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COPA DO BRASIL

Cuiabá tem 10 desfalques
para o jogo desta terça

O Botafogo tem um “reforço” considerável para o jogo desta 
terça contra o Cuiabá, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. 
Não se trata de nenhuma contratação de última hora, mas de inúme-
ros desfalques que o adversário terá que superar.    Página - 6

Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) executa as 
obras de construção de três viadutos na BR-163/364-MT, na região do Distrito 
Industrial, na entrada de Cuiabá. As Obras de Arte Especiais fazem parte do 
lote 3 da duplicação, que compreende 42 km de pista duplicada.  Página -4

CUIABÁ

DNIT segue com a construção
de 3 viadutos na BR-163/364

Redução de
roubo e furto
de defensivos
agrícolas
Durante o período de ja-
neiro a setembro de 2020, 
Mato Grosso registrou 
redução nos índices de 
roubo e furto de cargas e 
defensivos agrícolas em 
Mato Grosso. A incidência 
de roubo de defensivos 
reduziu 28%.

       Página  -4

EM 2020

As aulas presenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso não retornarão 
neste ano. O comunicado foi feito pelo Governo do Estado, através da Secretaria 
de Estado de Educação. Em nota, o Executivo destaca que a decisão levou em 
consideração a situação sanitária da pandemia do novo coronavírus e as orien-
tações de saúde.            Página  3
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Roque tomou dois rebites e um litro de energé-
tico, o efeito foi imediato, pois Roque dançou 
a noite toda, cumprimentou todos na festa, e 
ainda conseguiu seduzir sua lida companheira

Dada a falta de convicção e competência de-
monstrada até agora pelo governo para executar um 
programa de privatizações, não deixa de ser boa no-
tícia que o Ministério das Comunicações tenha dese-
nhado uma proposta para orientar a venda dos Cor-
reios.

A empresa é exemplo de todas as mazelas fre-
quentemente apontadas em estatais, a começar pe-
los casos de corrupção —não custa recordar que o 
escândalo do mensalão, em 2005, começou com re-
velações de propinas recebidas por funcionários para 
fraudar licitações.

As perdas para os beneficiários do Postalis, o fun-
do de pensão, também são dignas de nota, mostran-
do o espaço para malfeitos quando cargos de direção 
são ocupados por políticos e os critérios de investi-
mento são permeáveis ao tráfico de influência. Com 
quase 100 mil funcionários, os Correios também são 
caso notório de ineficiência, com inúmeras greves e 
falhas na prestação de serviços nos últimos anos.

O projeto de desestatização do governo ain-
da não é público e passará por análise interna antes 
de ser remetido ao Congresso, mas alguns critérios 
mencionados sugerem um bom caminho. Impõe-se, 
de início, definir como será mantido o preceito cons-
titucional que determina a manutenção de serviços 
postais pela União.

Uma possibilidade consiste em seguir o modelo 
de concessão para a iniciativa privada, tendo assegu-
rada a universalização nas entregas. Alterar as atri-
buições da Anatel, a agência das telecomunicações, 
faz parte desse desenho. O modelo final, ainda em 
estudo, deverá levar em conta a experiência interna-
cional. Num mundo em rápida transformação digital, 
há amplo espaço para inovação e criação de novos 
negócios.

O importante é assegurar a concorrência. Nesse 
novo regime, os Correios podem ser mais um partici-
pante do mercado, provavelmente o principal, consi-
derando sua escala, desde que a empresa possa am-
pliar sua eficiência.

A privatização poderá ser total ou ocorrer em 
etapas, com venda parcial das ações, como já ocorreu 
com outras estatais. Considera-se, ainda, um período 
de estabilidade para os funcionários, com o objetivo 
de reduzir as resistências.

O primeiro passo, aparentemente, foi dado, mas 
não autoriza otimismo se prevalecer a hesitação do 
governo Jair Bolsonaro, resultante de corporativismo 
do presidente e inoperância da equipe.

Editorial

Ensaio de privatização

MUDANÇA
DE LADO
Candidato a prefeito de Cuiabá, o vereador 

Abílio Júnior (Podemos) afirmou ter ficado 
constrangido ao receber o apoio do professor 
LAC (PRTB), que até a última semana era vice 
na chapa encabeçada pelo também candi-
dato ao Palácio Alencastro, Aécio Rodrigues 
(PSL). “O Aécio e o pessoal do PSL são meus 
amigos. Falei que ia ficar um pouco estranho. 
Mas ele queria vir e os candidatos a vereado-
res deles também queriam vir. Como eu ia fa-
lar ‘não votem em mim, não vem para o meu 
lado’?”, comentou.

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!

SINAL AMARELO
Manaus voltou a registrar recordes diários 

de casos do novo coronavírus, confirmando 
as piores expectativas de que a Capital mais 
duramente atingida pela Covid-19 no Brasil 
vive uma segunda onda. Isso serve de alerta 
para todo o país. Em Cuiabá, onde a popula-
ção parece ter decretado o fim da pandemia, 
é importante as autoridades começarem a 
pensar em estratégias para elevar o grau de 
distanciamento social, sem medidas radicais, 
mas efetivas. Na semana passada, o número 
de novos casos em Cuiabá subiu cerca de 
40% na comparação com a semana anterior.

Crédito: Divulgação
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Nesse novo regime, os Correios podem 
ser mais um participante do mercado, 
provavelmente o principal, consideran-
do sua escala, desde que a empresa 
possa ampliar sua eficiência

“ “

Eleições se aproximando, santinhos nas 
caixas dos correios, grupos de “zap” desse 
e daquele candidato, e Roque, um verea-
dor já com quatro mandatos consecutivos 
estava sem ideias para sua campanha. As 
pesquisas apontavam que ele perdera sua 
base eleitoral, e que novos candidatos es-
tavam entre os preferidos pela população.

Roque resolve sair às ruas e utilizar ve-
lhas táticas políticas, vai à missa e cultos, 
paga churrasco em bares e botecos, da en-
trevista à rádio local. Mas nada muda sua 
situação, seus eleitores ou já não votam ou 
já comem capim pela raiz.

A nova geração de eleitores não conhe-
cia Roque. Era como se ele fosse uma má-
quina de datilografia no mundo digital de 
computadores e Iphones, e isso o angus-
tiava, pois acreditava que a política era sua 
vocação, e faltava mais um mandato para 
ele se aposentar com o gordo salário de ve-
reador.

Roque procura a neta, que uma Youtu-
ber, que fala sobre moda e tendências de 
estilo e atualidades, ela aconselha Roque a 
mudar o visual, criar uma página na inter-
net para interagir com os novos eleitores. 
Assim ele aplica botox e contrata a neta 
para gerenciar sua campanha na internet.

A estratégia de campanha da neta co-
meça a dar certo, em vídeos curtos posta-
dos em mídias sociais, Roque fala de eco-
logia, protagonismo jovem, diversidades, 
cursos profissionalizantes ligados às novas 
tecnologias.

Contrata uma jovem modelo da capital 
para fingir ser sua namorada, e aluga um 
modelo de carro esporte para circular na 
cidade fazendo campanha, e tudo parece 
estar dando certo, as pesquisas já o apon-
tavam como um dos mais cotados para se 
reeleger.

