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N.S.LIVRAMENTO

SETOR AGRÍCOLA

Inmet lança
aplicativo com
informações
meteorológicas 

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) lançou 
a versão do aplicativo SIS-
DAGRO (Sistema de Supor-
te à Decisão na Agropecuá-
ria) para celular. O aplicativo 
foi desenvolvido para apoiar 
usuários do setor agrícola 
em suas decisões de plane-
jamento e manejo agrope-
cuário. A plataforma atende 
aos técnicos agropecuários, 
produtores do setor agrôno-
mo, bem como gestores go-
vernamentais que executem 
políticas públicas voltadas 
ao setor agrícola.
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TÊNIS

O governador Mauro Mendes 
encaminhou projeto de lei à 
Assembleia Legislativa no qual 
pede a continuidade do paga-
mento de verba adicional aos 
servidores estaduais da Saúde 
e requer que a verba continue 
a ser paga pelos próximos três 
meses.                                              Página  -3

Governo quer
continuidade
de auxílio 
na Saúde

Doze tenistas foram campeões de Classes no Open de Tênis Dona do Lar, no Clube Monte Líba-
no, em Cuiabá. Wesley ‘Piu’ Nunes e Maralice Lopes venceram duas das principais categorias 
do torneio.                                     Página 6

Divulgação

Christiano antonuCCi - sECoM/Mt

Júnior Martins

VENCEDORES DO OPEN DONA DO LAR

Uma ponte de madeira na MT-452, na comunidade de Fi-
gueiral, em Nossa Senhora do Livramento, foi incendiada na 
última terça. A Prefeitura alega que o incêndio foi criminoso 
e pediu à Polícia Civil investigação.                 Página -7

Prefeitura aponta incêndio
criminoso em ponte na MT-452

SEXTA-FEIRA
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SINOP SANTIAGO DO NORTE FINANCIAMENTO SORRISO



    

no caso dos venezuelanos, são as mulheres que 
vão para as ruas acompanhadas dos filhos e se 
resignam a pedir a ajuda

Um grupelho de vândalos ateou fogo a duas 
igrejas católicas, no domingo (18), em Santiago do 
Chile, durante ato político pelo primeiro aniversá-
rio dos protestos contra a desigualdade. Embora as 
manifestações naquele país ao longo do último ano 
tenham sido marcadas por episódios de violência, a 
religião nunca fora um alvo.

Alheio a esse contexto, um destrambelhado pre-
sidente Jair Bolsonaro aproveitou o incidente para 
voltar a falar em cristofobia, como já fizera em seu 
discurso nas Nações Unidas no mês passado. Trata-
-se, obviamente, de mais uma bandeira destinada a 
inflamar um setor caro ao bolsonarismo. A persegui-
ção a grupos cristãos é uma realidade em outras par-
tes do mundo, mas não no Ocidente e, muito menos, 
na América Latina.

Em países islâmicos, principalmente, mas tam-
bém em partes da Ásia registra-se violência contra 
minorias cristãs. Mais até, há um ambiente institu-
cional contrário ao cristianismo —e, diga-se, a qual-
quer outra fé que busque converter adeptos do cre-
do majoritário.

Nas sociedades que seguem a lei islâmica mais 
ao pé da letra, a apostasia —isto é, o abandono da fé 
por alguém nascido em família muçulmana— é con-
siderada um crime, punível com a morte. O mesmo 
não se dá, entretanto, nesta parte do mundo, onde o 
cristianismo se mostra na prática soberano. Verdade 
que a proporção de católicos no continente caiu ao 
longo das últimas décadas; entretanto as igrejas que 
ganharam espaço no período também são de matriz 
cristã, mais especificamente evangélicas neopente-
costais.

Há decerto alguma animosidade entre elas, que 
já foi até maior no passado. Hoje, católicos e evangé-
licos frequentemente se aliam em torno da pauta de 
costumes. Daí não decorre, obviamente, que inexis-
ta violência religiosa no Brasil. Seus níveis são, isso 
sim, relativamente baixos na comparação com os do 
restante do mundo, e as religiões de matriz africana 
constituem as vítimas preferenciais.

Estas, segundo os registros de um serviço de de-
núncia de violações de direitos humanos, responde-
ram por 30% das queixas de discriminação religiosa 
em 2018 —embora tenham peso de apenas 0,3% na 
demografia brasileira. A América Latina se vê hoje, 
portanto, poupada do pior em termos de violência 
religiosa. Em contrapartida, foi amaldiçoada com 
pragas como o populismo, do qual Bolsonaro é re-
presentante de elite.

Editorial

A tal cristofobia

FORA DO PDT
O presidente do PDT em Mato Grosso, de-

putado estadual Allan Kardec, confessou ter 
sofrido pressão da Executiva Nacional dian-
te dos posicionamentos do vice-governador 
Otaviano Pivetta desde as eleições de 2018, 
quando ele passou a manifestar apoio ao en-
tão candidato e atual presidente Jair Bolso-
naro. Segundo ele, a situação apenas se com-
plicou no último final de semana, quando 
Pivetta manifestou apoio à candidatura da 
coronel Fernanda (Patriota) na eleição suple-
mentar ao Senado. A militar teve seu nome 
lançado na disputa pelo presidente.

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!

LICENÇA
MATERNIDADE
Vice-presidente da Assembleia Legislati-

va, a deputada Janaina Riva (MDB) anunciou 
que irá retornar aos trabalhos legislativos na 
próxima segunda (26). O retorno ocorre dois 
meses após o nascimento do terceiro filho, 
Diógenes Riva Fagundes. Segundo a parla-
mentar, mesmo em licença maternidade, ela 
continuou atuando na vida pública, mas de 
maneira remota. “Vocês não sabem o pra-
zer que é estar de volta. Confesso que tenho 
sentido falta do parlamento e das sessões. 
Neste sentido, a sessão remota facilitará o 
meu retorno”, disse.

Crédito: Reprodução
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católicos e evangélicos frequentemen-
te se aliam em torno da pauta de cos-
tumes. Daí não decorre, obviamente, 
que inexista violência religiosa no Brasil
“ “

Em uma volta curta por Cuiabá, 
podemos identificar além das obras 
públicas que “enfeiam” a cidade, di-
versos tipos de pedintes em semáfo-
ros, cruzamentos e elevados. Os mais 
comuns são nossos conterrâneos que 
são portadores de necessidades crô-
nicas, alguma doença ou deficiência e 
os venezuelanos que se somaram aos 
haitianos.

A situação é degradante e a com-
provação de que a sociedade não 
consegue ou não quer resolver os pro-
blemas destas pessoas que vivem à 
margem da sociedade.

Não sou especialista, mas acho que 
o Poder Público dispenderia de muito 
pouco se encarasse este problema de 
frente e tentasse ao menos resolvê-lo 
para livrar estas pessoas da miséria e 
da indigência, retirando-as das ruas o 
atestado que damos da nossa impo-
tência, indiferença, descaso e da nega-
ção do nosso espírito cristão.

Parte desta questão foi criada por 
um administrador que resolveu que 
o Brasil precisava fazer alguma coisa 
para conseguir um lugar para o País 
no fechado Conselho de Segurança da 
ONU. Então lhe ocorreu em ajudar o 
Haiti, que além de extremamente po-
bre, passava por severos perrengues 
de acidentes naturais.

