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C.N.PARECIS QUERÊNCIA BRASÍLIA TANGARÁ DA SERRA

R$ 9,5 BILHÕES

Criminosos
criam site
falso de
leilões
Criminosos criaram um site 
falso de leilões de veículos 
nesta semana para apli-
car golpes em usuários. 
O Detran-MT emitiu um 
alerta para práticas ilegais. 
Segundo a autarquia, foram 
recebidas denúncias a 
respeito de um site que se 
diz do Detran-MT e divulga 
leilões de veículos.
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Maike Toskano / secoM MT

Divulgação

CAR

Menos de
2% das
propriedades
regularizadas

Em Mato Grosso, menos 
de 2% dos imóveis rurais estão 
regularizados no Cadastro Am-
biental Rural (CAR), instrumento 
utilizado para regularização 
de áreas degradadas. Entre os 
97 mil inscritos, apenas 1.783 
foram validados.
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Mendes apresenta 
o Mais MT como o 
maior investimento 
da história

O Mais MT é dividido em 12 eixos estruturantes. Cada 
um dos eixos, conforme o governador, traz uma série de 
investimentos que beneficiam diretamente o cidadão 
mato-grossense em todas as regiões do Estado e em to-
das as áreas. Este anúncio só foi possível em razão das 
medidas tomadas pela atual gestão que consertaram o 
Governo, que estava quebrando no final de 2018.    
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PALMEIRAS

Com mais atenção para as categorias de base em 2020, o Palmeiras já planeja as próximas temporadas com 
a possibilidade de ter maior presença de atletas formados pelo clube no elenco profissional.              Página -6

Divulgação

RENOVANDO 
COM A BASE

Divulgação



    

Críticas são bênçãos para evolução, desde 
que não sejam grosseiras

A aceleração da inflação nos últimos meses cons-
titui um alerta claro de que há problemas na economia 
e de que qualquer deslize do governo poderá levar o 
país a um quadro de grande dificuldade. O IPCA-15 su-
biu 0,94% em outubro, a maior alta para o mês em 25 
anos. Pressões nos preços de alimentos, bens duráveis 
e transportes prevaleceram, mas, pela primeira vez em 
muitos meses, também houve aceleração em serviços 
e nas medidas que buscam capturar a tendência estru-
tural da inflação.

O resultado é um rápido aumento das projeções 
para 2020, que já superam 3% e nas próximas semanas 
podem crescer para ainda mais perto da meta de 4% fi-
xada pelo Banco Central para este ano. Por ora, pode-se 
considerar que a alta de preços está localizada em al-
guns setores, não sendo um fenômeno generalizado. É 
natural, por exemplo, que haja algum repasse da desva-
lorização do real, que encarece itens importados, para 
os preços internos. A inflação no atacado, mais sensível 
à variação cambial, subiu nos últimos meses.

No caso dos alimentos, observa-se um impacto 
duplo, pois além da perda de valor do real há aumento 
dos preços em dólar, ocasionado pela demanda chine-
sa por itens como soja e proteína animal. Com a pan-
demia, além disso, houve perturbação nas cadeias de 
produção, com falta temporária de insumos e produtos, 
o que eleva os preços.

O risco é que essas altas, ainda concentradas e em 
parte de caráter temporário, se generalizem e afetem 
as expectativas para 2021. Nesse caso, os tradicionais 
mecanismos de indexação, hoje um tanto dormentes 
por causa da recessão e da elevada ociosidade produti-
va, poderiam voltar com força.

No limite, o Banco Central talvez se veja na neces-
sidade de subir os juros para evitar estouro das metas 
de inflação. Caso isso ocorra, a dívida pública, que se 
aproxima de 100% do Produto Interno Bruto, terá sua 
rolagem encarecida. Não se mostra implausível que a 
dificuldade do Tesouro em vender seus títulos no mer-
cado se agrave.

Eis o ciclo clássico da insolvência, que no Brasil 
resultou no passado em inflação galopante. Para evitar 
esse cenário catastrófico, sobretudo para os mais po-
bres que não têm como se proteger no mercado finan-
ceiro, é preciso que o governo demonstre que o país 
não se desviará da rota do ajuste fiscal. O tempo é curto 
e o caminho é um só —aprovar no Congresso um Orça-
mento para 2021 que mantenha a aderência ao teto de 
gastos e reformas que permitam redução de despesas 
obrigatórias.

Cabe ao presidente Jair Bolsonaro fazer a escolha. 
Se insistir nos sinais populistas que emitiu até agora 
—que levaram a maior parte das empresas a perder a 
confiança na política econômica— poderá levar o país 
ao desastre.

Editorial

Risco crescente

SABATINAS
O curso de Jornalismo realiza pela se-

gunda vez uma Sabatina com candidatos. 
Em 2018, 11 postulantes de Sinop ao cargo de 
deputado federal foram questionados. En-
tre eles, Juarez Costa (PMDB), que neste ano 
concorre a prefeito em busca de seu terceiro 
mandato. Além de Yanai, Arruda, do ausen-
te Dorner e de Sérgio, ainda serão sabatina-
dos pelos alunos do curso: Marcelo Stachin 
(PRTB), amanhã (30); e Juarez, na terça (3). 
Dois candidatos ao Senado, representan-
tes de Sinop, também participam: Feliciano 
Azuaga (Novo), na quarta (4), e Nilson Leitão 
(PSDB), na sexta (6).

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!

DORNER AUSENTE
O candidato à Prefeitura de Sinop, Ro-

berto Dorner (Republicanos), se ausentou na 
noite de ontem (28) da Sabatina Com os Can-
didatos realizado pelo curso de Jornalismo 
na Unifasipe. Na segunda (26), Jorge Yanai 
respondeu a todos os questionamentos, as-
sim como fez o Prof. Roberto Arruda (PT), na 
terça (27). De acordo com os organizadores 
do evento, somente o candidato pode parti-
cipar, não havendo a permissão de o vice – 
no caso Dalton Martini – ser o representante. 
Hoje (29) é a vez do Delegado Dr. Sérgio ser 
sabatinado pelos estudantes.

Crédito: Divulgação
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Não se mostra implausível que a difi-
culdade do Tesouro em vender seus 
títulos no mercado se agrave“

“
Nos últimos meses, quem ainda 

não ouvir dizer “que à pandemia aca-
bou, porque começou o período elei-
toral?”. Nas andanças que à minha 
profissão impõe, “vira e mexe”, esse 
comentário é levantado nas rodas de 
atendimento. Quando isso acontece, 
deixo um pouco de lado os afazeres da 
atividade, e aumento os botões da es-
cuta, em potência máxima, para ouvir 
o que vem daquela opinião.

Incansavelmente, às pessoas têm 
dito “que o isolamento foi relativizado, 
porque já não era mais interessante 
para os políticos, porque senão, como 
eles convenceriam às pessoas, logo 
mais, saírem de casa, para se aglome-
rarem nas filas para depositar o seu 
voto na urna, no dia 15 de novembro”? 
Faz sentido né?

