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PESQUISA

Plantio de
soja entra
na reta
decisiva

O plantio da soja entrou na reta 
fi nal. Falta semear apenas 6% da 
área total prevista. Mas numa sa-
fra que já começou marcada pela 
irregularidade das chuvas, tem 
muito agricultor preocupado com 
a estiagem prolongada e com as 
plantadeiras paradas.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

COMPRADORES ILEGAIS

Bolsonaro
entregará 
compradores
ilegais

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que o Brasil vai revelar 
uma lista com nomes de países 
que importam madeira extraída 
de forma ilegal da Amazônia 
brasileira. O presidente voltou a 
criticar os “ataques” que o país 
sofre em relação às queimadas 
e ao desmatamento na região 
amazônica.      Página - 7

ALAN SANTOS/PR

PRIMAVERA DO LESTE

A Copa Imobiliária Cosentino de Tênis começa hoje e segue até domingo, em Primavera do 
Leste. É válida como a 4ª etapa do Circuito Estadual de Tênis e com alta de 28% no recorde de 
inscrições de tenistas num torneio na cidade.                                         Página -6

JÚNIOR MARTINS

COPA DE TÊNIS COMEÇA HOJE

Pesquisa realizada pela CDL Cuiabá indica que mais da metade dos consumido-
res deve aproveitar ofertas. Para 2020, a grande promoção levanta expectativa 
para o comércio, especialmente para um ano em que o setor foi afetado dura-
mente pela pandemia.                 Página -7

Maioria dos cuiabanos pretende
comprar durante a Black Friday

QUINTA-FEIRA

EXPOSIÇÃO
DE FOTOS
ÀS MÃES DE
PREMATUROS

GOVERNO VAI 
DISPOR DE
R$ 160 MI 
À PECUÁRIA

PRODUTOR
TRIPLICA
NÚMERO
DE TANQUES

BUGIO CAI
DE POSTE
APÓS LEVAR
UM CHOQUE
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Risos e olhares de deboche por todos os 
lados, Zé Carlos foi logo perguntando para 
Tonhão, o dono bar, por que a lista de menos 
votados está afixada no bar

O que se convencionou chamar de ala militar 
da administração Jair Bolsonaro compreende pers-
pectivas e interesses heterogêneos. Entre fardados 
do serviço ativo, em particular, transparece o incô-
modo com a visão de que governo e caserna for-
mam um corpo único.

A responsabilidade, obviamente, é daqueles 
oficiais-generais que emprestaram credibilidade a 
um capitão reformado conhecido por sua indisci-
plina. Não foi, convém destacar, um apoio unânime 
—a adesão ao projeto bolsonarista teve sua maior in-
tensidade no Exército e menor na Aeronáutica. Mas 
a bênção dada ao candidato pelo Alto-Comando 
do Exército em 2018 e a consequente ocupação de 
postos-chave do governo por militares cimentou a 
união.

O presidente usou a carta fardada por diversas 
vezes, chegando ao paroxismo das insinuações gol-
pistas do primeiro semestre deste ano, ora modu-
ladas pela composição com o centrão enquanto a 
Justiça cercava a família de Bolsonaro.

Os militares foram recompensados. Gastos em 
seus programas foram preservados, e uma reforma 
previdenciária e de carreira sob medida foi entregue 
a eles. Além de 9 de 23 ministros, 2.900 membros da 
ativa estão no governo, e o número mais que dobra 
se forem contados os da reserva.

Mas o mal-estar com o presidente se acentuou 
após atritos com setores ideológicos do gabinete e, 
mais recentemente, com a declaração destrambe-
lhada sobre a necessidade de “ter pólvora” diante do 
risco de sanções ao Brasil após a vitória de Joe Biden 
nos EUA.

Foi com grande atraso que o comandante do 
Exército, general Edson Leal Pujol, explicitou na se-
mana passada o óbvio —que lugar de fardado não 
é na política, e ela não deve adentrar nos quartéis, 
como pontificou em debate público.

Mensagem do mesmo teor foi assinada no sá-
bado (14) pelo ministro Fernando Azevedo, da De-
fesa, e pelos comandantes de Exército, Marinha e 
Aeronáutica. “O único representante político das 
Forças Armadas, como integrante do governo, é o 
ministro da Defesa”, afirma-se no documento con-
junto.

É bem-vindo esse cordão sanitário, a despeito 
de militares da ativa —como o ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello— permanecerem em car-
gos importante da administração federal. Quanto 
mais clara a distinção entre a missão institucional 
das Forças e a agenda do ocupante do Palácio do 
Planalto, melhor para o país.

Editorial

Cordão sanitário

DE SACO CHEIO
Um em cada quatro eleitores de Mato 

Grosso preferiu não sair de casa nas elei-
ções municipais do último domingo. No 
estado, o índice de abstenção foi de 25,4%, 
conforme números do Tribunal Superior 
Eleitoral. O número de Mato Grosso só é 
menor que os do Rio de Janeiro (28,1%), 
Rondônia (27,8%) e São Paulo (27,3%). 
Além da pandemia e dos títulos suspen-
sos pela falta de biometria, certamente a 
insatisfação com a política foi o fator que 
falou mais alto.

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!

SURRA NAS URNAS
Criador do curso online “Como Vencer 

as Eleições”, o deputado estadual Wilson 
Santos parece não ter feito sucesso na sua 
empreitada como marqueteiro e “profes-
sor”. Seu irmão Elias Santos, por exemplo, 
ficou na quarta suplência na eleição para a 
Câmara de Cuiabá. Do gabinete de Wilson 
na Assembleia, ainda foram candidatos a 
vereador em Cuiabá Osvaldo Brito e Mar-
celo Souza, que somaram 980 e 99 votos, 
respectivamente, também ficando de fora 
da Câmara. Já em VG, Wilson patrocinou a 
candidatura do assessor Ider Jacinto, que 
ficou na primeira suplência.

Crédito: Internauta

IMAGEM DO DIA

Mas a bênção dada ao candidato pelo 
Alto-Comando do Exército em 2018 e 
a consequente ocupação de postos-
-chave do governo por militares cimen-
tou a união

“ “

As eleições terminaram, e para quem 
perdeu é como ressaca pós-despedida 
de solteiro: você nem sabe onde está 
e com quem transou. Assim estava Zé 
Carlos. Havia perdido seu chão, havia in-
vestido suas economias na campanha, 
largado o emprego e terminado com a 
noiva, que era contra a sua aventura elei-
toreira.

Queria entender o que ocorrera. Não 
aceitava a derrota pois era conhecido na 
cidade. E entre amigos, família e esfor-
ço de campanha, somado às pesquisas, 
muito provavelmente seria eleito verea-
dor. Mas teve apenas dois votos.

Ele tinha certeza apenas do seu pró-
prio voto e da mãe. Primeiro foi tirar sa-
tisfações com a ex-noiva. Ligou várias 
vezes para ela e nada de ela atender. En-
tão foi na casa dela. Quem o atendeu foi 
a futura ex-sogra, que com uma vassou-
ra na mão foi logo lhe dizendo:

- Canalha, foi bem feito que você per-
deu a eleição, e ainda bem minha filha 
terminou com você, ela e todo mundo 
sabe como você podre, Zé Carlos!!