E a neta, a uma semana da eleição, tem 
uma ideia brilhante: uma festa rave, de gra-

ça, no sítio da família, com abertura de uma 
dupla sertaneja universitária local, discurso 
de Roque e DJs a noite toda.

Roque mandou fazer um blazer roxo com 
detalhes em neon, combinou de a dupla to-
car seu jingle de campanha em versão ser-
taneja. Sua namorada fake iria se vestir de 
forma provocante.

A neta cuidou de todos os detalhes, e 
tudo estava maravilhoso, mas uma coisa in-
comodava Roque, pois se sentia cansado e 
sem pique, e precisava de uma energia ex-
tra. E ele disse à neta:

- Minha Neta, preciso de algo para me dar 
gás para aguentar essa festa doida que você 
organizou, tem algo para mim?

- Olha vô, tem algo que os DJs tomam 
para aguentar tocar a noite inteira, é uma 
mistura de rebite e energético.

Roque pensou por alguns minutos e con-
cordou com a neta, mas queria saber o que 
era esse tal de rebite. A neta lhe explicou que 
uma pílula que os caminhoneiros usam para 
aguentar dirigir por longas, e que também 
afeta o humor, deixando a pessoa mais ale-
gre.

Roque tomou dois rebites e um litro de 
energético, o efeito foi imediato, pois Roque 
dançou a noite toda, cumprimentou todos 
na festa, e ainda conseguiu seduzir sua lida 
companheira e foram parar no motel. E Ro-
que maravilhado com os efeitos da rebite e 
do sucesso da festa, gritava loucamente en-
quanto fazia sexo com a modelo:

- Essa cidade é minha, e enquanto haver 
puta, bêbado e viado não perco eleiçãaa-
ooo...ahhh...

Roque morreu no motel, no ato sexual. 
Os paramédicos disseram que foi efeito co-
lateral dos rebites, um enfarte fulminante. 
Como não havia tempo de reprogramar as 
urnas eletrônicas, o nome de Roque estava 
lá, sendo o vereador mais votado.

Tim Maia: “Este país não pode dar certo. 
Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ci-
úme, traficante se vicia e pobre é de direita”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
o vereador

Comigo em qualquer lugar
bastava deixar a 
sincronização ativa 
todo o tempo para 
receber, em tempo 
(quase) real, as in-
formações de no-
vas mensagens.

Agora, por 
questões profissio-
nais, passo a maior 

parte do tempo longe do meu notebook, 
fazendo uso de outros computadores. 
Para não começar a “embolar” as coisas 
e não ficar sem a praticidade de ter os 
e-mails em mãos, resolvi voltar a usar 
meu celular para essa tarefa. Lá estão, 
agora, configurados e sincronizados, 
meus quatro endereços de e-mail mais 
ativos. Chegou mensagens, recebo a no-
tificação, verifico, respondo ou, se for o 
caso, excluo. Quando ligo meu notebook 
tudo é novamente sincronizado, ficando 
os dois dispositivos com tudo que real-
mente for importante. Bom, não é?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Mesmo com a popularização dos comunicadores instantâneos 
muita gente ainda prefere se comunicar por e-mail, seja pela 
“formalidade” envolvida ou pelo histórico que se cria. É muito mais 
fácil alguém resolver “limpar” as conversas de WhatsApp que sair 
apagando e-mails trocados com alguém.

CLIC 
FINAL 

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

Nada menos 
que 23 anos atrás 
eu criei minha pri-
meira conta e e-
-mail. Naquela épo-
ca a esmagadora 
maioria das pesso-
as achava que fa-
zer isso era apenas 
para “se exibir”, 
afinal de contas, quem investiria valores 
estratosféricos em um computador para 
mandar uma “carta”? Desde aquele dia 
o e-mail passou a fazer parte de minha 
vida. No início, claro, de forma modesta, 
pois pouquíssimas pessoas utilizavam 
tal recurso.

Com o passar do tempo enviar e re-
ceber mensagens eletrônicas era prati-
camente uma necessidade e, acreditem: 
antes da popularização dos comunica-
dores eletrônicos o e-mail era a forma 
mais prática de se manter contato com 
alguém, sem ser por telefone.

Sempre procurei responder de for-
ma rápida os e-mails que recebo. Além 
de ser um sinal de “boa educação” evita 
que as mensagens se acumulem, dificul-
tando a tarefa.

Nos últimos seis ou sete anos traba-
lhei a maior parte do tempo com meu 
notebook, mesmo dispositivo em que 
escrevo artigos, edito vídeos e reali-
zo incontáveis outras tarefas. Com isso 

EDUARDO FACIROLLI

Um idoso, 65 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por 
um carro enquanto estacionava o veículo dele em Alta Floresta no do-
mingo (25). O paciente foi levado para o Hospital Regional. A colisão 
foi entre duas pickups, na Av. Ludovico da Riva Neto, próximo à Pre-
feitura, onde o veículo do idoso estava estacionado e foi atingido na 
lateral pelo outro carro. O condutor da outra pickup não estava no 
local quando a equipe de resgate chegou.
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Texto autoriza a União a descumprir a regra de ouro na 
pandemia 

Seduc atendeu as orientações da Saúde 

Foto: Najara araujo/Câmara dos deputadosFoto: juNior silgueiro/seduCmt
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Governador vistoria área para 
construção de casas populares
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) visitou o ter-
reno no qual estão sendo 
construídas 49 unidades ha-
bitacionais, no município de 
Tabaporã. O programa Casa 
MT é uma parceria do Gover-
no do Estado, através do MT 
Participações S/A (MT Par), 
com a prefeitura.

“Esse é um projeto que 
vamos ampliar no próximo 
ano. Faremos milhares de 
casas em parceria com as 
prefeituras. O prefeito arru-
ma o terreno, o governo en-
tra com o restante e a Caixa 
Econômica financia, com 
prestações acessíveis. Assim, 
conseguiremos viabilizar a 
casa própria para milhares de 
famílias que ainda não pude-
ram realizar esse sonho. Será 
um grande investimento em 
benefício de toda a popula-
ção de Mato Grosso”, afirmou 
Mauro Mendes.

De acordo com o presi-
dente do MT Par, Wener dos 
Santos, a construção das uni-
dades habitacionais em Ta-
baporã gera investimentos 

na economia local de mais de 
R$ 6 milhões e 140 empregos 
diretos e indiretos.

“O programa tem a fina-
lidade de proporcionar aces-
so digno à moradia, atenden-
do à demanda habitacional 
com custos menores aos pra-
ticados pelo mercado. 

Para se ter uma ideia, 
cada casa foi avaliada pela 
Caixa Econômica ao valor de 
R$ 126 mil, que são parcela-
dos a juros baixos. Tudo isso, 
além de promover qualidade 
de vida, fomenta a economia 
local, gera emprego e renda e 
reduz o déficit habitacional”, 
disse Wener.

Na primeira etapa do 
programa - lançada em mar-
ço deste ano - serão investi-
dos R$ 340 milhões para a 
construção de 3 mil casas, 
em 25 municípios, gerando 
cerca de 8,5 mil empregos di-
retos e indiretos.

Para a parceria, o gover-
no lançou chamada pública 
para que as prefeituras inte-
ressadas possam se inscre-
ver. O cadastro está disponí-
vel no site do MT Par (www.
mtpar.mt.gov.br).