Sendo verdade ou não, não dá para 
menosprezar em nenhum ponto à 
pandemia, que já matou milhares de 
pessoas, mundialmente. É evidente 
que à pandemia ainda não acabou! Às 
vezes penso, que à população apenas 
“perdeu o medo”, ou melhor, cansou 
de ter medo de tal vírus, e de uma cer-
ta maneira, resolveu enfrentá-lo, dei-
xando de potencializá-lo.

O vírus está de fato perdendo força, 
ou apenas deixamos de ultra valorizá-
-lo? Ou apenas foi retirado o foco? Pan-
demia versus eleições, e que vençam 
às eleições. Não estou entendendo! É 
um texto de interrogações? A verdade, 
é que para escrever não pode temer 
às opiniões divergentes, vez à exis-
tência das variadas interpretações de 
quem lê.

As críticas são bênçãos para a evo-
lução, desde que não sejam grossei-
ras, estúpidas e pessoais. Se assim não 
predominar, ela é berço para o aperfei-
çoamento das ideias, pensamentos e 
inspirações, igualmente, um traquejar, 
para nova percepção.

O objetivo desta autora com os seus 
textos prosaicos, é contribuir com à in-
formação, levar esclarecimentos, e sem 
pretensões, estimular à reflexão, vez 
que nem todos os textos da sua pro-
dução, têm visão jurídica. Até por isso, 
juízos de valor, pré-julgamentos ou jul-
gamentos, são recolhidos. Faz das suas 
ideias uma luta!

Em tempos de eleições, entre os 
candidatos concorrentes ao pleito, exis-
tem muitos desencontros de informa-
ções, boatos, mentiras, fake news, bri-
ga nos palcos de campanha, e tapinhas 
amistosas nas costas, nos bastidores.

A infodemia é tida como um ex-
cesso de informação, sendo algumas 
precisas, outras não, o que torna difícil 
saber, se as fontes são seguras e confi-
áveis, o que dever ser evitado em tem-
pos de pandemia, principalmente, por 
se tratar de ano eleitoral, vez que dis-
semina inverdades e desinformações, 
à disputa, o que provoca ameaça, ao 
Estado Democrático de Direito.

De maneira, que às pessoas devem 
se atentar, se não souber a origem, não 
consuma ou propague à informação, 
pois, ela pode ser falsa, o que coloca 
em risco, à saúde física, e mental de 
toda à população.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA

Infodemia e eleições 2020

Comigo em qualquer lugar
positivo real com ri-
queza de detalhes e 
funções. Alguns dias 
depois ele falou que 
“abandonou”, pois, 
segundo ele, usar 
esse tipo de calcu-
ladora é muito “cha-
to”. Me perguntou, 
inclusive, como al-
guém consegue usar 
isso no dia a dia.

Para usar calcu-
ladoras específicas 
você precisa ter ne-

cessidade ou realmente gostar. Se fazer 
uso não for realmente necessário e você 
não tiver algum tipo de paixão pelo dispo-
sitivo, seguramente não vai gostar de usar, 
e o mais sensato a se fazer é seguir utili-
zando o modelo “comum”, que, em linhas 
gerais, são simples de usar e atendem per-
feitamente a maior parte das necessidades 
do dia a dia de uma pessoa “comum”.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 
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Além das calculadoras específicas para a área financeira existe 
dispositivos voltados à outros segmentos do mercado, como a en-
genharia. A HP é pioneira nesses tipo de equipamento e continuam 
sendo referência no mercado, mesmo com tanto tempo de “estra-
da”
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FINAL 
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Usar calculadora. 
Essa é uma rotina 
na vida moderna e 
que, inclusive, atra-
palha muita gente 
de “pensar”. Para a 
maioria das pesso-
as a calculadora se 
resume às suas fun-
ções mais básicas, 
nos modelos que 
todos conhecem. 
Mas existem, claro, 
modelos específicos 
para necessidades 
específicas. E eu utilizo uma dessas.

Tudo começou mais por curiosidade 
que por necessidade. Desde meus primei-
ros contatos com a famosíssima HP 12C eu 
me interessei pela forma que as operações 
são feitas, utilizando um sistema chamado 
Notação Polonesa Reversa. Sim, é isso mes-
mo que você entendeu: mesmo as opera-
ções básicas são feitas de forma diferente 
na HP 12C.

Com o passar do tempo o que era ape-
nas um interesse se tornou uma necessi-
dade e, por conta das minhas atividades 
como gestor, auditor e consultor a HP pas-
sou a fazer parte, de fato, do meu dia a dia.

Recentemente um amigo meu viu uti-
lizando tal calculadora e se interessou. 
Passei os conceitos básicos e indiquei um 
aplicativo para celular que simula o dis-

GISELE NASCIMENTO

Uma empresa de eventos ficou destruída no centro de Tangará 
da Serra. Ninguém ficou ferido. Foram cerca de 4 horas para acabar 
completamente com as chamas e 13 militares trabalharam. Uma perí-
cia foi realizada ontem no local em busca de descobrir as reais causas 
do incêndio.
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Rêgo Barros reclama das intrigas palacianas 

A correção será paga de uma só vez

Foto: Anderson riedel/Pr

Foto: secom mt
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Governo de Mato Grosso investe 
R$ 9,5 bi em 12 eixos atuantes
DA REPORTAGEM

O programa vai exe-
cutar investimentos na 
ordem de R$ 9,5 bilhões 
(2019-2022). Mauro Men-
des apresentou os detalhes 
do programa no Centro de 
Eventos do Pantanal. 

O Mais MT é dividido 
em 12 eixos estruturantes: 
Segurança; Saúde; Educa-
ção; Social e Habitação; De-
senvolvimento Econômico, 
Emprego e Renda; Infraes-
trutura; Turismo; Cultura, 
Esporte e Lazer; Simplifica 
MT; Eficiência Pública; Meio 
Ambiente; Agricultura Fa-
miliar e Regularização Fun-
diária.

Cada um dos eixos, 
conforme o governador, traz 
uma série de investimentos 
que beneficiam diretamen-
te o cidadão mato-grossen-
se em todas as regiões do 
Estado e em todas as áreas, 
desde escolas, hospitais, as-
falto novo, pontes, aquisição 
de armamentos e equipa-
mentos, qualificação pro-
fissional, assistência social, 
geração de empregos, me-
lhoria da Educação Pública, 
etc.

De acordo com Mauro 
Mendes, este anúncio só foi 
possível em razão das me-
didas tomadas pela atual 
gestão que consertaram o 
Governo, que estava que-
brando no final de 2018. 
Entre elas, se destacam a 

reforma administrativa, o 
corte de gastos públicos, a 
revisão dos incentivos fis-
cais, o novo Fethab, o com-
bate à sonegação e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) Estadual.

“Com isso, o Estado 
voltou a fechar as contas no 
azul, já em 2019, o que não 
ocorria desde 2008. Agora 
estamos com os salários dos 
servidores em dia e pagos 
dentro do mês trabalhado, 
fornecedores em dia, 80% 
das obras paralisadas foram 
retomadas e muitas outras 
iniciadas. 

Também regulariza-
mos os repasses para as 
prefeituras e poderes, me-
lhoramos o ambiente de 
negócios e fizemos a Saúde 
funcionar”, ressaltou o go-
vernador.

