
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SÉRIE D

Sinop faz jogo de vida
ou morte em Roraima

O Sinop viaja a Roraima para disputar sua 10ª partida na Série 
D. Com uma campanha pífi a até o momento – com apenas duas
vitórias e sete derrotas –, a equipe ocupa a lanterna do Grupo A2, 
com 22,2% de aproveitamento dos pontos, e está a 9 pontos do 4º
colocado que fecha o G4 que avança à segunda fase.  Página - 6

RENAN SCHUSTER

Pesquisa realizada na área urbana de Sinop entre os dias 25 e 27 de 
outubro. 650 entrevistados. Registro TRE/MT nº 02968/2020. A 
margem de erro é de 3,83% e o intervalo de confiança é de 95%. 
Cálculo de votos válidos desconsidera os votos brancos, nulos, 
indecisos ou não responderam.  Página -3

ELEIÇÕES 2020

Pesquisa aponta Juarez Costa
com 50% dos votos válidos

Onze mil
motoristas
multados 
por dirigir
de chinelo
De janeiro até outubro, mais 
de 11 mil motoristas e mo-
tociclistas foram multados 
por estarem dirigindo com 
caçado inadequado em Mato 
Grosso, de acordo com o De-
tran. Em todo o estado, foram 
quase 58 mil infrações. Dá 
para ver isso de perto, mas 
ruas, uma série de irregulari-
dades.
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FEBRE AFTOSA

A etapa de novembro de vacinação contra a febre aftosa inicia neste domingo 
(1º). Bovinos e bubalinos de até 24 meses devem ser imunizados e a vacinação 
deve ser comunicada ao Indea.            Página  3

DIVULGAÇÃO

VACINAÇÃO COMEÇA DOMINGO

FLAGRADO EM
EXERCÍCIO
ILEGAL DA
PROFISSÃO 

COMEÇA A
SER DEFINIDA
ÁREA DE PORTO
DA FICO

MENDES VAI 
COMPRAR 
VACINA POR
CONTA PRÓPRIA

AUDIÊNCIA IRÁ
APRESENTAR
O PARQUE
BOTÂNICO
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Profilaxia Pós-exposição (PEP) que está 
disponível no SUS desde 1999

O comportamento de Jair Bolsonaro na pande-
mia desviou-se em tudo do que se exige de um líder. 
Minimizou a ameaça da Covid-19, sabotou o distancia-
mento social, propagandeou falsas curas, manietou o 
Ministério da Saúde e, agora, precipita e politiza um 
debate sobre a obrigatoriedade da vacinação.

Bolsonaro negligencia dever básico em matéria 
de saúde pública, a precaução. Não há ainda vacina 
com níveis de segurança e eficácia conhecidos, infor-
mação imprescindível para desenhar qualquer plano 
de imunização, mas o presidente palpita numa discus-
são que deveria ser fundada na ciência.

O mandatário que já desautorizou três ministros 
da Saúde em plena epidemia não se peja de buscar 
dividendos políticos onde não devia. Criou-se, com isso, 
uma polarização descabida e falaciosa do tema, como 
se estivesse em pauta uma oposição entre liberdade 
pessoal e opressão estatal.

Declarar a obrigatoriedade de imunização não 
está apenas previsto em legislação sancionada pelo 
próprio Bolsonaro. Justifica-se, igualmente, pelo prin-
cípio de que um indivíduo não tem o direito de amea-
çar a vida de outro. Trata-se da fixação de regras para 
promover o bem-estar coletivo.

O bom senso da população já assimilou, por exem-
plo, normas que proíbem o fumo em recintos públicos. 
Ninguém em sã consciência questiona cintos de segu-
rança que tornam acidentes veiculares menos graves 
e acarretam economia de recursos do SUS. Quanto a 
vacinas, não há novidade. Já existem no país as obri-
gatórias para crianças e adolescentes, estando os pais 
sujeitos a sanções em caso de descumprimento.

Faltam até aqui elementos para definir se a futura 
prevenção contra a Covid-19 precisará ser obrigatória 
ou não. Caso um dos imunizantes em teste se mostre 
100% eficaz (uma raridade), todos que o aceitassem es-
tariam protegidos dos trânsfugas que, por desconhe-
cimento ou obtusidade ideológica, se recusassem a 
recebê-lo.

Não parece o caso, porém. Há também indícios 
de que anticorpos contra o coronavírus decaem com 
o tempo, o que talvez demande doses de reforço ou
mesmo campanhas periódicas de vacinação.

Tornar a vacinação obrigatória não corresponde, 
como querem fazer crer seguidores fanáticos do bolso-
narismo, a invadir residências ou deter indivíduos nas 
ruas para aplicar injeções à força.

O Estado dispõe de meios para fazê-la valer, de 
campanhas de esclarecimento para setores específi-
cos a incentivos inteligentes, como condicionar o uso 
de serviços públicos e o retorno às escolas a provas de 
imunização. Trata-se de responsabilidade básica, que 
nenhum governante pode ignorar.

Editorial

Vacina com ciência

DEMOROU DEMAIS
A omissão perante a opinião pública 

custou caro. Com uma gestão bem avalia-
da por todos os institutos de pesquisas, os 
eleitores decidiram, agora no período elei-
toral, dar o troco. Prova disso é que, empa-
tado tecnicamente com dois de seus adver-
sários, Emanuel já poderia, provavelmente, 
ter liquidado a fatura, e carimbado seu pas-
saporte para a reeleição, caso tivesse opta-
do por se explicar logo quando o escândalo 
ganhou as manchetes nacionais. Demorou 
demais. E a falta de satisfação desagradou 
aos cidadãos.

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!

VAI “COLAR”???
Com mais de três anos de atraso, o pre-

feito Emanuel Pinheiro (MDB) finalmente 
veio a público pedir desculpas pelas ima-
gens em que foi flagrado enchendo os bol-
sos do paletó com dinheiro. Os vídeos de 
Emanuel e de outros políticos recebendo 
dinheiro foram divulgados em agosto de 
2017. Na ocasião, Emanuel estava no co-
mando do Palácio Alencastro há pouco 
mais de 8 meses. Desde então, o prefeito 
fez do silêncio sua norma em relação ao 
caso. Segundo ele, por causa do sigilo do 
inquérito.
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Faltam até aqui elementos para definir 
se a futura prevenção contra a Covid-19 
precisará ser obrigatória ou não“ “

O novo coronavírus está em foco atual-
mente, vírus novo que vem contaminan-
do milhares de pessoas e rapidamente 
tornou-se uma pandemia, merece sim to-
tal preocupação e atenção. Porém, mes-
mo hoje, não podemos deixar de levantar 
temas prevalentes em nossa sociedade 
cuja incidência ainda é alta. Voltando a fa-
lar sobre o HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Adquirida) e com o intuito de quebrar os 
milhares de tabus, vamos falar um pouco 
sobre a Profilaxia Pós-exposição (PEP).

Digamos que por algum motivo você 
tenha entrado em contato com o vírus, 
por exemplo: transou sem camisinha 
com algum parceiro e, após os dois faze-
rem o teste, um descobriu que tem o ví-
rus e ainda não estava em tratamento. Ou 
então você é um profissional da saúde e 
acidentou-se com perfurocortante de um 
paciente cujo Teste Rápido (TR) pra HIV 
tenha sido positivo ou desconhecido. E 
agora, o que fazer?

É justamente aí que entra a Profilaxia 
Pós-exposição (PEP) que está disponível 
no SUS desde 1999. A partir da exposição 
ao vírus pode ser lançado mão de me-
dicações por um período de tempo (28 
dias) que quando aderidas diminuem em 
até 90% a chance de infecção.

A PEP é composta por três medica-
mentos (dolutegravir, lamivudinae teno-
fovir), tomadas uma vez ao dia por 28 dias, 
sem interrupção. Para ter acesso à medi-
cação é preciso ter entrado em contato 
com o risco de infecção pelo vírus HIV e 
que este contato tenha ocorrido em até 
72 horas, após este período de tempo a li-
teratura traz que a eficácia da medicação 
reduz muito.

