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GAÚCHA DO NORTE S. J. RIO CLARO AGRICULTURA FAMILIAR SORRISO

MAIS MT

Agricultores
temerosos em
cumprir os
contratos
de venda
O tempo seco comprometeu 
o cronograma da fazenda do 
agricultor Endrigo Dalcin, 
em Nova Xavantina. Só na 
última semana as máquinas 
foram para o campo. até 
agora, apenas 5% dos 5 mil 
hectares foram cultivados. 
Nesta mesma época do ano 
passado, ele já tinha semea-
do 30% da área de soja.
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Jana Pessôa

Divulgação

SORRISO

Menino é
atropelado
e tem ossos
da bacia
quebrados

Um menino de 6 anos teve 
dois ossos da bacia quebrados 
após ser atropelado por um 
carro desgovernado que invadiu 
a varanda da casa da avó dele 
em Sorriso na segunda (2). 
Guilherme brincava com outras 
duas crianças, que saíram ilesas. 
Com o impacto da batida, parte 
da estrutura da área da residên-
cia se rompeu e caiu em cima do 
menino. A motorista do carro é 
vizinha da família.      Página - 7

Governo promete construção de
três novos hospitais regionais

De acordo com o programa de investimentos, serão construídos mais três hospitais 
regionais nas regiões do Araguaia, Noroeste e Nordeste de Mato Grosso. O Poder Exe-
cutivo vai investir R$ 201 milhões. Os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde já 
trabalham na execução dos projetos, que estão na reta final.              Página -3

COPA DO BRASIL

Desfalques contra o Inter, os atacantes Boselli e Jô também não jogam diante do América-MG 
pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A equipe precisa reverter a derrota sofrida em casa na últi-
ma semana.                             Página -6

Divulgação

Timão não terá Boselli e Jô



    

Bernardo, que era um homem bem-suce-
dido, com cultura e que já conhecera em 
viagens os lugares mais exóticos e belos do 
mundo, ainda sentia que faltava algo, sentia 
uma dor no peito que médico algum tinha 
explicação

Mesmo com a retomada da economia nos últi-
mos meses, o mercado de trabalho ainda se deteriora. 
Na última medição do IBGE, relativa ao trimestre en-
cerrado em agosto, o desemprego continuou a cres-
cer e chegou 14,4%, a maior cifra da série histórica ini-
ciada em 2012.

No trimestre se perderam 4,3 milhões de vagas, 
das quais metade em postos com carteira assinada. 
Em 12 meses, são 12 milhões a menos. O desalento e a 
informalidade também chegam às máximas já obser-
vadas. O dado positivo está na preservação da renda 
pelo auxílio emergencial, mas o impacto será decres-
cente até dezembro.

Os dados não surpreendem, pois o mercado de 
trabalho tende a ser o último a reagir quando a eco-
nomia melhora. Com a pandemia, o setor de serviços, 
o maior empregador, ainda se afigura deprimido. 
Mesmo com tais sinais preocupantes, a natureza da 
crise dificulta leituras mais definitivas. A pesquisa do-
miciliar do IBGE, por ser uma média trimestral, pode 
não estar ainda capturando toda a melhora da ativi-
dade na ponta.

Apesar do cenário ruim vislumbrado para os pró-
ximos meses, não se pode descartar que a recupera-
ção do mercado de trabalho se mostre mais rápida 
que a observada após a crise de 2014-16. Os setores 
menos afetados pelo distanciamento social mostram 
expansão significativa. As baixas taxas de juros favo-
recem a indústria e a construção civil; o agronegócio 
também mostra dinamismo, com forte demanda in-
terna e externa.

Se for confirmada a disponibilidade de vacinação 
ao longo do primeiro semestre do ano que vem, o se-
tor de serviços —que responde por quase três quartos 
do Produto Interno Bruto brasileiro— poderá ganhar 
ritmo e impulsionar a geração de empregos.

Há grande incerteza, entretanto, quanto ao im-
pacto do fim do auxílio emergencial esperado para 
dezembro. Nem mesmo se sabe se o governo Jair Bol-
sonaro será capaz de lançar o prometido novo progra-
ma de transferência de renda. Enquanto isso, todo o 
cuidado é pouco. Evitar o recrudescimento do contá-
gio, como se observa na Europa, deve ser a prioridade 
para evitar um novo tombo na economia, o que seria 
catastrófico.

Também cumpre garantir a permanência de in-
flação e juros baixos, o que depende de avanços na 
agenda de controle de gastos e de reformas. Em am-
bos os objetivos, porém, os sinais que vem de Brasília 
não são animadores.

Editorial

Mais desemprego

ATAQUE
Candidato ao Senado, o deputado fede-

ral José Medeiros usou as redes sociais 
para divulgar vídeos em que chama seu 
adversário na disputa, Carlos Fávaro, de “o 
senador das fake news”. No vídeo, Medei-
ros anexou uma série de reportagem que 
citam decisões da Justiça Eleitoral desfa-
vorável ao adversário. Os assuntos são re-
lacionados a resultados de pesquisas elei-
torais. “O que esperar de um candidato que 
manipula pesquisa pra tentar se eleger? Os 
mato-grossenses merecem um senador de 
verdade”, disse.

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!

RECEITA
BILIONÁRIA
A Mesa Diretora da Assembleia Legis-

lativa ainda não fixou um cronograma de 
votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2021. A peça foi enviada no início de 
outubro ao Legislativo e prevê receitas e 
despesas na ordem de R$ 22,1 bilhões. É 
a primeira vez que a peça vem sem restos 
a pagar. O documento começou a trami-
tar no último dia 20 de outubro, mas por 
conta das sessões terem sido suspensas, 
em decorrência das eleições municipais, 
ainda não foi publicado o cronograma, que 
estabelece prazos para apresentações de 
emendas e as votações.

Crédito: Visão Notícias

IMAGEM DO DIA

Apesar do cenário ruim vislumbrado 
para os próximos meses, não se pode 
descartar que a recuperação do merca-
do de trabalho se mostre mais rápida 
que a observada após a crise de 2014-16

“ “

Tarde da noite, mais precisamente per-
to da meia-noite. Uma viela mal iluminada. 
O neon de um bar era a única iluminação. 
Carros e motos passavam rápidos, e quase 
não havia ninguém nas proximidades.

Bernardo ascendeu um cigarro, as mãos 
tremiam. Não de frio, mas de ansiedade, 
pois um conhecido lhe indicara o local 
onde se encontrava, e lhe passara o conta-
to. Tomou todos os cuidados para não ser 
reconhecido e não levantar suspeitas, pois 
ansiava pelo que buscava.

Do outro lado no bar, um homem pe-
queno e gordo ascendeu um charuto e 
cuspiu na sarjeta. Essa era o sinal que es-
perava, e logo atravessou a rua de cabeça 
baixa. Perguntou ao homem:

- É você o contato?
O pequeno homem com o charuto o 

olha desconfiado e diz para entrar no bar 
e beberem algo antes, ficando entendido 
que ele é o contato. Sentam numa mesa 
afastada do bar, que é todo decorado em 
estilo retrô, com pouca iluminação, e fre-
quentado por tipos peculiares e suspeitos.

O pequeno homem de charuto começa 
a falar:

- Olha, o que eu te ofereço é algo úni-
co, um privilégio: te garanto que será um 
momento único em toda sua vida, e muitos 
me procuram para tal experiência, como 
aquele cantor famoso que buscava inspi-
ração. E aposto que também já ouviu falar 
daquele ator famoso que até produziu um 
filme sobre a experiência dele com o Ilumi-
nado.

