo, o 

compromisso é pelo Brasilei-
ro, contra o Internacional, em 
Porto Alegre.

to André, na primeira fase do 
Campeonato Paulista, em 
26 de fevereiro. O jogador foi 
prejudicado por uma lesão 
na face sofrida em julho, que 
o tirou de combate por um 
mês. Até ser titular contra o 

Flamengo, no último domin-
go, ele tinha atuado por 144 
minutos, sempre entrando no 
decorrer das partidas. Mesmo 
assim, Boselli é o artilheiro do 
Corinthians na temporada, ao 
lado de Luan, com seis gols.



Licença de instalação é dada à
primeira fábrica de celulose
DA REPORTAGEM

A primeira fábrica de 
celulose de Mato Grosso re-
cebeu a licença de instalação 
para iniciar as obras do em-
preendimento em Alto Ara-
guaia. O documento emitido 
pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) foi 
entregue pelo governador 
Mauro Mendes e pela gestora 
do órgão ambiental, Mauren 
Lazzaretti, aos diretores da 
Euca Energy.

“Com a chegada desta 
indústria, Mato Grosso ganha 
dois mil empregos e a possi-
bilidade da transformação da 
matriz econômica da região 
Sul. Além dos empregos dire-
tos, nós teremos lá milhares 
de outros empregos e indús-
trias e serviços agregados a 
esta nova atividade econômi-
ca”, comemorou o governa-
dor Mauro Mendes.

A Licença de Instalação 
(LI) tem validade até 2025 e é 
a segunda etapa do processo 
de licenciamento, que segue 
agora para a terceira fase, 
quando será obtida a licença 
que permite que a indústria 
entre em operação.

“Nós estamos traba-
lhando muito fortemente 
desde o início da gestão para 
compatibilizar o tempo de 
resposta da Sema com as 
necessidades dos cidadãos. 
Temos hoje muito orgulho 

em dizer que este empreen-
dimento foi licenciado cum-
prindo todos os prazos legais 
e ritos e cumprindo, princi-
palmente, os itens que pre-
cisam ser observados para a 
qualidade ambiental”, enfa-
tizou a Secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti.

“É importante deixar 
claro que a essa licença foi 
emitida rapidamente pelos 
padrões brasileiros, mas sem 
nenhum tipo de precariza-
ção. Todas as exigências le-
gais foram cumpridas e vale 
lembrar que o Brasil tem uma 
das legislações mais rigoro-
sas do mundo e por estarmos 
na Amazônia Legal, o rigor é 
maior ainda”, complementou 
o presidente da Federação 
das Indústrias de Mato Gros-
so, Gustavo Oliveira.

Conduzido por uma 
equipe multidisciplinar da 
Secretaria, o processo para 
a emissão da licença trouxe 
condicionantes para mitiga-
ção dos impactos ambientais 
como, por exemplo, a adoção 
de sistemas que reduzam o 
uso de componentes quími-
cos (cloro) no branqueamen-
to da celulose. Além disso, 
o empreendedor também 
deve cumprir com medidas 
já previstas na legislação, 
como realizar a captação de 
água abaixo do lançamento 
da indústria, garantindo que 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Sinop começou a 
vender números da promo-
ção que vai sortear a réplica 
de um dos caminhões do 
Neni, o caminhoneiro e You-
Tuber Claudemir Gigliotti. O 
conjunto de carreta e cavalo 
é réplica de um dos veículos 
que fazem parte da frota da 
TR Gigliotti, transportadora 
do caminhoneiro que está 
chegando a um milhão de 
inscritos na rede social.

“A USUAL Brinquedos, 
parceira no projeto de pro-
dutos que vamos lançar ano 
que vem, mandou esse mo-
delo e achei justo dividir com 
o público. Então, o Luciano 
Vendrame (Tchó) e o Fabinho 
Mezzacasa (Béppi) tiveram a 
ideia de unir a APAE e assim a 

DA REPORTAGEM

Menores infratores atea-
ram fogo em colchões e algu-
mas roupas, na segunda-feira 
(19), no Centro Socioeducativo 
de Lucas do Rio Verde. Foram 
provocados dois focos de in-
cêndio. De acordo com o Cor-
po de Bombeiros Militar, o in-
cêndio ocorreu em quatro alas 
do socioeducativo e também 
no corredor, o que ocasionou 
muita fumaça pelo local. Ne-
nhum adolescente ficou fe-
rido, segundo os bombeiros. 
Foi realizado o atendimento 
com uma unidade de resga-
te e também um caminhão 
ATR, de combate a incêndios. 
As chamas foram controladas 
e também foi realizado o res-
caldo do local. De acordo com 
a Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública (SESP), até o 
momento, a unidade identifi-
cou dois adolescentes envolvi-
dos. O caso será apurado e os 
menores podem ser responsa-
bilizados.