Por esta razão, caso isso aconteça é 
necessário procurar o Serviço de Atendi-
mento Especializado de sua cidade e rela-

tar o ocorrido, será avaliado pelo profissio-
nal como, quando e com quem ocorreu a 
exposição para se ter a certeza se está ou 
não indicada a PEP. Alguns exemplos de 
exposições com risco de infecção:

1-Percutânea – Exemplos: lesões cau-
sadas por agulhas ou outros instrumentos 
perfurantes e/ou cortantes;

2-Membranas mucosas – Exemplos:
exposição sexual desprotegida; respingos 
em olhos, nariz e boca;

3-Cutâneas envolvendo pele não ínte-
gra – Exemplos: presença de dermatites 
ou feridas abertas;

4-Mordeduras com presença de san-
gue – Nesses casos, os riscos devem ser 
avaliados tanto para a pessoa que sofreu a 
lesão quanto para aquela que a provocou.

Confirmado o risco é então realizado 
um TR para HIV na pessoa exposta e, caso 
o TR seja não reagente é prescrita a PEP
pelo médico. Por outro lado, sendo rea-
gente o teste, inicia-se o tratamento para
HIV. Finalizados os 28 dias da medicação
profilática.

(PEP), faz-se um novo TR e a partir de 
então, repete-se com seis meses e com 
12meses.E no caso de já ter passado as 72 
horas após a infecção, como proceder? 
Como já discutimos anteriormente, não há 
indicação da PEP, porém é feito um acom-
panhamento rigoroso deste paciente, com 
TR sucessivos.

Desta forma, a PEP entra na mandala 
de prevenção ao HIV, juntamente com os 
métodos de barreira (camisinhas), PrEP 
(profilaxia pré-exposição), dentre outros. 
Falar em HIV não deve mais ser um tabu. 
É discutindo e interando sobre o assunto 
que nós somos capazes de vencer o pre-
conceito que tanto mata aqueles que vi-
vem com o vírus.

RUI JÚNIOR É MÉDICO RESIDENTE EM 
PEDIATRIA PELA UFMT

Profilaxia Pós-Exposição ao 
HIV: o que é?

Urgente, muito urgente
O telegrama era co-
brado por letra. Isso 
mesmo: o custo era 
expressivo para cada 
caractere adicionado 
e isso fazia com que 
as mensagens fossem 
extremamente enxu-
tas, trazendo apenas o 
indispensável.

Me lembro de 
notícias impactantes 
chegando por telegra-
ma na vida das pesso-
as. Confirmações de 
contratações, notifi-
cação de falecimento, 
informação de alguma 
premiação, enfim, coi-
sas realmente impor-
tantes.

Em outras pala-
vras: o que era, em outros tempos, função do 
telegrama, hoje pode ser resolvido usando 
uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, 
um e-mail ou qualquer outro recurso similar, 
que está ali, ao nosso alcance. Quanta diferen-
ça, não.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opini-
ões, sugestões e críticas são muito importan-
tes, e você pode entrar em contato pelo fone 
(66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@hot-
mail.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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A tecnologia mudou brutalmente nossas formas de comunicação, 
fazendo com que as opções mais eficientes do passado sejam 
muito “lentas” se compararmos às ferramentas que, atualmente, 
utilizamos em nosso dia a dia e o telegrama, sem sombra de dúvi-
das, é um excelente exemplo disso.

CLIC 
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POR  LEANDRO CARECA

Por mais novo que 
você seja, provavel-
mente já ouviu o ter-
mo “telegrama”. Esse 
pequeno pedaço de 
papel foi por muito 
tempo a forma mais 
rápida de se enviar 
mensagens. Seu envio 
era completamente 
diferente de uma carta 
comum. A tecnologia, 
evidentemente, aca-
bou praticamente “en-
terrando” esse meio 
de comunicação.

O telegrama parti-
cipou de forma inten-
sa da vida das pessoas. 
Ninguém enviava uma 
mensagem dessas 
apenas para conversar 
com os amigos e parentes, pois para isso utili-
zava-se a carta. O telegrama era para questões 
realmente urgentes. Quando você recebia um 
desses em mãos poderia não saber se a notí-
cia seria boa ou ruim, mas sabia que era algo 
urgente.

Diferentemente da carta, essa mensagem 
era enviada por meio eletrônico entre as agên-
cias, impressa e entregue na hora. Na esmaga-
dora maioria dos casos um telegrama chegava 
ao destinatário no mesmo dia, a menos, é cla-
ro, que houvessem graves problemas de logís-
tica envolvidos.

Em uma carta você escreve o quanto quer, 
sem qualquer limite ou diferença no envio. 

RUI JÚNIOR

Um bicho-preguiça foi flagrado na noite de quinta-feira (29) atravessan-
do a Avenida André Maggi, no trecho compreendido entre as avenidas da 
Saudade e Figueiras. Os carros pararam para que o animal pudesse fazer a 
travessia com segurança – e muita calma! Não foi informado se o Corpo de 
Bombeiros ou a Secretaria de Meio Ambiente foram acionados para fazer a 
captura da preguiça para devolver a lugar apropriado.
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Proposta está em estudo nas Comissões Permanentes 
da ALMT

Resultados serão apresentados com vistas 
ao registro no país 

Foto: Divulgação
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Sinop: Pesquisa aponta Juarez
Costa com 50% dos votos válidos 
DA REPORTAGEM

Saiu na tarde de on-
tem (30), mais uma pesqui-
sa com a intenção de voto 
dos eleitores de Sinop para 
o pleito de 15 de novembro.

Os números divulga-
dos pelo instituto MT Da-
dos, apontou a liderança 
do candidato Juarez Costa 
(MDB) considerando os ce-
nários de pesquisa estimu-
lada, onde é apresentado 
aos eleitores os nomes á 
disposição, o cenário espon-
tâneo, onde o eleitor relata 
sua preferência que a ele 
seja apresentados nomes e 
o cálculo com os votos váli-
dos, onde são descartados
aqueles que votariam em
branco, nulo.

Quando a pergunta foi 
estimulada o emedebista 
apareceu com 35% das in-
tenções de votos, quatro a 
mais do que na projeção an-
terior. Na segunda posição 
com 25% aparece Roberto 
Dorner (Republicanos), que 
também apresentou uma 
crescente nos votos em re-
lação à pesquisa anterior, 
foram sete pontos percen-
tuais de evolução.

Se os dois primeiros 
apresentam uma evolução 
os outros quatro candidatos 
estão desidratando. O can-
didato do PODEMOS, Jorge 
Yanai caiu de 10% na primei-

ra estimativa para 6% nessa. 
O Delegado Sérgio Ribeiro 
(PSL) se manteve com os 
mesmos 3%. O petista, pro-
fessor Roberto Arruda caiu 
de 2% para 1% e Marcelo Sta-
chin (PRTB) nesta pesquisa 
não atingiu o 1%.

Os que votaram Bran-
co ou Nulo caso as eleições 
fossem hoje somam 14% e 
16% os que não souberam 
ou não quiseram responder.

leitores que declaram 
voto em Branco ou Nulo so-
maram 14%. Não souberam 
ou não quiseram responder 
totalizaram 16%.

Quando os votos dos 
que não sabem ou não 
quiseram responder e os 
Brancos e Nulos são tirados 
da equação para simular a 
projeção dos votos válidos, 
Juarez dispara com 50% 
dos votos válidos, enquanto 
Dorner fica com 36%. Yanai 
vai para 9%, Delegado Sér-
gio para 4% e Arruda 1%.

A pesquisa realizada 
pela MT Dados ocorreu en-
tre os dias 25 w 27 de outu-
bro e ouviu 650 eleitores em 
todos os bairros da cidade. 
Seu registro está disponível 
no TRE/MT sob o número 
02968/2020, com uma mar-
gem de erro de 3,83% e com 
um intervalo de confiança 
de 95%.