A mão foi estendida para aquele 
País como se não tivéssemos por aqui 
problemas suficientemente graves. 
Não tivemos e não temos historica-
mente qualquer laço de ligação com o 
Haiti.

Quem colonizou o Haiti foi a França, 
uma das maiores economias do mun-
do, e que inclusive tem uma sua exten-
são política, na América do Sul, pois a 
Guiana Francesa é parte do território 
francês. Enfim, fomos tomar da mão 
dos outros o abacaxi que não era nosso, 
com os desdobramentos conhecidos.

Com relação a Venezuela nossa vi-
zinha, acometida por administrações 
ruinosas, não podemos nos furtar, tam-
bém, a dar abrigo aos refugiados que 
vieram para as nossas fronteiras e ora 
vagam miseravelmente pelas ruas das 
nossas cidades, com cartazes em por-
tuguês pedindo ajuda, pois não falam 
esta língua. Enfim, a miséria do mundo 
é grande e está em todo lugar, agrava-
da pela cruel pandemia que aumen-
tou geometricamente os que vivem na 
marginalidade.

Cristo disse que “sempre haverá po-
bres entre vós”. Entretanto, com um 
pouco mais de sensibilidade podería-
mos minorar a vida daqueles que so-
frem as agruras da vida, com pequenos 
gestos individuais, mas também obri-
gando os candidatos, nesta época de 
eleição, a ter uma agenda positiva para 
essa gente, aplacando a nossa culpa e 
assegurando o nosso lugar na eternida-
de.

P.S. no caso dos venezuelanos, são as 
mulheres que vão para as ruas acompa-
nhadas dos filhos e se resignam a pe-
dir a ajuda. Enfim, as mulheres, sempre 
elas, que se sujeitam a qualquer humi-
lhação para minorar as aflições da famí-
lia.

RENATO GOMES NERY É ADVOGADO

O retrato da nossa omissão

Só mandar o dinheiro
cebe que algo está errado. A pessoa sim-
plesmente “some”, não dá mais resposta 
e nada acontece. O tempo vai passando e 

a vítima vai assimi-
lando a ideia de que 
tudo aquilo era um 
teatro para levar seu 
dinheiro.

Para piorar ainda 
mais a situação, na 
maioria dos casos, 
a vítima não pegou 
informações consis-
tentes do golpista. 
Isso dificulta (ou 
mesmo impede) o 
registro de um bole-
tim de ocorrência. A 
vergonha de ter sido 

vítima de algo dessa natureza também faz 
com que algumas pessoas não levem a si-
tuação em frente, facilitando ainda mais 
a vida de quem tem como fonte de renda 
enganar os outros.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Evite, sempre, se deixar levar pela conversa de golpistas, mas, caso 
isso aconteça, não se deixem abater por sentimentos como vergo-
nha e desânimo e esgote todas as possibilidades de reaver o valor 
perdido ou, ao menos, “parar” o criminoso, evitando mais golpes. 
Contar com a polícia, nesses casos, é fundamental.

CLIC 
FINAL 

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

A tecnologia evolui a cada dia e, com 
isso, a comunicação com pessoas de qual-
quer lugar do mundo tem se tornado mui-
to, mas muito mais 
simples. Você pode 
encontrar e falar com 
qualquer pessoa, de 
qualquer lugar, mas na 
esmagadora maioria 
das vezes esbarra em 
um grande problema: 
a impossibilidade de 
saber se o contato re-
almente é quem afir-
ma ser e, claro, suas 
intenções.

Com esse cenário 
tem crescido, de forma 
assustadora, o número 
de goles aplicados via internet. As aborda-
gens são as mais variadas, como venda de 
produtos por preço baixo, venda de fotos 
e vídeos íntimos, supostos relacionamen-
tos em que a pessoa do outro lado pede 
o valor da passagem para ir até a vítima, 
venda de criptomoedas com promessas 
de lucros rápidos e tantos outros.

Tudo parece simples e, normalmente, 
envolve uma “urgência” para que a vítima 
não tenha tempo para pensar. E, no calor 
do momento e vendo a facilidade de que 
“é só mandar o dinheiro”, acaba “embar-
cando”.

Depois que você mandou o valor per-

RENATO GOMES NERY

Chuva intensa que caiu na noite de quarta-feira em Sinop 
causou alagamentos em pontos onde sempre há problemas 
neste período. Na imagem, cruzamento das avenidas Itaúbas 
e Júlio Campos, mais uma vez, inundou com a quantidade de 
água que caiu na cidade.
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A resolução entra em vigor em 3 de novembro 

A resolução entra em vigor em 3 de novembro 

Foto: Marcello casal Jr/agência Brasil

Foto: Marcello casal Jr/agência Brasil
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Mendes propõe continuidade de verba
adicional aos profissionais da saúde
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes encaminhou projeto 
de lei à Assembleia Legislati-
va no qual pede a continuida-
de do pagamento de verba 
adicional aos servidores es-
taduais (efetivos, contratados 
e comissionados) da Saúde 
que atuam na linha de frente 
do combate à covid-19. A ver-
ba adicional foi sancionada 
em julho deste ano e estava 
vinculada ao decreto de cala-
midade decorrente do coro-
navírus.

Como a vigência do de-
creto foi encerrada no dia 30 
de setembro, os profissionais 
deixariam de receber esse 
adicional. Desta forma, no 
projeto de lei, o governador 
requer que a verba continue 
a ser paga pelos próximos 
três meses após o término do 
decreto: outubro, novembro 
e dezembro.

Isso porque, conforme 
o chefe do Executivo Estadu-
al, o Governo de Mato Grosso 
continua a atender os pa-
cientes com coronavírus nas 
unidades regionais e tam-
bém no atendimento preco-
ce fornecido pelo Centro de 
Triagem Covid-19, que oferta 
testes, exames, medicamen-

tos e até tomografia.
“As modificações são 

imprescindíveis para manter 
no exercício das funções os 
profissionais da Saúde que 
estão na linha de frente de 
combate ao Covid-19, garan-
tindo desta forma o atendi-
mento adequado e célere à 
toda a população mato-gros-
sense”, afirmou Mauro Men-
des, no documento.

Ainda no projeto, Men-
des pediu a continuidade da 
compensação de plantões, 
ou seja, que os profissionais 
contratados da Saúde que 
porventura contraírem a co-
vid-19 possam receber do Es-
tado os valores dos plantões 
durante o período de recupe-
ração.

Na prática, isso significa 
que se nos últimos 14 dias an-
tes de contrair a covid, o pro-
fissional fez 6 plantões, o Es-
tado paga outros 6 plantões 
nos 14 dias em que ele estiver 
afastado.

“Além de garantir que 
os serviços de combate à co-
vid-19 sejam prestados com 
qualidade, essa prorrogação 
também visa valorizar os 
nossos profissionais que têm 
ajudado o Estado a salvar mi-
lhares de vidas”, destacou o 
governador.

DA REPORTAGEM

O Projeto de Lei 199/2020 
que impede a manutenção 
das atividades das empresas 
que façam uso do trabalho 
infantil em Mato Grosso obte-
ve nota técnica com parecer 
favorável da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Mato 
Grosso (Fecomércio-MT). 
Conforme o deputado esta-
dual Dr. Gimenez (PV), autor 
da proposição, a única res-
salva para a contratação é na 
categoria “menor aprendiz”, 
que possui autorização de 
ordem constitucional e legal 
para o uso da mão de obra a 
partir de 14 anos de idade.  