Na Educação estão 
previstos R$ 936,4 milhões 
em investimentos para a 
Educação, contemplando a 
construção de novas esco-
las, de quadras poliesporti-
vas, assim como reformas, 
manutenção e climatização, 
bem como investimentos 
para melhorias no sistema 
pedagógico.

Já na Saúde será in-
vestido R$ 1,18 bilhão em 
oito grandes ações, com a 
construção de três novos 
hospitais regionais, moder-
nização dos hospitais esta-
duais e unidades de saúde 
existentes e retomada das 

DA REPORTAGEM

Com 21 votos favoráveis 
e três ausências, os deputa-
dos estaduais de Mato Grosso 
aprovaram em segunda vota-
ção, a Proposta de Emenda à 
Constituição 17/2020, que al-
tera o parágrafo 2º do artigo 
51 da Constituição de Mato 
Grosso, garantindo a reelei-
ção, por mais dois anos, para 
a presidência do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MT) 
e para procurador-geral de 
Contas do Ministério Públi-
co de Contas. A PEC aprova-
da, de autoria das lideranças 
partidárias, tem como justi-
ficativa de que a reeleição é 
permitida no Brasil em vários 
órgãos e entidades. Origi-
nalmente, a PEC permitia a 
reeleição somente de procu-
radores de Contas de carreira 
própria, dirigidos pelo procu-
rador-geral de Contas.

A proposta altera o ar-
tigo 51 da Constituição Es-
tadual, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “o 

Ministério Público de que tra-
ta o caput deste artigo será 
integrado por 04 (quatro) 
procuradores de Contas de 
carreira própria, dirigido pelo 
procurador-geral de Contas, 
escolhido pelo chefe do Po-
der Executivo estadual, por 
meio de lista tríplice, para 
mandato de dois anos, per-
mitida uma recondução”.

Os deputados Wilson 
Santos (PSDB), Allan Kardec 
(PDT) e professor Henrique 
Lopes (PT) fizeram, durante 
discussão da matéria, defesa 
pela aprovação da PEC. “Vol-
to à tribuna para defender a 
reeleição. Não é justo quan-
do a população quer a per-
manência de um gestor, que 
acabemos com o instituto da 
reeleição, medida que acon-
tece nas sociedades mais 
bem organizadas, mais bem 
avançadas do mundo, como 
a França, Itália, Suécia, Suí-
ça e Noruega, por exemplo. 
Quem decide é a população, 
é o povo”, afirmou o deputa-
do Wilson Santos.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso vai pagar aos servi-
dores estaduais (ativos e ina-
tivos) a correção monetária 
sobre os salários que foram 
pagos de forma escalonada.

O anúncio foi feito pelo 
governador Mauro Mendes 
na terça-feira (27), após reu-
nião com os secretários Ro-
gério Gallo (Fazenda) e Basí-
lio Bezerra (Planejamento e 
Gestão).

A correção será paga 
de uma só vez a todos os 
servidores que têm o direito 
na folha de novembro, junto 
com a folha de pagamento.

“Infelizmente o Estado 
de Mato Grosso, nos últimos 
anos, atrasou salários e em 

DA REPORTAGEM
PODER 360

O general Otávio Rêgo 
Barros, ex-porta-voz da Pre-
sidência da República, es-
creveu artigo no qual, sem 
citar diretamente o presi-
dente Jair Bolsonaro, critica 
o abandono de promessas 
eleitorais frente a “dificul-
dades políticas” ou mesmo 
“mesquinhos interesses”. No 
texto, publicado na terça-
-feira (27) pelo jornal Correio 
Braziliense, Rêgo Barros diz 
que “infelizmente, o poder 
inebria, corrompe e destrói”.

“É doloroso perceber 
que os projetos apresenta-
dos nas campanhas eleito-
rais, com vistas a convencer-
-nos a depositar nosso voto 
nas urnas eletrônicas, são 
meras peças publicitárias, 
talhadas para aquele mo-
mento. Valem tanto quanto 
uma nota de sete reais”, diz.

O ex-porta-voz fala so-
bre desrespeito e abandono 
de assessores devido a “intri-
gas palacianas”. “O restante, 
por sobrevivência, assume 
uma confortável mudez. São 
esses, seguidores subser-

alguns meses pagou de for-
ma parcelada. E a legislação 
estadual diz claramente que 
quando o Estado paga além 
do dia 10, o servidor tem di-
reito à correção monetária. 
Graças ao nosso trabalho e 
dos nossos servidores, con-
seguimos consertar o Esta-
do e isso nos permitiu pagar 
este direito”, afirmou o go-
vernador.Os valores são cor-
respondentes a pagamentos 
atrasados e/ou escalonados 
no período de agosto de 2017 
a outubro de 2019, incluindo 
o 13° do período.

A correção será feita 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC).

De acordo com o se-
cretário da Seplag, Basílio 
Bezerra, o Governo tem envi-

vientes que não praticam, 
por interesses pessoais, a 
discordância leal”, escreve.

Ele critica o que cha-
ma de “ovação” por parte de 
“gente crédula e de muitos 
aduladores”. Para ele, isso é 
capaz de comprometer “o 
senso de realidade” de au-
toridades. “Os líderes atuais, 
após alcançarem suas vitó-
rias nos coliseus eleitorais, 
são tragados pelos comen-
tários babosos dos que o 
cercam ou pelas demons-
trações alucinadas de segui-
dores de ocasião”, afirma.

Mais ao fim do texto, 
Rêgo Barros faz um alerta 
para eventuais “atos indeco-
rosos”.

“As demais instituições 
dessa república —parte da 
tríade do poder— precisa-
rão, então, blindar-se con-
tra os atos indecorosos, de-
salinhados dos interesses 
da sociedade, que advirão 
como decisões do “impera-
dor imortal”. 

A imprensa, sempre 
ela, deverá fortalecer-se na 
ética para o cumprimento 
de seu papel de informar”, 
concluiu.

Ação vai beneficiar todas as regiões de MT 

Presidente e procurador-geral terão mais 2 anos 

MAIS MT. O MAIS MT está sendo considerado o maior programa de investimentos da história do estado

PRORROGAÇÃO

Assembleia Legislativa aprova PL 
que dá reeleição para TCE e MPC

FOLHA DE PAGAMENTO

Governador anuncia aos servidores a 
correção sobre salários escalonados

EX-PORTA-VOZ

General critica 
Bolsonaro por a
bandono de promessasFoto: FABlicio rodriGUes / Almt 

Foto: mAike toskAno / secom mt

dado todos os esforços para 
corrigir distorções ocorridas 
no passado relativas aos ser-
vidores públicos. “Esse paga-

mento é justo e representa 
a valorização e respeito aos 
servidores públicos estadu-
ais”, ressaltou.

obras dos hospitais Julio 
Muller e Central.