ESPONTÂNEA

DA REPORTAGEM

Depois do presidente 
Jair Bolsonaro desautorizar o 
seu ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazzuelo cancelando 
a compra de 46 milhões de 
doses da vacina chinesa con-
tra o coronavírus e frustrar as 
expectativas de vários gover-
nadores, inclusive de Mauro 
Mendes (DEM), o governa-
dor mato-grossense disse 
que mesmo com a decisão 
do Governo Federal em não 
adquirir a vacina o Estado de 
Mato Grosso tem dinheiro su-
ficiente para efetuar a com-
pra por si só. “Esse tema da 
vacina já tem muita polêmica 
entre o nosso presidente e o 
governador de São Paulo. Se 
o Governo Federal não com-
prar, com certeza o Governo
de Mato Grosso vai ter o re-
curso para comprar, mas eu
acredito que, como sempre,
todas as vacinas são feitas
dentro do plano nacional de
vacinação que existe e o Go-
verno Federal vai responder

por esta responsabilidade”, 
afirmou o governador, on-
tem, durante o lançamento 
do Programa Mais MT.

Já o secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, disse que a convicção do 

DA REPORTAGEM
AGÊNCIA BRASIL

A Anvisa, Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria, recebeu do Laboratório 
União Química, nessa quin-
ta-feira (30), documentos 
prévios para solicitar a auto-
rização de pesquisa clínica 
para a vacina russa Sputnik 
V.Para que os estudos co-
mecem aqui no Brasil, no
entanto, é necessário que
a farmacêutica entregue à
Agência, o Dossiê de Desen-
volvimento Clínico de Me-
dicamento. Isso ainda não
aconteceu.

O grupo União Quími-
ca pretende apresentar à 
Anvisa, já no início agora de 
novembro, os resultados dos 
testes clínicos da vacina lá 
na Rússia para solicitar o re-
gistro aqui Brasil, lembran-

DA REPORTAGEM

Para alertar a popula-
ção sobre riscos da autome-
dicação, a Assembleia Le-
gislativa estuda a aprovação 
do Projeto de Lei 874/20, de 
autoria do presidente da 
ALMT, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), que dispõe 
sobre a afixação de placa 
informativa nas farmácias 
e drogarias contendo a ad-
vertência sobre os riscos da 
automedicação.

O projeto foi apresen-
tado no início de outubro e 
passará pelo crivo das co-
missões permanentes da 
Casa de Leis, antes da vota-
ção em Plenário.

Se aprovada a nova lei, 
esses estabelecimentos de-
verão expor o alerta em local 
visível, próximo ao local de 
venda dos medicamentos. 
A placa informativa deverá 
conter dimensão suficiente 
com a seguinte informação: 
“A automedicação pode ser 
perigoso para a sua saúde. 
Não adquira medicamentos 
sem prescrição médica ou 
sem orientação do farma-
cêutico”.

do que os governos do Pa-
raná e da Bahia mostraram 
interesse no imunizante.A 
vacina russa Sputnik V é fa-
bricada utilizando a tecno-
logia de vetor viral. Isso quer 
dizer que um outro vírus é 
modificado e utilizado para 
transportar informações 
genéticas do novo corona-
vírus.Quando nosso corpo 
entra em contato com esses 
genes, o organismo produz 
defesas e se prepara para 
quando o novo coronavírus 
de fato tentar causar uma 
infecção.

Outras vacinas que 
estão em desenvolvimento 
também funcionam dessa 
forma, são elas: as vacinas 
em estudo pela AstraZe-
neca/Oxford, na Inglaterra; 
pela Janssen, nos Estados 
Unidos e pela Cansino, na 
China.

O não cumprimento 
acarretará em penalidades 
conforme a lei. 

A primeira fiscalização: 
notificação, com prazo de 
30 dias para a devida ade-
quação; após prazo da noti-
ficação, o estabelecimento 
infrator sofrerá multa de 
R$ 500,00, se reincidente, a 
multa será aplicada em do-
bro.

“Objetivo é alertar e 
conscientizar a população 
sobre os riscos da autome-
dicação por meio de pla-
ca informativa contendo o 
mesmo alerta que consta 
nas bulas dos medicamen-
tos, conforme regras do 
Ministério da Saúde. Infe-
lizmente, no atual cenário 
em que a população mun-
dial está passando, com a 
pandemia da Covid-19, tem 
sido recorrente a automedi-
cação por pessoas que bus-
cam remédios conforme a 
conveniência e a medica-
ção sem qualquer prescri-
ção ou orientação médica”, 
avalia Botelho, ao destacar a 
importância do projeto que 
visa resguardar a saúde da 
população.

Pesquisa ocorreu entre os dias 25 e 27 de outubro e ouviu 650 eleitores em todos os bairros da cidade

Governador disse que MT tem dinheiro suficiente 

ELEIÇÕES 2020. A pesquisa foi divulgada pelo instituto MT Dados na tarde de ontem com o cenário sinopense

TEM DINHEIRO

Mesmo sem respaldo da União, Mendes
diz que vai comprar vacina da covid 

SPUTNIK V

Anvisa recebe solicitação
de pesquisa da vacina russa

ALERTA

Riscos da automedicação 
devem ser divulgados 
em farmácias e drogariasFoto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: Divulgação

Governo de Mato Grosso é 
para que o Estado não preci-
se comprar a vacina, pois do 
contrário terão de pensar e 
repensar nessa questão.

De acordo com ele, nem 
todos os estados têm condi-

ção financeira para bancar 
uma operação dessa nature-
za. Segundo Gilberto, o Plano 
Nacional de Imunização pre-
coniza a obrigatoriedade de 
o Governo Federal suprir as
necessidades do país.

O instituto MT Dados 
também fez a sondagem 
espontânea – em que o en-
trevistador não apresenta a 

listagem de concorrentes. 
Nessa modalidade, Juarez é 
o preferido de 27% do elei-
torado consultado. Dorner

tem 19% dos votos e Yanai 
4%. Sérgio é lembrado por 
2% e Arruda por 1%. Brancos 
e nulos somaram 14% na es-

pontânea – mesmo percen-
tual que na estimulada. Não 
sabem ou não responderam 
totalizaram 33%.
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Área de porto da ferrovia
FICO começa a ser definida
DA REPORTAGEM

Para instalar um por-
to seco de ferrovia quando 
a Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste (FICO) apitar 
com o trem em Água Boa é 
necessário ampla área para 
receber armazéns – isso 
com base no modelo de 
implantação da ferrovia em 
Rondonópolis no começo 
da década. No futuro porto 
seco serão instaladas em-
presas de grãos, combustí-
veis, fertilizantes, frigoríficos 
(carnes), madeira e outras 
matérias-primas. A opera-
cionalização desse enorme 
pátio de cargas deverá con-
tar com cerca de 300 hecta-
res.

Um empresário do 
ramo imobiliário informou 
que será construída uma 
trincheira (túnel) para que 
a rodovia BR-158 receba o 
entroncamento rodoferro-
viário. Essa trincheira deve-
rá ser construída a cerca de 
um km de onde hoje está 
a Penitenciária Regional 
Major Zuzi. A Valec, empre-
sa do Governo Federal que 
trabalha com a logística do 
transporte ferroviário, já fez 
contato com a mesma imo-
biliária para saber da possi-
bilidade de dispor de uma 
área aproximada de 300 
hectares naquela região.

Só com a empresa que 
vai administrar a futura Fer-
rovia de Integração serão 
gerados cerca de 30 empre-
gos diretos entre técnicos 
que vão operacionalizar a 
FICO. As demais empre-
sas que vão se instalar para 
armazenar os produtos a 
serem transportados pela 
ferrovia deverão instalar sua 
logística particular na mes-
ma região. Isso vai gerar 
emprego e renda, exigindo 
a necessidade de planeja-
mento do futuro porto seco.