“Além de ilegal, o traba-
lho infantil priva crianças e 
adolescentes de uma infân-
cia normal, impedindo-os de 
frequentar a escola e desen-
volver de maneira saudável 
as suas capacidades e habili-
dades. Nosso objetivo, assim, 
é assegurar que o trabalho 
chegue aos jovens no mo-
mento oportuno, por meio 
da educação e profissionali-
zação”, explica o parlamentar.

O projeto de lei foi apre-
sentado em fevereiro deste 

ano e torna mais rigorosa a 
punição às empresas que 
empregarem mão-de-obra 
infantil no estado, que po-
derá ter cassada a eficácia 
da sua inscrição no cadastro 
de contribuintes do Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comuni-
cação (lCMS).

A cassação do cadastro 
implicará aos sócios, pessoas 
físicas ou jurídicas, em con-
junto ou separadamente, do 
estabelecimento penalizado: 
impedimento de exercerem 
o mesmo ramo de atividade, 
mesmo que em estabeleci-
mento distinto daquele; e a 
proibição de entrarem com 
pedido de inscrição de nova 
empresa, no mesmo ramo 
de atividade. As restrições 
previstas prevalecerão pelo 
prazo de 5 anos, contados da 
data de cassação. O trabalho 
infantil afeta 59 mil pessoas 
entre 5 e 17 anos em Mato 
Grosso, segundo a PNAD 
2015 (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

DA REPORTAGEM

Na contramão dos nú-
meros nacionais, os casos de 
homicídios em Mato Grosso 
reduziram 1,3% entre janei-
ro e setembro de 2020, em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. Foram 610 
casos no ano anterior e 602 
no atual. Os dados são da Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp-MT), por 
meio da Superintendência 
do Observatório de Seguran-
ça, vinculada à Adjunta de 
Inteligência.

De acordo com o Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado esta se-
mana, o primeiro semestre 
de 2020 contabilizou 21.764 
mortes em todo o Brasil, en-
quanto no mesmo período 
de 2019 foram 20.105. Mato 
Grosso, ao contrário, regis-
trou redução de 2,2% nos 
casos de homicídios, sendo 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

O governo federal regu-
lamentou o programa que 
permite a renegociação de 
dívidas de financiamentos 
concedidos com recursos do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). A medida vale 
para os contratos assinados 
até o segundo semestre de 
2017 e para os débitos venci-
dos e não pagos até o dia 10 
de julho deste ano, na fase 
de amortização, quando o 
estudante já concluiu o cur-
so. A resolução entra em vi-
gor em 3 de novembro e a 
adesão ao programa poderá 
ser solicitada ao banco até 31 
de dezembro e será efetuada 
mediante termo aditivo ao 
contrato de financiamento, 
podendo ser assinado eletro-
nicamente pelos financiados 
e seus fiadores.

No caso de quitação, 
em parcela única, do débito 
vencido ou saldo devedor to-
tal, haverá redução de 100% 
dos encargos moratórios, 
desde que o pagamento seja 

403 casos nos primeiros seis 
meses deste ano e 412 entre 
janeiro e junho do ano pas-
sado.

A série histórica da Su-
perintendência do Observa-
tório de Segurança Pública 
demonstra que a taxa de ho-
micídio ficou em 24,19 mor-
tes a cada 100 mil habitantes 
em 2019.

O secretário de Estado 
de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante dos San-
tos, ressalta que as mortes 
violentas vêm reduzindo sis-
tematicamente em função 
do enfrentamento ao crime 
organizado. “Mato Grosso fe-
chou 2019 com a menor taxa 
de homicídio dos últimos 10 
anos. Isso é reflexo do nosso 
trabalho, que tem como foco 
a desarticulação de organi-
zações criminosas, e começa 
com base em um trabalho 
qualificado de inteligência, 
com o desempenho exem-

feito até 31 de dezembro. 
Também poderá ser feita a 
liquidação do saldo devedor 
em quatro parcelas semes-
trais, até 31 de dezembro de 
2022, ou 24 parcelas mensais, 
com redução de 60% dos en-
cargos e pagamento a partir 
de 31 de março de 2021.

Já os parcelamentos do 
saldo devedor feitos em 145 
ou 175 parcelas mensais rece-
berão redução de 40% e 25%, 
respectivamente, e os paga-
mentos começam a partir 
de janeiro de 2021. Em caso 
de prorrogação do estado de 
calamidade pública em ra-
zão da pandemia, ficará sus-
pensa automaticamente a 
obrigação do pagamento da 
primeira parcela em janeiro, 
exceto no caso da liquidação 
total em parcela única.

Os descontos concedi-
dos no programa são refe-
rentes apenas aos encargos 
moratórios, permanecendo 
a cobrança dos débitos con-
tratuais. As pessoas que têm 
dívidas em discussão judicial 
e queiram aderir ao progra-
ma de regularização deverão 
renunciar em juízo à ação.

Decreto encerrou no último dia 30 de setembro 

O projeto de lei torna mais rigorosa a punição às empresas

LINHA DE FRENTE. Projeto de Lei para regulamentar continuidade do benefício foi encaminhado à ALMT

INFÂNCIA PROTEGIDA

Projeto que proíbe trabalho infantil
tem parecer favorável da Fecomércio

EM 2020

MT apresenta drástica redução de homicídios

FINANCIAMENTO

Governo regulamenta 
renegociação de
dívidas do Fies que 
vai até dezembro

Foto: Michel alvin/secoM Mt

Foto: Divulgação

plar da atuação repressiva 
das forças de segurança”.

Na análise de crimes 
por Regiões Integradas de 
Segurança Pública (Risps), 
a de Cáceres foi a que mais 
apresentou redução de ho-

micídios (-20%). Em seguida, 
vem Várzea Grande (-17%), 
Primavera do Leste (-16%), 
Cuiabá (-12%) e Nova Mutum 
(-12%), Sinop (-11%) e Guarantã 
do Norte (-11%), e Rondonó-
polis (-6%).
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Conheça o potencial agropecuário
da crescente Santiago do Norte
DA REPORTAGEM

Em meio ao cerrado 
mato-grossense, em uma 
região que futuramente fir-
mará o contínuo traço da 
BR-242, em um raio de até 
80 km em todas as dire-
ções a partir de um distrito 
pertencente à Paranatinga, 
existem cerca de um mi-
lhão de hectares de terras. 
Destes, 400 mil hectares 
de pastagens. A nova “fron-
teira” agrícola é conhecida 
como Santiago do Norte.

No atual ciclo, devem 
ser ocupados nos arredores 
do distrito, cerca de 200 mil 
hectares com soja, até 100 
mil hectares com milho e 8 
mil hectares com algodão. 

A informação é do pre-
sidente da Associação de 
Moradores de Santiago do 
Norte, Odir ‘Caçula’ Nicolo-
di, que apresentou alguns 
números da localidade.

Odir ressalta que o 
distrito conta com áreas de 
cerrado e mata. 