Bernardo, que era um homem bem-su-
cedido, com cultura e que já conhecera em 
viagens os lugares mais exóticos e belos do 
mundo, ainda sentia que faltava algo, sen-
tia uma dor no peito que médico algum ti-

nha explicação, e um vazio mais negro que 
a noite.

O pequeno homem via a aflição e ansie-
dade nos olhos de Bernardo, e continuou 
falando:

- Quando você o vir, não diga nada, es-
pere ele se aproximar e sentir suas energias, 
e tenho em mente que ele lhe dirá apenas 
a verdade, e que isso o destruirá, pois nin-
guém quer saber como é por dentro. Todos 
olhamos a mulher do vizinho e a desejamos, 
buscamos não nossos sonhos, buscamos 
nossos pesadelos, pois a cada nova con-
quista, a sede do querer aumenta, e com ela 
vocês, homens e mulheres que precisam 
sentir a verdade.

Os dois se levantam e saem do bar. Um 
táxi os aguarda. O pequeno homem recebe 
um maço de notas em dólar de Bernardo. O 
carro para em frente a um velho casarão no 
centro velho da cidade, e Bernardo é instru-
ído a entrar sem fazer perguntas.

É recebido por um homem engravatado, 
que o encaminha até a porta de entrada do 
casarão, onde um par de belas jovens o re-
cebem e pedem para aguardar.

E logo depois chega ele, um homem 
com longas barbas brancas, olhar pene-
trante, e conhecido em todo globo como “O 
Iluminado”. Um homem sábio, que saiu da 
Índia e percorre o mundo dando palestras e 
fazendo milagres.

O Iluminado simplesmente segura nas 
mãos de Bernardo, que neste momento 
sente a dor ir embora e chora profunda-
mente. E o sábio lhe diz:

- Sei por que está aqui. Quer a verdade. 
Que saber a fonte dos seus medos e dese-
jos, e lhe direi. E que por mais que tenho 
tido sucesso e se ache superior aos outros, 
saiba que a noite todos os gatos são pardos, 
e que nada tem de diferentes dos outros ho-
mens, além de seu egoísmo e inveja! Scho-
penhauer: “Sentimos a dor, mas não a sua 
ausência”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: a 
noite

Publicando seus textos
deos. Meus textos, publicados em veículos 
impressos, são enviados via e-mail a uma 
lista de destinatários pelo mundo afora, 
via e-mail. Fora isso, prefiro o prazer de 
saber que estou publicando onde, mesmo 

com a popularização 
da tecnologia, não 
basta simplesmente 
“querer” para estar 
lá.

Com esse tem-
po todo já somei 
mais de 6.400 arti-
gos publicados em 
veículos impressos, 
e gosto do “peso” 
disso. por mais que 
muita gente aposte 
que a tecnologia vai 

empurrar os jornais e revistas para o mu-
seu eu aposto minhas “fichas” que eles 
vão seguir, firmes e fortes, por muito tem-
po, e que vou continuar vendo meus textos 
publicados no papel, à moda antiga.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Por mais que a internet possibilite que qualquer pessoa publique 
qualquer coisa, é sempre importante compartilhar apenas textos 
que realmente valham a pena. Fazendo isso seus contatos podem 
ler algo de qualidade e faz com que sua imagem seja bem vista. Pu-
blicar “porcarias”, ao contrário do que muita gente pensa, prejudica 
(e muito) a impressão que as pessoas têm de você.

CLIC 
FINAL 

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

Nos meus tempos de criança, um de 
meus “sonhos” era, um dia, publicar meus 
textos. Em uma época onde não existia 
internet, a única forma de publicar era ter 
um material de qualidade e convencer um 
jornal ou revista a 
estampar seus escri-
tos em suas páginas, 
o que não era uma 
tarefa fácil.

A internet mu-
dou totalmente esse 
cenário. Desde o 
início de sua popu-
larização era pos-
sível, e alguma for-
ma, tornar públicos 
seus textos e outros 
materiais. Isso se 
tornou uma tendência e acabou virando 
uma nova realidade, algo que permite que 
qualquer pessoa publique praticamente 
qualquer coisa, sem dificuldade alguma.

Minha primeira publicação foi em jor-
nal, e meu grande foco segue sendo esse, 
dos veículos impressos. Muita gente, no 
decorrer desses 25 anos publicando, me 
pergunta o que me mantém nos recursos 
tradicionais ao invés de focar na grande 
rede, afinal, tudo que se publica na inter-
net pode ser visto pelo mundo todo.

Eu tenho, sim, meus projetos na inter-
net, focando especialmente na parte de ví-

EDUARDO FACIROLLI

Uma carreta Scania saiu da pista na tarde de segunda (2) na 
BR-163, no entroncamento com a Estrada Atlântica aproxima-
damente 5 km do Camping Club, sentido Sinop. Estava no ve-
ículo o motorista e a esposa. Ninguém ficou ferido. A PRF foi 
acionada para registrar o boletim de ocorrência.
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Parlamentar quer diálogo entre os Poderes 

Candidatos descumpriram acordo extrajudicial firmado 
com a instituição 

Foto: Najara araújo/Câmara dos deputados

Foto: divulgação
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Governo vai investir R$ 1,18 bi 
e construção de três Regionais 
DA REPORTAGEM

O Governo vai continu-
ar investindo para melhoria 
dos serviços de saúde e ga-
rantia da melhor estrutura 
para atender a população 
do Estado. 

Isso será possível por 
meio do maior programa de 
investimentos da história de 
Mato Grosso, o Mais MT, que 
vai investir R$ 1,18 bilhão na 
Saúde pelos próximos qua-
tro anos.

De acordo com o pro-
grama de investimentos, 
serão construídos mais três 
hospitais regionais nas regi-
ões do Araguaia, Noroeste 
e Nordeste de Mato Grosso. 
Para tornar o planejamen-
to uma realidade, o Poder 
Executivo vai investir R$ 201 
milhões. Os profissionais da 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES-MT) já trabalham na 
execução dos projetos, que 
estão na reta final.

Outra grande e im-
portante obra de saúde 
em execução é a retomada 
da construção do Hospital 
Central. A unidade de saú-
de, localizada no Centro Po-
lítico Administrativo, está 
paralisada há 34 anos e foi 
retomada pela atual gestão, 
que trabalha para colocar o 
hospital em funcionamen-
to.

De acordo com o pro-

jeto, a unidade terá aproxi-
madamente 32 mil metros 
quadrados de área total 
construída, sendo 9 mil da 
estrutura antiga e 23 mil de 
ampliação – isto é, constru-
ção nova. O valor investido 
será de R$ 195,9 milhões, 
tanto na construção e am-
pliação, como para a com-
pra de equipamentos. A 
empresa responsável já foi 
definida em processo lici-
tatório, que está em anda-
mento.

Segundo o secretá-
rio de Estado de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, os in-
vestimentos vão impactar 
positivamente na socieda-
de, oferecendo um melhor 
serviço de saúde para quem 
depende do Sistema Único 
de Saúde (SUS-MT).

Secretário de Saúde, 
Gilberto Figueiredo no Lan-
çamento do Mais MT

“São projetos estrutu-
rantes que vão melhorar o 
atendimento aos pacientes 
que buscam a rede de saú-
de em Mato Grosso. Os in-
vestimentos vão preencher 
vazios assistenciais, pois 
vão proporcionar melhorias 
das estruturas já existentes 
com reforma e ampliação e 
a construção de novas uni-
dades que há décadas são 
reivindicadas pelas pessoas 
que moram nas regiões me-
nos favorecidas”.