A Segurança também 
está contemplada com in-

vestimento total previsto 
de R$ 766 milhões. Serão 
construídos 4 mil vagas no 
sistema prisional, haverá 

aquisição de equipamentos 
de tecnologia, armamentos, 
veículos, aeronaves e a ex-
pansão dos projetos Águia 

e Tolerância Zeroi88, bem 
como reforma e moderniza-
ção das unidades de segu-
rança.
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Menos de 2% das propriedades 
rurais estão regularizadas
DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, me-
nos de 2% dos imóveis ru-
rais estão regularizados no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), instrumento utilizado 
para regularização de áreas 
degradadas. Entre os 97 mil 
inscritos, apenas 1.783 foram 
validados. No estado, há 150 
mil imóveis rurais.

O promotor de Justiça 
em Mato Grosso do Sul, Lu-
ciano Furtado Loubet, lem-
brou que, de acordo com o 
Código Florestal, os imóveis 
que não se regularizarem 
até 31 de dezembro deste 
ano vão perder o direito ao 
Programa de Regularização 
Ambiental e a todos os seus 
benefícios. Entre eles, a pos-
sibilidade de recomposição 
da reserva legal em 20 anos 
e a compensação por outra 
área extra-propriedade.

Luciano, ao lado da pro-
motora de Justiça que atua 
na defesa do meio ambien-
te natural em Mato Grosso, 
Ana Luíza Ávila Peterlini de 
Souza, ministrou na última 
quinta-feira (22), no Webi-
nário de Direito Ambiental, 
promovido pelo Ministério 
Público do Estado de Mato 
Grosso, por meio da Procu-
radoria de Justiça Especia-
lizada em Defesa Ambien-
tal e da Ordem Urbanística 

e do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional 
(Ceaf), em parceria com a 
Escola Superior do Ministé-
rio Público de Mato Grosso 
do Sul.

Durante o Webinário, 
também foram discutidos 
outros pontos polêmicos 
do Código Florestal relacio-
nados ao fracionamento 
e desmembramento dos 
imóveis rurais, ao cômputo 
da Área de Preservação Per-
manente (APP) na reserva 
legal, área rural consolidada 
e flexibilização da compen-
sação ambiental.

Foram abordados tam-
bém questões relacionadas 
às áreas úmidas, com ênfa-
se no pantanal. A promoto-
ra de Justiça Ana Luíza Ávila 
Peterlini de Souza ressaltou 
que em Mato Grosso existe 
uma lei estadual que pro-
tege o pantanal, mas as de-
mais áreas úmidas carecem 
de proteção. Ela chamou 
a atenção dos promotores 
de Justiça para que fiquem 
atentos a esta questão, pois 
existem áreas que estão 
sendo drenadas pelo setor 
agrícola.

A promotora de Justiça 
adiantou que o Ministério 
Público está concluindo a 
investigação sobre os incên-
dios florestais ocorridos no 
pantanal e que os respon-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Lançado em fevereiro 
e interrompido pela pande-
mia de covid-19, o Programa 
Brasil Mais, que pretende au-
mentar a produtividade das 
empresas, foi retomado em 
outubro, informou a Secreta-
ria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia. O 
programa pretende atender 
120 mil companhias até 2022.

O Brasil Mais oferece 
consultoria, apoio técnico e 
capacitação em dois eixos: 
melhoria de gestão e ado-
ção de tecnologias digitais. O 
primeiro eixo está disponível 
para micro e pequenas em-
presas. O segundo está dispo-
nível para indústrias.

Os cursos são oferecidos 
em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) e a 
Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI). 
O cadastro no programa pode 
ser feito no site www.gov.br/
brasilmais. Ao inscrever-se, 
a empresa escolhe em qual 
dos eixos quer se inscrever, 
responde a um questionário 
de autodiagnóstico e é enca-
minhada para o atendimento, 
com assistência do Sebrae ou 
do Senai.

Na plataforma, gerida 
pela ABDI, as empresas in-
teressadas terão acesso a 
serviços e atendimentos as-
sistidos, ferramentas de au-
todiagnóstico e conteúdos 
exclusivos que ajudam na 
melhoria da gestão e da pro-
dutividade do negócio. To-
das as ações serão oferecidas 

DA REPORTAGEM

O plantio de soja na 
safra 20/21 em Querência, 
atingiu em torno de 70% das 
áreas previstas com a oleagi-
nosa. Nesse ano, os produto-
res do município vão plantar 
mais de 380 mil hectares. Até 
segunda (26), 266 mil hecta-
res já tinham sido semeados.

As informações são do 
presidente do Sindicato Rural 
de Querência, Gilmar Reinol-
do Wentz, que informou que 
na última semana, as chuvas 
foram boas e possibilitaram a 
aceleração nos trabalhos de 
semeadura da oleaginosa.

Wentz disse que se o 
clima permitir, ainda em ou-
tubro, todas as áreas serão 
semeadas com soja.

Ele considera a janela 
ideal para a cultura da soja, 

DA REPORTAGEM

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) atingiu 
R$ 105 bilhões concedidos 
como apoio emergencial 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, em 
março deste ano. O recurso 
foi destinado a 258 mil em-
presas brasileiras que res-
pondem pela geração de 8,5 
milhões de empregos. Em 
entrevista à Voz do Brasil, o 
presidente do BNDES, Gus-
tavo Montezano, revelou que 
a prioridade foram micro, 
pequenas e médias empresas 
(MPMEs), que constituem 
96% do total de empresas 
atendidas.

“São números muito 
substanciais. Estamos bem 
satisfeitos com o resultado 
desse trabalho, com uma 
inovação do banco em um 
momento difícil para nós, 
brasileiros. Mas a boa notí-
cia é que esse recurso, que 
começou como recurso para 
atravessar a crise, no presen-
te momento, os dados que a 

gente enxerga e olha para os 
próximos meses, se tornou 
um recurso para a retoma-
da”. De acordo com Mon-
tezano, o dinheiro que era 
dirigido para pagar o salário 
atrasado, o fornecedor que ia 
ficar vencido, “já está virando 
dinheiro para capital de giro 
para chegar nesse Natal que 
se aproxima”.

Também com o propó-
sito de reduzir os efeitos do 
novo coronavírus, mais R$ 
20 bilhões foram repassados 
do Fundo PIS-PASEP, admi-
nistrado pelo BNDES, para o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), para 
que os trabalhadores pu-
dessem fazer saques emer-
genciais, direcionando parte 
desses recursos para o con-
sumo, o que movimentou 
a economia e os pequenos 
negócios, em especial. Com 
isso, as medidas emergen-
ciais do BNDES na pande-
mia somam R$ 125 bilhões. 
Montezano explicou que o 
BNDES tinha uma dívida de 
R$ 20 bilhões com o Fundo 
Garantidor do FGTS.