As áreas agrícolas para 
venda permitem ainda 
abertura de 75%, 50% e 20% 
de desmatamento. Uma al-
godoeira foi recentemente 
instalada na região. 

O confinamento local 
apresenta um plantel de 
40 mil animais e nas pas-
tagens, há cerca de 100 mil 
cabeças.

O distrito, ainda, conta 

com cerca de 30 mil hecta-
res destinados à agricultu-
ra familiar. ‘Caçula’ ressalta 
que o distrito tem três ar-
mazéns de grãos, um na 
fazenda Macuco (Safras), 
outro da empresa Bunge/
Alvorada, e um terceiro na 
Fazenda Jatobá. 

A área para irrigação 
está no começo, destinando 
cerca de 1.000 hectares. Os 
principais rios da região são 
o Ronuro, Santiago, Jatobá, 
Batovi e Jaguari.

LOGÍSTICA
Hoje Santiago do Nor-

te está a 160 km da cidade-
-sede, Paranatinga. São 26 
km asfaltados. 

De Santiago a Sorriso 
são 220 km de asfalto pela 
BR-242. No futuro, a rodovia 
deve prosseguir até Gaúcha 
do Norte (100 km).

‘Caçula’ Nicolodi faz 
questão de ressaltar que a 
logística de transporte pre-
cisa avançar com a conclu-
são da BR-242 (leste-oeste), 
permitindo melhor acesso 
a Goiânia ou aos portos do 
Arco Norte (BR-158). 

Ele observa que San-
tiago do Norte é uma fron-
teira agrícola em franca 
expansão. “Se os governos 
continuarem promovendo 
investimentos, a região vai 
crescer e Santiago se tor-
nará uma cidade muito em 
breve”, finalizou.

DA REPORTAGEM

O Banco Central apro-
vou 762 instituições, incluindo 
bancos, financeiras, fintechs 
(empresas de tecnologia no 
setor financeiro), instituições 
de pagamentos, entre outras, 
para ofertar o Pix, novo siste-
ma de pagamentos instantâ-
neos, a partir de novembro. 
Segundo o BC, o processo de 
adesão de instituições ao Pix 
para ofertar o novo serviço a 
partir do seu lançamento em 
novembro, foi encerrado no 
último dia 16, com a conclu-
são das etapas cadastral e ho-
mologatória. As instituições 
aprovadas concluíram “com 
sucesso todos os testes ne-
cessários e estão prontas para 
ofertar o Pix de forma segura 
e em conformidade com os 
requisitos definidos pelo Ban-
co Central”.

“A quantidade e a diver-

sidade das instituições que 
estão aptas a ofertar o Pix 
reforçam o caráter aberto e 
universal do arranjo de paga-
mento, evidenciam a grande 

DA REPORTAGEM

A demanda por animais 
terminados continua pressio-
nando as cotações da arroba no 
mercado físico de boi gordo, o 
que tem ocasionado em cons-
tantes reajustes positivos nos 
preços praticados. Em menos 
de um mês, o patamar de pre-
ços da arroba já se alterou duas 
vezes, com os R$ 270 ganhan-
do força e consolidando-se nas 
praças paulistas.

No pregão da B3 de quar-
ta-feira, o dia foi animador e 
mais uma máxima foi quebra-
da. O contrato futuro de de-
zembro/20 ultrapassou a faixa 
dos R$ 290 por arroba, e encer-
rou cotado a R$ 290,45, um ga-

nho diário de 2%. Já o outubro, 
contrato vigente, fechou o dia 
em R$ 271,75, alta de 0,85% ante 
a véspera.

DA REPORTAGEM

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) lançou 
a versão do aplicativo SIS-
DAGRO (Sistema de Suporte 
à Decisão na Agropecuária) 
para celular. O aplicativo foi 
desenvolvido para apoiar 
usuários do setor agrícola 
em suas decisões de plane-
jamento e manejo agrope-
cuário. A plataforma atende 
aos técnicos agropecuários, 
produtores do setor agrôno-
mo, bem como gestores go-
vernamentais que executem 
políticas públicas voltadas ao 
setor agrícola.

O sistema oferece in-
formações meteorológicas 
registradas em uma rede 
de Estações do Inmet, bem 
como de dados obtidos por 
modelos de previsão numé-
rica do tempo, referentes às 
variáveis: temperatura, pre-
cipitação, umidade relativa 
do ar, velocidade e direção 
do vento e radiação solar. 

Além disso o usuário poderá 
acompanhar:

Graus Dia – o cresci-
mento e desenvolvimento de 
cultivos, assim como o de-
senvolvimento de pragas es-
tão relacionados com a tem-
peratura do meio ambiente, 
sendo esta relação, baseada 
no conceito de graus-dia.

Conforto Térmico Bo-
vino – o animal exige do 
meio em que habita condi-
ções satisfatórias para que 
seus processos fisiológicos 
não sejam afetados negativa-
mente, repercutindo no ren-
dimento obtido na produção 
de carne, leite, ovos, lã, etc.

Além do monitora-
mento Agrometeorológico, 
o SISDAGRO conta com a 
previsão de condições favo-
ráveis à formação de geada, 
sendo classificadas como 
forte, moderada e fraca. A 
versão já está disponível 
para o sistema Android, e em 
breve estará disponível para 
IOS.

Foto: Divulgação

Santiago tem expandido no setor agropecuário

Bancos, financeiras, fintechs poderão oferecer novo sistema

Preços estavam atrativos para dezembro

Aplicativo SISDAGRO ajudará produtores

NOVA FRONTEIRA. Distrito pertencente a Paranatinga tem área para plantio de soja, milho e algodão

BC APROVA

762 instituições poderão ofertar
o Pix a partir de novembro

BOI GORDO

Contrato para dezembro ultrapassa
patamar de R$ 290 na B3

SETOR AGRÍCOLA

Inmet lança aplicativo 
com informações
meteorológicas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

No Médio Araguaia, o in-
dicador Instituto Mato-grossen-
se de Economia Agropecuária 
(Imea) aponta a arroba do Boi 

Gordo a prazo negociada à R$ 
250 em Água Boa, Querência 
e Canarana, com leve variação 
positiva.

competitividade que o Pix 
traz ao mercado e demons-
tram o forte engajamento 
dos diversos agentes para a 
adoção do Pix”, acrescentou 

o BC. O processo de adesão 
de instituições participantes 
ao Pix será reaberto de forma 
permanente a partir de 1º de 
dezembro de 2020.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701487900  458667591
279002800598400  351445758
279002701507500  953490572
279002400054900  939940361
279002800845200  13707811
279002800645600  589521529
279002800631900  586442969
279002800655000  49233821
279002800718200  52307339
279002800935900  000678860
279002700752500  955058909
279002701050000  006226820
279002800207600  417282970
279002800114400  028511951
279002800114300  739502899
279002700395500  015288341
279002800919400  034008270
279589000   020350680001
279002100265500  830570131
279002100230000  982912621
279002700247100  120909348
279002700511200  045802671
279002100242900  903072751
279167500000900  003451541
279002700114100  840457601
279159600   248521240001
279002800872700  932042646
279002701288600  009463991
279002701582900  041399301
279002700244600  969749581
279002800778900  044361621
279002800596600  006386031
279002800634400  016250211
279630500   321624590001
279697000   013022150001
279342300   026126250001
279002700530600  140198761
279735100   013597700001
279002701407000  032746091
279101800   013316930001
279341300   046557250001
279585700001000  880695401
279037600003400  915518701
279002800478900  494297446
279388700   069072840001
279002701411900  969101781
279002701381800  966488211
279002701176700  032107061
279002800919400  034008270

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

BRL COMMERCIAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ: 11.435.197/0001-08, 
torna publico que requereu perante a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, a outorga 
de poço tubular situado nas coordenadas S:13:01:13,62 e 
W:55:57:00,59, para uso em setor administrativo para con-
sumo humano, setor de jardinagem, e no setor operacional 
nas atividades de refeitório e vestiário da empresa situada 
na Rodovia MT449, S/N, Lote 08B3, Setor 02, bairro Indus-
trial, no município de Lucas do Rio Verde/MT. O ponto de 
captação está inserido na Província Hidrogeológica Bacia 
dos Parecis, UPG A – 11.