DA REPORTAGEM

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) prorrogou para 
30 de novembro o prazo para 
a renovação semestral dos 
contratos de financiamento 
concedidos pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) do segundo semestre 
de 2020. Os aditamentos dos 
contratos deverão ser feitos 
pelo sistema SisFies.

A Portaria nº 655/2020 
que prorroga o prazo foi pu-
blicada ontem (3) no Diário 
Oficial da União. A medida 
vale para contratos simplifi-
cados e não simplificados.

No caso de aditamento 
não simplificado, quando há 
alteração nas cláusulas do 
contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o aluno 
precisa levar a documenta-
ção comprobatória ao banco 
para finalizar a renovação. Já 
nos aditamentos simplifica-

dos, a renovação é formali-
zada a partir da validação do 
estudante no sistema.

Os contratos do Fies 
devem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 
e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informações 
inseridas pelas faculdades no 
SisFies. Inicialmente, o prazo 
seria até 31 de outubro, para 
contratos assinados até de-
zembro de 2017. Os contratos 
do Novo Fies, firmados a par-
tir de 2018, têm prazos defi-
nidos pela Caixa Econômica 
Federal.

O dia 30 de novembro 
também é a data limite para 
a realização de transferência 
integral de curso ou de insti-
tuição de ensino e de solicita-
ção de aumento do prazo de 
utilização do financiamento, 
referente ao segundo semes-
tre deste ano.

Os Documentos de Re-

DA REPORTAGEM

Em São José Rio Cla-
ro, município distante 297 
Km de Cuiabá, o Ministério 
Público Eleitoral ingressou 
com ação de execução em 
título extrajudicial contra 
dois candidatos, requeren-
do a aplicação de multa no 
valor de R$ 30 mil a cada 
um. O motivo foi o des-
cumprimento de acordo 
extrajudicial firmado com 
a instituição em relação à 
vedação da distribuição de 
materiais gráficos durante 
a campanha. Foram aciona-
dos os candidatos a prefeito 
Levi Ribeiro, da coligação 
“Juntos Podemos Mudar 
São José”, e Jean Kerkhoff, 
da coligação “Amor por São 
José”.  Segundo o promotor 
eleitoral, Luiz Eduardo Mar-
tins Jacob Filho, no referido 
acordo ficou estabelecido 
que durante a campanha 

DA REPORTAGEM
AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), propôs que 
o Congresso e o governo fe-
deral construam, conjunta-
mente, uma proposta legal 
estabelecendo restrições a 
quem se negar a tomar a 
vacina contra a covid-19 que 
venha a ser aprovada pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

“Acho que seria bom 
que os poderes Executivo e 
Legislativo chegassem a um 
caminho sobre este tema. 
Para que ele não fique sem 
solução e o Poder Judiciário 
tenha que resolver e, depois, 
fiquem todos reclamando 
que o Judiciário o resolveu”, 
declarou Maia ao participar, 
de uma live realizada pelo 
jornal Valor.

Maia não se manifes-
tou favorável à obrigatorie-
dade, mas disse ser possível 
pensar em medidas que 
desestimulem as pessoas 
a deixarem de tomar a va-
cina que for aprovada pela 
Anvisa. “Este debate sobre 

não haveria distribuição de 
materiais gráficos como 
“santinhos”, adesivos, car-
tazes, cartilhas, panfletos, 
revista e congêneres. Na 
ocasião, ficou acertado ain-
da que somente seria auto-
rizada a distribuição de “co-
linha”, desde que liberada 
pelo Decreto Municipal que 
trata das normas de con-
tenção à propagação da Co-
vid-19 e, mesmo assim, não 
poderia ser superior ao ta-
manho de um cartão de vi-
sita e nem conter imagem.

Ao contrário do que foi 
acordado, conforme o pro-
motor eleitoral, em 14 de 
outubro deste ano o candi-
dato Levi Ribeiro e seu vice 
receberam a visita de um 
deputado federal e promo-
veram uma live com a dis-
tribuição de “praguinhas” 
entre os presentes, inclusive 
para eleitores. Publicações 
nas redes sociais demons-

obrigatoriedade tem que 
ser feito com todo cuida-
do. Tem alguns caminhos 
com os quais não é preci-
so obrigar, mas [pode-se] 
restringir o acesso a alguns 
equipamentos públicos”, 
disse Maia, citando o exem-
plo de países que proíbem 
que crianças não vacinadas 
contra outras doenças fre-
quentem escolas. O presi-
dente da Câmara defendeu 
a capacidade técnica da 
Anvisa e dos institutos de 
pesquisa brasileiros ates-
tarem a segurança de uma 
futura vacina.  “Depois que 
a Anvisa aprovar uma vaci-
na, esta deixará de ser de 
A ou de B. Será uma vacina 
autorizada pelo órgão brasi-
leiro responsável e que tem 
a condição de garantir a 
imunização de todos. O im-
portante é termos duas ou 
três vacinas aprovadas. E to-
das elas vão ter, de alguma 
forma, insumos chineses. 
Grande parte dos produtos 
e equipamentos usados no 
enfrentamento à covid-19 
foram importados da China 
e ninguém deixou de usá-
-los”, acrescentou Maia.

O programa prevê a melhoria da rede estadual de saúde 

Medida vale para contratos simplificados e 
não simplificados 

MAIS MT. Três hospitais regionais serão construídos nas regiões do Araguaia, Noroeste e Nordeste

NOVO PRAZO

Contrato de renovação do Fies é 
prorrogado para 30 de novembro  

S. J. DO RIO CLARO

MPE propõe ação de execução contra
candidatos que descumpriram acordo 

CORONAVÍRUS

Maia sugere restrições 
para quem não se vacinar

Foto: gabriel jabur/agêNCia brasília

Foto: mayke tosCaNo/seCom-mt

gularidade de Matrícula, emi-
tidos pelas instituições de 
ensino, que tiveram os seus 
prazos de validade expirados, 

deverão ser acatados pelos 
bancos, para renovação do 
financiamento até 30 de no-
vembro.

Fazem parte do paco-
te a retomada das obras do 
Hospital Universitário Júlio 
Muller (R$ 207 milhões), re-

forma, ampliação e moder-
nização de demais hospitais 
(R$ 353 milhões), reforma 
e modernização de Unida-

des Especializadas (R$ 73,7 
milhões), Programa de Ci-
rurgias Eletivas (R$ 28,4 mi-
lhões), dobrar os leitos de 

UTIs dos hospitais regionais 
(R$ 30 milhões) e Progra-
mas de Segmentados (R$ 
98,8 milhões).

tram que o candidato Jean 
Kerkhoff também tem des-
cumprido o acordo e distri-
buído adesivos a eleitores e 
cabos eleitorais.

Na ação, o MPE requer 
que, caso não seja realiza-

do o pagamento da multa 
dentro do prazo estabele-
cido, a justiça determine a 
“penhora em dinheiro, em 
espécie ou em depósito, ou 
aplicação em instituição fi-
nanceira”. 
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Agricultores temem não conseguir 
cumprir primeiros contratos de venda
DA REPORTAGEM

O tempo seco compro-
meteu o cronograma da fa-
zenda do agricultor Endrigo 
Dalcin, em Nova Xavantina. 
Só na última semana as má-
quinas foram para o campo. 
até agora, apenas 5% dos 5 
mil hectares foram cultiva-
dos. Nesta mesma época do 
ano passado, ele já tinha se-
meado 30% da área de soja.