Foto: Divulgação

Somente 1,8 mil de 97 mil inscritos foram validados

Brasil Mais oferecerá consultoria e apoio a 120 mil companhias

Expectativa de plantio é de 380 mil hectares

Montezano fala sobre contribuições sociais durante a pandemia

CADASTRO AMBIENTAL RURAL. No estado, há 150 mil imóveis rurais

AO EMPREENDEDOR

Retomado programa para ampliar 
produtividade das empresas

QUERÊNCIA

Plantio de soja atinge 70%

NA PANDEMIA

Apoio emergencial do 
BNDES a empresas
alcança R$ 105 bi

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

principalmente prevendo a 
janela ideal de semeadura do 

milho safrinha após a colhei-
ta da soja.

de forma gratuita. O Sebrae 
oferecerá orientação técnica 
para inovação em temas ge-
renciais prioritários para cada 
empresa, com o emprego de 
1 mil agentes locais de inova-

ção. O Senai ofertará serviços 
de melhoria da produtividade 
industrial, com a aplicação 
de conceitos de manufatura 
enxuta e de digitalização da 
produção.

sáveis deverão ser punidos 
exemplarmente. Além dis-
so, segundo ela, ações efe-
tivas de prevenção também 
deverão ser implementadas 

pelo poder público.
O promotor de Justiça 

de Mato Grosso do Sul, Lu-
ciano Furtado Loubet, fa-
lou sobre a necessidade de 

uma regulamentação fede-
ral em relação ao pantanal. 
Também enfatizou a impor-
tâncias das universidades e 
organizações não-governa-

mentais realizarem estudos 
para identificar as causas 
dos incêndios, que vão além 
de fatores climáticos e de 
vegetação.



 

CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, Lo-
calizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro Chá-
caras Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do fun-
cionário DARCI RODRIGUES DOS SANTOS, CTPS 15153 
SÉRIE 00009/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” 
do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 29 de Outubro de 2020. 

29,30,31/10/2020

JBS S/A – DIVISÃO COUROS, CNPJ 02.916.265/0189-64  
torna público está requerendo à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT  a LICENÇA PRÉVIA e LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO para obra de instalação de adutora 
para captação de água bruta e emissário de efluentes de 
acordo com o Processo n° 431819/2018 e Portaria n° 537 
de 28 de junho de 2019, referente a outorga de direito de 
uso dos Recursos hídricos para captações e diluição de 
efluentes no rio Matrinchã, localizada Rodovia MT320 , KM 
25 município de COLIDER –MT.

Espólio Elizabete Zavam de Abreu, por meio do repre-
sentante legal Eduardo Luiz de Abreu, inscrito no CPF 
909.722.791-72, torna público que requereu junta à SEMA-
-MT, Plano de Exploração Florestal-PEF e Autorização de 
Desmatamento-AD de uma área de 24,5099 ha da proprie-
dade denominada Sítio Ouro Verde – Lote nº 70, número 
de registro no SIMCAR MT187703/2020, no município de 
Vera-MT.

DJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI , 
inscrita sob CNPJ nº 34.938.358/0001-81, localizada Av. 
dos Pioneiros, s/nº, Setor Industrial, no município de Mar-
celândia / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, 
A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NO PROCESSO Nº 
527083/2018 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) , para a 
atividade de serraria com desdobro de madeiras. Não EIA/
RIMA.

DJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI , 
inscrita sob CNPJ nº 34.938.358/0001-81, localizada Av. 
dos Pioneiros, s/nº, Setor Industrial, no município de Mar-
celândia / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, 
A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA (LP) , LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) E DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) , 
para a atividade de serraria com desdobro de madeiras e 
beneficiamento de madeiras. Não EIA/RIMA.

FORTEVALE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI , inscrita 
sob CNPJ nº 39.314.882/0001-03, localizada Estrada Darol, 
s/nº, Zona Rural, no município de Brasnorte / MT, torna pú-
blico que requer junto a SEMA/MT, LICENÇA PRÉVIA (LP) 
, LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO (LO) , para a atividade de serraria com desdobro de 
madeiras, beneficiamento de madeiras e picador de madei-
ras. Não EIA/RIMA.

SERRARIA E DEPÓSITO DE MADEIRAS NAVARRO LTDA 
EPP, inscrita sob CNPJ nº 04.801.570/0002-12, localizada 
Rua Colonizador Enio Pipino, nº 4076, Bairro de Chácaras 
Sinop, no município de Sinop / MT, torna público que requer 
junto a SEMA/MT, A AMPLIAÇÃ DA LICENÇA PRÉVIA (LP), 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO (LO) , para a atividade de serraria com desdobro de 
madeiras. Não EIA/RIMA.

RONDANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
LTDA , inscrita sob CNPJ nº 07.920.806/0001-47, localizada 
Estrada Rosália, s/nº, Zona Rural, no município de Sinop / 
MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) , para a atividade 
de serraria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

AGRICOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS 
LTDA, inscrito no CNPJ 18.589.401/0003-56, torna público 
que requer junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA/MT, o licenciamento ambiental, Licença Prévia- LP, 
Licença de Instalação-LI e Licença de Operação-LO, re-
ferente a atividade de Comércio Atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Locali-
zado na Av. Angelica, nº329, Quadra 27, Lote 09 – Parque 
Alto Taquari, Município de Alto Taquari-MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.  ZÊNITE Engenharia - Avenida Industrial 
220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-7109/98409-9243

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE TRANSFERENCIA DE DATA 

PREGÃO PRESENCIAL  – SRP Nº 64/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria Municipal n° 545 de 
10 de junho de 2020, faz saber que a licitação modalidade Pregão Presencial 
– SRP nº 064/2020, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILI-
TADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE PRESÉPIO E DI-
VERSAS DECORAÇÕES NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA 
NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Fica alterada data do 
certame em epígrafe de acordo com o interesse da administração pública, 
com nova data para 03 de Novembro de 2020 ás 08:30 da manhã.

Peixoto de Azevedo, 28 de outubro de 2020.
Natália Fernandes da Silva

Presidente CPL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER a notificada GLEBA B, ora apontada como an-
tiga CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia o pro-
cedimento administrativo, protocolado sob o nº 16568, em que se requer a 
retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, com área total de 
1.865,1892 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 384, 
Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agropecuária 
Tijuco Preto Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade dos 
já referido notificados. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do 
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Car-
tório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, 
Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 
17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades 
rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova 
Ubiratã - MT, em 09 de outubro de 2020.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 

VENDAS
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Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 28 de outubro de 2020.
Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020
A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 18 de novembro de 2020, as 
08h00min horas (Horário de Mato Grosso), realizar-se-á abertura da 
Tomada de Preço nº 009/2020, a qual tem por objeto a “Contratação de 
empresa especializada para execução das obras de implantação de 
iluminação pública no canteiro central da Avenida dos Pioneiros no 
município de Marcelândia/MT”. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados de 2ª a 6ª 
feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações).

Marcelândia/MT, 28 de outubro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICO sob o 
Nº 034/2020; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais /insumos para uso em 
pacientes nas ESF´s e Hospital Municipal Maria Zélia do Município de 
Marcelândia - MT.ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 16/11/2020 às 
09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site 
www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e 
no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 035/2020
O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, em virtude 
da necessidade de alteração na planilha orçamentária e por conveniência 
administrativa. Nova Mutum – MT, 28 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇO N° 029/2020
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 6 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação de empresa para 
realização de serviços de reforma do psf colina. Da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 838040, RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 00.541.815/0001-88 no valor de R$ 
77.734,37. Não houve manifestação para interposição de recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

AVISO DE CANCELAMENTO

Nova Mutum - MT, 28 de Outubro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2020
Objeto:   Registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de fabricação e instalação de toldos, cortinas, cobertura com 
telha isotérmica e aquisição de tenda piramidal- Tipo:  menor preço por 
ITEM - Data de abertura: 11 de novembro de 2020. Horário: 09h00min – 
l o c a l :   E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 27 de outubro de 2020.