INSTITUTO CASTELO BRANCO DE ORTOPEDIA E TRAU-
MATOLOGIA LTDA, CNPJ nº 01.235.086/0001-02 com sede 
na Av. das Acácias  n° 913, Sala -  Setor Residencial Sul 
- Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (SDS), as Licenças: Prévia, Instalação e Operação, para 
atividades de serviços de complementação diagnóstica e 
terapêutica.  Eng. Fernanda Oliveira – Objetiva Ambiental 
(66) 9 9998 - 6898.

BRL COMMERCIAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ: 11.435.197/0001-08, 
torna publico que requereu perante a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, a outorga 
de poço tubular situado nas coordenadas S:13:01:13,62 e 
W:55:57:00,59, para uso em setor administrativo para con-
sumo humano, setor de jardinagem, e no setor operacional 
nas atividades de refeitório e vestiário da empresa situada 
na Rodovia MT449, S/N, Lote 08B3, Setor 02, bairro Indus-
trial, no município de Lucas do Rio Verde/MT. O ponto de 
captação está inserido na Província Hidrogeológica Bacia 
dos Parecis, UPG A – 11.

EDUARDO HEMING DOS SANTOS - ME, CNPJ 
24.016.066/0001-38, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) e Alte-
ração de razão social, pois anteriormente a empresa SER-
GIO DE SOUZA – ME foi licenciada neste endereço, para 
atividade de Manutenção e reparação de tratores agrícolas 
/ Serviços de usinagem, tornearia e solda / Fabricação de 
artigos de serralheria, exceto esquadrias, localizada na Rua 
Columbia, N 1881, Galpão 01, Jardim Tropical, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

FRANTHESCOLLY DE SOUZA SILVA EIRELI, CNPJ 
39.380.396/0001-85, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
Recondicionamento e recuperação de motores para veícu-
los automotores / Manutenção e reparação de tratores agrí-
colas / Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, localizada na Rua Columbia, N 1915, 
Jardim California, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA–CNPJ. 02.177.712/0001-06. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Renovação da LO–Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento de Madei-
ra, localizada no município de Feliz Natal/MT. Não determi-
nado EIA/RIMA.

CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E ARGA-
MASSAS LTDA, CNPJ: 10.494.756/0001-98, situada na 
Av. Bruno Martini/MT-222, s/nº, lote 09, sala B, zona rural, 
município de Sinop/MT, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a LICENÇA 
PRÉVIA – LP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI e  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – LO, para as atividades de PREPARAÇÃO 
DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONS-
TRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMAL-
TES E LACAS; FABRICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, 
SOLVENTES E PRODUTOS AFINS. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Responsavel Técnico: ENG. FLORESTAL ED-
SON FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fi aba-
ni@gmail.com.

L L CARDOSO FIGUEIREDO – CNPJ: 23.727.544/0001-55, 
localizado na Av. Mato Grosso, 906-S, Sala 02, bairro Al-
vorada, município de Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a SAMA/LRV-Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a 
Licença Prévia – LP e Licença de Instalação - LI de amplia-
ção para a atividade de “Atividade de Clínica Odontológica”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

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 
fi nanceiro;
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 Defi ciência;
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 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car 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 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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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FAZENDA 7.475HA EM
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

c/ armazém, silos, moegas, balança, barracão,
guarita, casa, poço artesiano, alojamento,

entre outras benfs., Faz. São Benedito.

Inicial R$ 198.200.791,00
(PARCELÁVEL)

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, através da Portaria Municipal nº 230/2020, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que sagram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 036/2020 
referente ao “Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de Limpeza, 
de Construção e de Proteção individual - EPIS para uso na prevenção e 
Combate a Pandemia COVID -19 e em atendimento as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes empresas: 1) 
BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.º 24.296.486/0001-15, localizada na Rua Genésio Roberto 
Baggio, 155 – sala 2, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 
78890-000, vencedora dos itens nº 01, 04, 07 e 10, totalizando o valor de 
R$ 31.016,60 (Trinta e Um Mil, Dezesseis Reais e Sessenta Centavos). 2) 
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.º 15.392.562/0001-03, localizada na Av. Natalino Brescansin, – 
Sala 3, n.° 1014, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, vencedora dos itens nº 02, 05 e 09 e 12, totalizando o valor de R$ 
12.082,50 (Doze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos). 4) NORTELAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
LABORATORIAIS LTDA, devidamente inscrita ano CNPJ Nº 
28.729.142/0001-03, Inscrição Estadual nº 13.806.296-0, localizada na 
Rua das Orquídeas, n.° 1207, Setor Residencial Sul, na Cidade de Sinop 
– MT, CEP: 78.550-035, vencedora dos itens nº 03 e 11, totalizando o 
valor de R$ 5.342,20 (Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais e 
Vinte Centavos), 5) GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.414/0001-26, localizada na Av. 
Balneário Dr. Meirelles, n.° 09, quadra 03, Setor II, Bairro Tijucal, na 
Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.088-010, vencedora do item nº 08, com 
o valor total de R$ 5.564,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Reais). O item de nº 6 restou frustrado.

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 23 de outubro de 2020.
Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2019
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 
036/2019, que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para execução da mão de obra na instalação de 
alambrados em mourões de concreto sobre mureta de alvenaria com 
fechamento em tela metálica no Parque Buritis, Academia de Saúde 
Intermediária e Pátio de Máquinas do Município de Marcelândia/MT, da 
Tomada de Preços nº 009/2019. CONTRATADA: WG CONSTRUTORA 
CONSTRUNORTE LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 22/10/2020.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objeto o 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada para fornecimento de profissional para executar os 

serviços de exames de ultrassonografia para atender os pacientes deste 

município, no hospital Municipal Maria Zélia, no dia 09 de novembro de 

2020, ás 8:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal. O Edital completo está à disposição dos 

interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 777, 

Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação). Publique-

se. Marcelândia/MT, em 22 de outubro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