Moído de raiva e ira, Zé Carlos saiu xin-
gando a velha senhora e foi para bar do 
Tonhão, tradicional ponto de encontro e 
central de fofocas no centro da cidade. 
Logo na entrada tinha a lista dos eleitos 
para prefeito e vereador, e uma curiosa 
lista dos menos votados.

Risos e olhares de deboche por todos 
os lados, Zé Carlos foi logo perguntando 
para Tonhão, o dono bar, por que a lista 
de menos votados está afixada no bar, e 
este lhe respondeu:

- Calma, Zé, fizemos um bolão de 
apostas dos mais e menos votados, 
curiosamente, você estava nas duas lis-
tas. E antes que você retruque, saiba que 

foi um amigo seu que pediu para colocar 
seu nome na lista dos perdedores.

O sangue subiu à cabeça de Zé Carlos, 
queria saber quem era o “amigo”, ou me-
lhor, o tal traidor. Tonhão rindo lhe contou 
que foi seu melhor amigo, Dorfo, e que 
ele apostou que você ia ser um dos me-
nos votados.

Zé Carlos não entendia o que amigo 
teria contra ele. Pediu uma dose de ca-
chaça e se dirigiu ao comércio de Dorfo, 
que trabalha com importados de origem 
duvidosa. Chegando lá, o “amigo” sorriu, 
e lhe deu um soco que fez Zé Carlos cair 
na calçada atordoado. Dorfo sacou um 
revólver e disse que se entrasse em sua 
loja novamente ou aparecesse na sua 
casa, iria comer capim pela raiz.

Diante da agressão e das ameaças, Zé 
Carlos entrou em seu carro e fugiu a toda 
velocidade. Agora estava mais confuso 
ainda, pois tinha perdido a eleição de for-
ma vergonhosa, foi escorraçado da casa 
da ex-noiva e ameaçado de morte por 
alguém que considerava mais que um 
irmão.

Voltou ao bar do Tonhão, e decidiu be-
ber todas, pois quem sabe tudo não pas-
sara de um sonho. Entre uma dose e ou-
tra ouviu seu nome ser xingado, e grupo 
de pessoas em outra mesa rindo e apon-
tando para Zé Carlos.

Tonhão botou ordem no bar, e man-
dou embora o grupo que zombava de 
Zé Carlos. Pegou o celular e mostrou um 
vídeo que fez Zé entender tudo, e nesta 
hora se sentiu raiva de si mesmo.

No vídeo Zé Carlos fazia sexo com a 
mulher de Dorfo, seu melhor amigo, e ge-
mia dizendo que iria transformar a Câma-
ra de Vereadores em um puteiro. Bezerra 
da Silva: “Malandro é malandro e mané é 
mané!”

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
malandro é malandro

Depois de muito tempo...
simplesmente “esquece” de responder 
e volta a se manifestar horas, dias, se-
manas ou mesmo meses depois.

Recentemente, por 
exemplo, recebi uma men-
sagem de uma pessoa que, 
meses atrás, buscava infor-
mações sobre um curso de 
detetive que eu ministro. 
Ela, simplesmente, deu se-
quência à conversa como se 
nada estivesse acontecido, 
como se apenas alguns mi-
nutos tivessem se passado 
entre uma mensagem e ou-
tra.

Existem casos em que é difícil até 
mesmo lembrar o que estava sendo 
conversado para “embalar” novamen-
te a conversa. O que nos resta, então, é 
“assumir” que não lembramos em que 
pé estava a prosa e começar tudo nova-
mente.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Para quem não apaga as mensagens inativas de seu comunicador 
tudo fica mais fácil, pois basta ler as mensagens trocadas para 
conseguir se situar no contexto do assunto. Que, assim como eu, 
apaga as mensagens que não estão mais sendo movimentadas, fica 
bem difícil retomar a linha de raciocínio. Manter todas as conversas 
salvas, com o volume de mensagens que recebo, não seria interes-
sante. Então, nos resta pagar alguns “micos” de vez em quando.
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Responder um contato. Em tempos 
em que a comunicação era feita por car-
ta você poderia demorar o tempo que 
bem entendesse para 
responder (e, claro, dei-
xar a pessoa sem qual-
quer resposta, se prefe-
risse.

O telefone mudou 
bastante esse cenário. Ti-
rando a intervenção feita 
por secretária eletrônica 
(que pouca gente tinha) 
você precisava atender 
a chamada, conversar e 
desligar. As possibilida-
des de deixar seu contato esperando 
sua “boa vontade” eram expressiva-
mente menores.

A tecnologia nos trouxe novamente 
a correspondência (dessa vez, de forma 
eletrônica) e recursos como mensa-
gem de texto e comunicadores instan-
tâneos, onde seu contato não está “na 
linha” com você e isso permite que as 
respostas não sejam enviadas, necessa-
riamente, de imediato.

A regra das “boas maneiras”, assim 
como no mundo “real”, dizem para você 
responder o mais breve possível, mas 
nem sempre é isso que acontece: não 
são raros os casos em que o contato 

EDUARDO FACIROLLI

O motorista desde veículo Nissan March não encontrou uma vaga esta-
cionar e decidiu inovar: parou parte do carro sobre a calçada enquanto foi 
resolver alguma coisa. Porém, estacionar sobre o passeio é determinante-
mente proibido. Constitui infração grave no Código de Trânsito Brasileiro (5 
pontos na carteira de habilitação) e é passível de multa (R$ 127,69). Em locais 
onde existe o afastamento frontal e a distância mínima à área do passeio é 
respeitada, o estacionamento é permitido. Mas não era o caso, né...
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Meta da Seduc para 2021 é ampliar
vagas do EJA e da educação básica  
DA REPORTAGEM

O secretário de Esta-
do de Educação, Alan Por-
to, reafirma a ampliação de 
vagas para Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) para o 
próximo ano letivo. A moda-
lidade de ensino vai sair dos 
atuais 21 Centros de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Ce-
jas) para as demais escolas 
regulares para que os estu-
dantes possam se matricu-
lar numa escola perto de 
suas casas.

Os Cejas serão remo-
delados para oferecer tam-
bém ensino médio regular 
e ampliar as vagas para esse 
segmento. “Vamos intensi-
ficar a oferta para os nossos 
alunos trabalhadores, pois 
muitos deles ainda não in-
gressaram na EJA porque 
os centros ficam longe das 
suas casas. São pessoas que 
precisam de um espaço 
educativo mais próximos 
das suas residências. Por 
isso, as ofertas para esses 
trabalhadores não podem 
ficar restritos aos Cejas. Esta 
é a nossa realidade”, assina-
la. O secretário Executivo da 
Seduc, Amauri Monge Fer-
nandes, lembra que a Edu-
cação de Jovens e Adultos é 
um dos ciclos da educação 
básica e, portanto, não exis-
te motivo para que os estu-
dantes desta modalidade 
de ensino estejam separa-
dos dos demais.