DA REPORTAGEM

A funcionária de uma loja 
de departamentos, no Centro 
de Cuiabá, prestou queixa à 
polícia contra um cliente, por 
importunação sexual. Imagens 
das câmeras do circuito inter-
no de segurança do estabele-
cimento mostram o momento 
em que ele passa a mão nas 
nádegas dela, depois de ficar 
um tempo perto dela e fingia 
estar no celular. À polícia, a jo-
vem, 23 anos, contou que es-
tava reabastecendo uma das 
sessões da loja quando o ho-
mem se aproximou dela, o que 
a deixou desconfiada quanto 
às intenções dele. Então ela 
disse que olhou sério para ele. 
A vítima que trabalha na loja 
como repositora e então conti-
nuou trabalhando e o homem 
continuou parado perto dela, 
enquanto mexia no celular.

Ele então passa entre as 
caixas de mercadorias e a fun-
cionária, de modo a ficar mais 
próximo dela, e tentou passar 
a mão nela. O homem perma-
neceu do lado dela e, quando 
a vítima se abaixou para pegar 
algo no chão, ele pegou nas 
nádegas da vítima. Ele fez isso 
por duas vezes e ela se afastou 
assustada.

A jovem disse à polícia 
que ficou sem reação e que 
o homem continuou no local 
como se não tivesse aconte-
cido nada. Ela foi até fiscal da 
loja relatar o que aconteceu e, 
nesse intervalo, o homem foi 
embora, deixando o local pela 
porta lateral da loja. A vítima 
pediu que fossem disponibi-
lizadas as gravações das câ-
meras de segurança de esta-
belecimento para que fossem 
apresentadas à polícia como 
prova do crime.

Foto: Divulgação

Licença foi entregue na última semana aos diretores da Euca Energy

Dinheiro arrecadado vai beneficiar a APAE Sinop

Incêndio aconteceu em 4 alas do Socioeducativo

Homem foi flagrado pelas câmeras de segurança passando a mão em funcionária

ALTO ARAGUAIA. Previsão é que indústria de celulose entre em operação em dezembro de 2023

SINOP

Promoção vai sortear uma
réplica de caminhão Abobrão

L.R.VERDE

Adolescentes colocam fogo em
colchões e roupas no CS

COMPLETO BABACA

Cliente é denunciado por
importunação sexual

Foto: Divulgação

Foto: Corpo De BomBeiros

Foto: reproDução
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o tratamento dos efluentes 
seja altamente eficiente.

INVESTIMENTO
O empreendimento 

prevê o investimento de R$ 
12,5 bilhões e tem potencial 
para alavancar a produção 
de toda a região Sul de Mato 
Grosso.  Na avaliação da equi-
pe técnica da Sema, as áreas 
atualmente degradadas da 
região e que não são aptas 
para as culturas anuais, como 
a soja, poderão ser recupera-
das com o eucalipto, cultura 
de ciclo longo e matéria pri-
ma da indústria a ser instala-
da. Para o pleno desenvolvi-
mento sustentável da região, 
a Sema também solicitou 
a elaboração de planos de 
atendimento aos municípios 
afetados pelo empreendi-
mento. O presidente da Euca 
Energy, Gilberto Goellner, 
destacou que a região de Alto 
Araguaia foi escolhida pelas 
facilidades logísticas e por 
ter matéria-prima disponível 
em uma distância média de 
70 km e pela disponibilidade 
hídrica.

“Estamos instalando 
aqui uma indústria com a ter-
ceira melhor performance do 
Brasil. Temos um ambiente 
geográfico e logístico muito 
favorável ao empreendimen-
to”, destacou o empresário 
que prevê o início das opera-
ções para dezembro de 2023.

gente fez”, conta o Neni. Neni 
e Tchó e Béppi são da mesma 
cidade, local onde também 
começou a amizade da tur-
ma. Tchó e Béppi vão fazer 
a divulgação do sorteio por 
meio da Italo Brasil Produ-
ções e da BW Comunicação. 

“Vamos usar nossas empre-
sas, a fama do Neni e a boa 
vontade dos fãs dele e dos 
nossos para ajudar a institui-
ção que precisa de dinheiro 
para fechar o ano”, aponta Fa-
binho. Cada número do sor-
teio custa R$ 30 que devem 

ser depositados ou transfe-
ridos em uma das contas da 
APAE. Pelo Sicredi Agência 
0812 e Conta Corrente 7949-
9. Outra opção é pelo Banco 
do Brasil, Agência 4270-6 e 
Conta Corrente 105518-6. O 
CNPJ é 00.179.465/0001-51.
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