Nova Mutum - MT, 22 de Outubro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 22 
de Outubro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto prestação de 
serviços de manutenção da rede de iluminação pública no perímetro 
urbano e rural (Distrito Ranchão, comunidades São Manoel e Novo 
Horizonte, Assentamento Pontal do Marape) do Município de Nova 
Mutum/MT,  da qual foi vencedora a empresa: Item 224847, 
ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 432.000,00.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de papel A4, 
bobina térmica para relógio ponto, insumos para impressoras e telefone 
IP 12 linhas, para atender a demanda das Secretarias Municipais - Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 06 de novembro de 2020. 
HORÁRIO: 09h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site 
do município <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.
Nova Mutum – MT, 21 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos de informática. Tipo: menor preço por item - Data de 
abertura: 09 de novembro de 2020. Horário:  09h00min - local: Av. Mutum, 
nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: 
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: 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 22 de outubro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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Thiago Neves é mais solução
do que problema no Sport
DA REPORTAGEM

A chegada do meia 
Thiago Neves ao Sport veio 
acompanhada do peso de 
ser o maior reforço do Leão 
na Série A, ainda que o joga-
dor viesse de uma passagem 
apagada no Grêmio. Passa-
dos um mês de clube e seis 
jogos com a camisa rubro-
-negra - todos como titular 
-, ele deu duas assistências 
e marcou um gol, mas ainda 
não teve uma grande exibi-
ção pelo Rubro-negro. Po-
rém, participativo nas ações 
ofensivas, Thiago Neves tem 
se mostrado como um cami-
nho para o crescimento do 
ataque do time e que precisa 
da evolução de outras peças 
para progredir. “É nítido que 
Thiago Neves ainda não teve 
uma grande exibição, mas o 
meia tem sido mais solução 
que problema nas partidas. 

Praticamente toda boa 
jogada ofensiva tem o carim-
bo dele, que elevou o nível 
da bola parada, já deu duas 
assistências, fez um gol, mas 
precisa ter o auxílio de seus 
companheiros”, avalia o co-

mentarista Cabral Neto.
Para que Thiago Neves 

cresça mais e vire protago-
nista de fato, é preciso que as 
outras peças do setor ofensi-
vo também apresentem me-
lhora. No ataque do Sport, 
por exemplo, é visível que 
nenhum centroavante nes-
ta temporada rendeu o es-
perado. Assim foi com Elton 
e Ronaldo, que já saíram do 
clube. O mesmo caso de apli-
ca a Hernane Brocador, que 
perdeu a vaga de titular na 
última partida para dar es-
paço a Leandro Barcia como 
um “falso” 9. 

Outra opção, Mikael 
ainda encara a primeira Série 
A da carreira.

“Peça fundamental no 
futebol atual, o centroavante 
tem várias responsabilidades 
no jogo, entre outras: é o res-
ponsável por dar o primeiro 
combate na saída de bola do 
adversário, quando o time 
ataca é ele quem dá profun-
didade pelo meio, segura os 
zagueiros pra abrir espaço 
para flutuação dos meias na 
frente da área, ajuda na co-
nexão entre meias e pontas, 

DA REPORTAGEM

A Mercedes poderá escre-
ver um capítulo importante da 
história da Fórmula 1 neste fim 
de semana, no GP de Portugal. 
O time liderado por Toto Wolff 
e que tem como pilotos Lewis 
Hamilton e Valtteri Bottas po-
derá se tornar o primeiro com 
sete títulos mundiais de cons-
trutores consecutivos na histó-
ria da principal categoria do au-
tomobilismo. No entanto, não 
será fácil para a Mercedes liqui-
dar a fatura já em Portimão.

São duas possibilidades 
para a decisão do Mundial em 
Portugal:

- Hamilton e Bottas pre-
cisam terminar em primeiro e 
segundo lugares, com um dos 
dois fazendo a melhor volta da 
prova, e a RBR (com Max Vers-
tappen e Alexander Albon) só 
poderá marcar quatro pontos 
ou menos.

- Hamilton e Bottas pre-

cisam terminar em primeiro e 
terceiro lugares, e a RBR não 
poderá somar um ponto se-
quer.

Até hoje, a Mercedes, que 
venceu os Mundiais de Cons-

DA REPORTAGEM

Com a Liga das Nações 
caminhando para o fim da 
fase de grupos e as eliminató-
rias da América do Sul inicia-
das, o ranking mundial da Fifa 
ainda não teve grandes mu-
danças. A entidade divulgou a 
edição de outubro de sua lista 
de seleções, que segue com a 
Bélgica na liderança, seguida 
da França. O Brasil continua 
na terceira colocação, com In-
glaterra e Portugal logo atrás.

O top 10 não teve altera-
ções e continua formado pelas 
mesmas seleções de setem-
bro. Entretanto, houve peque-
nas mudanças de posição: a 
Espanha ganhou uma posição 
e foi para sexto, empurrando 
o Uruguai para sétimo. A Ar-
gentina também subiu uma 
colocação, indo para oitavo, 
e a Croácia caiu para nono. A 
Colômbia fecha a lista dos 10 
primeiros times.

A equipe que ganhou 
mais posições entre as 20 
primeiras do ranking foi a Di-
namarca, que subiu três colo-
cações e agora está em 13º. A 
Holanda - que trocou de téc-
nico em agosto - desceu duas 
posições e está em 15º. A sele-

ção peruana também perdeu 
posições e agora aparece em 
24º.

A próxima edição do 
ranking mundial da Fifa será 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Doze tenistas foram 
campeões de Classes no 
Open de Tênis Dona do Lar, 
encerrado no domingo (18), 
válido como 2ª etapa do Cir-
cuito Estadual de Tênis 2020 
de Mato Grosso, no Clube 
Monte Líbano, em Cuiabá. 
Wesley ‘Piu’ Nunes e Mara-
lice Lopes venceram duas 
das principais categorias do 
torneio, a 1ª Classe Pro e a 
1ª Classe Feminina, respec-
tivamente. De acordo com 
o presidente da Federação 
Mato-grossense de Tênis 
(FMTT), Rivaldo Barbosa, fo-
ram diversos os desafios e 
medos para a retomada do 
calendário do Circuito Esta-
dual de Tênis, visto que to-
dos os torneios haviam sido 
suspensos em março devido 
a pandemia, mas tais preocu-
pações se dissiparam com a 
adesão massiva de tenistas e 
patrocinadores ao torneio de 
retorno.

“Não sabíamos se esse 
torneio de retorno do tênis te-

ria a adesão da comunidade 
de tenistas e patrocinadores. 
Isso gerava um certo receio, 
mas, para a nossa surpresa, 
todo mundo aderiu a cau-
sa e obtivemos mais de 240 
inscrições de tenistas e mui-
tos patrocinadores. Fizemos 
mais de 250 partidas em seis 
dias. E tivemos a participação 
de atletas de várias cidades”, 
diz o presidente, Barbosa.

Na 1ª Classe Pro, Wesley 
‘Piu’ Nunes, 37 anos, um pro-
fessor de tênis de Cuiabá, se 
sagrou campeão ao vencer 
Giovanni Romio, de 15 anos, 
por dois sets a zero e parciais 
de 6/3 e 6/2 na final da cate-
goria.

Na 1ª Classe Feminina, 
Maralice Lopes, 41 anos, se sa-
grou campeã ao vencer Caro-
lina Beltramin, de 13 anos, por 
dois sets a um e parciais de 
6/3, 6/7(6/7) e 10/6 na final da 
categoria. Foi o segundo tor-
neio do ano e ambos foram 
vencidos por ela. A 3ª etapa 
será disputada em Sorriso, de 
28 de outubro a 2 de novem-
bro, na Academia Benegas 
Tênis Sorriso.