O secretário execu-
tivo afirma que a maioria 
dos alunos matriculados na 
Educação de Jovens e Adul-
tos está na faixa etária dos 
15 aos 23 anos.  “Somos con-

trários a essa separação dos 
alunos da EJA em ambien-
tes físicos. Os alunos da EJA 
podem conviver com alunos 
do ensino médio regular ou 
mesmo ensino fundamen-
tal, em turnos diferentes”, 
explica.

No entendimento do 
secretário, os alunos preci-
sam de um ambiente aco-
lhedor e agregador com re-
lacionamento social, pois a 
EJA é um ciclo da educação 
básica e faz parte do siste-
ma da rede regular de ensi-
no em Mato Grosso.

O deputado estadual 
Henrique Lopes (PT) parti-
cipou de uma reunião com 
o novo secretário estadual 
de Educação, Alan Porto, 
sobre o fechamento de es-
colas e Centros de Ensino 
de Jovens e Adultos (CEJAs) 
de Mato Grosso, na Secre-
taria estadual de Educação 
(Seduc). Porto afirmou que 
o que está acontecendo é 
um “espalhamento de fake 
news” e realizará uma nova 
reunião em 27 de novem-
bro. De acordo com ele, 
apenas após conclusão de 
um estudo interno poderá 
definir novos passos. 

“Estão falando que vai 
acabar a EJA, mas isso em 
nenhum momento foi dis-
cutido aqui na Seduc. Pelo 
contrário, estamos discu-
tindo ampliar a oferta e 
fortalecer a EJA. A evasão é 
muito grande e, em alguns 
casos, o estudante perdeu 
o interesse por conta da lo-
calização do CEJA, então o 
que queremos aqui é am-
pliar essa oferta e otimizar 
espaços”, explicou.

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro disse que o Brasil vai 
revelar uma lista com nomes 
de países que importam ma-
deira extraída de forma ilegal 
da Amazônia brasileira. 

Durante o seu discurso 
na 12ª Cúpula do Brics, grupo 
formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, 
o presidente voltou a criticar 
os “ataques” que o país sofre 
em relação às queimadas e 
ao desmatamento na região 
amazônica. “Creio que depois 
dessa manifestação [divulga-
ção da lista], que interessa a 
todos no mundo, essa práti-
ca diminuirá e muito nessa 
região”, afirmou. Segundo o 
presidente, a Polícia Fede-

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Nestas eleições, seis de-
putados em atividade ten-
taram a eleição para mudar 
de cargo, seja para prefeito, 
seja para a disputa da eleição 
suplementar para o Senado 
Federal, mas nenhum deles 
conseguiram se eleger. 

O deputado federal, Ju-
arez Costa (MDB), buscou vol-
tar à prefeitura de Sinop, sem 
êxito, mas agora se manterá 
em Brasília para cumprir os 
dois últimos anos de manda-
to como parlamentar.

Outro deputado fede-
ral que também tentou a 
cadeira de prefeito foi Ema-
nuelzinho (PTB), ele acabou 
perdendo a disputa para Ka-
lil Baracat pelo comando de 
Várzea Grande, e também 
volta para Brasília para cum-
prir o restante de seu man-
dato.

O também deputado 

DA REPORTAGEM

O Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Mato Grosso (Codem) 
aprovou o remanejamento 
de R$ 160 milhões do FCO 
Empresarial para o FCO Ru-
ral e atendimento prioritário 
a financiamento de projetos 
que visem a recuperação da 
capacidade produtiva da pe-
cuária pantaneira definida no 
Plano Emergencial de Recu-
peração da Pecuária Panta-
neira Pós Incêndios 2020.

“Conseguimos disponi-
bilizar estes recursos ainda 
neste ano para auxiliar os pro-
dutores rurais da região que 
foram fortemente atingidos 
pelos incêndios ocorridos no 
Pantanal. É uma ação emer-
gencial em um momento 
em que muitos tiveram da-
nos graves em suas proprie-
dades. Agora, pedimos aos 
pecuaristas que preparem 
o mais rápido possível a sua 
carta consulta para que en-
trem no trâmite de análise e 

ral desenvolveu um método 
para rastrear a origem de 
madeiras apreendidas e ex-
portadas usando isótopos es-
táveis, uma espécie de DNA 
que mostra a proveniência 
geográfica de produtos.  “Es-
taremos revelando, nos pró-
ximos dias, nomes dos países 
que importam essa madeira 
ilegal da Amazônia, porque, 
aí sim, estaremos mostran-
do que esses países, alguns 
deles que muito nos criti-
cam, em parte, têm respon-
sabilidade nessa questão [do 
avanço do desmatamento]”, 
disse o presidente. 

A cúpula do Brics, que 
ocorreu de forma virtual nes-
ta terça-feira, marca o fim da 
presidência pro tempore da 
Rússia à frente bloco, ao lon-

federal José Medeiros (Pode-
mos) quis voltar ao cargo de 
Senado, função que já exer-
ceu e teve de renunciar para 
que seus direitos políticos 
não fossem cassados. 

Ex-prefeito de Sorriso, o 
deputado estadual Xuxu Dal 
Molin (PSC), saiu derrotado 
em seu domicílio eleitoral e 
agora terá de se contentar 
com seu restante de manda-
to na Assembleia Estadual.

O mesmo ocorreu com 
os deputados estaduais, Sar-
gento Elizeu (DC) e Valdir 
Barranco (PT), ambos entra-
ram na disputa pela vaga dei-
xada pela ex-senadora Selma 
Arruda, cassada por crimes 
de caixa 2 e abuso de poder 
econômico. Os dois ficaram 
muito longe de qualquer 
chance de vitória no pleito e 
retornam também aos seus 
postos na Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso.

No caso do democra-
ta cristão, Elizeu Nascimen-

liberação do recurso”, explica 
César Miranda, secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico e presidente do 
Codem.

Considera-se proprie-
dades rurais localizadas no 
Bioma Pantanal as dos muni-
cípios de Barão de Melgaço, 
Cáceres, Poconé, Curvelân-
dia, Santo Antônio de Lever-
ger, Porto Espiridião, Nossa 
Senhora do Livramento, Iti-
quira, Mirassol D’Oeste, Cuia-
bá, Figueirópolis D’Oeste, 
Várzea Grande, Juscimeira e 
Lambari D’Oeste.

O planejamento é dis-
ponibilizar até R$ 440 mi-
lhões até 31 de dezembro 
de 2021 em diversos pontos 
elencados pelo Plano Emer-
gencial. A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedec) pleiteia junto 
ao Conselho Deliberativo da 
Superintendência de Desen-
volvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco) a criação de linhas 
de crédito específicas para o 
Pantanal.