Há atraso também na 
fazenda do Laércio Lenz, 
em Sorriso. O cultivo dos 
2,25 mil hectares já deveria 
estar concluído. Mas a falta 
de chuvas não deixou. Mes-
mo intensificando o ritmo 
dos trabalhos nos últimos 
dias, ainda falta semear 35% 
da lavoura.

Com a janela compro-
metida, o agricultor Clé-
verson Bertamoni decidiu 
arriscar o cultivo no pó. Na 
fazenda dele, em São José 
do Rio Claro, a chuva ainda 
não chegou da maneira que 
era esperada. “Não conse-
guimos avançar no cultivo. 
A terra está extremamen-
te seca, estamos plantan-
do ‘no escuro’, esperando 
a chuva. Todos sabem que 
para garantir a janela ideal 
para o plantio do milho se-
gunda safra, é preciso se-
mear a soja até o dia 30/31 
de outubro, mas já estamos 
no fim do mês e o plantio 
está extremamente atrasa-

do”, lamenta.
Nesta safra, as lavouras 

de soja devem ocupar mais 
de 10,3 milhões de hectares 
em Mato Grosso. Apenas 
24,8% foram semeados, de 
acordo com o Imea. O rit-
mo é bem inferior à média 
dos últimos cinco anos no 
estado, que é de 48,7%. A 
lentidão preocupa e deve 
pesar no bolso dos agricul-
tores, segundo o engenhei-
ro agrônomo Naildo Lopes, 
que presta consultoria para 
produtores na região Médio 
Norte.

“Ainda não dá para 
avaliar o quanto iremos ter 
que fazer de replantio. 

Mas, em algumas áre-
as, isso já é certo. Alguns 
produtores arriscaram plan-
tar esperando as previsões 
climáticas e elas não ocor-
reram. Uma coisa é certa: 
nós estamos vivendo um 
momento em que parte 
da nossa safrinha já está 
comprometida e a produ-
tividade média da soja é 
totalmente incerta aqui na 
região”, comenta Naildo.

Na fazenda do seu Hei-
tor Gross, em Campo Novo 
do Parecis, a seca e o calor 
forte castigaram parte da 
lavoura. 

Pelo menos 250 hec-
tares terão que ser replan-
tados. O agricultor precisou 
comprar 14 ‘bags’ de semen-
tes para fazer a reposição. 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Desde ontem (3), um 
grupo limitado de clientes 
poderá pagar e receber recur-
sos pelo Pix, novo sistema de 
pagamentos instantâneos do 
Banco Central (BC). A ferra-
menta entra em fase restrita 
de funcionamento, para ajus-
tes e correções de eventuais 
problemas, enquanto o BC 
faz a migração do serviço do 
ambiente de testes para o am-
biente real.

O Pix funcionará em ho-
rários determinados para um 
grupo de 1% a 5% dos clientes 
de cada instituição financeira 
aprovada para operar a ferra-
menta. Os clientes autoriza-
dos a participar da fase restri-
ta já foram comunicados pela 
instituição correspondente.

O novo sistema entrará 

em operação para todos os 
clientes no próximo dia 16. Na 
fase restrita, o Pix funcionará 
das 9h às 22h, de segunda a 
quarta-feira. Às quintas, o ser-
viço reabrirá às 9h e só termi-
nará de funcionar às 22h das 
sextas-feiras, para permitir o 
teste durante a madrugada.

A partir da próxima se-
gunda (9), as instituições fi-
nanceiras poderão elevar 
gradualmente o número de 
clientes aptos a participar do 
Pix, até que o sistema entre 
plenamente em operação, no 
próximo dia 16, com a possibi-
lidade de fazer pagamentos e 
recebimentos 24 horas por dia 
por toda a população.

Por meio do Pix, o cliente 
pode pagar e receber dinheiro 
em até dez segundos, mesmo 
entre bancos diferentes. Dife-
rentemente da Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) ou 
do Documento de Ordem de 

DA REPORTAGEM

O Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (Terra Bra-
sil) passou por mudanças. A 
política pública prevê finan-
ciamento mais barato para 
pequenos agricultores com-
prarem sua terra, investirem 
na infraestrutura e assistência 
técnica. O secretário de Agri-
cultura Familiar e Cooperati-
vismo do Ministério da Agri-
cultura, Fernando Schwanke, 
afirma que algumas dessas 
alterações nas diretrizes do 
programa buscaram reduzir 
os passos para o acesso ao 
crédito.

Ele explicou que o recur-
so levava até dois anos para 
ser liberado, já que o inte-
ressado precisava cumprir 12 
etapas. Agora, com o novo re-
gulamento, esse trâmite caiu 

pela metade. “Agora, com seis 
etapas, estamos conseguindo 
fazer com que esse processo 
todo seja concluído em, no 
máximo, seis meses. A nos-
sa ideia é diminuirmos ainda 
mais esse tempo e colocar-
mos efetivamente o crédito 
fundiário na ponta”, informou.

Segundo Schwanke, a 
digitalização do programa 
também vai tornar a liberação 
do recurso mais ágil. Porém, 
para ter acesso ao financia-
mento, o agricultor precisa 
buscar umas das Empresas 
de Extensão Rural (Emater) 
credenciadas dentro do pro-
grama. A informação está dis-
ponível no portal do Ministé-
rio da Agricultura.

“Você tem que passar 
por uma entidade ou por um 
técnico que vai fazer esse pro-
jeto, vai iniciar essa estrutura-

DA REPORTAGEM

As vendas antecipadas 
da segunda safra de milho 
superaram as médias his-
tóricas em Mato Grosso. Os 
agricultores já negociaram 
54,69% do que esperam co-
lher. Volume superior aos 
41,89% registrados nesta 
mesma época do ano passa-
do e, ainda maior, à média 
das últimas cinco safras para 
este período, que é de 32,14%. 
O principal combustível 
para as vendas foram os bons 
preços, superiores aos regis-
trados em anos anteriores.

Aliás, as cotações se-
guem atrativas, como afirma 
o agricultor Rodrigo Picci-
nini. Ele comercializou 60% 
do milho que deve colher 
na segunda safra em Cana-
rana, nordeste do estado, a 
um preço líquido médio de 
R$ 30 a saca. “A demanda 
pelo cereal continua firme 
na região. Os contratos com 
pagamentos previstos para 
setembro do ano que vem 
giram em torno de R$ 47 a 
saca”, um preço muito su-

perior ao obtido pelo agri-
cultor nas vendas anteriores. 
Porém, ele se diz “inseguro” 
para negociar novos volumes 
do cereal.

“O plantio da soja está 
lento aqui na região, tem 
pouca umidade no solo. 
Isso nos deixa apreensivos, 
tornando o cultivo arrisca-
do. Estamos todos atrasados 
com a semeadura da soja e, 
consequentemente, com a 
safrinha do ano que vem. 
Isso nos deixa apreensivo 
quanto à comercialização 
tanto da soja quanto da safri-
nha de milho”, explica.

A cautela tem motivo. 
O atraso do plantio da soja 
aumenta o risco de que a ja-
nela de cultivo do milho fi-
que “curta”. O período ideal 
para a semeadura em Mato 
Grosso vai até o fim de feve-
reiro.