DA REPORTAGEM

Para resguardar os di-
reitos do consumidor, mais 
uma proposta está em trami-
tação na Assembleia Legisla-
tiva. O Projeto de Lei 871/20, 
de autoria do presidente da 
ALMT, deputado Eduardo Bo-
telho (DEM), determina que 
as revendedoras de veículos 
informem a procedência do 
produto, ou seja, terá que di-
vulgar se é oriundo de leilão, 
locadora ou salvado de segu-
radoras. Objetivo é esclarecer 
ao consumidor sobre a ori-
gem dos veículos colocados à 
venda, sob pena de multa de 
500 a 10 mil UPFs caso haja 
descumprimento da lei. 

Botelho destaca a ne-
cessidade de manter o con-
sumidor muito bem informa-
do, antes de fechar qualquer 
negócio. Por isso, defende o 
projeto para assegurar aos 
consumidores adquirentes 
de veículos usados e semino-
vos informações claras e pre-
cisas sobre a procedência dos 
veículos colocados à venda.

No projeto, alerta que 
os produtos com origem de 
leilões, locadoras de veículos 

e salvados, que são recupera-
dos pelas seguradoras, pos-
suem valor de mercado me-
nor na tabela FIPE - principal 
referência para pessoas que 
querem comprar ou vender 
veículos usados ou semino-
vos. Organizado pela Funda-

DA REPORTAGEM

As aulas presenciais nas 
escolas estaduais de Mato 
Grosso não retornarão neste 
ano. O comunicado foi fei-
to pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de Es-
tado de Educação (Seduc), 
na sexta-feira (23). 

Em nota, o Executivo 
destaca que a decisão levou 
em consideração a situação 
sanitária da pandemia do 
novo coronavírus e as orien-
tações de saúde.

As aulas da rede públi-
ca estadual serão concluí-
das neste ano de forma não 
presencial e irão até o dia 18 
de dezembro. A participação 
dos alunos nas aulas online 
ou através da distribuição 
de apostilas é obrigatória. Os 
professores continuarão de-
sempenhando suas funções 

DA REPORTAGEM

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, depu-
tado federal Rodrigo Maia, 
disse em entrevista coletiva 
ao lado do governador de 
São Paulo João Doria, que a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional do estado de ca-
lamidade pública, a chama-
da PEC da Guerra, não será 
prorrogada.

“O grande mérito desse 
momento, e que sinalizamos 
para investidores, foi o prazo 
de encerramento da PEC da 
Guerra no dia 31 de dezem-
bro. Não há possibilidade 
da Câmara dos Deputados 
votar a prorrogação do esta-
do de calamidade porque o 
que tinha que ser investido, 
do nosso ponto de vista, foi 
investido. Os volumes foram 
altíssimos. Nossa dívida já 
está em volume muito alto e 
precisamos voltar a norma-
lidade do nosso orçamento 
primário e dos desafios que 

em teletrabalho.
“O atendimento realiza-

do pela equipe gestora nas 
escolas e no órgão central 
(SEDUC) continuam de for-
ma presencial, conforme es-
tabelece o Decreto Estadual 
nº 662, de 6 de outubro de 
2020”, diz trecho da nota.

As aulas estão suspen-
sas em Mato Grosso desde 
março por causa da pande-
mia do coronavírus. A Seduc 
estudava a possibilidade de 
retornar as aulas presenciais 
para os alunos do terceiro 
ano do ensino médio, no en-
tanto, com essa decisão os 
planos foram por água abai-
xo.

A secretária de Estado 
de Educação, Marioneide 
Kliemaschewsk, comentou 
que havia um estudo na pas-
ta sobre a possibilidade para 
o próximo ano aumentar a 

precisamos enfrentar. Quan-
to mais tempo atrasarmos, 
mais para frente ficarão as 
reformas estruturais – e es-
sas sim vão garantir o cres-
cimento para o Brasil”, disse 
ele.

A PEC da Guerra foi 
criada para enfrentar a pan-
demia do novo coronavírus. 
A medida dá ao governo 
mais flexibilidade para gas-
tar recursos no combate à 
pandemia do novo corona-
vírus ao permitir a separação 
destes gastos do Orçamento 
Geral da União (OGU).

O texto autoriza a União 
a descumprir a chamada 
“regra de ouro”, mecanismo 
constitucional que impede 
o governo de se endividar 
para pagar despesas corren-
tes, como salários e custeio. 
A medida vale enquanto du-
rar o estado de calamidade 
pública nacional reconheci-
do pelo Congresso Nacional, 
previsto para terminar no dia 
31 de dezembro de 2020.

Investimentos geram 140 empregos diretos e indiretos 

Produto deverá conter informações sobre a origem 

TABAPORÃ. Serão investidos R$ 6 milhões no empreendimento, que deve gerar cerca de 140 empregos

PROJETO DE LEI

Revendedoras de veículos usados 
deverão informar sua procedência 

SÓ NO ONLINE

Seduc informa que 
aulas não vão 
retornar em 2020

ESTADO DE CALAMIDADE

Rodrigo Maia indica 
que PEC da Guerra
não será prorrogada 
pelo Congresso

Foto: mayke tosCaNo - seCom/mt

Foto: divulgação

ção Instituto de Pesquisas 
Econômicas desde 1973. 

“O projeto é importante 
para o consumidor, pois nem 
sempre obtém as informa-
ções de forma clara e preci-
sa”, declara o parlamentar, 
ao acrescentar que a medida 

evitará dissabores na aqui-
sição desse tipo de bem. A 
proposta cumpre pauta e 
aguarda os pareceres das co-
missões de Constituição, Jus-
tiça e Redação – CCJR e de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte – CDCC.

carga horária dos alunos para 
que eles em um ano possam 
concluir duas séries. Mario-
neide vai deixar a Seduc na 

próxima sexta-feira (30). O 
secretário adjunto executivo, 
Alan Porto, vai assumir o co-
mando da pasta.
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Redução nos índices de roubo 
e furto de defensivos agrícolas
DA REPORTAGEM

Durante o período de 
janeiro a setembro de 2020, 
Mato Grosso registrou redu-
ção nos índices de roubo e 
furto de cargas e defensivos 
agrícolas em Mato Grosso. A 
incidência de roubo de de-
fensivos reduziu 28%.

Foram registrados 31 
roubos em 2020, enquanto 
no mesmo período do ano 
passado foram 43. Também 
houve uma redução de 23% 
nos furtos de defensivos 
agrícolas, sendo 34 casos 
este ano, dez a menos que 
no mesmo período de 2019, 
que registrou 44.

Entre os locais de re-
gistro das ocorrências de 
roubo e furto estão as pro-
priedades rurais (62%), vias 
públicas (13%), postos de ga-
solina (3%), residência par-
ticular (3%), indústria (2%), 
restaurantes (2), vias férreas 
(2%) e outros (16%).