Palmeiras renova com atletas da 
base e trabalha por novas apostas
DA REPORTAGEM

Com mais atenção para 
as categorias de base em 
2020, o Palmeiras já plane-
ja as próximas temporadas 
com a possibilidade de ter 
maior presença de atletas 
formados pelo clube no elen-
co profissional. Para que isso 
seja possível, o clube passou 
por um grande processo de 
renovação nos elencos sub-
17 e sub-20. Nas últimas se-
manas, o Verdão registrou o 
primeiro contrato profissio-
nal de 15 atletas. Outros qua-
tro jogadores, que já tinham 
vínculo, renovaram. As reno-
vações da base do Palmeiras:

Sub-17: Abimael, Carlos 
Matheus, Clebson, Ian Cus-
tódio, João Pedro, Kaique, 
Michel, Natan, Pedro Lima, 
Robert Miller, Ruan Santos, 
Ruan Ribeiro, Thiago e Yago 
Santos;

Sub-20: Adriano Reis, 
Bruno Menezes, Mateus Oli-
veira, Renan e Robson Ma-
theus.

“A gente tem as estra-
tégias de gestão, principal-
mente eu e Cícero (Souza, 
gerente de futebol), que 

identificamos rápido e da-
mos segurança em tempo de 
contrato. Geralmente quan-
do eles chegam aos 18 anos, 
ainda possuem dois anos de 
contrato e aí quando vamos 
renovar temos esse tempo ao 
nosso favor. Mas os meninos 
também reconhecem o que 
o clube faz por eles. Temos 
coerência, uma política de 
salário. Fica tranquilo quan-
do se tem isso”, afirmou João 
Paulo Sampaio, coordenador 
da base palmeirense. Por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, o calendário da 
base no futebol brasileiro foi 
retomado em setembro. No 
sub-20, o Palmeiras está na 
quarta posição do Brasilei-
rão, com 15 pontos após oito 
rodadas. Na Copa do Brasil 
da categoria, o Verdão joga 
contra o Londrina na próxi-
ma quinta-feira valendo vaga 
nas quartas de final. A equi-
pe sub-17 está na liderança 
do Grupo A do Brasileirão, 
com 13 pontos em cinco jo-
gos. Atualmente, o Palmeiras 
promove uma reformulação 
em seus elencos da base, 
com espaço para reforços 
de outros países, e também 

DA REPORTAGEM

Após 11 jogos à frente 
do Red Bull Bragantino, o 
técnico Mauricio Barbieri irá 
reencontrar o Palmeiras, ad-
versário de sua estreia pelo 
Massa Bruta. Se naquela 
época o treinador chegava 
a um time em crise e com 
o vestiário abalado, agora, 
Barbieri afirma que a situa-
ção é outra.

Barbieri chegou ao 
Bragantino em sequência 
em que enfrentou Palmei-
ras, São Paulo e Atlético-MG 
em uma semana. A sequên-
cia difícil, somada a proble-
mas de lesões e também 
de desempenho nos jogos 
seguintes, fez com que o 
Massa Bruta caísse à vice-
-lanterna do Brasileirão.

Nas últimas três roda-
das, no entanto, o Bragan-
tino demonstra evolução. O 
empate fora de casa contra 
o Flamengo deu confiança 
para a equipe que vem de 
duas vitórias seguidas: Sport 
e Goiás. Os bons resultados 
tiraram o Massa Bruta da 
zona de rebaixamento do 

torneio.
“Para a estreia, tive um 

período curto de treinamen-
to. A gente vinha de uma 
mudança de estrutura de 
jogo. Dentro do meu enten-
dimento do que era possível 
fazer naquele curto perío-
do, avalio que a gente vem 
de uma crescente. Tivemos 

DA REPORTAGEM

Depois de preservar 
jogadores na vitória sobre o 
Athletico pelo Brasileirão, o 
Grêmio terá o retorno dos 
seus titulares para o jogo 
desta quinta-feira (29), às 
20h30, na Arena, contra o 
Juventude, pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil.

No fim de semana, 
Vanderlei, Geromel, Kanne-
mann, Maicon, Robinho e 
Diego Souza sequer viaja-
ram a Curitiba para o duelo 
contra o Furacão. Nas ima-
gens dos treinos de segun-
da e desta terça, os dois 
zagueiros e o centroavante 
aparecem trabalhando nor-
malmente. Todos estão em 
condições.

Assim, uma provável 
escalação tem: Vanderlei; 
Victor Ferraz, Geromel, Kan-
nemann e Diogo Barbosa; 
Maicon, Lucas Silva, Ferreira 
(Everton), Isaque (Thaciano) 
e Pepê; Diego Souza.

Paulo Miranda está re-

cuperado de lesão muscular 
e já trabalha com bola, mas 
ainda não deve ficar à dis-
posição. Guilherme Guedes 
também está integrado às 
atividades. Luiz Fernando 
e Robinho serão ausências 

DA REPORTAGEM

De olho no jogo de ida 
da 2ª fase da Sul-Americana, 
marcado para esta quinta 
(29), diante do Melgar-PER, o 
técnico do Bahia, Mano Me-
nezes, deixou claro que não 
vai priorizar o torneio con-
tinental em detrimento do 
Campeonato Brasileiro.

Em entrevista no CT 
Evaristo de Macedo, o trei-
nador falou sobre a maneira 
como a equipe deve encarar 
um jogo de mata-mata tão 
importante para o Tricolor. 
“A equipe tem um desem-
penho beirando aos 50% no 
Brasileiro. Os últimos jogos 
apontam para isso. Estamos 
em uma recuperação. Penso 
que a equipe vai continuar 
progredindo, porque é isso 
que se sente no dia a dia e na 
análise dos jogos. Não vamos 
priorizar. É uma oportunida-
de. Vamos jogar um primei-
ro jogo de oitavas de final, 
com a diferença de jogar um 
mata-mata, que são critérios 

e regulamentos diferentes. A 
equipe precisa entender isso 
bem. Ou você passa, ou fica 
pelo caminho”. Mano lem-
brou que o primeiro jogo é 
fora de casa, o que pode fazer 
diferença no comportamen-
to na volta, em casa. “Temos 
um primeiro jogo fora de 
casa. Quando você faz isso, 
tem que ter o entendimento 
trazer para sua casa a capa-
cidade de decidir. Se não for 
possível decidir no primeiro 
jogo, que quase nunca é. Te-
mos que ter essa maturida-
de e é para isso que estamos 
preparando a equipe”, afir-
mou. Sobre a equipe que vai 
entrar em campo em Lima, 
capital peruana, o técnico 
Mano Menezes preferiu não 
se estender. Perguntado se 
iria manter o time do segun-
do tempo que virou o jogo 
contra o Atlético-MG, pela 
Série A, ele afirmou que uma 
partida não pode ser “separa-
da em partes”. A partida está 
marcada para às 20h30, no 
Estádio Nacional de Lima.