Os armazéns terão que 
preparar pátios de estacio-
namento para carretas e 
toda a infraestrutura exigi-
da para casos assim. Os pro-
dutos transportados passa-
rão por análise de qualidade 
e pesagem, para posterior 
carregamento nos contai-
ners do trem. Para isso, se-
rão necessárias a instalação 
de balanças eletrônicas e 
sistema de tombamento 
das cargas, para o caso de 
grãos. Quando se tratar de 
madeira, o processo é dife-
rente. No terminal haverá 
algumas tulhas de carre-
gamento que consistem 
em recipientes para arma-
zenagem intermediária do 
produto até que o mesmo 
seja despejado nos vagões 
de transporte. Cada tulha 
pode ter capacidade de 500 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Banco Central infor-
mou que as primeiras opera-
ções do Pix, sistema instan-
tâneo de pagamentos, vão 
começar no dia 3 de novembro 
e serão restritas a clientes se-
lecionados pelas instituições 
financeiras. De acordo com o 
órgão, a medida faz parte de 
uma fase de testes que será 
realizada até 15 de novembro. 
No dia seguinte, 16 de novem-
bro, o sistema entrará em ope-
ração para todos os usuários. 
Durante o período inicial, o ho-
rário de operação será restrito. 
As operações de pagamento e 
recebimento poderão ser fei-
tas das 9h às 22h. No entanto, 
nos dias 5 e 12 de novembro, 
o horário para realização das 
transferências será ampliado e 
ocorrerá de 9h às 24h. Nos dias 

6 e 13, o sistema vai funcionar 
de meia-noite às 22h. Hoje, o 
Banco Central também am-
pliou as funcionalidades do 
sistema. Com o Pix Cobrança, 
comerciantes poderão emitir 
um QR Code para que o con-
sumidor faça o pagamento 
imediato por um produto ou 
serviço. Além disso, será per-
mitido fazer cobranças em da-
tas futuras, com atualizações 
de juros, multas ou descontos, 
como ocorre com os boletos. 

O BC também definiu 
que as instituições financeiras 
que oferecerem o serviço de 
integração com os usuários 
recebedores deverão usar a 
interface de programação pa-
dronizada pelo órgão.

A medida foi tomada 
para evitar que um empre-
sário não consiga mudar sua 
conta para outra instituição 
em razão dos custos da alte-
ração.

DA REPORTAGEM

No último fim de sema-
na, a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu uma 
carga de 32,48 m³ de madeira 
serrada, em Barra do Garças. 
O condutor, 34 anos, nada de-
clarou sobre o transporte.

Durante fiscalização 
na BR-070, km 030, a equi-
pe PRF abordou o veículo 
Scania/G380 A 4×2, com pla-
cas de Costa Rica/MS, o qual 
tracionava um SR/Guerra. O 
motorista apresentou a do-
cumentação solicitada pelos 
policiais, constituída da Nota 
Fiscal e Guia Florestal. A car-
ga era composta por madeira 
serrada, em diversos perfis, 
tendo como origem Alta Flo-
resta e destino Mozarlândia/
GO. Analisando os documen-

tos, os policiais constataram 
que o condutor não obedecia 
ao trajeto descrito na Guia Flo-
restal, tornando o documento 
inválido e a carga ilegal. A car-

DA REPORTAGEM

A etapa de novembro 
de vacinação contra a febre 
aftosa inicia neste domingo 
(1º). Bovinos e bubalinos de 
até 24 meses devem ser imu-
nizados e a vacinação deve 
ser comunicada ao Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT).

Nesta etapa, 14 mi-
lhões de animais devem ser 
vacinados em todo o Esta-
do. Na maioria das regiões, 
a vacinação ocorre de 1º a 
30 de novembro e a comu-
nicação ao Indea MT até 10 
de dezembro. Na região do 
Pantanal, a vacinação e a co-
municação seguem até 15 de 
dezembro.

O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda, determinou 
que houvesse uma vacinação 
diferenciada na região do 
Pantanal. “Devido aos incên-
dios florestais ocorridos no 
Pantanal neste ano, o setor 

pecuário passa por um mo-
mento muito delicado. O In-
dea irá avaliar a necessidade 
de prorrogação ou outro tipo 
de ação”, explica.

O presidente do Indea-
-MT, Marcos Catão, conta 
que equipes técnicas esti-
veram na região conver-
sando com pecuaristas e 
verificando as condições de 
vacinação. “Normalmente, a 
vacinação no Pantanal é di-
ferenciada. O que fizemos 
para o atual cenário é já dei-
xar informado o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento que poderá 
existir alguma modificação 
no decorrer da imunização”, 
afirma.

O diretor técnico do 
Instituto, Renan Tomazele, 
informa que quinzenalmen-
te as equipes técnicas irão 
avaliar a comunicação da 
vacinação no Pantanal para 
verificar se está abaixo da 
média dos últimos anos e 
proceder alguma alteração.

Foto: Divulgação

Área do porto já começa a ser demarcada

A medida faz parte de uma fase de testes que vai até o dia 15

Operação foi realizada nesta semana

Na região do Pantanal, vacinação e comunicação seguem até 15 de dezembro

ÁGUA BOA. Serão instaladas empresas de grãos, combustíveis, fertilizantes, frigoríficos e madeira

SISTEMA BANCÁRIO

Pix começa a funcionar no dia
3 para clientes selecionados

BARRA DO GARÇAS

PRF apreende madeira ilegal

PECUÁRIA

Etapa de novembro da 
vacinação contra aftosa 
começa domingo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ga, ainda, não possuía o do-
cumento de identificação de 
madeira emitido pelo Institu-
to de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT), con-

forme Art. 1º da Lei 6947/97 
de Mato Grosso. Diante das 
circunstâncias, veículo carga 
e condutor foram encaminha-
dos para a Polícia Civil.

toneladas. Como a estimati-
va inicial é de alcançar até 12 
milhões de toneladas, a es-
trutura mínima será de até 

75% do porto seco construí-
do para ferrovia em Rondo-
nópolis. Toda essa estrutura 
a ser construída demanda-

rá enormes investimentos, 
gerando emprego e renda. 
Exigirá também uma es-
pécie de vila, um pequeno 

centro urbano que vai aglu-
tinar toda essa estrutura de 
empresas ligadas ao agro-
negócio.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701199200  060846763
279002701552700  031946071
279002701543500  942293761
279002800698400  034651181
279002800680700  324178962
279002700970600  886396731
279002701708500  030420681
279698600084000  046272741
279002800936200  168028338
279002800473200  000273971
279002800828600  303789311
279002701550500  904003481
279002100157100  823780701
279002700654000  024341521
279002800545700  022013671
279002700157300  002607761
279972200000400  991220579
279002701722500  831530631
279002800570800  030524311
279002700756000  015706561
279002701720200  055704901
279002700471800  042164831
279002701568900  110787614
279002701108100  501442001

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701076900  052272341
279002700295600  054728999
279002800827500  045058051
279002701064500  014121851
279185900                    101935800001
279197000                    232590020001
279002700314800  924172301
279002700314900  924172301
279002701359200  925530521
279002700442800  015419121
279002700230700  000733361
279002800555700  004495781
279002800471600  631710581
279644600                    245069560001
279002701022200  051643799
279002701520600  055109591
279002701232100  056530321
279002701450100  029164411
279002701261500  029164411
279002701279900  550816491
279002700669800  018167491
279002800125600  595996261
279002700770400  761890232

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

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 

VENDAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020

COOPERITA – COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ITANHANGA     CNPJ 12.254.367/0001-10  NIRE 51400008949

O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produto-
res Rurais de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38 § 2º, convoca os cooperados 
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020, a ser realizado na 
Av. Deputado Jose Geraldo Riva, nº 723 – Centro, no município de Itanhangá 
– MT, no dia 10 de Novembro do ano de 2020, ás 17:30 horas em primeira 
convocação com 2/3 dos cooperados votantes, ás 18:30 horas com metade 
mais um dos cooperados em segunda convocação, e as 19:30 horas terceira 
e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

I – Reforma do Estatuto Social;
II – Alteração de endereço da cooperativa.