Os milharais devem 
ocupar mais de 5,69 milhões 
de hectares em Mato Grosso 
nesta safra. A previsão inicial 
é de que a produção ultra-
passe a marca de 36,2 mi-
lhões de toneladas do grão.

Foto: Cleverson Bertamoni

Registro do solo seco na fazenda em São José do Rio Claro

Etapa permitirá correção de eventuais problemas 

Recurso levava até dois anos para ser liberado

Agricultores estão apreensivos com o risco de que ‘janela ideal’ fique curta

SOJA. Plantio em ritmo lento: sobe risco de faltar lavouras para colher no início de janeiro

RAPIDEZ

Tem início fase restrita
de pagamentos pelo Pix

AGRICULTURA FAMILIAR

Programa quer facilitar crédito para compra de terra

MILHO

Com mais da metade da 
2ª safra vendida, plantio 
lento da soja preocupa

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

ção da propriedade rural, para 
torná-lo mais ágil e fazer tudo 
de forma online”. O secretário 
ainda esclareceu que o gover-
no está abrindo o credencia-

mento de novas empresas, in-
clusive privadas, no intuito de 
ampliar a capilaridade e facili-
tar o acesso aos interessados 
em buscar o crédito fundiário.

Crédito (DOC), que têm restri-
ções de horário, o Pix funciona 
24 horas por dia. Por questões 
de segurança, cada instituição 
financeira definirá um valor 
máximo a ser movimentado, 

mas o BC estuda criar moda-
lidades para a venda e compra 
de imóveis e de veículos que 
permitam a movimentação 
instantânea de grandes quan-
tias.

“Vou ter que eliminar essa 
soja aí para fazer o replantio 
perfeito, senão fica ruim. Já 
tem lagarta na folha, então 
vamos ter que eliminar isso 
aí e fazer um replantio novo. 

E isso ocorre em toda 
região, não é só aqui não. 
Tem gente que vai replantar 
dois, três mil hectares”, afir-
ma o produtor.

Além dos custos adi-
cionais e dos impactos na 
segunda safra, outra preo-
cupação é com os contratos 
antecipados. Especialmen-
te, aqueles com vencimen-
to para janeiro, com explica 
Giovana Velke, diretora do 
Sindicato Rural de Campo 
Novo.

“A maioria dos produ-
tores já está se posicionando 
que não vai ter produto para 
entregar em janeiro, porque 
a chuva atrasou e algumas 
áreas já deram replantio. 
As tradings já estão se po-
sicionando, pedindo para 
esperar até janeiro para ver 
o que elas vão fazer de fato. 
A nossa preocupação, como 
produtor, é a questão da 
multa contratual, que é ex-
tremamente salgada para o 
bolso do produtor rural. 

Mas eu acredito que 
a gente vai resolver isso de 
uma maneira amigável, afi-
nal, não é só o produtor que 
precisa da empresa, a em-
presa também precisa do 
produtor”, conclui.



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

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ADIAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL  Nº 063/2020
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 
nº 063/2020, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERRALHE-
RIA HABILITADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROJE-
TO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMO 
DE REFERÊNCIA”.  Por interesse da Administração a data da sessão pública 
para abertura dos envelopes de Propostas e Habilitação foi transferida para 
o dia 11 de novembro de 2020 às 08h00min. Fica, portanto, prejudicada a 
data anteriormente designada (03/11/2020). O Edital completo poderá ser ad-
quirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo, 03 de novembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Ofi cial

ABR MADEIRAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 
32.901.295/0001-63, no município de Feliz Natal / MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT,  A LICENÇA 
PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO (LO), para a atividade de serraria com 
desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

E P CARPES, inscrita sob CNPJ nº 31.574.154/0001-10, 
no município de Cláudia / MT, torna público que requer 
junto a SEMA/MT,  A LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), 
para a atividade de serraria com desdobro de madeiras e 
benefi ciamento de madeiras. Não EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 

VENDAS
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O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira 
Municipal designada através da Portaria n.º 230/2020, torna público aos 
interessados que realizará no dia 16/11/2020, às  07:30h,  na  Rua  dos  
Girassóis,  n.º  387,  Centro,  Ipiranga  do  Norte  -  MT,  a  Licitação  na  
Modalidade  Pregão  Presencial,  destinada  a  “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Fornecimento de Cargas de Oxigênio Medicinal”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
consultar/obter o Edital e obter informações junto ao Depto. de Licitações, 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte - MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura, compreendido das 07h às 13h, ou obtê-lo no 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link LICITAÇÕES ou ainda pelo 
Email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2020

Ipiranga do Norte-MT, 04 de novembro de 2020.

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

EMPRESA ITEM VLR. TOTAL  

K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA -

 
ME

 
01 R$ 102.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL N°
 
030/2020 -

 
SRP

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 030/2020, cujo objeto é o Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa no ramo de publicação de matérias em jornal de Circulação 
Estadual (Mato Grosso). Sagrou-se vencedora a empresa: 

Marcelândia/MT, 03 de novembro de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício
 

Pregoeira Oficial

 

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2020

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Pro-
dutores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, 
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em 
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou 
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício 
de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos ar-
tigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de 
dezembro de 2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuin-
tes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em 
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, 
o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente 
pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, 
por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício 
CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricul-
tura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: 
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agri-
cultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 03 de novembro de 2020.
João Martins da Silva Junior 
 Presidente da Confederação 04,05,06/11/2020

Nova Mutum - MT, 03 de novembro de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 038/2020
Objeto: Contratação de empresa para construção da quadra coberta da 
EMEB 15 de outubro, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de 
Abertura: 19 de novembro de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (TERRITÓRIO 
NACIONAL) ,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O 
julgamento da referida licitação será através do MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal 
de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2020

Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 022/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE SAGUÃO (888,00M²) NA ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO DONIZETI, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020, na 
sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, 
Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri



Timão não terá Boselli e
Jô diante do América-MG
DA REPORTAGEM

Dois dias depois de der-
rotar o líder Internacional, o 
Corinthians voltou aos trei-
nos no CT Joaquim Grava 
para o duelo com o América-
-MG, quarta, em Belo Hori-
zonte, pela decisão das oita-
vas de final da Copa do Brasil.

Desfalques na partida 
de sábado, os atacantes Bo-
selli e Jô não participaram da 
atividade. O argentino trata 
de dores na região lombar, 
enquanto o segundo segue 
tratando uma contratura 
muscular na panturrilha di-
reita. Os dois fizeram traba-
lhos na parte interna do CT.

Boselli, aliás, usou as re-
des sociais para explicar sua 
ausência: “estou com uma 
lombalgia, tratando de me 
recuperar para estar à dis-
posição do treinador o mais 
rápido possível”, escreveu o 
centroavante. Quem partici-
pou dos treinos com bola e 
deve seguir no time titular é 
Davó. Autor do gol da vitória 
do Timão na partida da Neo 
Química Arena, o atacan-

te de 21 anos tem tudo para 
ser mantido entre os 11. Para 
a partida, o técnico Vagner 
Mancini não contará com 
Otero, Fábio Santos e Gusta-
vo Mosquito, jogadores que 
já atuaram na Copa do Brasil 
por outras equipes. Lucas Pi-
ton, assim, reassume a lateral 
esquerda. Já na função de 
homem aberto pela esquer-
da, Léo Natel, Mateus Vital e 
Everaldo são as opções. Um 
provável Corinthians tem: 
Cássio; Fagner, Marllon, Gil 
e Lucas Piton; Xavier e Éder-
son; Ramiro, Cazares, Davó 
e Léo Natel (Mateus Vital ou 
Everaldo). Derrotado por 1 
a 0 em São Paulo, o Timão 
precisa vencer por dois gols 
de diferença para ficar com 
a vaga nas quartas de final. 
Vitória por um gol leva a de-
cisão para as penalidades.