Maioria dos matriculados está na faixa etária dos 15 aos 23 anos 

Presidente critica ataques que o Brasil sofre por queimadas 

População não aceitou troca de mandato 

EDUCAÇÃO. Cejas serão remodelados para oferecer também ensino médio regular e ampliar as vagas 

MADEIRA ILEGAL

No Brics Bolsonaro diz que Brasil
divulgará lista de importadores

DEU RUIM

Seis deputados perderam eleição em 2020

NO PANTANAL

Mato Grosso 
disponibiliza R$ 160 
mi para recuperação 
da pecuária

Foto: Marcos corrêa/Pr

Foto: Divulgação

Ajuda aos produtores rurais atingidos pelos incêndios 
florestais 

Foto: secoM/Mt

Foto: Marcos vergueiro/secoM Mt

go do último ano. Em 2021, o 
grupo de países será presidi-
do pela Índia. Bolsonaro sau-
dou o trabalho da presidên-
cia russa ao manter o grupo 
ativo em 2020 e aprofundar 
iniciativas de cooperação em 
diversas áreas, mesmo em 
meio à pandemia de covid-19. 
Para o presidente, os países 

to, em 2016 ele já havia sido 
eleito vereador na cidade de 
Cuiabá, mas abandonou o 
cargo em 2018 ao ganhar a 
eleição para deputado esta-

do Brics estão em “perfeita 
sintonia” no combate ao ter-
rorismo e na busca de uma 
vacina segura e eficaz contra 
o novo coronavírus e com-
prometidos com ações para 
minimizar as emissões de 
carbono, que levam ao aque-
cimento global e às mudan-
ças climáticas.

dual, e em 2020, tentou nova-
mente interromper seu man-
dato buscando se tornar o 
novo senador pelo estado de 
Mato Grosso.



Plantio entra na reta final
DA REPORTAGEM

O plantio da soja entrou 
na reta final em Mato Grosso. 
Falta semear apenas 6% da 
área total prevista. Mas numa 
safra que já começou marca-
da pela irregularidade das 
chuvas, tem muito agricultor 
preocupado com a estiagem 
prolongada e com as planta-
deiras paradas. Somente nas 
últimas quatro semanas, os 
produtores cultivaram mais 
de 8,76 milhões de hecta-
res de soja no estado. Com 
isso, a área semeada no pe-
ríodo saltou de 8% para os 
atuais 94% do total previsto. 
O ritmo supera a média his-
tórica para esta época, que 
é de pouco menos de 92% 
e se aproxima do registrado 
na última safra, quando pra-
ticamente 97% das lavouras 
já estavam plantadas até o 
fim da primeira quinzena de 
novembro. Mas a intensifi-
cação do plantio não é uma 
realidade para todos. Vários 
produtores ainda enfrentam 
dificuldades com a falta de 
chuvas. Como o Celestino 
Piotto, de Jaciara. “Esse ano 
a chuva atrasou. Iniciamos o 
plantio no dia 20 de outubro 
e até hoje não terminamos. 
Falta em torno de 30% da 
área ainda para ser concreti-
zada. Tivemos um problema 

em um talhão de 170 hecta-
res por causa da falta de chu-
vas, diminuiu germinação 
e a população das plantas 
em torno de 15%”, comenta 
Em Diamantino, o Altemar 
Krölling vive uma situação 
ainda mais delicada. O plan-
tio dos 1.750 hectares de soja 
não deslanchou até agora. 
Em alguns talhões já não 
chove há quase seis meses.

“Eu plantei 25% da 
área, mas tenho lugar que 
ainda não choveu nada. O 
milho segunda safra já foi 
por água abaixo, já passou 
a época. Desses 25% plan-
tados de soja, eu só consigo 
fazer segunda safra em 14%, 
15%. A última chuva foi no 
dia 10 de maio. A situação é 
crítica, a chuva está muito 
isolada. Não é primeira vez 
que isso acontece aqui, eu já 
vi isso inúmeras vezes, mas 
este ano está bem acentua-
do este ‘La niña’”, pontua. Os 
reflexos causados pela estia-
gem prolongada colocam 
um ponto de interrogação 
no futuro desta safra de soja 
em Mato Grosso, que deve 
ter a maior área destinada 
às lavouras do grão de todos 
os tempos, acima de 10,3 mi-
lhões de hectares. A estima-
tiva, até aqui, é de que a pro-
dução supere a casa de 35,8 
milhões de toneladas.

DA REPORTAGEM

Fortalecer a adoção de 
práticas de conservação e re-
cuperação ambientais, além 
de práticas agrícolas susten-
táveis de baixa emissão de 
carbono em bacias do Cerra-
do. Esse é o objetivo do pro-
jeto “Paisagens Rurais” que 
busca promover a gestão in-
tegrada do bioma.

Na prática, a ideia é 
fornecer assistência técnica 
para a recuperação e con-
servação da vegetação em 
propriedades rurais de Mato 
Grosso e outros 8 estados 
(BA, GO, MA, MG, MS, PI, SP 
e TO), visando ampliar a sus-
tentabilidade das pastagens 
nestes imóveis.

As ações são custeadas 
pelo Fundo de Investimen-
to Climático (CIF) do Banco 
Mundial. Serão US 21 milhões, 
disponibilizados por meio do 
Programa de Investimentos 
em Florestas (FIP). O progra-
ma tem coordenação con-
junta do Serviço Florestal 

DA REPORTAGEM

Em outubro de 2020 
foram processados 0,94 mi-
lhão de toneladas de soja, 
valor 18,84% superior ao de 
setembro. Um dos motivos 
que explicam este volume 
recorde para outubro é que 
algumas indústrias resolve-
ram parar suas atividades 
em setembro para adiantar 
as manutenções de final do 
ano. A informação é do Insti-
tuto mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea). 
Como a estimativa do Imea 
é de que sejam esmagadas 
10,21 milhões de toneladas 
em 2020, faltariam apenas 
1,3 milhão de t para serem 
processadas nos próximos 
dois meses. Além disso, é vá-
lido destacar os constantes 

Brasileiro e do Ministério da 
Agricultura (Secretaria de 
Inovação, Desenvolvimento 
Rural e Irrigação). Entre os 
parceiros estão o Senar, Em-
brapa, Inpe, Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, além da 
agência de cooperação téc-
nica alemã GIZ.

De acordo com Marcelo 
Nogueira, supervisor da As-
sistência Técnica e Gerencial 
do Senar-MT, o programa irá 
selecionar ao todo 90 pro-
priedades rurais, localizadas 
em Vila Rica e Santa Terezi-
nha, que ficam na bacia hi-
drográfica do Araguaia. Até 
aqui, 30 já foram seleciona-
das e já começaram a rece-
ber as visitas dos técnicos 
de campo, que vão sugerir 
e acompanhar o desenvolvi-
mento das ações propostas.

Além de estar locali-
zada na bacia do Araguaia, 
Nogueira explica que para 
participar do programa, a 
propriedade precisa ter Ca-
dastro Ambiental Rural, e tra-

DA REPORTAGEM

O piscicultor Rodrigo 
Cardoso da Silva, de Serra 
Nova Dourada, triplicou o 
número de tanques de pei-
xes de 12 para 35 no último 
ano. Segundo o produtor, o 
avanço ocorreu após realizar 
uma capacitação em pisci-
cultura pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (Senar-MT), 
em parceria com o Sindicato 
Rural.