Aptos a votar: 97
Impedidos de votar: 00

Itanhangá – MT, 31 de Outubro de 2020. 

Anders José Wohl
Diretor-Presidente
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O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais 
de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
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sobre a seguinte ordem do dia: 
 
I – Reforma do Estatuto Social; 
II – Alteração de endereço da cooperativa. 
 
 
Aptos a votar: 97 
Impedidos de votar: 00 

 
Itanhangá – MT, 31 de Outubro de 2020.  

 
 
 
 
 
 

Anders José Wohl 
Diretor-Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Para Eleição dos Membros da Diretoria

 e Conselho Fiscal da Entidade Quadriênio 2021/2025

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONS-
TRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, entidade sindical de 1º Grau, com o código de entidade sindi-
cal sob o nº 004.352.04878-9,  devidamente registrado no CNPJ sob o nº 
01.312.503/0001-65, estabelecido na Av. das Itaúbas, 3020, centro, nesta 
cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, através do Sr. Eder Cor-
deiro Pessine, Presidente, que usando de suas prerrogativas estatutárias e 
nos termos do artigo 34º e seguintes do Estatuto Social da entidade, CONVO-
CA TODOS OS SEUS ASSOCIADOS, filiados até 30/07/2020 e em dia com 
suas mensalidades, para comparecerem na eleição dos membros que irão 
compor a diretoria da entidade e Conselho Fiscal, no mandato compreendido 
entre 02/03/2021 e 01/03/2025, com os critérios abaixo relacionados: 

1) A eleição será em turno único, no dia 30/01/2021, das 08:00 horas 
ás 14:00 horas.

2) O prazo para o registro de chapas é de 30 (trinta) dias, á contar da 
data da publicação deste edital, diretamente na sede da entidade, das 08:00 
horas ás 11:00 horas e das 13:00 horas ás 17:00 horas, endereçado  a Comis-
são Eleitoral na Secretaria do Sindicato.  

3) As eleições serão realizadas com uma urna na sede do sindicato no muni-
cípio de Sinop, bem como uma urna na delegacia do sindicato na cidade de 
Cláudia/MT.

_______________________________
Eder Cordeiro Pessine, Presidente  

   
Sinop (MT)., 30 de outubro de 2020.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Para Eleição dos Membros da Diretoria 

 e Conselho Fiscal da Entidade Quadriênio 2021/2025 
 
 
 
  O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E 
DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, entidade sindical 
de 1º Grau, com o código de entidade sindical sob o nº 004.352.04878-9,  devidamente 
registrado no CNPJ sob o nº 01.312.503/0001-65, estabelecido na Av. das Itaúbas, 3020, 
centro, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, através do Sr. Eder 
Cordeiro Pessine, Presidente, que usando de suas prerrogativas estatutárias e nos termos 
do artigo 34º e seguintes do Estatuto Social da entidade, CONVOCA TODOS OS 
SEUS ASSOCIADOS, filiados até 30/07/2020 e em dia com suas mensalidades, para 
comparecerem na eleição dos membros que irão compor a diretoria da entidade e 
Conselho Fiscal, no mandato compreendido entre 02/03/2021 e 01/03/2025, com os 
critérios abaixo relacionados:  
 

1) A eleição será em turno único, no dia 30/01/2021, das 08:00 horas ás 14:00 horas. 
 

2) O prazo para o registro de chapas é de 30 (trinta) dias, á contar da data da 
publicação deste edital, diretamente na sede da entidade, das 08:00 horas ás 11:00 
horas e das 13:00 horas ás 17:00 horas, endereçado  a Comissão Eleitoral na 
Secretaria do Sindicato.   

 
3) As eleições serão realizadas com uma urna na sede do sindicato no município de 

Sinop, bem como uma urna na delegacia do sindicato na cidade de Cláudia/MT. 
 
 

 
  _______________________________ 
  Eder Cordeiro Pessine, Presidente   
    
 
Sinop (MT)., 30 de outubro de 2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRU-
ÇÃO E DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO GROS-
SO, entidade sindical de 1º Grau, fundado em 12/10/89, com o código de 
entidade sindical sob o nº 004.352.04878-9,  devidamente registrada no CNPJ 
sob o nº 01.312.503/0001-65, estabelecido na Av. das Itaúbas, 3020, centro, 
nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, através do Sr. 
Eder Cordeiro Pessine, Presidente,  que usando de suas prerrogativas es-
tatutárias e em conformidade com o Estatuto Social da entidade, CONVOCA 
TODOS os Trabalhadores na indústria da Construção Civil (pedreiros, car-
pinteiros, pintores e estucadores, bombeiros hidráulicos e outros, montagens 
industriais e engenharia consultiva); os Trabalhadores na indústria de olaria; 
os Trabalhadores na indústria do cimento, cal e gesso; os Trabalhadores na 
indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento; os Trabalhadores 
na indústria de cerâmica para construção; os Trabalhadores na indústria de 
mármores e granitos; os Trabalhadores na indústria de pintura, decorações, 
estuques e ornatos; os Trabalhadores na indústria de serrarias, carpintarias, 
tanoarias, madeiras compensadas e laminadas, aglomerados e chapas de fi-
bras de madeira; os Oficiais marceneiros e trabalhadores nas indústrias de 
serrarias e de móveis de madeira; os Trabalhadores na indústria de móveis de 
junco e vime e de vassouras; os Trabalhadores na indústria de cortinados e 
estofos;  os Trabalhadores na indústria de escovas e pincéis; os Trabalhadores 
na indústria de artefatos de cimento armado; os Oficiais eletricistas e os Tra-
balhadores na indústria de instalações elétrica, gás, hidráulicas e sanitárias; 
os  Trabalhadores na Indústria de refratários assim como todos os associa-
dos integrantes deste Sindicato, das cidades de Sinop, Itaúba, Cláudia, Santa 
Carmem e União do Sul, todas pertencentes á base territorial da entidade, 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, à realizar-se no dia 
07/11/2020 (sete dia do mês de Novembro do ano dois mil e vinte), no seguinte 
horário, em primeira convocação às 08:00 horas da manhã, e em segunda 
convocação às 09:00 horas da manhã, com o número de trabalhadores e de 
associados presentes, na sede da entidade, situada na Av. das Itaúbas, 3020, 
centro, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, para a seguinte ordem do dia:

1º) Leitura, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e Resultados do 
exercício 2019;
2º) Leitura,  discussão e aprovação das peças que compõem a Previsão Orça-
mentária  para exercício do ano de 2021, desta entidade; e 
3º) Aprovação da venda da sede do Sindicato da Cidade de Itaúba/MT.

 Esclarecemos ainda, que a Previsão Orçamentária e a venda da 
sede, já tem o Parecer Favorável do Conselho Fiscal da Entidade.