REFORÇO
NO BANCO
Enquanto aguarda a 

chegada de Jemerson, refor-
ço que chegará do Monaco, 
da França, Mancini ganhou 
mais uma opção para a de-
fesa nesta segunda-feira. O 

DA REPORTAGEM

Com lesão na pantur-
rilha direita, o zagueiro Ro-
drigo Caio, do Flamengo, 
teve corte confirmado pela 
CBF nesta terça-feira. Além 
dele, Eder Militão, do Real 
Madrid, que testou positivo 
para Covid-19, também foi 
desconvocado. Para o lugar 
da dupla, Tite chamou Feli-
pe, do Atlético de Madrid, e 
Diego Carlos, do Sevilla. Este 
último convocado pela pri-
meira vez para a Seleção.

Para os jogos contra a 
Venezuela (13 de novembro, 
no Morumbi, em São Paulo) 
e Uruguai (17, em Montevi-
déu), já são quatro cortes na 
lista original de Tite. Antes, 
foram cortados Phillipe Cou-
tinho, do Barcelona, substi-
tuído por Lucas Paquetá, do 
Lyon, e Fabinho, do Liverpo-
ol, que cedeu lugar a Allan, 
meio-campista do Everton 
(Inglaterra).

Militão atuou no fim de 
semana pelo Real Madrid 
contra o Huesca, pelo cam-
peonato espanhol. O time 
merengue venceu por 4 a 1. 
Nessa segunda, o clube co-

municou que o jogador tes-
tou positivo para Covid-19. 
A CBF comunicou que ele - 
nem Rodrigo Caio, por lesão 
- não teria tempo suficiente 
para se recuperar e se apre-
sentar no próximo dia 9 de 

DA REPORTAGEM

A defesa é o grande 
destaque na campanha da 
Chapecoense, líder da Se-
gundona do Brasileiro. Fo-
ram apenas cinco gols so-
fridos até agora em quatro 
partidas diferentes. Com 
isso, a Chape se tornou o 
clube que ficou mais jogos 
sem sofrer gols no primeiro 
turno das Séries A e B desde 
o início dos pontos corridos.

Até então, era o Co-
rinthians quem detinha a 
melhor marca, com 13 jo-
gos sem sofrer gol no turno 
da Série A de 2017. Naquele 
ano, o Timão acabou cam-
peão brasileiro. Depois dis-
so, em 2018, o Grêmio ficou 
sem ter a defesa vazada em 
12 dos 19 primeiros jogos da 
competição.

Com a vitória por 2 a 0 
sobre o Confiança, no últi-
mo sábado, a Chapecoense 
chegou ao final do turno da 
Série B com 15 jogos sem 

sofrer gol entre os 19 dispu-
tados. Ao todo, foram cinco 
gols sofridos na competi-
ção: dois diante do Cuiabá, 
um contra Náutico, Paraná 

DA REPORTAGEM

O atacante Marinho en-
tra em campo pelo Santos 
nesta quarta (4), às 18h, no 
Castelão, com a missão de 
manter a equipe viva na dis-
puta da Copa do Brasil e con-
tinuar em busca de um título 
inédito na sua carreira. O jogo 
é válido pela volta das oitavas 
de final do torneio. E, para se 
classificar, o Peixe precisa de 
uma vitória simples, já que 
na primeira partida, na Vila 
Belmiro, os times ficaram no 
empate sem gols.

Mas, além da classifica-
ção ser fundamental para as 
finanças do clube, a partida 
também pode ser decisiva 
para Marinho tentar o título 
inédito. Apesar de inúmeras 
participações, o atacante do 
Santos jamais venceu (ou 
chegou à final) da Copa do 
Brasil. Marinho já “bateu na 
trave” em três oportunida-
des. As melhores campanhas 
dele na competição foram 
em 2012 e 2018, quando atu-
ava no Goiás e Grêmio, res-

pectivamente. Em ambos, 
o atacante só chegou até as 
quartas de final. A pior foi em 
2014, quando caiu na segun-
da fase do torneio. Em 2015, 
pelo Cruzeiro, saiu nas oitavas 
para o Palmeiras e, no ano se-
guinte, jogando pelo Vitória, 
saiu na terceira fase após ser 
derrotado para o Cruzeiro.

Agora, em 2020, em 
busca do título inédito na 
carreira, Marinho projeta uma 
“decisão” contra o Ceará. A 
atacante teve passagem pelo 
Vozão em 2015, quando viveu 
um dos melhores momentos 
de sua carreira, e admitiu que 
o Peixe terá dificuldades para 
vencer fora de casa.

“Vamos ter mais uma 
decisão pela frente esse ano. 
Vencer o Ceará no Castelão 
é sempre uma tarefa muito 
difícil. Copa do Brasil é uma 
competição muito complica-
da. Temos que fazer um bom 
jogo para buscarmos essa vi-
tória fora de casa e a vaga na 
fase seguinte da competição. 
Vai ser uma batalha”, disse o 
atacante.

Foto: RodRigo CoCa

Corinthians precisa vencer após 1x0 que tomou em casa

Diego Carlos disputa bola com Messi em jogo recente

Chape bate recorde defensivo em turno dos pontos corridos

Marinho comemora gol do Santos sobre o Goiás

CORINTHIANS. Mancini segue sem poder contar com os centroavantes e deve apostar outra vez em Davó

SELEÇÃO

Tite corta Rodrigo Caio e Militão
e convoca Felipe e Diego Carlos

CHAPECOENSE

Sem levar gol em 15 dos 19
jogos do primeiro turno

COPA DO BRASIL

Marinho tenta 
manter o sonho
de título inédito

Foto: albeRt gea

Foto: divulgação

Foto: HebeR gomes
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zagueiro Raul Gustavo, 21 
anos, recuperou-se de uma 
lesão no músculo posterior 
da coxa.

“Estou muito feliz e mo-
tivado, porque eu já não sin-
to mais dor nenhuma. Ago-

novembro, em Teresópolis, 
na Granja Comary.

Felipe, de 31 anos, tem 
seis convocações e jogou 
uma vez pela Seleção. Diego 
Carlos, de 27, foi chamado 
pela primeira vez. Ele foi ob-

servado recentemente pela 
comissão técnica de Tite. A 
seleção brasileira lidera as 
Eliminatórias sul-america-
nas com duas vitórias em 
dois jogos - 5 a 0 sobre a Bo-
lívia e 4 a 2 diante do Peru.

e Vitória. Com todo o retur-
no pela frente, a Chapeco-
ense precisa de outros oito 
jogos sem ter a defesa va-
zada para igualar o recorde 

do São Paulo na competi-
ção. Em 2007, ano em que 
foi campeão, o Tricolor ficou 
sem levar gol em 22 dos 38 
jogos da Série A.

ra, vou trabalhar forte para 
poder voltar a jogar e poder 
ajudar o Corinthians, que é o 
mais importante”.