Foto: Marlon Costa

Thiago Neves aquece antes de Sport x Corinthians

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, da Mercedes, no GP de Eifel de 2020

Messi ajudou a Argentina a subir para a 8ª posição no ranking da Fifa

Próxima etapa será na Academia Benegas Tênis Sorriso

QUEM DIRIA!. Maior contratação do time, meia deu duas assistências e marcou um gol em seis jogos

HEPTA CONSECUTIVO

Mercedes pode ser heptacampeã
de construtores já em Portugal

BÉLGICA NA PONTA

Argentina e Espanha sobem
e Holanda desce em ranking

TÊNIS

Wesley Piu e Mara 
Lopes vencem Open 
Dona do Lar

Foto: Júnior Martins

Foto: Clive Mason

Foto: Divulgação
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se movimenta para gerar de-
sajustes por dentro com a in-
tenção de criar aberturas nas 
pontas e, claro, fazer gols”, 
pontua Cabral Neto.

Dentro deste cenário de 
limitação técnica do Sport, 
também é preciso avaliar 
que, aos 35 anos, Thiago Ne-
ves não apresenta o mesmo 
vigor físico de antes. Portan-
to, ser ativo durante a maior 
parte do jogo é algo mais 
difícil. Ainda assim, o meia 
tem capacidade para dese-
quilibrar seja com passes, 
finalizações ou na bola para-
da, que, até o momento, foi a 
origem das suas assistências 
para os gols de Marcão, con-
tra o Bahia, e de Marquinhos, 
contra o Internacional.

Nos números, Thiago 
Neves, entre os atletas de 
meio-campo e ataque, só fi-
cou atrás de Mugni em pas-
ses certos, no duelo contra o 
Bragantino.  Diante do Bota-
fogo, ele foi responsável por 
1/3 de todas as finalizações 
do Leão. Já contra o Flamen-
go, só os volantes e o lateral-
-direito Patric tiveram mais 
ações com a bola que o meia.

divulgada na segunda quin-
zena de novembro, quando 
ocorrerá a última janela para 
jogos de seleções em 2020. 
Serão realizadas duas rodadas 

da Liga das Nações, fechando 
a fase de grupos, e duas das 
eliminatórias da América do 
Sul para a Copa do Mundo de 
2022.

trutores de 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019, divide o recor-
de de seis títulos consecutivos 
com a Ferrari, campeã de 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

De qualquer forma, o títu-

lo de construtores - e por que 
não dizer, também o de pilo-
tos - é uma questão de tempo. 
Com o sétimo campeonato, a 
Mercedes empataria com a Lo-
tus como a quarta maior cam-



Prefeitura alega: incêndio
foi criminoso em uma ponte
DA REPORTAGEM

Uma ponte de madeira 
na MT-452, na comunidade 
de Figueiral, em Nossa Se-
nhora do Livramento, foi in-
cendiada na noite da última 
terça-feira (20). A Prefeitura 
alega que o incêndio foi cri-
minoso e pediu à Polícia Civil 
investigação. O prefeito Sil-
mar de Souza Gonçalves assi-
nou o ofício de nº 169/2020 e 
encaminhou à delegacia.

O documento descreve 
que o município possui uma 
área territorial e uma popula-
ção de pouco mais de 11 mil 
habitantes, sendo que mais 
de 70% deles residem na zona 
rural, em sítios e fazendas, e 
nas mais de 90 pequenas co-
munidades rurais espalhadas 
pelo território papa-banana.

O município possui uma 
extensa malha viária de mais 
1,7 mil km e, por consequên-
cia disso, mantém mais de 
150 pontes de madeira que 
demandam constante ma-
nutenção. Segundo a prefei-
tura, a ponte precisava de re-
paros, mas estava transitável.

“Os reparos que exigia 
na ponte eram mínimos, as-
sim não conseguimos en-
tender qual a real intenção 
do agente em cometer um 
crime dessa magnitude. 
Cabe ressaltar que além de 

dano ao patrimônio público 
a conduta do agente colocou 
em risco a vida de pessoas 
eis que ao chegar no local, a 
equipe desta Prefeitura já en-
controu a ponte totalmente 
consumida sem que houves-
se qualquer espécie de sinali-
zação para impedir que con-
dutores desavisados fossem 
vítima de acidente no local”, 
diz em trecho do documento.

Uma equipe da Secre-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A chuva acompanhada 
de fortes ventos, relâmpagos 
e trovões na noite de quarta 
(21) causou estragos em Si-
nop. Árvores e galhos foram 
derrubados e algumas em-
presas tiveram prejuízos. Na 
Avenida Bruno Martini, duas 
árvores caíram.

Na Avenida Jacarandás, 
a fachada de um bar teve 
danos. Nas proximidades da 
Unemat, um outdoor tam-
bém teve parte destruída. 
Em um mercado, no setor co-
mercial, parte do forro tam-
bém de PVC foi danificada. 
Um posto de combustível, 
entre a Avenida das Palmei-
ras e Rua Ênio Pipino, às mar-
gens da BR-163, também teve 
parte do forro arrancada. 

A chuva intensa tam-
bém causou alagamentos em 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil cumpriu 
um mandado de busca e apre-
ensão em uma chácara próxi-
mo ao perímetro urbano de 
Sorriso. O local já vinha sendo 
monitorado suspeito de ser 
usado como disfarce por um 
traficante. A chácara é uma 
espécie de centro de distri-
buição, onde as drogas eram 
recebidas e distribuídas em 
grande quantidade a outros 
traficantes da cidade.

O local foi arrendado 
pelo suspeito e funcionava 
como uma granja de frangos 
para disfarce. O traficante tem 
também uma banca na feira 
na cidade, onde vende frango 
caipira. A chácara foi encontra-
da com muito lixo, mau cheiro, 
resto de frango podres e mos-
cas, segundo o delegado do 
caso, André Eduardo Ribeiro. 
No local os policiais civis en-
contraram o suspeito de tráfi-
co e mais um ajudante. Foram 

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais (Ibama) pediu 
aos agentes de combate a in-
cêndios que interrompam os 
trabalhos desde a meia-noite 
desta quinta (22) em todo o 
país. A informação foi divulga-
da inicialmente pelo jornal “O 
Globo”.

A decisão ocorre quase 
dois meses após o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
afirmar que as operações de 
combate ao desmatamento 
ilegal na Amazônia e às quei-
madas no Pantanal seriam 
suspensas por bloqueio de ver-
bas. O Ibama é subordinado 
ao ministério comandado por 
Salles.

Horas após o anúncio fei-
to por Salles no fim de agosto, 
no entanto, ele foi desautoriza-
do pelo vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, que 
afirmou que “o ministro teve 
uma precipitação” e a verba 
não seria bloqueada.

A circular de quarta (21) 
que determina a suspensão 
dos trabalhos é assinada pelo 

Chefe do Centro Especializado 
Prevfogo/Dipro, Ricardo Vian-
na Barreto. “Determino o reco-
lhimento de todas as Brigadas 
de Incêndio Florestal do IBA-
MA para as suas respectivas 
Bases de origem, a partir das 
00:00H (zero hora) do dia 22 de 
outubro de 2020, onde deverão 
permanecer aguardando or-
dens para atuação operacional 
em campo”, diz o documento.