_______________________________
Eder Cordeiro Pessine, Presidente  

Sinop (MT), 27 de Outubro de 2020.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO 

NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
  O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, entidade sindical de 1º Grau, 
fundado em 12/10/89, com o código de entidade sindical sob o nº 004.352.04878-9,  
devidamente registrada no CNPJ sob o nº 01.312.503/0001-65, estabelecido na Av. das Itaúbas, 
3020, centro, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, através do Sr. Eder 
Cordeiro Pessine, Presidente,  que usando de suas prerrogativas estatutárias e em conformidade 
com o Estatuto Social da entidade, CONVOCA TODOS os Trabalhadores na indústria da 
Construção Civil (pedreiros, carpinteiros, pintores e estucadores, bombeiros hidráulicos e outros, 
montagens industriais e engenharia consultiva); os Trabalhadores na indústria de olaria; os 
Trabalhadores na indústria do cimento, cal e gesso; os Trabalhadores na indústria de ladrilhos 
hidráulicos e produtos de cimento; os Trabalhadores na indústria de cerâmica para construção; os 
Trabalhadores na indústria de mármores e granitos; os Trabalhadores na indústria de pintura, 
decorações, estuques e ornatos; os Trabalhadores na indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, 
madeiras compensadas e laminadas, aglomerados e chapas de fibras de madeira; os Oficiais 
marceneiros e trabalhadores nas indústrias de serrarias e de móveis de madeira; os Trabalhadores 
na indústria de móveis de junco e vime e de vassouras; os Trabalhadores na indústria de 
cortinados e estofos;  os Trabalhadores na indústria de escovas e pincéis; os Trabalhadores na 
indústria de artefatos de cimento armado; os Oficiais eletricistas e os Trabalhadores na indústria 
de instalações elétrica, gás, hidráulicas e sanitárias; os  Trabalhadores na Indústria de refratários 
assim como todos os associados integrantes deste Sindicato, das cidades de Sinop, Itaúba, 
Cláudia, Santa Carmem e União do Sul, todas pertencentes á base territorial da entidade, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, à realizar-se no dia 07/11/2020 (sete 
dia do mês de Novembro do ano dois mil e vinte), no seguinte horário, em primeira convocação 
às 08:00 horas da manhã, e em segunda convocação às 09:00 horas da manhã, com o número de 
trabalhadores e de associados presentes, na sede da entidade, situada na Av. das Itaúbas, 3020, 
centro, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, para a seguinte ordem do dia: 

 
1º) Leitura, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e Resultados do exercício 
2019; 
2º) Leitura,  discussão e aprovação das peças que compõem a Previsão Orçamentária  
para exercício do ano de 2021, desta entidade; e  
3º) Aprovação da venda da sede do Sindicato da Cidade de Itaúba/MT. 

 
 Esclarecemos ainda, que a Previsão Orçamentária e a venda da sede, já tem o Parecer 
Favorável do Conselho Fiscal da Entidade. 
 
 
 
  _______________________________ 
  Eder Cordeiro Pessine, Presidente   

Sinop (MT), 27 de Outubro de 2020. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 

AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2020 – 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO DO ACESSO (AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JÚNIOR) A ORLA DOS 
LAGOS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nª 
864643/2018 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: GOIÁS LED MATERIAIS 
ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ SOB O Nº 27.927.653/0001-77, 
com valor total de R$ 729.029,21. Matupá – MT, 30 de outubro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação – 



Sinop FC faz jogo de vida ou
morte contra o São Raimundo
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC viaja ao es-
tado de Roraima para dispu-
tar sua 10ª partida na Série 
D do Campeonato Brasilei-
ro. Com uma campanha pí-
fia até o momento – com 
apenas duas vitórias e sete 
derrotas –, a equipe ocupa a 
lanterna do Grupo A2, com 
22,2% de aproveitamento dos 
pontos, e está a 9 pontos do 
4º colocado que fecha o G4 
que avança à segunda fase.

Para manter vivas as 
chances de avançar, o Galo 
do Norte encara o São Rai-
mundo neste sábado (31), às 
18h30, no Estádio Canarinho. 
Se vencer, a equipe subirá 
duas posições, ultrapassan-
do o rival e Baré/RR ou San-
tos/AP, que também duelam 
nesta rodada.

Atualmente, o 4º colo-
cado é o Moto Club/MA, que 
soma 15 pontos e está a 2 
pontos do Juventude Samas/
MA, vice-líder da chave. Eles 
duelam hoje, e, caso o Moto 
vença, vai a 18, deixando o 
G4 fechado em 17 pontos. Se 
o Sinop conseguir a vitória, 

sobe para 9, ficando distante 
8 pontos, faltando quatro ro-
dadas (ou 12 pontos a serem 
disputados) para o fim da 
primeira fase.

Por isso, o Sinop não 
pode nem pensar em empa-
tar ou ser derrotado. Isso por-
que, conforme a matemática 
apresentada acima, a equipe 
permaneceria com os atuais 
6 pontos e ficaria 11 atrás do 
G4. Com 12 a serem dispu-
tados, ficaria praticamente 
impossível de buscar a clas-
sificação.

REFORÇOS
Para o duelo de hoje, a 

diretoria regularizou o ata-
cante Juninho, 21 anos. A ofi-
cialização da contratação foi 
publicada no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da Con-
federação Brasileira de Fute-
bol (CBF) e o jogador já pode 
estrear nesta rodada. Esta 
será a terceira passagem do 
jovem atacante pelo Galo 
do Norte. Natural de Campo 
Grande/MS, Juninho jogou 
pelo time em 2017 e 2018.

Na última semana, o 
clube também acertou a 
contratação do lateral-es-

DA REPORTAGEM

Um dia após a vitória 
com time reserva por 2 a 1 
sobre o Atlético-GO pela ida 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil, o Inter voltou aos 
treinos ainda em Goiânia. 
Os titulares foram a campo 
no Estádio Serrinha, do Goi-
ás, para iniciar a preparação 
para o duelo com o Corin-
thians, neste sábado, às 
18h, na Neo Química Arena, 
pela 19ª rodada do Brasilei-
rão. Quem atuou na partida 
da última quarta-feira fez 
apenas um trabalho rege-
nerativo. Eduardo Coudet 
prepara a volta da equipe 
com força máxima para en-
frentar o Timão. Preservado 
contra o Atlético-GO devido 
ao desgaste, Thiago Galhar-
do participou normalmente 
da atividade no Serrinha. Ele 
tem presença certa diante 
do Corinthians. Rodrigo Mo-
ledo ainda será reavaliado 
pelo departamento médico. 
O zagueiro ficou em Porto 
Alegre, com um desconfor-
to muscular na coxa direita. 
Ainda há chances de que 
ele se junte à delegação em 
São Paulo. Yuri Alberto, por 
sua vez, é uma volta certa. 
A CBF antecipou para esta 

sexta-feira o último jogo-
-treino da seleção sub-20 
no período de preparação 
para o Sul-Americano do 
ano que vem. O atacante é 
esperado no hotel pela de-

DA REPORTAGEM

Hernanes é o jogador 
no departamento médi-
co do São Paulo com mais 
chances de voltar a ficar 
à disposição de Fernando 
Diniz contra o Flamengo, 
neste domingo (1º), às 15h, 
no Maracanã, pela 19ª roda-
da do Brasileirão. O Profeta 
foi um dos oito desfalques 
do Tricolor na derrota para 
o Lanús por 3 a 2, na última 
quarta-feira à noite, pela 
partida de ida da segunda 
fase da Copa Sul-Americana.

No início da semana, 
Hernanes treinou normal-
mente com os companhei-
ros pela primeira vez desde 
que sofreu um estiramento 
na coxa direita, no dia 30 
de setembro, contra o River 
Plate.

Igor Vinícius, em recu-
peração de uma contratu-
ra no músculo posterior da 
coxa esquerda, participou 
dessa atividade no CT, mas 

ainda é dúvida diante do 
Flamengo. A chance maior é 
de Igor Vinícius voltar no se-
gundo duelo contra o Lanús, 
pela Sul-Americana, na pró-
xima quarta, no Morumbi. O 

DA REPORTAGEM

Um Flamengo que jo-
gou em ritmo de treino e ain-
da assim cumpriu sua mis-
são em Curitiba: venceu, não 
sofreu gol e descansou da 
maneira que foi possível des-
cansar. Se Domènec Torrent 
poupou de início somente a 
dupla de zaga (Gustavo Hen-
rique e Natan) e Gerson, não 
está errado dizer que o Fla-
mengo dosou energias na 
vitória por 1 a 0 sobre o Athle-
tico-PR pelas oitavas de final 
da Copa do Brasil.

Menos intenso do que 
de costume, o time fez valer 
a melhor qualidade técnica 
para abrir o placar na etapa 
inicial e contou com um ins-
pirado Hugo para segurar o 
resultado nos 45 minutos fi-
nais.