O jogador, vale lembrar, 
ficou por 10 jogos suspenso 
pelo STJD por conta de uma 

agressão ao goleiro Hugo, do 
Flamengo, no Campeonato 
Brasileiro Sub-20 do ano pas-
sado. Quando chegou perto 
do fim da suspensão, porém, 
sofreu a lesão num treina-
mento e acabou perdendo 

os jogos recentes. Na tarde 
de terça, o Timão fEz o últi-
mo treino preparatório para 
encarar o América-MG. Após 
a atividade, a delegação par-
tiu em voo fretado para Belo 
Horizonte, palco da partida.



Obras avançam com aplicação
de capa asfáltica na MT-129
DA REPORTAGEM

Esperada há mais de 
30 anos, a pavimentação da 
rodovia MT-129 já é realidade 
em Gaúcha do Norte, com 
a aplicação de capa asfálti-
ca em 1,3 km da rodovia. As 
obras seguem avançando e 
já são consideradas um mar-
co e a realização de um sonho 
dos moradores da região.

A pavimentação é reali-
zada graças à parceria públi-
co-privada, conhecida como 
PPP Social, firmada entre o 
Governo do Estado e a As-
sociação de Manutenção e 
Extensão da MT-129 (Amex).  
Com a colaboração, o Gover-
no do Estado e associação 
se uniram para pavimentar 
39,04 km da MT-129, no tre-
cho da MT-020 (Rio Alegre) 
até Gaúcha do Norte. Estão 
sendo investidos R$ 27 mi-
lhões pela Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Logís-
tica (Sinfra) e outros R$ 4,9 
milhões, de contrapartida, 
pela associação.

O presidente da Amex, 
Ari do Prado, explica que a 
associação já executou 10 km, 
que estão com a base pronta, 
cinco km com a imprimação 
feita, além do 1,3 km já com a 
capa asfáltica. Faltam ainda, 
do que foi previsto pela asso-
ciação, cinco km para imper-

meabilizar e mais cinco km 
de terraplanagem.

“Nosso plano de traba-
lho era fazer 10 km de asfal-
to. Agora estamos vendo que 
está dando para tocar a ter-
raplanagem um pouco pra 
frente e já estamos tocando 
para aproveitar as máquinas 
que estão locadas. Já que-
remos mexer em 15 km de 
estrada e queremos mais 5 
km para concluir os 10 km de 
asfalto e mais 10 km de terra-
planagem pronta”, disse.

O bom andamento das 
obras, segundo Ari, é reflexo 
da equipe que está à fren-
te da execução dos serviços.  
“Nós estamos com uma equi-
pe boa, engenheiro, laborato-
rista, topógrafo, nossa frente 
de obra. Um pessoal muito 
capacitado, interessado na 
obra, muito capacitado. Nos-
sa equipe da administração 
financeira, muito boa tam-
bém. Só temos que agrade-
cer a todos – e a Deus – que 
estão trabalhando e fazendo 
acontecer nessa obra”, expli-
cou.

Ainda segundo Ari, a 
execução das obras tem re-
cebido o apoio dos produto-
res rurais, que não descar-
tam a possibilidade de novas 
parcerias para execução das 
obras de pavimentação em 
toda a extensão da MT-129, 

DA REPORTAGEM
O Imposto sobre Pro-

priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA), relativo ao 
exercício 2020, dos veículos 
com placas de final 6 e 7 
pode ser pago com descon-
to até o dia 23 de novembro. 
Depois desta data, e até o dia 
30 de novembro os proprie-
tários ainda podem pagar o 
imposto de forma integral ou 
parcelada, mas sem direito 
ao desconto.

De acordo com o calen-
dário divulgado pela Secre-
taria de Fazenda (Sefaz), os 
contribuintes que pagarem o 
IPVA em cota única terão 5% 
de desconto até o dia 10 e 3% 
até o dia 23. Depois do dia 30 
de novembro, o imposto de-
verá ser pago integralmente 
e com correção monetária, 
juros e multas.

Os proprietários dos ve-
ículos, também podem optar 

DA REPORTAGEM

Um menino de 6 anos 
teve dois ossos da bacia 
quebrados após ser atrope-
lado por um carro desgover-
nado que invadiu a varanda 
da casa da avó dele em Sor-
riso na segunda (2). Guilher-
me brincava com outras 
duas crianças, que saíram 
ilesas.

Com o impacto da ba-
tida, parte da estrutura da 
área da residência se rom-
peu e caiu em cima do me-
nino. A motorista do carro é 
vizinha da família. Ela disse 
que perdeu o controle da di-
reção ao desviar de um gru-
po de crianças que estava 
na rua. No momento do aci-
dente, a avó do Guilherme 
assistia televisão na sala. Ao 
ouvir o barulho, ela correu 
para ver o que havia acon-
tecido e encontrou o neto 
em meio a poeira pedindo 
socorro. De acordo com a 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so vai destinar, por meio do 
Programa Mais MT, o valor to-
tal de R$ 936,4 milhões para 
serem aplicados na educação 
básica e ensino superior. O 
montante será dividido para 
contemplar três bases da edu-
cação: infraestrutura, evolução 
do sistema pedagógico e ensi-
no superior.

A Secretaria Estadual de 
Educação (Seduc-MT) vai ge-
renciar os valores para atender 
segmentos da área de ensino. 
Conforme consta no plano de 
programa, R$ 442 milhões se-
rão aplicados nas obras de mo-
dernização da infraestrutura 
dos prédios escolares.

Essa quantia será usada 
para construir 35 novas esco-
las, 21 novas quadras esporti-
vas e a reforma geral de outras 
demais 40 escolas. Além disso, 
300 escolas serão equipadas 
com aparelhos de ar-condicio-
nado e aquisição de novos mo-
biliários.

Outra importante verten-
te que receberá investimentos 

é o Sistema Pedagógico, com 
o valor de R$ 449,4 milhões. O 
recurso aplicado vai permitir a 
implantação do sistema estru-
turado de ensino da educação 
4.0 e demais tecnologias para 
melhoria na qualidade do en-
sino.

De acordo com Alan 
Porto, que toma posse como 
secretário de Educação nesta 
terça (3), o Programa Mais MT 
vai proporcionar “uma evo-
lução na educação, pois será 
possível a realização da mo-
dernização da estrutura das 
escolas, a valorização do pro-
fissional e do eixo pedagógico 
que vai garantir a melhoria do 
aprendizado dos alunos”.

Para o ensino superior do 
Estado, os valores investidos 
serão de R$ 55 milhões para 
aplicação da educação voca-
cionada na Universidade Esta-
dual de Mato Grosso. Com este 
conjunto de investimentos, o 
Governo de Mato Grosso tem 
por objetivo a melhoria na qua-
lidade do ensino para elevar o 
desempenho dos indicadores 
de eficiência da educação no 
Estado.

Foto: SinFra-Mt

Obras avançam em Gaúcha do Norte com obras na MT-129

Depois do dia 30, imposto deve ser pago com juros e multa

Carro desgovernado invadiu varanda de casa

R$ 442 milhões serão injetados nas obras de modernização

GAÚCHA DO NORTE. Obras são consideradas marco e realização de um sonho dos moradores da região

ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Veículos com placas finais 6 e 7
tem desconto no IPVA até dia 23

SORRISO

Menino tem ossos da bacia
quebrados ao ser atropelado

EDUCAÇÃO PÚBLICA

Mais MT vai investir
R$ 936,4 milhões na
melhoria do ensinoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: SecoM-Mt
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pelo parcelamento do im-
posto em duas parcelas. Para 
que tenha validade, é neces-
sário que a primeira parcela 
seja quitada dentro do mês 
de vencimento, ou seja, até o 
dia 30 de novembro.