Nesses nove meses 
também houve redução de 
21% nos índices de roubo 
de carga no estado. Foram 
registrados 70 roubos, 19 a 
menos que no mesmo perí-
odo de 2019, em que foram 
registrados 89 casos. Os nú-
meros de furtos de cargas 
reduziram 19% em 2020, 
com 55 registros, 13 a menos 
que no mesmo período do 

ano passado, com 68.
Entre os principais pro-

dutos alvos de roubos e fur-
tos de cargas estão grãos 
(61%), adubos/agrotóxicos 
(12%), carne bovina (4%), 
produtos alimentícios (4%), 
combustíveis (2%), bebidas 
(2%), madeira (1%), produtos 
diversos (5%) e não informa-
dos (9%). Os dados são da 
Superintendência do Ob-
servatório de Segurança Pú-
blica, vinculada à Adjunta 
de Inteligência da Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT).

OPERAÇÃO
SALUTEM
A Sesp-MT, por meio da 

Secretaria Adjunta de Inte-
gração Operacional (SAIOP), 
deflagra, de acordo com a 
necessidade de cada região, 
a Operação Integrada Sa-
lutem. A ação conta com a 
Polícia Militar (PM-MT), Polí-
cia Judiciária Civil (PJC-MT), 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM-MT), Sistema Peni-
tenciário, Guarda Municipal, 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopa-
er), Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) e Instituto 
de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (In-
dea). O foco da operação 
é a redução dos indicado-

DA REPORTAGEM

O planejamento da 
transição entre a pecuária e 
a lavoura, quando os animais 
precisam sair do pasto para 
iniciar a safra, é um dos mo-
mentos cruciais de um sis-
tema de integração lavoura-
-pecuária (ILP). A experiência 
da Fazenda Pontal, em Nova 
Guarita, com essa mudan-
ça serão o tema do 5º Dia de 
Campo sobre ILP da JP Agro-
pecuária e Embrapa Agrossil-
vipastoril. O evento será onli-
ne e transmitido pelo Canal 
da Embrapa no Youtube no 
dia 7 de novembro, a partir 
das 8h. Este será o segundo 
dia de campo online mos-
trando o sistema produtivo 
desta fazenda, que tem a fa-
mília do produtor José Lean-
dro Peres como proprietária. 
A programação deste dia de 
campo contará com apre-
sentações sobre a técnica de 

IATF como ferramenta de in-
tensificação da cria, o histó-
rico e a realidade da estação 
de monta invertida, a gestão 
de pastagens, o impacto da 
suplementação na seca e no 
confinamento, os sistemas de 

DA REPORTAGEM

Cuidar da área de pas-
to como se fosse uma lavou-
ra. Quem busca melhorar os 
resultados da pecuária, sabe 
que este é um dos caminhos 
fundamentais a serem per-
corridos. Corrigir o solo, re-
novar o pastejo, adubar as 
forrageiras… medidas consi-
deradas “simples”, mas que 
ajudam – e muito – a alcançar 
melhores desempenhos na 
atividade. “É um investimen-
to que traz retorno”, segundo 
a zootecnista Mariane Ferro, 
que é instrutora credenciada 
do Senar Mato Grosso. Nes-
sa empreitada, a adubação 

nitrogenada é uma peça im-
portante, segundo Mariane. 
“É um nutriente de grande 
importância no sistema de 

DA REPORTAGEM

Intempéries climáti-
cas estão castigando Cam-
po Novo do Parecis, região 
Oeste, neste início de safra 
de soja 2020/2021. Além 
das já bastante comentadas 
estiagens prolongadas, que 
provocam atrasos significa-
tivos na semeadura, perdas 
e replantio nas, as chuvas 
também trazer dor de ca-
beça. Uma delas, destruiu a 
sede de uma fazenda, casas 
de funcionários, maquiná-
rios e até um hangar, deixan-
do prejuízos milionários aos 
agricultores.

Em uma propriedade 
do município, a tempestade 
de vento destruiu um barra-
cão, derrubando destroços 
do telhado, vigas das paredes 
e dos elevadores de silos em 
cima de caminhões e colhei-
tadeiras novas. Já na fazen-
da de Almir Tozzo, também 
em Campo Novo do Parecis, 
o rastro de destruição com-
prometeu um hangar, parte 
da sede e até um avião. Um 

prejuízo estimado em mais 
de R$ 5 milhões.

“Tivemos rajadas de 
ventos muito fortes, de mais 
de cem quilômetros por 
hora. Atingiram a sede da 
propriedade e causou vários 
danos. Também afetou casas 
de funcionários, barracões, 
hangar e fazer o que. Vamos 
tocar pra frente e não vamos 
desanimar”, afirma Tozzo.

As chuvas de mais de 50 
mm, que caíram na proprie-
dade de Tozzo, não serviram 
para trazer a umidade que 
o solo necessitava para tér-
mino do plantio dos 4,7 mil 
hectares, mas acabou afetan-
do um pouco o estande de 
parte das áreas já semeadas.

“Os ventos e a chuva 
forte danificaram as plantas 
que já estavam emergidas. O 
tempo agora voltou a secar, 
atrasando o plantio da soja. 
Estamos preocupados que 
vai atrasar a safrinha tam-
bém, mas vamos esperar que 
a chuva venha para todos e 
que ela se normalize”, diz 
Tozzo.

Foto: PMMt

Ações de repressão em Rondonópolis, Primavera do Leste, Sorriso e Vera

Evento será no próximo dia 7 de novembro

Nutriente ajuda a potencializar o desempenho das gramíneas

Tempestade destruiu barracão, derrubando destroços do telhado

TOTAL DE 28%. Os dados são do fechamento de janeiro a setembro de 2020

DIA DE CAMPO ONLINE

Transição da pecuária para
a lavoura em sistema ILP

MAIOR PRODUTIVIDADE

Saiba como e quando aplicar
nitrogênio nas pastagens

C.N.PARECIS

Chuva e ventos destroem 
estrutura e maquinários 
de fazenda de soja

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

produção, principalmente 
para aumento de produtivi-
dade, para que o produtor 
consiga colocar maior núme-

ro de animais por área e, con-
sequentemente, tenha maior 
produção de arrobas de car-
ne por hectare”, explica.

dessecação de pastos em áre-
as de ILP e a importância das 
análises de solos e plantas. 
Além das apresentações, o dia 
de campo contará com mo-
mentos de interatividade, no 
qual os participantes poderão 

tirar suas dúvidas ao vivo em 
um espaço de bate-papo. As 
inscrições antecipadas para o 
5º Dia de Campo sobre ILP da 
JP Agropecuária e Embrapa 
podem ser feitas no site www.
embrapa.br/agrossilvipastoril.

res criminais nas Regiões 
Integradas de Segurança 
Pública (RISP’S), buscando 
prevenção e repressão ime-
diata aos crimes de roubos 
e furtos de veículos, cargas 
e defensivos agrícolas, adul-
terações de sinais de iden-
tificação veicular, tráfico de 
entorpecentes, transporte 
irregular de cargas, porte 
ilegal de arma de fogo, des-
cumprimento de medidas 
sanitárias, Lei Seca, vistoria 
em estabelecimentos co-
merciais e barreira policial 
em áreas rurais.

Para o secretário ad-
junto de Integração Ope-
racional, Victor Paulo For-
tes, fica claro que todas as 
ações da Segurança Pública 
contribuem para a redução. 
“As ações sistemáticas que 
já vêm ocorrendo no Esta-
do, agregadas ao monito-
ramento da Inteligência e 
operações integradas nas 
regionais com maior inci-
dência, contribuem para a 
queda desses índices. Na 
nossa análise, as operações 
de desmantelamento da 
maior quadrilha de roubo e 
furto de defensivo agrícola 
do estado, no final de 2019 
e início de 2020, também 
foram fundamentais”, res-
salta.