“Eu já trabalho com 
piscicultura há 11 anos e ti-
nha noção de algumas coi-
sas, mas desde quando fiz o 
curso em 2019, minha pro-
dução aumentou”, afirmou. 
O Senar-MT, em parceria 
com os sindicatos rurais, 
oferta treinamentos para os 
produtores rurais que pre-
tendem investir no setor.

Poxoréu foi um dos 
municípios que recebeu a 
capacitação em outubro. De 
acordo com o presidente do 
Sindicato Rural local, José 
Jorge Sobrinho, o conhe-
cimento técnico trará uma 

renda extra aos produtores 
locais. “O conhecimento 
que eles adquiriram vai aju-
dar a aumentar a renda das 
famílias, já que alguns não 
trabalham apenas com a pis-
cicultura, mas também com 
outras cadeias”, destaca.

Segundo o biólogo e 
instrutor credenciado junto 
ao Senar-MT, Cosme Alves 
Rodrigues, a maioria dos 
participantes consiste em 
pequenos produtores ou ini-
ciantes na cadeia produtiva. 
“Geralmente quem procura 
capacitação é quem cons-
truiu alguma estrutura re-
centemente e está começan-
do na atividade”.

Dados do Anuário Bra-
sileiro da Piscicultura indi-
cam Mato Grosso como o 
2º maior produtor de peixes 
nativos (tambaqui, tamba-
tinga, pintado etc), com mais 
de 46 mil toneladas contabi-
lizadas em 2019.

Apesar da maior parte 
da produção ser desses pei-
xes regionais, piscicultores 
do Estado estão investindo 
na exportação de tilápias.

Foto: Divulgação

Trabalhos de campo avançaram rápido em várias regiões nas últimas semanas

Produtores selecionados irão receber assistência técnica e gerencial

Devem ser esmagadas 10,21 milhões de toneladas em 2020

Avanço se deve graças a capacitação pelo Senar

SOJA. Entretanto, alguns agricultores de MT semearam nem 30% da área

90 PROPRIEDADES

Banco Mundial vai financiar a
recuperação de áreas degradadas

SOJA

Outubro fecha com esmagamento recorde

ARAGUAIA

Produtor triplica 
número de tanques 
após capacitaçãoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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balhar com bovinocultura de 
corte ou de leite. O programa 

terá duração de 3 anos e não 
tem custos ao produtor.

recordes do estado quanto 
ao esmagamento: na com-
paração com outras unida-
des da federação, MT vem 
renovando máximas Porém, 
vale a lembrança de que 

alguns estados, principal-
mente na região sul do país, 
tiveram quebra de safra re-
centemente, o que reflete 
na menor oferta de produto 
para a indústria em nível na-

cional. 
De qualquer maneira, 

pode-se sublinhar a impor-
tância e o crescimento de 
Mato Grosso na agregação 
de valor à soja.



AMÉRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ 10.915.050/0001-52, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Li-
cença de Instalação (LI) da área ampliada e Licença de 
Operação (LO) da área total construída, para atividade de 
Construção de edifícios, localizada na AV Natalino João 
Bresansin,  N 3002, QUADRA 01 – LOTE 01A, (Cond Re-
sidencial Costa do Sol) Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

CAPANE AGRICOLA LTDA, CNPJ n° 11.080.749/0001-
02, torna público que requereu junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Renovação da Licença de Operação (LO), para atividade: 
Fabricação de Alimentos para Animais. Localizada na BR 
163, Km 842, Bairro Distrito Industrial Norte, município de 
SINOP-MT.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,CNPJ Nº 
11.644.786/0012-59 – filial 11, torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de 
Porto dos Gaúchos – SEMATUR/PG, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para atividade Recepção, Secagem e Armazenamento de 
Grãos, localizada no município de Porto dos Gaúchos-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,CNPJ Nº 
11.644.786/0013-30 – filial 12, torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de 
Porto dos Gaúchos – SEMATUR/PG, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para atividade Recepção, Secagem e Armazenamento de 
Grãos, localizada no município de Porto dos Gaúchos-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS S/A, inscrito no CNPJ: 08.087.667/0005-09, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMA/SINOP, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Comércio varejis-
ta de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las”, situado à Av. Governador Julio Campos, nº 1188 Sala 
A, bairro Setor Comercial, SINOP-MT.

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS S/A, inscrito no CNPJ: 08.087.667/0007-70, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMA/SINOP, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fór-
mulas”, situado Rua das Primaveras, nº 3340, bairro Setor 
Comercial, SINOP-MT.

G. M GONCALVES EIRELI  inscrito no 
CNPJ:37.732.594/0001-35, torna público que requereu 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA-MT, a mu-
dança de titularidade da LO nº 316454/2018 referente à 
atividade “comércio varejista de combustíveis para veícu-
los”, situado à Av. Brasil, nº 77 Bairro Centro, Peixoto de 
Azevedo-MT.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ – MT, torna público para conhecimento 
dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços nº 20/2020 oriunda 
Pregão Presencial nº 59/2019 – Guarantã do Norte MT, através do processo 
administrativo de Adesão nº 274/2020 tendo como objeto a aquisição de par-
ques infantis. FORNECEDOR: EDUCA FACIL INDUSTRIA DE BRINQUEDOS 
E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTA-
VEIS EIRELI, CNPJ 15.644.619/0001-06, VALOR R$ 154.380,00 (cento e 
cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta reais). Nova Ubiratã – MT, 18 de 
novembro de 2020. 

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019 – DATA 
29/10/2020 – OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA 
REFERENTES A VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO - CONTRATADO: 
BLR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ N.º 10.762.131/0002-40 – VALOR 
DO ADITIVO R$ 168.000,00(CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS) – VI-
GENCIA: 31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
CONTRATO Nº 034/2020 – DATA: 18/11/2020 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
PARQUES INFANTIS - CNPJ 15.644.619/0001-06 – VALOR DO CONTRATO: 
R$ 154.380,00 - VIGÊNCIA: 31/12/2020 - ORIGEM: ADESÃO A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020 DO MUNICÍPIO DE ASSÚ RN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 
AVISO DE LICITAÇAO 

PROCESSO Nº 104/2020/CPL/PP 
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para Contratação de 
empresa especializada para execução do projeto de implantação de 
Iluminação Pública no Município de Santo Antônio do Leste – Convênio 
nº 867721/2018 – SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia). A abertura dos processos dar-se-á às 08:00 horas do dia 07 de 
dezembro de 2020, na Escola Municipal Domingos Azzolini, localizada na 
rua Domingos Azzolini, nº 703, Centro de Santo Antônio do Leste – MT. O 
edital completo poderá ser adquirido das 07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 
17:00 h, no Prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste situado 
a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 
3488-1292 ou pelo E-mail: (licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 

Santo Antônio do Leste – MT, 18 de novembro de 2020. 
ERIKS MATOS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT  
RESULTADO PREGÃO 22/2020 

Na data de 28/10/2020 às 08:00 Horas, foram abertas as propostas referente a 
licitação supracitada, requisitada pelo órgão: 06 001 GABINETE SECRET. MUN. 
DE SAUDE E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, 
estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como 
vencedores os listados abaixo. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O 
CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA – MT.  
 