As placas finais 6 e 7 
venceriam em abril, porém o 
Governo de Mato Grosso pos-
tergou o vencimento do IPVA 
como forma de minimizar 
os impactos financeiros cau-
sados pela pandemia do co-
ronavírus, que teve início no 
mês de março. 

De acordo com o decre-
to nº 506 de 02 de junho, a 
prorrogação alcançou, ainda, 
os parcelamentos em anda-
mento independentemente 
do mês em que ocorreu o 
vencimento da primeira par-
cela.

A guia para o pagamen-
to IPVA – denominada Docu-
mento de Arrecadação (DAR-

1/AUT) – deve ser emitida pelo 
próprio contribuinte pela 

internet, no site da Sefaz, na 
opção IPVA 2020.

até a ligação com a MT-020, 
em Paranatinga.

“Os produtores estão 
participando, colaborando. 
Saímos visitando fazenda por 
fazenda e eles estão ajudan-
do e colaborando bastante. O 

pessoal está muito animado, 
pois é a primeira ligação as-
fáltica que começou em Gaú-
cha do Norte. E nós temos 
ainda 120 km para ser asfalta-
do, mas a vontade é grande. 
Se Deus quiser, com essas 

parcerias, vamos fazer os 120 
km”, afirmou.

A pavimentação da MT-
129, segundo Ari, vai facilitar 
não apenas o acesso dos mo-
radores e proporcionar qua-
lidade de vida, como vai me-

lhorar infraestrutura para o 
escoamento da produção do 
município, que tem apenas 
as rodovias não-pavimenta-
das MT-129 e a MT-427 e a BR-
242 como acessos aos gran-
des mercados.

avó, a criança ficou embai-
xo do carro e foi resgatada 
com a ajuda dos vizinhos, 
que ergueram o veículo. 
“Eu não consigo me mexer, 
mas estou bem. Estou aqui 

deitado na cama”, disse Gui-
lherme em vídeo gravado 
no hospital. Guilherme foi 
encaminhado às pressas 
ao Hospital Regional após 
o acidente, onde passou 

por exames. Além dos ossos 
quebrados, o menino está 
usando um cordão cervical 
e deve permanecer imobi-
lizado por, pelo menos, seis 
semanas.
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Concessão de rodovia gera problemas
e população pede isenção em trecho
DA REPORTAGEM

Recém inaugurada, 
a concessão das rodovias 
MT-320 e 208 entre Colí-
der e Alta Floresta já causa 
problemas para o Governo 
do Estado por conta de um 
possível empobrecimento 
do polo em até 25%, tendo 
em vista que para passar 
pela região os moradores 
precisarão desembolsar R$ 
4 para moto e R$ 7,90 para 
carros. 

Após a inauguração do 
governador Mauro Mendes, 
no último dia 23, a popula-
ção de Carlinda procurou 
ajuda da Defensoria Pública 
para enfrentar um proble-
ma que, para muitos, sig-
nificará desemprego, difi-
culdade de acesso à saúde, 
educação, bens e serviços.

O defensor público que 
atua em Alta Floresta, Moa-
cir Gonçalves Neto, explica 
que os 10 mil habitantes de 
Carlinda dependem de em-
pregos, hospitais, bancos, 
escolas e institutos de Alta 
Floresta diariamente. E que 
a cobrança do pedágio des-
ses moradores significará 
empobrecimento e dificul-
dade de acesso a direitos 
básicos como saúde e edu-
cação.

“Estamos falando de 
um município que ocupa o 
centésimo lugar no índice 
de desenvolvimento hu-
mano (IDH) de Mato Gros-
so, onde apenas 8,8% da 
população tem trabalho e 
cuja renda de 40% deles é 
de meio salário mínimo, se-
gundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Avalio que 
cobrar pedágio dessas pes-

soas não é só imoral, como 
também ilegal”, afirma o 
defensor.

Gonçalves Neto afir-
ma que diante de um qua-
dro tão delicado, em que 
milhares de brasileiros não 
conseguem emprego, “não 
é razoável que medidas do 
Poder Público tornem essa 
situação ainda mais calami-
tosa”. Ele cita o exemplo de 
um trabalhador cujo salário 
seja de R$ 1,5 mil por mês 
e precise transitar entre os 
municípios seis vezes por 
semana, para dar a dimen-
são do problema.

“O pedágio compro-
meterá algo em torno de 
25% de sua renda mensal, o 
que inviabilizaria a continui-
dade no atual emprego, tra-
zendo esse cidadão para a 
estatística do desemprego”. 
Ele ainda questiona sobre 
o aumento da dificuldade 
para os doentes, para exem-
plificar o que a população 
irá viver. “É justo que um pa-
ciente e seus familiares, já 
enfermo e debilitado, tenha 
que pagar pedágio todas as 
vezes que precisar ir ao mu-
nicípio vizinho para cuidar 
de sua saúde?”.

O GOVERNO
Segundo o governa-

dor, a rodovia vai contribuir 
com a economia, a geração 
de emprego e a qualidade 
de vida da população – além 
de ser a concretização de 
um desejo de décadas dos 
moradores da região.  

“Ao longo de 40 anos, 
essa estrada sempre teve 
buraco, problemas. Uma 
hora era ruim, outra pior, 
outra horrível. Recupera um 
pouco e logo está ruim de 

Concessão de rodovias: vai ficar caro transitar no Nortão
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novo. Essa história vem ao 
longo de décadas e agora, 
com essa solução, as pesso-
as vão pagar um pouquinho 
com isso, mas vão econo-
mizar tempo, pneu, amor-
tecedor, vão ter o direito de 
ir e vir e o progresso chega 
onde tem estrada boa, onde 
você tem uma boa logísti-
ca”, afirmou Mendes. 

Os investimentos fo-
ram realizados pela con-
cessionária Via Brasil MT e 
atendem ao Plano de Explo-
ração Rodoviário do contra-

to de concessão de 188 km, 
no trecho entre Alta Flores-
ta, Nova Santa Helena, Colí-
der, Carlinda e Nova Canaã 
do Norte – assinado no ano 
passado.  A concessão, que 
tem prazo de 30 anos, pre-
via que as melhorias se ini-
ciassem já no primeiro ano 
da formalização do contra-
to. 

POPULAÇÃO
A técnica em enferma-

gem, Maria Félix da Silva, 53 
anos, uma das que procu-

rou ajuda da Defensoria Pú-
blica, conta que é separada, 
cuida de um irmão doente 
e que não sabe como fará 
para dar conta de suas res-
ponsabilidades. Ela informa 
que trabalha como servido-
ra do Hospital Regional de 
Alta Floresta há 12 anos, mas 
que a maioria na cidade tra-
balha em serviços braçais 
na agricultura e agropecuá-
ria, fazendo o trajeto Carlin-
da/Alta Floresta, tanto para 
trabalhar, como para estu-
dar. 

“A minha renda é de R$ 
1,9 mil por mês. Eu ando de 
moto e já gasto R$ 250 com 
combustível, fora os reparos 
dela. Se tiver que pagar pe-
dágio terei que gastar mais 
R$ 120, porém, já vivo de for-
ma restrita, limitada e cui-
dando de um doente. Isso 
vai penalizar demais toda 
a população da região. Até 
os médicos já estão falan-
do em deixar Carlinda, por 
causa desse pedágio, Toda 
a população será afetada”, 
conta Maria.