Foto: Fabio Menotti

Wesley Carvalho é o técnico do sub-20 do Palmeiras

Mauricio Barbieri é o técnico do RB Bragantino

Geromel e Lucas Silva em treino do Grêmio

Mano Menezes fala sobre duelo com o Melgar-PER

NO FUTURO. Verdão registrou novos contratos de atletas dos elencos sub-17 e sub-20

RB BRAGANTINO

Barbieri reencontra Palmeiras, 
adversário de sua estreia

GRÊMIO

Titulares voltam para oitavas 
de final da Copa do Brasil

BAHIA

Mano Menezes não vai
priorizar competições

Foto: ari Ferreira

Foto: Lucas uebeL

Foto: FeLipe oLiveira
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aposta em um plantel mais 
jovem nas duas categorias. 
Com mais tempo de vínculo 
com os jovens, o clube ago-
ra quer revelar opções para o 
time profissional.

“Não é só uma geração, 
isso que ficamos felizes. É 
um trabalho todo do clube, 
desde o sub-11, aí vem juvenil, 
que encaixa no júnior; o in-
fantil, que encaixa no juvenil. 
São atletas convocados para 
sul-americanos, mundiais, e 
sempre disputando títulos 
importantes. É um proces-
so natural de trabalho como 
um todo. O Palmeiras se es-
truturou para isso, mudou a 
cultura do clube, da tradição 
que não tinha de colocar os 
meninos. Agora é dar conti-
nuidade, porque vão vir ge-
rações ano a ano com atletas 
de potencial para ser ídolo e 
jogar no clube”, afirmou João 
Paulo Sampaio. O elenco 
profissional comandado pelo 
auxiliar Andrey Lopes conta 
hoje com nove jogadores for-
mados na base: Vinicius Sil-
vestre, Renan, Lucas Esteves, 
Danilo, Gabriel Menino, Patri-
ck de Paula, Wesley, Gabriel 
Veron e Gabriel Silva.

algumas oscilações, mas a 
gente sempre veio numa 
crescente”, disse o coman-
dante.

Barbieri afirma que o 
Palmeiras enfrentará outro 
time. Mas também sabe que 
do outro lado do gramado 
terá um adversário que pas-
sa por mudanças. O Verdão 

que derrotou o Bragantino 
de virada tinha como téc-
nico Vanderlei Luxembur-
go. Agora, o time busca um 
novo treinador e, enquanto 
isso, é comandado por An-
drey Lopes. O primeiro jogo 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil será nesta quinta, 
às 18h, no Nabizão.

por toda a competição. Eles 
atuaram em fases anteriores 
por Botafogo e Cruzeiro, res-
pectivamente, na Copa do 
Brasil.

Matheus Henrique se-
gue o protocolo de recupe-

ração da Covid-19. Seu retor-
no aos treinos deve ocorrer 
entre quinta e sexta-feira. 
Alisson se recupera de le-
são no tornozelo esquerdo 
e completa a lista de desfal-
ques.



Criminosos criam site falso
de leilões de veículos em MT
DA REPORTAGEM

Criminosos criaram um 
site falso de leilões de veícu-
los nesta semana para aplicar 
golpes em usuários. O Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso (Detran-MT) 
emitiu um alerta para práti-
cas ilegais. Segundo a autar-
quia, foram recebidas denún-
cias a respeito de um site que 
se diz do Detran-MT e divulga 
leilões de veículos.

O endereço na internet 
(https://leiloesdetranmt.org/
gov/home) é falso e não re-
presenta leilões oficiais do 
estado. A atividade desse 
mesmo site foi denunciada 
há dois meses à Polícia Civil. 
Já essa nova denúncia foi re-
alizada e encaminhada à Ge-
rência de Combate a Crimes 
de Alta Tecnologia da Polícia 
Civil (GECAT), responsável por 
denúncias dessa natureza.

O Leilão do Detran-MT 
é uma das modalidades de 
licitação específica com base 
nos artigos 271 e 328 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro e 
se trata de um procedimento 
realizado por leiloeiros cadas-
trados na Junta Comercial do 
Estado. 

Todo o procedimento 
de leilão é publicado no Di-
ário Oficial do Estado (DOE) 
e no site oficial da autarquia, 

além do acompanhamento 
pela Comissão Especial de 
Leilão do órgão.

O Detran-MT oferece 
um canal de informações ele-
trônico localizado na página 
da autarquia na internet. No 
Site Oficial, o usuário pode 
obter quaisquer informações 
sobre os procedimentos e 
serviços, inclusive informa-
ções sobre leilões oficiais (ht-
tps://www.detran.mt.gov.br/
aptos-a-circular).

COMO PROCEDER
1) Para se assegurar que 

está consultando o site cor-
reto do Detran-MT, verifique 
que o endereço (URL), assim 
como todos os sites governa-
mentais, termina com a ex-
tensão “.GOV.BR”;

2) Não abra arquivos 
anexados (normalmente são 
programas executáveis cria-
dos para causar danos ao 
computador ou celular com 
a finalidade de roubar dados 
pessoais);

3) Não acione links para 
endereços da Internet (mes-
mo que esteja escrito o nome 
do Detran-MT);

4) Se por acaso rece-
beu alguma mensagem 
sobre este site, exclua ime-
diatamente a mensagem e 
denuncie (Ouvidoria Detran-
-MT (65) 3615.4644).

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Uma empresa do setor 
de eventos ficou completa-
mente destruída na última 
terça (27) na Rua 19, na região 
central de Tangará da Serra. 
O Corpo de Bombeiros infor-
mou que ninguém ficou fe-
rido. De acordo com um sar-
gento, foram cerca de 4 horas 
para acabar completamente 
com as chamas e 13 militares 
trabalharam.

“Alguns estavam de fol-
ga e foram acionados para 
ajudar também. A primeira 
equipe entrou com combate 
direto com auxílio do Cami-
nhão Auto Bomba Tanque. 
Depois, iniciamos o resfria-
mento para evitar surgimen-
to de novos focos. O trabalho 
terminou por volta das 19h”, 
destacou a fonte. Ainda não 
há detalhes de como pode 

DA REPORTAGEM

Os enfeites natalinos já 
começaram a ser instalados, 
nas praças, em Campo Novo 
do Parecis. As equipes da Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
estão empenhadas em deixar 
a cidade mais bonita e ilumi-
nada nesse período do ano.

Os enfeites do ano pas-
sado foram bastante elogia-
dos por grande parte da po-
pulação. Esse trabalho deve 
ser mantido para 2020. A Pra-
ça da Bíblia está recebendo 
uma das maiores árvores na-
talinas de Mato Grosso, com 
aproximadamente 30 metros 
de altura. Na Praça da Cul-
tura, as árvores estão sendo 
enfeitadas. Um túnel de luz 
está sendo montado para que 
a população possa tirar fotos 
e se divertir no local. Na Pra-
ça Odenir Ortolan, as árvores 
também estão sendo enfeita-
das, para que durante a noite, 
a população tenha um espaço 
mais bonito para o lazer.