PATRULHAMENTO
RURAL

A Operação Patrulha-
mento Rural, da Polícia Mi-
litar, com apoio da SAIOP, 
quando integrada com ou-

tras forças locais, e que tem 
sido intensificada em todas 
as RISP’s. O patrulhamento 
possui bons resultados nas 

regiões mais impactadas 
pelos crimes de roubo e fur-
to de defensivos e carga no 
estado.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ 
NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECOMPOSI-
ÇÃO ASFÁLTICA SOB PROTOCOLO Nº 272401/2020 NO 
MUNICIPIO DE SANTA CARMEM.

GVR COTTON EIRELI, CNPJ 36.506.854/0001-91, torna 
público que requer junto a SEMA, a Licença de Operação, 
para a atividade de Comércio Atacadista de Algodão e Pre-
paração e Fiação de Fibras de Algodão, instalado na Rodo-
via MT 242 – KM 80, Zona Urbana de Nova Ubiratã – MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA.

GISELI SARTORI BERTUOL, CPF nº 959.433.901-20, tor-
na público que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia e 
de Instalação, para Um Pivô Central de Irrigação, com área 
total irrigada de 130,12 hectares, localizado em áreas de-
nominada Fazenda São Marcos I – B e C, Zona Rural do 
Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

LINDA BERTUOL, CPF nº 570.099.291-49, torna público 
que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia e de Instala-
ção, para Um Pivô Central de Irrigação, com área total irri-
gada de 218,72 hectares, localizado em áreas denominada 
Fazenda São Marcos I – A, B e C, Zona Rural do Município 
de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

PEDRO JOSÉ BERTUOL, CPF nº 866.438.511-49, torna 
público que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia e de 
Instalação, para Um Pivô Central de Irrigação, com área 
total irrigada de 233,15 hectares, localizado em áreas de-
nominada Fazenda São Marcos I – A, B e C, Zona Rural 
do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, tor-
na público que requer junto à SEMA, as Licenças Prévia e 
de Instalação, da área total do projeto de piscicultura, 25,44 
hectares, e a Licença de Operação da área já implantada, 
8,74 hectares, instalada em área denominada Fazenda Ber-
rante de Ouro, Zona Rural do Município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

ATTLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ: 35.161.905/0001-28, torna público que requereu jun-
to a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
- MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
da atividade de: 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis pró-
prios, para fi nalidade de Prolongamento das Avenidas dos 
Imigrantes Sul e Inivaldo Bedin. Endereço: Parte do lote nº 
03/05 A1, Loteamento Valo, Sorriso-MT. Não foi determina-
do EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

BBS BORRACHARIA E COMÉRCIO DE BATERIAS SA-
TURNO EIRELI, CNPJ: 12.844.094/0002-45, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) das atividades 
de: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação me-
cânica de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores. 
Endereço: Rua Horácio Lafer, nº 1632, Bairro Industrial Le-
onel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

Eu, SBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, pes-
soa jurídica de direito privado devidamente cadastrada no 
CNPJ 29.297.519/0001-65, com sede na RUA DAS ARO-
EIRAS, 629, SALA 19, SETOR COMERCIAL, SINOP-MT, 
na qualidade de proprietário do imóvel denominado JAR-
DIM LEBLON, devidamente registrado no cartório de imó-
veis, sob matricula 92.212, venho REQUERER a alteração 
do CNPJ do TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL 
232/2020 E DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 232/2020 
para a JARDIM LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 
cadastrada no CNPJ 37.010.257/0001-34, com sede na 
RUA DAS AROEIRAS, 629, SALA 07, SETOR COMER-
CIAL, SINOP-MT.

ELIAS VALERIO DA SILVA 07846059980, CNPJ: 
33.894.276/0001-10, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para atividades de Fabricação de artigos de serralheria, lo-
calizado na Avenida André Antônio Maggi, Quadra 01, Lote 
09, Jardim Maria Carolina, Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

IRRIGAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 
30.868.672/0001-84, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so - MT – SAMA: a alteração da razão social para IRRI-
GAR SERVIÇOS E INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, 
CNPJ: 24.253.136/0001-71, atividades de: Atividades: 
01.61-0-99-Atividades de apoio à agricultura não especifi -
cada anteriormente; 33.14-7-11-Manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 
25.11-0-00-Fabricação de estruturas metálicas;25.12-8-
-00-Fabricação de esquadrias de metal;25.99-3-02-Serviço 
de corte e dobra de metais;42.22-7-02-Obras de irrigação. . 
Endereço: AV Atílio Fontana nº 600, Bairro: Industrial Leonel 
Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane 
C. Barceli (66)9.99766751).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2020

Processo Licitatório Nº. 046/2020 O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa Ju-
rídica De Direito Público Interno, Devidamente Inscrito No Cnpj Sob O Nº. 
37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida Comendador José 
Pedro Dias, N.º 979, Centro, Cep – 78.563-000 Fone (66) 3577-1505, Por 
Meio De Seu Pregoeiro, Instituído Pela Portaria 002/2020 De 10/01/2020, No 
Uso De Suas Atribuições, Torna Público A Abertura Do Processo Licitatório 
Na Modalidade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preço Do Tipo Menor 
Preço Por Item Para Aquisição Equipamentos Permanentes Para Mini Indus-
tria Conforme Termo De Convenio N° 01202-2017/Seaf – Firmado Entre A 
Secretaria De Estado De Agricultura Familiar E Assuntos Fundiários – Seaf 
Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme Descrição No Termo 
De Referencia Anexo I Deste Edital.  Modalidade De Licitação: Pregão Ele-
trônico – Srp Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item Conformidade: Edital 
E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações, Lei Federal Nº. 
10.520/02 E Lei Complementar N°. 123/06 E Sua Alteração A Lc 147/2014, 
Decreto Nº 10.024, De 20 De Setembro De 2019 Forma De Execução: Indireta 
Data Início Do Recebimento Das Propostas: As 08:00 Horas Do Dia 27 De 
Outubro De 2020. (Horário De Brasília - Df) Data Final Do Recebimento Das 
Propostas: As 17:00 Horas Do Dia 09 De Novembro De 2020. (Horário De 
Brasília - Df) Data Limite Para Impugnação: As 17:00 Horas Do Dia 06 De  No-
vembro De 2020. (Horário De Brasília - Df) Abertura Das Propostas: Início Da 
Sessão Pública: As 09:30 Horas Do Dia 10 De Novembro De 2020. (Horário 
De Brasília - Df) Observação 01: O Edital Na Íntegra Com Seus Anexos, Bem 
Como Todo Material Necessário Para Elaboração Das Propostas E Demais 
Informações, Encontram-Se À Disposição No Site Www.Bll.Org.Br, In Loco Na 
Prefeitura Municipal De Tabaporã/Mt, Pelo Telefone 66 3577 1505, Por Email 
No Licitação@Tabapora.Mt.Gov.Br Ou No Endereço Eletrônico Http://Www.
Tabapora.Mt.Gov.Br/ Sem Qualquer Ônus, Aos Interessados Em Participar Da 
Licitação, Durante O Horário Normal De Atendimento Da Prefeitura (2ª A 6ª 
Feira Das 08h00min Horas Às 15h00min Horas, Exceto Feriados E Pontos 
Facultativos). Tabaporã/Mt, 26 De Outubro De 2020.