4779 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 
04.724.729/0001-61 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 17.139,49.  
4747 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
03.652.030/0001-70 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 10.945,50. 
4750 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
23.312.871/0001-46 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$1.796,50.  
4776 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA28.093.678/0001-85 
VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 16.921,00.  
4777 FARMACIA BOM PRECO LTDA 11.504.314/0001-48 VALOR 
TOTAL DO VENCEDOR R$ 17.798,00.  
4778 FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
33.398.831/0001-12 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 9.098,00. 
4752 GOLDENPLUS - COMERCIO MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 
LTDA 17.472.278/0001-64 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 22.160,00. 
  
4746 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
12.889.035/0001-02 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 42.681,10.  
4665 J D DE ANDRADE DROGARIA ME 18.175.769/0001-06 VALOR 
TOTAL DO VENCEDOR R$ 29.113,80.  
100316 MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 
14.234.142/0001-28 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$51.844,63.  
4774 NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LAB. LTDA 
28.729.142/0001-03 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 11.536,35  
4782 TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO 
35.067.853/0001-25 VALOR TOTAL DO VENCEDORR$ 729,00.  
4754 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
32.364.822/0001-48 VALOR TOTAL DO VENCEDOR R$ 7.377,00.  
5610 VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 17.439.244/0001-78  VALOR 
TOTAL DO VENCEDOR R$ 42.654,95. 

 
Nova Guarita – MT, 18 de Novembro de 2020. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 

comum acordo, resolvem ADITAR o valor mencionado na Cláusula 

terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 038/2019, 

que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 

especializada para execução de obra de implantação e pavimentação 

asfáltica na Avenida dos Pioneiros no município de Marcelândia/MT, 

referente à Concorrência Pública nº 001/2019. CONTRATADA: BR 

PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR DA ADIÇÃO: R$ 

541.114,79 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e quatorze reais e 

setenta e nove centavos). DATA ASSINATURA: 17/11/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 192/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada para pequenas 

construções reparos e reformas em prédios públicos e rotatória de acesso 

de interesse de diversas secretarias do município de Marcelândia/MT, 

Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços 

nº 006/2020. CONTRATADA: J V CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO 

EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 

VALOR: R$ 49.215,61 (quarenta e nove mil duzentos e quinze reais e 

sessenta e um centavos). DATA ASSINATURA: 17/11/2020. PRAZO DE 

VIGÊNCIA: 17/11/2020 a 28/02/2021.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Ipiranga 

do Norte - MT, torna público que realizará no dia 03/12/2020, às 07:30h, 

na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387, 

Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços 

para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no 

Tratamento de Água Municipal”, conforme planilha de especificação e 

quantitativos constante no Edital. A presente licitação é para participação 

exclusiva de Micro e Pequenas Empresas. Os interessados poderão 

consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 

Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 

Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 

site https://www.saaeipiranga.com.br/, portal de transparência, aba 

LICITAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 19 de Novembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

SAAE DE IPIRANGA DO NORTE - MT

Pregoeira Municipal

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
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Copa Imobiliária Cosentino de
Tênis começa nesta quinta
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A ‘Copa Imobiliária 
Cosentino de Tênis’ come-
ça nesta quinta-feira (19) 
e segue até domingo (22), 
na academia Ace Tênis, 
em Primavera do Leste. É 
válida como quarta etapa 
do Circuito Estadual de Tê-
nis de Mato Grosso e com 
alta de 28% no recorde de 
inscrições de tenistas num 
torneio na cidade, um au-
mento de 120 em 2017 
para 154 agora em 2020. 

Além disso, o evento 
conta com a participação 
de competidores de 12 ci-
dades e de cinco estados.

“Dois fatores contri-
buíram para o resultado 
expressivo na quantidade 
de tenistas inscritos. 

Primeiro, nossa cida-
de sedia torneios de tênis 
desde 2003 e isso faz dos 
nossos torneios uma tradi-
ção. Em segundo, muitas 
cidades tiveram torneios 
cancelados por conta da 
pandemia Covid-19. Fo-
ram meses sem competir 
em MT e agora todos que-
rem jogar”, avalia o diretor 
técnico do torneio, Pedro 
Nunes. Além de atletas da 
casa, o evento terá tenistas 
de Cuiabá, Rondonópolis, 
Sorriso, Sinop, Tangará da 
Serra, Lucas do Rio Verde, 
Araguaína/TO, Rio do Sul e 
Florianópolis/SC, Curitiba/
PR e São Paulo/SP. Segun-
do o diretor técnico, não 
foi procura para ultrapas-
sar 200 inscrições, mas foi 
necessário limitar em 154 
para manter a qualidade. 
Conforme ele, Primavera 
do Leste não possui quan-

tia de quadras de tênis su-
ficientes para um torneio 
com 200 atletas.

“Junto com a federa-
ção, nós decidimos limi-
tar a quantia de inscritos 
em 154 por causa da nos-
sa limitação de quadras e 
também pela questão da 
organização das partidas. 

Poderíamos ter mui-
tos atrasos na progra-
mação se aceitássemos 
muitos inscritos para bilio-
nários quadras. 

Iniciaremos o torneio 
na noite de quinta-feira 
(19) e continuaremos até 
domingo (22). Será uma 
agenda legal, apertada e 
cheia de jogos maravilho-
sos”, pontua Nunes.

A Copa Imobiliária 
Cosentino de Tênis está 
com uma lista de espera 
de cerca de 50 tenistas, 
que aguardam convite 
para participar do torneio 
se houver alguma desis-
tência. Portanto, a organi-
zação pede aos inscritos 
que avisem em caso de 
desistência, pois, dessa 
forma, outro tenista pode 
entrar na vaga e partici-
par do torneio. Um torneio 
também conhecido pelo 
famoso churrasco de cos-
telão. De acordo com o 
presidente da Federação 
Mato-grossense de Tênis 
(FMTT), Rivaldo Barbosa, 
não se imaginava o ‘boom’ 
de inscrições para Prima-
vera do Leste. “A quantia 
de inscrições apresenta 
uma curva de crescimen-
to muito grande e se fez 
necessário antecipar o fim 
das inscrições para man-
ter um bom serviço para 
os tenistas”, disse.

Foto: Júnior Martins

Evento de tênis será a quarta etapa

PRIMAVERA DO LESTE. Competição bateu recorde de inscritos para torneios

Jogadores da seleção festejam gol em vitória sobre o Uruguai

Foto: Lucas Figueiredo

DA REPORTAGEM

Para fazer gol, é preciso 
chutar. Um raciocínio lógico 
no futebol que será coloca-
do à prova nesta quinta-feira, 
quando Vasco e Fortaleza se 
enfrentam em São Januário, 
em jogo atrasado válido pela 
16ª rodada do Brasileirão.