DA REPORTAGEM

Os Correios divulgou os 
novos CEPs de Sorriso que já 
estão valendo desde a última 
quinta (22). Gradativamen-
te, o conhecido “78890-000” 
está sendo substituído por 198 
CEPs, distribuídos em 97 bair-
ros, além de um código dife-
rente para cada localidade. A 
empresa divulgou a lista com-
pleta com endereços e seus 
novos Códigos de Endereça-
mento Postal.

A mudança acontece 
para promover maior qualida-
de na prestação dos serviços 
postais em Sorriso. Os Cor-
reios realizaram um trabalho 
de melhoria da codificação 
postal, que resultou na criação 
de CEPs específicos para cada 
logradouro situado dentro do 
perímetro urbano da cida-
de (avenidas, ruas, travessas, 

etc). Algumas ruas de Sorriso 
possuem, inclusive, mais de 5 
CEPs diferentes.

Segundo a assessoria de 
comunicação dos Correios, a 
integração dos novos códigos 
ocorre de forma gradativa para 
que os sorrisenses possam se 
adaptar as mudanças. O prazo 
final de adaptação ainda é in-
definido.

Até agora, Sorriso tinha 
um CEP geral para todos os 
logradouros, o 78890.000, que 
continuará recebendo enco-
mendas por tempo ainda in-
determinado. Porém, para pos-
tagens já é obrigatório o novo 
CEP. Para saber o CEP da sua 
localidade basta entrar no site 
dos Correios, clicar em “Busca 
CEP” e digitar o nome da sua 
rua que o sistema fornecerá o 
número. Ou se preferir, o usuá-
rio pode se dirigir até a agência 
dos Correios para se informar.

Foto: AssessoriA

Detran-MT faz alerta para site de leilões falso

Incêndio destruiu empresa no Médio Norte

Enfeites são instalados em praça

Mudança acontece para melhorar prestação dos serviços postais

DETRAN ALERTA. Atividade do mesmo site foi denunciada há dois meses à Polícia Civil

TANGARÁ DA SERRA

Bombeiros trabalham por mais
de 4h para acabar com incêndio

C.N.PARECIS

Enfeites natalinos começam a ser 
instalados em avenidas e praças

SORRISO

Correios implanta CEP
individual por rua

Foto: DivulgAção

Foto: PortAl CAmPo Novo

Foto: DivulgAção
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ter iniciado o fogo, quais ma-
teriais foram destruídos e o 
prejuízo do proprietário. Uma 
equipe da Perícia Oficial e 

Identificação Técnica (Poli-
tec) fez a análise do local para 
tentar identificar indícios do 
que pode ter provocado o 

incêndio. A Polícia Civil tam-
bém deverá abrir um proce-
dimento para investigar se 
pode ter sido criminoso.
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Licenciamento de veículos placas
final 4 e 5 vence no sábado
DA REPORTAGEM

Termina no próximo 
dia 31 de outubro o prazo 
para os proprietários de 
veículos com placas final 
4 e 5 efetuarem o paga-
mento do Licenciamento 
Anual. Para licenciar o ve-
ículo o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) exige o pa-
gamento de todos os dé-
bitos como IPVA, Seguro 
DPVAT, a própria taxa de 
Licenciamento, além de 
possíveis multas. Após os 
pagamentos, o proprietá-
rio do veículo deve acessar 
o site do Detran-MT (www.
detran.mt.gov.br) para ter 
acesso a nova versão do li-
cenciamento.

No campo “Consulte 
Seu Veículo”, deve digitar 
os dados do veículo como 
a placa e o Renavam. Em 
seguida, vai abrir uma pá-
gina contendo todas as 
informações do veículo e 
a opção “Clique Aqui para 
Imprimir o CRLV Digital”.

Ao clicar, o modelo 
para impressão A4 irá apa-
recer na tela para impres-
são. O procedimento pode 
ser feito em qualquer lu-
gar em que o cidadão ti-
ver acesso à internet e im-
pressora.

2ª VIA
Com o documento 

impresso em papel A4 não 
será mais necessário pedir 
a segunda via do Licencia-
mento. Caso o proprietário 
do veículo tenha sofrido 
extravio, furto ou roubo 
do documento, basta im-
primir a segunda via em 

qualquer lugar em que 
tenha acesso à internet e 
impressora, sem custos 
adicionais. A impressão 
do novo modelo do do-
cumento é de caráter de-
finitivo, não sendo mais 
emitido o documento em 
papel moeda.O diretor de 
Veículos do Detran-MT, 
Augusto Cordeiro, expli-
ca que os proprietários 
de veículos podem ficar 
tranquilos quanto a nova 
versão do licenciamento. 
“Ele possui o mesmo valor 
jurídico do antigo docu-
mento impresso em papel 
moeda, com autenticida-
de e segurança garantidos 
por meio de QR Code, que 
está ligado à base nacional 
de dados do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran)”, falou.

Além da versão im-
pressa, para maior como-
didade e praticidade, os 
proprietários de veículos 
que já estão licenciados 
também podem obter a 
versão eletrônica do docu-
mento pelo celular.

COMO OBTER
É só baixar o Certifica-

do de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
na versão digital através 
do aplicativo “Carteira Di-
gital de Trânsito”, dispo-
nível gratuitamente na 
Google Play e App Store. 
Depois, deve fazer o cadas-
tro no aplicativo. Na sequ-
ência, o usuário receberá 
um e-mail e deverá clicar 
no link para confirmação.

Após a ativação, deve-
-se fazer login no aplicati-

Veículos placas 4 e 5: licenciamento vence dia 31 

ATENÇÃO AOS PRAZOS. Quem quitar os débitos pode imprimir o documento do veículo em papel A4
Foto: Mayke toscano

vo e clicar em “adicionar 
documento”, que será 
a CNH ou CRLV digitais. 
Após o cadastro para va-
lidar o CRLV digital, deve-
rá informar o número do 
Renavam e o código de 
segurança impresso no 
Certificado de Registro de 
Veículo (CRV).

Depois de confirmar 
a validação, será neces-
sário informar o número 
de telefone celular. Neste 

momento, será disponibi-
lizado o CRLV Digital no 
dispositivo móvel. O CRLV 
Digital pode ser comparti-
lhado com até cinco pes-
soas que utilizem o mes-
mo veículo, desde que já 
tenham instalado o apli-
cativo no celular. Quem 
recebe o CRLV Digital não 
consegue exportar ou 
compartilhar o documen-
to, mas pode apresentá-lo 
às autoridades de trânsito 

durante abordagens.
Para acessar as infor-

mações, o aplicativo exigi-
rá do usuário uma senha 
de quatro dígitos, uma 
chave de acesso que de-
verá ser digitada toda vez 
que o documento digital 
for utilizado. O CRLV Digi-
tal pode ser acessado pelo 
dispositivo móvel mesmo 
sem internet.

CALENDÁRIO

PRORROGADO
Em razão dos reflexos 

financeiros causados pela 
propagação do novo coro-
navírus no Estado, o prazo 
do calendário de venci-
mento do Licenciamento 
Anual do veículo foi pror-
rogado pelo Detran-MT 
acompanhando o novo 
prazo de vencimento do 
IPVA, publicado por meio 
do decreto estadual nº 506 
de 2 de junho de 2020.