A atuação em uma mar-
cha mais lenta é até com-
preensível para um time que 
encerra outubro com nove 
partidas disputadas em 25 
dias. Diante de um adversário 
que não vive um bom mo-
mento, o time se deu ao luxo 
de administrar o ritmo do 
jogo e conseguiu no primeiro 
tempo.

O Flamengo tinha a 
bola e trocava passes de um 
lado para o outro em veloci-

dade moderada. Os primei-
ros 15 minutos pareciam de 
adaptação ao gramado artifi-
cial da Arena da Baixada, até 
que Isla foi o responsável por 
acelerar as ações pela direita.

O chileno cada vez mais 
se torna importante ofensi-
vamente e se entende mui-
to bem com Everton Ribeiro. 
Na primeira ultrapassagem, 
Pedro chutou colocado para 
fora. Na segunda, o centroa-
vante acertou o travessão, e 
Bruno Henrique escorou para 
o fundo do gol.

O Flamengo se fechou, 
apostou nas esticadas de 
Bruno Henrique no contra-
golpe e deu a bola para o 
Athletico. O time da casa 
gostou do jogo e não foi mais 
possível para o time de Dome 
retomar as rédea. O desgaste 
era evidente, principalmente 
em um gramado onde a bola 
corre tanto. As mudanças 
para dar fôlego com Renê e 
Daniel Cabral não surtiram 
efeito e Hugo foi o persona-
gem da vitória com grandes 
defesas, entre elas um pênal-
ti. O Flamengo passou ileso 
pela maratona de outubro. 
Agora, são 12 partidas de in-
vencibilidade (nove vitórias e 
três empates). Que venha no-
vembro com “somente” sete 
jogos!

Foto: Renan SchuSteR

Sinop treina para encarar o São Raimundo/RR

Abel Hernández durante treino do Inter em Goiânia

Hernanes treinou com os companheiros do São Paulo no início da semana

Flamengo está invicto há 12 partidas

SÉRIE D. Empate ou nova derrota pode representar a eliminação precoce da equipe no Grupo A2

INTER

Titulares de volta contra o Corinthians

SÃO PAULO

Lesionados podem retornar
para encarar o Flamengo

NOVE PARTIDAS

Flamengo completa 
invicto maratona de 
jogos em outubro

Foto: RicaRdo duaRte

Foto: eRico Leonan

Foto: ViniciuS do PRado
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querdo Drey, do zagueiro 
Alemão, além dos atacantes 
Hendrik e Pato. Estes ainda 
não foram regularizados no 

legação colorada já à noite 
e fica à disposição contra o 
Corinthians. O provável Inter 
tem: Marcelo Lomba; Heitor, 
Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; 
Lindoso, Marcos Guilherme, 

Edenílson e Patrick; Thiago 
Galhardo e Abel Hernández. 
O Inter é líder do Brasileirão 
com 35 pontos e tenta en-
cerrar o primeiro turno na 
dianteira.

Tricolor precisa vencer por 
um gol de diferença (até 2 a 
1) para avançar. No torneio, 
os gols marcados como visi-
tante são critério de desem-
pate.

O São Paulo é o quinto 
colocado do Brasileirão, com 
27 pontos – mas tem apenas 
15 partidas, contra 18 do líder 
Internacional e do Flamen-
go, ambos com 35 pontos.

BID.
A chegada desses refor-

ços visa também a continui-
dade do Campeonato Mato-

-grossense. 
O Sinop disputa a fase 

quartas de final contra o 
Nova Mutum, neste mês de 

novembro, equipe que não 
tem competições oficiais no 
momento e está reformulan-
do seu elenco e treinando.



11 mil motoristas multados por
dirigir de chinelo ou salto alto
DA REPORTAGEM

De janeiro até outubro, 
mais de 11 mil motoristas e 
motociclistas foram multa-
dos por estarem dirigindo 
com caçado inadequado em 
Mato Grosso, de acordo com 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). Em todo o 
estado, foram quase 58 mil 
infrações. Dá para ver isso de 
perto, mas ruas, uma série de 
irregularidades.

O calçado inadequado 
atrapalha na hora de dirigir 
e pode até causar aciden-
tes como em Rondonópolis, 
quando a motociclista Gisele 
Gonçalves de Almeida mor-
reu depois de ser atropela-
da por uma caminhonete. A 
motorista disse que o chinelo 
prendeu no pedal do acelera-
dor e ela não conseguiu frear.

A gerente de ações edu-
cativas do Detran, Rosane 
Polzl, conta que dirigir com 
calçados como sandália e 
chinelo podem causar aci-
dentes.

“O risco é muito grande 
para si próprio principalmen-
te no caso dos motociclistas 
porque ao dirigir com calça-
do inadequado ele calçado 
pode enroscar nos pedais de 
freio ou se ele pilotar descal-
ço, mas colocar os chinelos 
nas mãos ou perto das mãos, 

nas manetes, pode engatar 
nas manetes e ele pode gerar 
um acidente. Normalmen-
te quem sofre mais em um 
acidente de motociclista é 
o próprio motociclista, mas 
não impede que ele acabe 
afetando e envolvendo ou-
tras pessoas nesse acidente”, 
afirma.

O instrutor de auto es-
cola Edmundo Martins, expli-
ca sobre o perigo de dirigir de 
forma inadequada. “O ade-
quado é um calçado fechado, 
seguro e que não seja de sal-
to porque até mesmo o sapa-
to de salto prejudica na con-
dução. Ele pode enroscar e 
pode prejudicar no manuseio 
dos pedais. A sandália aberta 
na hora do condutor pisar em 
um dos pedais ode enroscar 
e dificultar a frenagem e fa-
zer com que o condutor cau-
se um acidente”, afirma.

A lei não prevê multa es-
pecífica pra quem dirige de 
salto alto. Rosana explica que 
sapatos de salto alto também 
podem atrapalhar no manu-
seio dos pedais. “No caso dos 
saltos é uma questão bastan-
te complicada principalmen-
te quando for uma sandália 
porque não fica muito firme 
nos pés e os saltos também 
podem atrapalhar o manu-
seio dos pedais que são ne-
cessários pra que a gente 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Prefeitura de Sinop 
marcou para o dia 26 de no-
vembro uma audiência pú-
blica para apresentar à po-
pulação o projeto do Parque 
Natural Municipal Jardim Bo-
tânico. A unidade será criada 
na reserva R-3, onde está ins-
talado atualmente o viveiro 
municipal, na Avenida dos 
Flamboyants.

A audiência será virtu-
al e aberta à comunidade. O 
objetivo também é “subsidiar 
a definição da localização, 
dimensão e dos limites mais 
adequados para a Unidade 
de Conservação denomina-
da Parque Natural Municipal 
Jardim Botânico”. Por esse 
motivo, os que quiserem fa-
zer manifestações deverão 
se inscrever 30 minutos an-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema) 
suspendeu temporaria-
mente, desde esta sexta 
(30), as atividades do Parque 
Estadual Mãe Bonifácia. O 
fechamento ocorre devido a 
morte de sete macacos sa-
guis e atende os protocolos 
de segurança biológica. As 
atividades estarão suspen-
sas até que os laudos da ne-
cropsia dos animais estejam 
concluídos e haja garantia 
de segurança da saúde da 
população e dos animais. 
Os laudos serão divulgados 
pela Unidade de Vigilância 
em Zoonoses da Prefeitura 
de Cuiabá que está anali-
sando amostras coletadas. 
As equipes da Sema e do 
Batalhão de Polícia Militar 
de Proteção Ambiental es-
tão realizando varreduras 
sanitárias em todo períme-
tro do Parque.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Conselho Regional de 
Educação Física da 17ª Região 
Mato Grosso (CREF17/MT), em 
parceria com a Polícia Civil, 
flagrou nesta semana uma 
pessoa, sem habilitação de 
profissional de educação físi-
ca, trabalhando em uma aca-
demia em Lucas do Rio Verde.