Helielson Teodoro Alves
Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 
23/10/2020 – OBJETO: ADITAR A CLAUSULA SEGUNDA SUPRESSÃO DO 
VALOR DO CONTRATO E OITAVA ITEM 8.1 VIGÊNCIA DO CONTRATO – 
CONTRATADO: SIM ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 26.884.260/0001-
60 - VALOR ADITIVO SUPRIMIDO R$ 3.379,20 (TRÊS MIL TREZENTOS E 
SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) -  VIGENCIA: 22/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 23/10/2020 
– OBJETO: ADITAR A CLAUSULA SEGUNDA ACRÉSCIMO DO VALOR DO 
CONTRATO – CONTRATADO: SIM ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 
26.884.260/0001-60 – - VALOR ADITIVO ACRESCIMO R$ 36.701,35 (TRIN-
TA E SEIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

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 fatura-
mento;
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, disponibilidade 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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SÍTIO 18HA EM 
NOVA UBIRATÃ/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

c/ casa, curral e barracão, terras de

 pastagens, Chácara Pequizeiro.

Inicial R$ 266.000,00 EMPRESA ITENS VLR. TOTAL 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI 02 R$ 451.500,00 
ITENS DESERTOS 01 - 

VALOR TOTAL  R$ 451.500,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020 - SRP 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 027/2020, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para fornecimento de Emulsão Asfáltica RL-1C e Pó de Pedra, para serem utilizados na aplicação de 
Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio de Marcelândia – MT, conforme termo de convenio nº 0336 -2020 
– SINFRA. Sagrou-se vencedora a empresa: 

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2020 . Publique-se. 

Raphaella Espíndola Benício 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
aparelhos condicionadores de ar, para atender as necessidades das 
secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Lote 
001 - Itens 213450, 213452, 213453, 824442, 836936, 836938, Lote 003 - 
Itens 838175, 838176, 838177, 838178, 838179, STILUS MÁQUINAS E 
EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 
05.870.717/0001-08 no valor de R$ 242.950,00; Lote 002 - Itens 189800, 
196222, 198999, 202494, 211482, 226605, 821514, 824286, 836265, 
836271, 836273, 836275, 838157, 838158, FRIOLAR COMERCIO E 
SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 36.850.598/0001-55 no valor de R$ 275.900,00. Não houve 
manifestação para interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 26 de Outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Nova Mutum – MT, 26 de outubro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes e 
materiais   para o Laboratório Municipal. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 10 de novembro de 2020. HORÁRIO: 08h30min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital 
e  a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e : 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

Pregoeiro



Cuiabá tem 10 desfalques
para o jogo desta terça
DA REPORTAGEM

O Botafogo tem um 
“reforço” considerável para 
o jogo desta terça-feira (27) 
contra o Cuiabá, pela ida das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil, às 20h30, no Nilton 
Santos. Não se trata de ne-
nhuma contratação de últi-
ma hora, mas de inúmeros 
desfalques que o adversário 
terá que superar.

Após a paralisação das 
competições por conta da 
pandemia do novo corona-
vírus, o Cuiabá anunciou al-
guns reforços para a tempo-
rada, sendo que sete deles já 
estavam inscritos na Copa do 
Brasil por outras equipes e, 
por isso, não estão à disposi-
ção do técnico Marcelo Cha-
musca. Desfalques certos do 
Cuiabá na Copa do Brasil:

Zagueiros: Everton 
Sena (jogou pelo Grêmio No-
vorizontino-SP) e Luiz Gusta-
vo (jogou pelo Goiás);

Atacantes: Felipe Fer-
reira (jogou pela Ferroviária-
-SP), Felipe Marques (jogou 

pelo Grêmio Novorizontino-
-SP), Élton (jogou pelo Sport), 
Jenison (jogou pelo Grêmio 
Novorizontino-SP) e Marci-
nho (jogou pelo Goiás).

Os desfalques podem 
interferir diretamente no es-
quema do Cuiabá. Sem Élton 
e Jenison, Chamusca perde 
os únicos atacantes de área 
disponíveis no elenco. As-
sim, o treinador, que gosta 
de jogar com dois atacantes 
de lado e um homem de re-
ferência, terá que mudar a 
formação da equipe ou im-
provisar alguém como cen-
troavante. Além desses sete 
nomes, o Cuiabá tem outros 
quatro jogadores no depar-
tamento médico. O lateral-
-direito Lenon se recupera 
de uma fratura no joelho 
enquanto o lateral-esquerdo 
Romário e os volantes Aure-
mir e Rafael Gava se recupe-
ram de lesões musculares. 
Everton Sena, Felipe Ferreira 
e Felipe Marques, que estão 
nos desfalques acima, tam-
bém tratam lesão e prova-
velmente já não jogariam. 

DA REPORTAGEM

O contrato de Keisuke 
Honda com o Botafogo será 
renovado pelo menos até o 
final do Campeonato Brasi-
leiro, previsto para fevereiro 
de 2021. A princípio, o víncu-
lo do japonês se encerraria 
no fim deste ano. A informa-
ção foi inicialmente publica-
da pelo “Canal do TF”.

A renovação é sem 
custos adicionais, pois o sa-
lário e os termos do contra-
to serão mantidos. Como o 
Botafogo tem eleição mar-
cada para 24 de novembro, 
caberá ao presidente eleito 
negociar a permanência de 
Honda por mais tempo. Ao 
fechar com o clube em fe-
vereiro passado, o japonês 
deixou clara sua vontade de 
manter ritmo para disputar 
as Olimpíadas do Japão, que 
aconteceriam em julho de 
2020 e foram adiadas para o 
ano que vem. Keisuke Hon-
da foi apresentado pelo Bo-
tafogo no dia 8 de fevereiro 
deste ano com festa de mais 
de 13 mil torcedores no Está-
dio Nilton Santos. Foi o único 

contato do meia de 34 anos 
com a torcida. Em razão da 
pandemia, os jogos têm 
acontecido com portões fe-
chados desde o retorno das 
competições.

O japonês fez 18 jogos 

DA REPORTAGEM

Ângelo Gabriel, do San-
tos, fez história na tarde de 
domingo, ao entrar em cam-
po na derrota por 3 a 1 para 
o Fluminense, no Maracanã. 
Aos 15 anos, o garoto se tor-
nou o segundo mais jovem 
a estrear pelo time profissio-
nal do Peixe. O Menino da 
Vila superou ninguém me-
nos que Pelé e ficou atrás 
apenas de Coutinho. En-
tretanto, teve participação 
discreta. Ângelo assinou, 
na sexta, um pré-contrato 
profissional com o Peixe. 
O acerto será formalizado 
quando a promessa com-
pletar 16 anos, idade mínima 
para ter vínculo profissional, 
em dezembro deste ano. A 
ideia do Santos com o pré-
-acordo é proteger as duas 
partes do assédio do merca-
do. Veja os estreantes mais 
jovens do Santos:

- Coutinho: idade de 

estreia: 14 anos, 11 meses e 6 
dias;

- Ângelo: idade da es-
treia: 15 anos, 10 meses e 4 

DA REPORTAGEM

Avançar às quartas de 
final da Copa do Brasil pode 
significar um grande alívio 
financeiro para o Corinthians. 
Afinal, a Confederação Brasi-
leira de Futebol vai desembo-
lar R$ 3,3 milhões de premia-
ção para cada um dos clubes 
classificados à fase seguinte.