Segundo levantamento, 
os dois times dividem a últi-
ma colocação no número to-
tal de finalizações entre os 20 
clubes do campeonato, com 
192 para cada, e têm a missão 
de superar as dificuldades na 
criação para sair com a vitória 
no duelo. O líder da estatísti-
ca é o Atlético-MG, com 339, 
em 20 jogos.

Vale lembrar que o time 
de São Januário tem dois jo-
gos atrasados - um deles exa-
tamente este contra o Forta-
leza. O Leão, por sua vez, tem 
apenas essa partida a menos 
para cumprir e se igualar aos 

demais clubes da Série A. As 
poucas finalizações refletem, 
é claro, no número de gols. O 
Vasco marcou 22 em 19 par-
tidas, com média de 1,16 gol 
por partida. O Fortaleza tem 
índice um pouco pior: 20 gols 
em 20 jogos, e é apenas o 14º 
melhor ataque do Brasileirão.

Com os números totais 
já abaixo da média, cariocas 
e cearenses, naturalmen-
te, também aparecem nas 
últimas posições quando o 
assunto é finalização na di-
reção do gol. O Fortaleza é o 
último colocado com apenas 
61 chutes certos em todo o 
campeonato (média de 3,05 
por jogo); já o Vasco aparece 
na 17ª posição com 74 (3,89 
de média).

Artilheiro do Vasco no 
campeonato, Cano é quem 
mais tenta contribuir para 
aumentar os números ofen-
sivos da equipe. Ele lidera a 
estatística de finalização do 

Vasco é apenas o 13º melhor ataque do Brasileirão

POUCOS CHUTES

Vasco e Fortaleza são os times que 
menos finalizam no Brasileirão

Foto: raFaeL ribeiro

DA REPORTAGEM

Quatro jogos, quatro vi-
tórias e liderança absoluta na 
tabela das Eliminatórias da 
Copa do Catar tornam esse 
2020 de triste memória - com 
tantas mortes por Covid-19 no 
país - um alento para a sele-
ção brasileira masculina de 
futebol. Em jogos com perdas 
significativas, de Neymar, Phi-
lippe Coutinho e Casemiro - 
foram oito cortes ao todo, Tite 
encontrou boas alternativas 
no grupo.

Mesmo contra o Uru-
guai, desfalcado de Luis Su-
árez, é verdade, o time brasi-
leiro soube controlar a partida 
na vitória por 2 a 0 contra a 
Celeste, no Estádio Centená-
rio - gols de Arthur e Richarli-
son, este em jogada ensaiada.

Depois de alguns tes-
tes e novatos no caminho da 
Copa América até a primeira 
convocação de 2020, Tite ter-
mina seu quarto ano de tra-
balho na Seleção com boas 
notícias. 

É notável o entrosamen-
to do sistema defensivo com 
Danilo, Marquinhos, Thiago 
Silva, Renan Lodi, com a pro-
teção dos meias e o trabalho 

incansável dos pontas na 
recomposição - mais nítido 
ainda contra o Uruguai, com 
disparadas e muita atenção 
de Richarlison pelas costas 
de Lodi.

O Brasil é um time que 
se defende bem e tem facili-
dade em longos lançamentos 
para encontrar seus pontas - 
é assim que esse time joga 
quando tem mais espaço. 
Esta condição se apresentou 
contra o Peru e o Uruguai, 
fora de casa.

Não é à toa que a sele-
ção chega à 4ª rodada com 
apenas dois gols sofridos - 
os dois em chutes de fora da 
área. Contra o Uruguai, cedeu 
apenas cinco finalizações - 
em todos os quatro jogos, por 
sinal, a média é baixa: 4,75 - 
no ataque, finalizou 12,5, em 
média em quatro jogos.

A Seleção só volta a 
campo em março do ano que 
vem. Primeiro, viaja a Barran-
quilla para enfrentar, no dia 
25, a pressionada Colômbia - 
que levou 3 a 0 em casa para 
o Uruguai e nada menos do 
que 6 a 1 para o Equador, fora. 
Depois, dia 30, vai a Recife 
para receber a atual vice-líder 
Argentina.

SELEÇÃO

Alternativas para uma 
Seleção segura e
equilibrada em campo

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Por conta da situação 
precária que vive o Amapá 
– falta de eletricidade há 15 
dias –, a 12ª rodada da Série 
D do Campeonato Brasi-
leiro foi concluída na terça 
(17).  O Sinop, já eliminado, 
acumulou sua 7ª derrota 
consecutiva, a 10ª na com-
petição, ao ser derrotado 
para o Santos/AP por 3 a 0, 
em Macapá.

Com isso, a partida de 
volta entre o Galo do Nor-
te e o Nova Mutum, pelas 

quartas de final do Campe-
onato Mato-grossense, será 
realizada nesta quinta (19), 
a partir das 15h, no Estádio 
Gigante do Norte.

Na partida de ida, o 
Nova Mutum venceu por 1 a 
0 e agora joga por um em-
pate para avançar às semi-
finais. 

Para que a temporada 
– até agora decepcionan-
te – não termine de forma 
melancólica, o Sinop preci-
sa vencer por pelo menos 
dois gols de diferença. Se 
vencer por apenas um, a 
decisão vai para os pênaltis.

MATO-GROSSENSE

Nova Mutum joga por empate
diante do Sinop para avançar

Eliminado da Série D, Sinop perdeu de 3 a 0 para o Santos/AP

Foto: divuLgação

time, com 34 chutes em 17 jo-
gos (média de dois por jogo), 
e tem nove gols marcados.

Pelo lado do Fortaleza, 
quem mais busca o gol ad-
versário é o atacante David. 

São 24 chutes em 19 jogos 
(média de 1,26) e quatro gols 
marcados. O artilheiro do 
Leão do Pici no Campeonato 
Brasileiro é Wellington Pau-
lista, com cinco.
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Maioria dos cuiabanos pretende
comprar durante a Black Friday
DA REPORTAGEM

Estamos nos aproxi-
mando da Black Friday, que 
vai acontecer oficialmente 
dia 27 de novembro, última 
sexta-feira do mês, como já é 
tradição. Para 2020, a grande 
promoção levanta diversas 
expectativas para o comér-
cio, especialmente para um 
ano em que o setor foi afeta-
do duramente pela pande-
mia do novo coronavírus.

Com a intenção de bus-
car algumas informações 
de como o consumidor irá 
se comportar em relação às 
promoções da Black Friday, 
a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL Cuiabá) realizou 
uma pesquisa através do 
seu núcleo de inteligência 
de mercado e constatou que 
54% estão pretendendo rea-
lizar gastos na Black Friday; 
8% ainda não sabem. 

Um percentual de 
60,6% não pretende ante-
cipar as compras de natal e 
30,9% deve adiantar a aqui-
sição dos presentes – (8,5% 
ainda não sabem).