QUEIMADAS
A suspensão dos traba-

lhos de combate a incêndios 
ocorre logo após as queima-
das na Amazônia e no Panta-
nal atingirem marcas recordes 
neste ano. Dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) mostram que o 
número de focos de incêndio 
registrados na Amazônia de ja-
neiro a setembro deste ano foi 
o maior desde 2010. Naquele 
ano, foram 102.409 pontos de 
fogo na floresta de 1º de janeiro 
a 30 de setembro; em 2020, no 
mesmo período, foram 76.030. 
No caso do Pantanal, também 
segundo o Inpe, 14% do bioma 
foi queimado apenas em se-
tembro.

Foto: PreFeituraFoto: Divulgação

Ponte destruída pelo fogo em N.S.LivramentoRegistro da ponte antes do incêndio

Chuva e vento derrubaram galhos em diversos pontos de Sinop

Droga encontrada no local

Decisão ocorre quase 2 meses após Salles anunciar suspensão dos trabalhos

N.S.LIVRAMENTO. Segundo a Administração, a ponte precisava de reparos, mas estava transitável

SINOP

Chuva e ventos fortes derrubam 
árvores e causam estragos

SORRISO

Granja é usada como disfarce
para venda de drogas

PANTANAL

Ibama determina
recolhimento de brigadas 
de combate a incêndios

Foto: reProDução

Foto: PJC

Foto: Divulgação 
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taria de Obras acompanhada 
de um Procurador Munici-
pal foi ao local para coletar 
mais informações e verificar 
quais medidas deveriam ser 
tomadas para desobstruir o 
trânsito na estrada. Uma si-
nalização foi improvisada no 
local até a chegada de má-
quinas para realizar um des-
vio na região. A suspeita, se-
gundo a Prefeitura, é de que 
o atentado tenha motivação 

pontos onde há problemas 
em época chuvosa, como é 
o caso do cruzamento entre 

política devido ao período de 
eleições.

DISPUTA
POLÍTICA?
A população local acre-

dita que o fogo possa ter 
sido causado para satisfazer 
algum tipo de provocação 
política, por conta do perío-
do de disputa eleitoral. Uma 
das professoras da Escola 
Municipal Betina Tavares, 

centro educacional que aten-
de à população de Figueiral, 
apontou que em mais de 15 
anos dando aula na região 
nunca presenciou nenhum 
tipo de ato como este. “Aqui 
não acontece isso, nunca vi 
esse tipo de vandalismo”, 
apontou a mulher, que prefe-
riu não se identificar.

O sentimento de in-
dignação acendeu entre os 
moradores da comunidade 

conforme a notícia da pon-
te queimada se espalhou ao 
longo do dia. Sem saber ao 
certo quem ou por qual mo-
tivação a passagem foi quei-
mada, parte da população 
acredita que o incêndio foi 
provocado para ser utilizado 
de alguma forma como sub-
terfúgio eleitoral, isto é, uma 
motivação para que os par-
ticipantes do pleito possam 
trocar acusações entre si.

encontrados enterrados apro-
ximadamente 10kg de maco-
nha e skank. Dentro do veículo 

foram encontrados papelotes 
com a droga embalada pron-
ta para venda. Segundo o de-

legado, o traficante se dizia 
dono de transportadora de 
frangos para frigorífico.

as avenidas Júlio Campos e 
Itaúbas. No Residencial Flo-
rença e Jardim Itália também 

houve algumas vias onde a 
chuva passou da altura do 
meio fio.
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Governo assina contrato para
concluir pavimentação da MT-100
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), assinou 
contrato para obras de pa-
vimentação de 18 km da 
MT-100, trecho que falta 
concluir para interligar Tori-
xoréu e Pontal do Araguaia 
por via asfaltada.

O asfaltamento será 
executado do trecho que 
vai do fim da pavimentação 
no município de Torixoréu 
até o início da pavimen-
tação para Pontal do Ara-
guaia, na região Araguaia 
em Mato Grosso. Serão in-
vestidos de R$ 19,1 milhões 
para a execução da obra, 
que será realizada pela em-
presa Destesa Engenharia 
e Construções. A ordem de 
serviço para início da obra 
será emitida nos próximos 
dias.De acordo com o se-
cretário de Estado de Infra-
estrutura e Logística, Mar-
celo de Oliveira, essa é mais 
uma das obras na MT-100 
que foi iniciada em 2013 e 
não foi totalmente conclu-
ída, sendo retomada ago-
ra pelo Governo de Mato 
Grosso para contribuir com 
o desenvolvimento de toda 
a região Araguaia.

A MT-100 é conside-
rada umas das principais 
rodovias estruturantes no 
Araguaia, pois interliga ao 
menos 10 municípios, entre 
a região da rodovia federal 
BR-158 e a da BR-364.  Além 
disso, permite o escoamen-
to da produção do agrone-
gócio, através da continui-
dade da MT-100 em direção 
ao município de Alto Ta-

quari, até a divisa de Mato 
Grosso do Sul, tornando-se 
fundamental para o aces-
so ao Porto de Santos, em 
São Paulo.“Essa é uma obra 
que vamos retomar graças 
ao esforço do Governo do 
Estado para valorizar toda 
a região do Araguaia. Inclu-
sive já estamos com outras 
licitações em andamento 
para pavimentação e me-
lhorias da MT-100, além de 
outras obras em andamen-
to na rodovia”, informou o 
secretário.

OUTRAS
MELHORIAS
Além da obra a ser re-

alizada, novas obras já es-
tão previstas.  Entre elas, 
a construção da ponte de 
concreto na MT-100, sobre 
o córrego Tinhoso, em Pon-
tal do Araguaia. A ponte 
terá 50 metros de extensão 
e serão investidos R$ 4,5 
milhões nessa obra.  A li-
citação já foi finalizada e a 
ordem para início da obra 
deverá ser emitida nos pró-
ximos dias.

O Governo do Estado 
também já está com pro-
cesso licitatório em anda-
mento para pavimentar 
49,3 quilômetros da MT-100 
– em um trecho de 29,3 qui-
lômetros entre Araguainha 
e Ponte Branca, e outros 
20 quilômetros do entron-
camento da MT-463, em 
Ponte Branca, até o acesso 
ao município de Ribeirãozi-
nho.

Também está em lici-
tação a realização dos ser-
viços de melhoramento em 
45,4 quilômetros da MT-110 
no trecho que compreen-

Governo assina contrato para concluir pavimentação

TORIXORÉU E PONTAL DO ARAGUAIA Essa é mais uma das obras iniciadas em 2013, retomada agora
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de o entroncamento da 
MT-461, que dá acesso a Ri-
beirãozinho, até o entron-
camento da MT-466, em 
Torixoréu.

OBRAS EM
ANDAMENTO
Já em andamento está 

a construção de quatro 
pontes de concreto na MT-

100, sobre o Córrego Pitom-
ba e rio Ouro Fino, em Barra 
do Garças, além do Córrego 
Sete Voltas, em Ponte Bran-
ca, e o Rio Claro, em Alto 

Araguaia. Os investimentos 
somam aproximadamente 
R$ 10 milhões. As obras es-
tão previstas de serem con-
cluídas já no ano que vem.