O Timão inicia sua 
trajetória no torneio nesta 
quarta-feira, às 20h30, contra 
o América-MG, na Neo Quí-
mica Arena, pelas oitavas de 
final. O jogo de volta será na 
semana seguinte, em Belo 
Horizonte.

O alívio financeiro é 
desejado não só para natu-
ralmente encorpar o caixa, 
mas também para resolver 
pendências. A principal delas 
tem a ver com o salário dos 
jogadores. O time masculino 
está com dois meses de atra-
so salarial devido aos proble-
mas financeiros do clube.

Se avançar às quartas 
de final, o Timão embolsa 
R$ 3,3 milhões; se avançar às 
semifinais, o Timão embolsa 

mais R$ 7 milhões; se avan-
çar à final e for vice-campeão, 
o Timão leva mais R$ 22 mi-
lhões; se vencer a Copa do 
Brasil, o Timão leva R$ 54 mi-
lhões, além do dinheiro das 
fases anteriores.

O Corinthians acumu-
la três títulos e três vices no 
torneio. O primeiro título veio 
em 1995, e o Timão também 
venceu as edições de 2002 
e 2009. Já nos anos de 2001, 
2008 e 2018, o clube ficou em 
segundo lugar.

No ano passado, o Co-
rinthians entrou na Copa do 
Brasil na primeira fase, avan-
çou à segunda, terceira e 
quarta etapas, mas acabou 
eliminado com duas derrotas 
para o Flamengo nas oitavas 
de final. No ano anterior, o 
Timão havia sido vice-cam-
peão, perdendo a final para o 
Cruzeiro.

Foi justamente em 2018 
a última vez em que o Corin-
thians entrou no torneio dire-
to nas oitavas de final e não 
nas fases anteriores, já que 
havia sido campeão brasileiro 
em 2017.

Foto: AssCom

Cuiabá não terá centroavante de origem para enfrentar o Botafogo

Honda acerta renovação de contrato com o Botafogo

Jogador se tornou o segundo mais novo a estrear pelo Santos

Jogadores do Corinthians durante treinamento

COPA DO BRASIL. 7 atletas contratados na temporada já disputaram competição por outros clubes

BOTAFOGO

Honda: renovação de contrato 
até o fim deste Brasileirão

SANTOS

Aos estrear com 15 anos,
Ângelo supera o Rei Pelé

CORINTHIANS

De olho em dinheiro 
da Copa do Brasil para 
pagar salários

Foto: RodRigo CoCA

Foto: VitoR silVA

Foto: RepRodução
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Todos eles serão reavaliados 
antes da partida. O Botafo-
go, por sua vez, não pode-
rá contar com dois titulares 
lesionados: o goleiro Gatito 

Fernandez e o atacante Ka-
lou. O departamento médico 
também conta com os late-
rais Marcinho e Lucas Barros, 
que não estarão à disposição 

para a partida. Último refor-
ço contratado, o volante José 
Welison, que já jogou a Copa 
do Brasil pelo Atlético-MG 
em 2020, também não pode-

rá disputar a competição. De 
qualquer forma, o jogador, 
em trâmite de contratação, 
ainda não estaria regulariza-
do.

e dois gols pelo Botafogo 
e tem sido peça importan-
te na equipe, tanto que o 
aproveitamento do time é 
melhor quando Honda está 
em campo. Além de Hon-
da, o Botafogo também fez 

acordo com o Hoffenheim, 
da Alemanha, para estender 
o empréstimo do meia Bru-
no Nazário e negocia com 
outros atletas para manter o 
elenco até o fim do Campe-
onato Brasileiro.

dias;
- Pelé: idade de estreia: 

15 anos, 10 meses e 15 dias;
- Gabigol: idade de es-

treia: 16 anos, 4 meses e 17 
dias;

- Sandry: idade de es-
treia: 16 anos, 5 meses e 1 dia.



DNIT segue com a construção
de 3 viadutos na BR-163/364
DA REPORTAGEM

UmO Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) executa as 
obras de construção de três 
viadutos na BR-163/364-MT, 
na região do Distrito Indus-
trial, na entrada de Cuiabá. 
As Obras de Arte Especiais 
(OAEs) fazem parte do lote 3 
da duplicação da rodovia fe-
deral.

O lote 3 compreende 42 
km de pista duplicada, com 
início no segmento em con-
creto da Serra de São Vicen-
te e fim no entroncamento 
com a Rodovia dos Imigran-
tes (BR-070/MT). Ao todo, 
somente neste trecho, serão 
investidos mais de R$ 50 mi-
lhões. As obras de duplicação 
da BR-163/364/MT avançam 
com várias frentes de traba-
lho abertas. Já estão sendo 
executadas, neste momento, 
os serviços nas vias marginais 
da rodovia, na região do Dis-
trito de Cuiabá. A previsão é 
de que, na entrada da capital, 
os trabalhos sejam concluí-
dos no fim de 2020.

As obras de duplicação 
e de construção dos viadutos 
são significativas e vão me-
lhorar o trânsito de veículos 
em Cuiabá, além de aumen-
tar o conforto e a segurança 
aos usuários, uma vez que re-

duzirá o tempo de viagem e 
separará o trânsito de veícu-
los leves - que seguem para 
os bairros - e os pesados que 
transportam a produção do 
agronegócio mato-grossen-
se.

A duplicação da BR-
163/364/MT, como um todo, 
terá um grande impacto so-
cial e econômico no Estado 
de Mato Grosso, uma vez que 
a rodovia é a principal rota 
utilizada para o escoamen-
to da produção agrícola. Ao 
todo serão duplicados 174 
km, entre Cuiabá e Rondonó-
polis.

A rota duplicada vai me-
lhorar o fluxo de caminhões 
que escoam a produção de 
Mato Grosso até os portos de 
Santos, de onde as cargas são 
embarcadas para o mercado 
internacional.

GUARANTÃ
O DNIT retomou as ati-

vidades da balança móvel na 
rodovia federal, no trecho de 
Guarantã do Norte próximo à 
divisa com o Pará. A operação 
tem como missão verificar 
o peso de carretas e cami-
nhões que saem do Nortão 
rumo aos portos paraenses 
e autuar quem descumprir 
a lei da balança. O excesso 
de peso danifica o asfalto e 
ação busca reduzir os danos 

DA REPORTAGEM

Dois homens foram pre-
sos no sábado (24) suspeitos 
de roubar caminhão com 
carga de soja e manter moto-
rista refém em Paranatinga. 
O motorista mantido refém 
foi liberado pela quadrilha 
domingo (25).