Sobre o local preferido 
para fazer essas compras 
nos dias da Black Friday, 
70,6% preferem ir na loja fí-
sica, 15,7% preferem comprar 
direto no site das marcas, 
5,9% devem comprar pelos 

aplicativos das lojas, 5,9% 
preferem sites de compara-
ção de preço e 2,0% através 
das redes sociais.

Em relação aos pro-
dutos mais desejados para 
a compra, roupas e calça-
dos estão na preferência do 
consumidor cuiabano com 
41,8%, seguido de eletrodo-
mésticos com 20,5%, celula-
res, smartphones e produtos 
de informática com 9%, mó-
veis em geral com 6,6%, TVs 
e aparelhos som e afins com 
6,6%, entre outros.

Entre os que irão com-
prar neste período de pro-
moção a maioria preten-
de gastar mais de R$ 3 mil 
(9,7%), de R$ 2 mil a R$ 3 mil 
(7,5%), de R$ 1 mil a R$ 2 mil 
(16,1%), de R$ 800 a R$ 1 mil 
(10,8%), de R$ 600 a R$ 800 
(1,1%), de R$ 400 a R$ 600 
(24,7%), de R$ 200 a R$ 400 
(12,9%), até R$ 200 (12,9%), 
sendo que 44,3% ainda não 
definiram um valor para os 
gastos.

De acordo com o supe-
rintendente da CDL Cuiabá, 
Fábio Granja, a estimativa de 
aumento nas vendas deste 
ano é de aproximadamente 
6% para as lojas físicas e de 
19% para o mercado eletrôni-
co quando comparado com 
2019.

“As expectativas são 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Hospital Santo Antô-
nio deu início em uma série 
de atividades ao chamado 
Novembro Roxo, quando se 
promove ações e eventos liga-
dos à prematuridade e sobre 
a humanização demandada 
para este tipo de atendimen-
to médico.

Na última terça (17), dia 
em que se comemora o Dia 
Mundial da Prematuridade, o 
hospital promoveu uma live 
no Facebook, na qual os pro-
fissionais, Dr. André Cruz, Dr. 
Gerson Minhoto e Dr.ª Taisa 
Semensato falaram dos prin-
cipais desafios da prematu-
ridade, de como é o dia a dia 
dos profissionais de uma UTI 
e de como é dia a dia dos pais 
que têm seus pequenos nas-
cidos sob cuidados intensivos.

No dia anterior, uma pe-
quena solenidade na porta de 
entrada da UTI, presenteando 
as mães com uma exposição 
de fotos dos pequeninos. 

Segundo o médico in-
tensivista e diretor da UTI pe-
diátrica, André Cruz, aqueles 
são pequenos marinheiros. “A 
prematuridade é como nave-
gar em um mar revolto, e a UTI 
é o navio seguro que te leva ao 
oceano tranquilo”, explica o 
tema da campanha desse ano 
e o porquê os bebês apare-
cem vestidos de marinheiros 
nas fotos expostas.

Bastante emocionada, 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A colisão entre uma 
Scania, vermelha, e um GM 
Cobalt, foi registrado na noi-
te de terça (17) na BR-163, na 
região de Diamantino. 

De acordo com infor-
mações da Polícia Civil, uma 

DA REPORTAGEM

Um macaco bugio caiu 
de um poste de energia na 
terça (17) após levar choque e 
ficou ferido em Guarantã do 
Norte. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, moradores liga-
ram no 193 no período da tarde 
e informaram sobre o acidente 
com o macaco, no centro da 
cidade.

Os moradores disseram 
que o macaco estava na rede 
de energia e teria sofrido uma 
descarga, consequentemente 
caindo ao solo. Quando a guar-

nição de serviço chegou ao 
local da ocorrência, encontra-
ram o animal correndo na rua 
e agressivo.

O animal foi capturado 
pelos militares e encaminhado 
para a Secretaria de Meio Am-
biente (Sema), tendo em vista 
que o mesmo apresentava um 
grande ferimento na região da 
boca. Posteriormente o animal 
foi encaminhado para receber 
cuidados veterinário, para ava-
liação e consequentemente, 
após sua recuperação, ele será 
devolvido ao seu habitat natu-
ral.

Foto: Divulgação

Maioria dos consumidores deve gastar na Black Friday 

Exposição de fotos é realizada na UTI do Santo Antônio

PESQUISA. Dados indicam que mais da metade dos consumidores deve aproveitar ofertas s

SINOP

UTI promove surpresa para mães de 
prematuros com exposição de fotos

DIAMANTINO

Três pessoas morrem em violenta 
colisão entre carro e carreta

GUARANTÃ

Macaco bugio cai de 
poste de energia após 
levar choque

Foto: Divulgação

muito boas, lembrando que 
se trata da 11ª edição da Bla-
ck Friday no Brasil. No início 
era totalmente online, mas 
hoje já consolidada no calen-
dário do brasileiro, tornou-se 
uma das principais datas de 
vendas do varejo, inclusive 
com a adesão em massa de 
lojas físicas”, destaca

Segundo ele, a pesqui-

mulher, pai dela e seu es-
poso morreram no local. A 
assessoria da Rota do Oeste 
que administra a rodovia in-
formou que uma criança, de 
2 anos, que também estava 
no Cobalt, foi encaminhada 
ao hospital Santa Rosa de 
Nova Mutum. 

Já o motorista da carre-

Animal estava com ferimento na boca e foi encaminhado para tratamento

Foto: BomBeiros

sa demonstra que muitos 
cuiabanos estão deixando 
para comprar produtos com 
ticket mais elevado neste 
período de promoções, com 
destaque para eletrodomés-
ticos, smartphone, eletrôni-
cos e produtos de informá-
tica. 

“Porém, roupas e cal-
çados assim como ocorre na 

maioria de outros períodos 
promocionais, continuam 
tendo o melhor índice de 
vendas”, completa.

PESQUISA
A pesquisa foi realizada 

entre os dias 3 e 13 de no-
vembro, sendo entrevistadas 
150 pessoas nos principais 
pontos comerciais da capi-

tal. A idade dos entrevista-
dos é em média de 34 anos, 
sendo que 37,3% foram do 
sexo masculino e 62,7% do 
sexo feminino.

A escolaridade dos en-
trevistados era de 8,1% do 
ensino fundamental, 54,1% 
ensino médio, 31,8% com en-
sino superior e 6,1% com pós-
-graduação.

ta assinou termo de recusa 
de encaminhamento médi-
co.

A informação prelimi-
nar aponta que foi uma co-
lisão transversal. Porém, as 
responsabilidades pelo aci-
dente ainda serão aponta-
das no boletim de ocorrên-
cia. 

O Cobalt ficou comple-
tamente destruído. Já a car-
reta danos na lateral frontal 
direita. 

Os corpos foram en-
caminhados ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Dia-
mantino para exames de 
necropsia e reconhecimen-
to oficial.

Pâmela, mãe dos gêmeos 
prematuros, Ravi e Davi, que 
estão sob os cuidados inten-

sivos há dois meses, acha a 
rotina e os profissionais muito 
incríveis. 

“Enquanto a gente não 
pode cuidar, são eles que cui-
dam”.



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 19 de novembro de 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br