O homem foi conduzido 
à delegacia da região após ser 
flagrado dando aula de mus-
culação. “O Conselho já havia 
recebido denúncias de que 
esse homem atuava sem ser 
habilitado. Foi feita uma in-
vestigação e agora pudemos 
constatar e efetuar o flagrante 
graças a ajuda da Polícia Civil 
que não mediu esforços no êxi-
to da ação”, disse o agente de 
fiscalização do CREF17, Kleyber 
Moreno. Após o flagrante o “fal-
so profissional” foi autuado por 
exercício ilegal da profissão 
onde foi lavrado boletim de 
ocorrência. O exercício ilegal 

da profissão é uma contraven-
ção penal conforme o Art. 47 
da Lei das Contravenções Pe-
nais - Decreto Lei 3688/41.

“Exercer profissão ou ati-
vidade econômica ou anunciar 
que a exerce, sem preencher 
as condições a que por lei está 
subordinado o seu exercício: 
Pena – prisão simples, de quin-
ze dias a três meses, ou multa”, 
disse o presidente do CREF17/
MT, Carlos Eielrt.

As pessoas quando pro-
curam uma academia preci-
sam verificar se o local está 
regularizado no Conselho e se 
o profissional que será seu ins-
trutor ou o personal trainer são 
devidamente habilitados. 

Eilert explicou ainda que 
o estabelecimento foi orienta-
do sobre os riscos de contratar 
uma pessoa sem habilitação e 
o Conselho também orientou 
que o responsável pela acade-
mia afastasse essa pessoa da 
função. O infrator foi encami-
nhado para a delegacia para 
prestar esclarecimentos.

Foto: Divulgação

Em todo o estado, foram quase 58 mil infrações

Projeto será na reserva R-3 

Suspensão é temporária 

Infelizmente, pena é prisão de 15 dias a 3 meses ou multa

MATO GROSSO. Calçado inadequado atrapalha na hora de dirigir e pode até causar acidentes

SINOP

Prefeitura fará audiência para
apresentar o Parque Botânico

CUIABÁ

Sema suspende atividades
do Parque Mãe Bonifácia

L.R.VERDE

Ação em conjunta flagra 
homem em exercício
ilegal da profissão

Foto: Divulgação

Foto: tchélo FigueireDo

Foto: ilustração
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tes da audiência, que será 
conduzida pela secretária de 
Meio Ambiente, Ivete Mall-
mann.

A Prefeitura contra-
tou este ano uma empresa 
para elaborar o projeto. Os 
serviços incluíam a sonda-
gem do terreno, paisagismo, 
terraplenagem, sinalização, 
acessibilidade e comunica-
ção visual. Neste último, se-
rão detalhadas quais placas 
serão colocadas para indicar 
o nome dos equipamentos, 
caminhos, acessos e vegeta-
ções importantes do parque, 
semelhante ao que há, hoje, 
no Parque Florestal.

A reserva R-3, que fica 
dos dois lados da Avenida 
das Itaúbas, na divisa entre 
os bairros Celeste, Paraíso e 
Botânico, tem uma área total 
de 486 mil m². O parque a ser 
instalado dentro da reserva 
terá área de 214 mil m². Os 

recursos para instalação do 
Parque Botânico são de um 
convênio da prefeitura com a 

Superintendência de Desen-
volvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco).

tenha bastante segurança”, 
afirma.

A multa para o motoris-
ta que não respeita a lei e que 

determina uso de calçado fe-
chado ao dirigir é de R$ 130 
e quatro pontos na carteira. 
A gerente ainda, alerta sobre 

o que fazer quando sair com 
sapatos inadequados.

“O ideal seria que a 
gente conduzisse com sapa-

to adequado, porém se saiu 
com sapato inadequado, ide-
al é que pelo menos retire o 
calçado dos pés”, afirma.
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Por que em 2 de novembro é
celebrado o Dia De Finados?
DA REPORTAGEM

Na tradição da Igreja 
Católica, em 1º de novem-
bro é comemorado o Dia 
de Todos os Santos, quan-
do se reza por aqueles que 
morreram em estado de 
graça, com os pecados per-
doados. O dia seguinte foi 
considerado o mais apro-
priado para fazer orações 
por todos os demais faleci-
dos, que precisam de ajuda 
para serem aceitos no céu. 
É por isso que no dia 2 de 
novembro se celebra o dia 
de Finados.

A data é inspirada em 
diversas tradições da An-
tiguidade. “A relação com 
quem morreu está presen-
te em quase todas as cultu-
ras antigas. O cristianismo 
herdou esse costume prin-
cipalmente do judaísmo”, 
afirma Volney Berkenbro-
ck, professor de Ciência da 
Religião da Universidade 
Federal de Juiz de Fora 
(UFJF).

Os primeiros registros 
de orações pelos cristãos 
falecidos datam do século 
1, quando era costume vi-
sitar túmulos de mártires. 
“Aos poucos, a prática ficou 
mais frequente. Por exem-
plo, no livro Confissões, 
Santo Agostinho (354-430) 
pede que Deus interceda 
por sua mãe morta”, diz o 
historiador André Chevita-
rese, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro.

No ano 732, o papa 
Gregório III autorizou os pa-
dres a realizar missas em 

memória dos falecidos. No 
século 10, a abadia de Cluny, 
em Paris, estabeleceu uma 
data fixa para essa cerimô-
nia. Não demorou para o 2 
de novembro ser adotado 
em toda a Europa. “A rápida 
expansão do costume está 
ligada à proximidade do 
ano 1000, quando se pen-
sava que o mundo acaba-
ria. Era preciso rezar para as 
almas saírem do purgatório 
antes disso”, diz Berkenbro-
ck. A partir do século 15, o 
feriado se espalhou pelo 
mundo. Em alguns luga-
res, o costume foi fundido à 
cultura local.

OUTROS PAÍSES
Não há como falar de 

Dia dos Mortos sem lem-
brar das famosas comemo-
rações mexicanas que ce-
lebram a memória e a vida 
dos que já faleceram. O Dia 
de Los Muertos é na verda-
de uma comemoração de 3 
dias, que começa em 31 de 
outubro e vai até 2 de no-
vembro.

Lá, familiares e amigos 
se reúnem para relembrar 
de forma positiva e anima-
da seus entes queridos que 
já foram. Para as festas, são 
feitos altares com fotos, ob-
jetos pessoais, comidas, ve-
las e decorações coloridas 
em homenagem aos faleci-
dos. Nesses altares são co-
locadas as famosas cavei-
ras coloridas que já viraram 
símbolo do país.

Assim como no Méxi-
co, no Japão a festividade 
do Dia dos Mortos também 

Dia de Finados é celebrado segunda-feira no Brasil
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dura 3 dias, embora a data 
principal da comemora-
ção seja 15 de agosto. Os 
japoneses vivem o Festival 
Obon, como a data é co-
nhecida, com respeito e ca-
rinho. Para esse povo, essa 
é uma oportunidade de 
reunir a família e se prepa-
rar para o retorno dos mor-
tos.

Na Espanha a data é 
comemorada junto ao Dia 
de Todos os Santos, em 1º 
de novembro. Nessa oca-
sião as famílias se reúnem, 
visitam suas cidades natais 
e vão aos cemitérios com 
flores e objetos decorati-
vos. Com a família reunida, 
os espanhóis preparam um 
almoço especial, e após a 

refeição é servida a típica 
sobremesa da data, Hueso 
de Santos. O doce é feito de 
marzipã, ovos e uma calda 
caramelizada feita de água 
com açúcar.

Como no México, na 
Espanha o dia é alegre e 
festivo, por isso são usadas 
roupas coloridas e realiza-
das paradas pelas ruas das 

cidades em homenagem 
aos mortos.

Cada um desses luga-
res, encontrou com seus 
recursos culturais e históri-
cos, uma forma de encarar 
a morte. O luto é vivido por 
todos, isso não há dúvida. A 
diferença está nos signifi-
cados que são atribuídos a 
morte e ao Dia de Finados.