A polícia foi informa-
da por um representante de 
uma empresa de transporte 
de carga sobre o desapareci-
mento de um motorista que 
conduzia uma carreta car-
regada de soja. Os policiais 
viram quando dois homens 
descarregavam uma carga 
do produto em uma fazenda 
na região. Um deles ao ver 
a viatura saiu correndo, en-
quanto o outro se entregou. 
Na fuga, o suspeito caiu em 
uma ribanceira, sendo rendi-
do logo em seguida. Duran-
te o procedimento, um dos 

DA REPORTAGEM

O Hospital Regional de 
Colíder ficou alagado após 
uma chuva registrada na tarde 
de sábado (24). A água invadiu 
a unidade de saúde e teve al-
gumas áreas alagadas, prin-
cipalmente, os corredores. Os 
próprios funcionários tiveram 
que se organizar para fazer a 
limpeza.

A Secretaria Estadual de 
Saúde informou que nenhum 
tratamento foi prejudicado 
pelo alagamento. 

Também não houve in-
terrupção dos serviços. 

A gestão do hospital 
tomou todas as medidas de 
imediato.

Alguns pacientes foram 
reposicionados internamente 
e foi feita a higienização dos 
locais afetados pela chuva. Se-
gundo a secretaria, o atendi-
mento foi normalizado ainda 
no sábado. 

Em nota, a pasta disse 
ainda que trabalha no projeto 
de modernização e ampliação 
da estrutura do hospital.

DA REPORTAGEM

A trincheira do Complexo 
Viário do Tijucal, em Cuiabá, foi 
interditada nesta segunda (26) 
para restauração de alguns 
trechos que apresentaram fa-
lhas na estrutura. 

Segundo a Secretaria Es-
tadual de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra), a previsão para 
conclusão dos serviços é de 30 
dias. A estrutura foi entregue 
em março após três meses de 
trabalho. 

No entanto, nos últimos 
meses, apresentou falhas. De 
acordo com a Sinfra, a orien-
tação é que os motoristas fi-
quem atentos, evitem transitar 
por esse trecho e busquem 
rotas alternativas como uma 

forma de prevenir eventuais 
problemas e transtornos.

A trincheira do Comple-
xo Viário do Tijucal possui 740 
metros de extensão e interliga 
a BR-364 até a Avenida Archi-
medes Pereira Lima. O projeto 
de restauração que será exe-
cutado teve sua elaboração 
iniciada ainda no ano de 2019 e 
foi concluído em setembro. 

Segundo a secretaria, 
além desse diagnóstico de en-
genharia, embaraços jurídicos 
e administrativos existentes 
desde 2017, quando a trinchei-
ra foi liberada para o tráfego de 
veículos, impediam a retoma-
da e conclusão em definitivo 
da obra e quase levaram ao 
rompimento do contrato com 
a empresa executora.

Foto: Divulgação

Previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no fim do ano

Carreta roubada pela quadrilha

Corredores do HR Colíder ficaram alagados

Trincheira do Complexo Viário do Tijucal está interditada

CUIABÁ. Os empreendimentos fazem parte do lote 3 da duplicação da rodovia federal

PARANATINGA

2 presos por roubo de carga de
soja e sequestro de motorista

COLÍDER

HR fica alagado após chuva forte

CUIABÁ

Trincheira apresenta 
falhas após 7 meses
e é interditadaFoto: PM/Mt

Foto: RePRoDução

Foto: SecoM-Mt
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e aumentar a segurança dos 
usuários.

O DNIT tem contrato 
de fiscalização com balança 
móvel, chamada de Unidade 
Móvel Operacional, que prevê 
a disponibilidade de balanças 
móveis para a realização dos 
trabalhos, com equipe técni-
ca também disponibilizada. 
As estruturas são formadas 
por balanças portáteis estáti-
cas e móveis dinâmicas, além 
de equipamentos e sistemas 
associados que permitem 
aferir o excesso de peso nos 
veículos de carga, e que são 
aprovados e homologados 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro).

A carretas e caminhões 
serão fiscalizados por amos-
tragem, e, aqueles que esti-
verem transportando carga 
em desacordo com as reso-
luções do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), serão 
autuados com as medidas 
administrativas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

A rodovia é a principal 
rota utilizada para o escoa-
mento da safra agrícola de 
Mato Grosso, que é transpor-
tada para os portos do cha-
mado Arco Norte, como o de 
Miritituba, Pará, de onde as 
cargas são embarcadas para 
o mercado externo.

homens tentou subornar os 
policiais oferecendo dinheiro 
e um carro para ser liberado.

A atitude foi caracteriza-
da como corrupção ativa. Ele 

alegou ter comprado a car-
ga na cidade de Gaúcha do 
Norte de um conhecido sem 
dar muitos detalhes. Na ação, 
foram recuperados uma car-

reta e dois semirreboques, 
além da carga. Foram apre-
endidos um veículo e dinhei-
ro. A polícia continua a busca 
pelo resto da quadrilha.
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Investimento de R$ 2 mi em escola
para atender mais de 500 alunos
DA REPORTAGEM

Com mais de 60% da 
reforma e ampliação pron-
ta, a Escola Estadual Her-
melinda de Figueiredo, no 
bairro Coophema, em Cuia-
bá, terá não só um prédio 
praticamente novo, com ar-
quitetura moderna, incluin-
do acessibilidade, como 
também a construção de 
um tão sonhado refeitório.

A escola ganha cara 
nova, com as antigas colu-
nas de madeira dando lu-
gar às estruturas metálicas 
com cobertura isotérmica. 
A fundação foi reforçada 
com rede de esgoto e o 
aterramento, num projeto 
moderno e prático. Os ope-
rários trabalham também 
na recuperação do piso e 
pintura da quadra polies-
portiva. A previsão é do tér-
mino da obra no início do 
próximo ano letivo.

Os alunos e profissio-
nais da educação se mo-
lhando na chuva fazem 
parte do passado – os cor-
redores de um bloco para 
outro serão cobertos facili-
tando o deslocamento de 
todos no novo prédio. A re-
forma com ampliação está 
orçada em R$ 2.050.030,40.

Para a diretora da es-
cola, Patrícia Fabiane Reis 
Cardoso, o ambiente físico 
é preponderante para que 
o aluno tenha um bom 
desenvolvimento pedagó-
gico. A reforma da escola 
trará segurança e conforto 
para que os alunos e os pro-
fissionais se sintam motiva-
dos para realizar as ativida-
des escolares diárias.

A gestora lembra 
que, na situação em que 

a escola se encontrava era 
de preocupação e medo, 
principalmente quando 
chovia. “E com a reforma e 
ampliação os alunos terão 

Governo investe em obras importantes como reformas de escolas Com os corredores cobertos, os alunos não sofrerão com as chuvas 

CUIABÁ. Com a reforma, os alunos terão um espaço adequado para sentirem-se seguros
Foto: Mayke toscano Foto: Mayke toscano

um espaço adequado para 
sentirem- se seguros e as-
sim produzirão melhor no 
ensino e aprendizado. A re-
forma é um sonho realiza-

do de toda a comunidade. 
E como ex-aluna da escola 
me sinto feliz em ver a obra 
sendo concluída”, salienta.

Com a reforma e am-

pliação, a unidade escolar 
contará com nove salas de 
aula, além de laboratório de 
informática e demais de-
pendências. A EE Herme-

linda de Figueiredo atende 
a cerca de 500 alunos do 1º 
ao 9º ano do ensino funda-
mental. São moradores do 
bairro e proximidades.


