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DIVULGAÇÃO

TRAGÉDIA

Helicóptero 
do Ibama cai 
na divisa de 
MT com MS

CNH vencida 
em 2020 
ganha mais
um ano
Está em vigor, desde 
ontem (01), a resolução 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) que 
restabelece os prazos para 
a regularização das car-
teiras nacionais de Habi-
litação (CNHs) vencidas. 
Segundo a nova resolução, 
os documentos de habili-
tação vencidos em 2020 
ganharam mais um ano de 
validade.               Página  -3

PANTANAL
Governo apresenta plano de obras

Construção de pontes de concreto, reforma de pontes de ma-
deira, encascalhamento e manutenção da Rodovia Transpantaneira 
(MT-060) fazem parte do plano de ações da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em parceria com Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), para recuperar a 
malha rodoviária, melhorar o acesso e, por consequência, impulsionar 
a retomada do turismo da região do Pantanal mato-grossense.    
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DIVULGAÇÃO

LAVOURA

O manejo correto das árvores pode manter a produtividade da agricultura mes-
mo em sistemas de integração lavoura-pecuária-fl oresta (ILPF) já consolidados, 
com árvores crescidas. O resultado comprovado por pesquisa realizada pela 
Embrapa Agrossilvipastoril, de Sinop, abre novas possibilidades para produto-
res que fazem ILPF e que queiram rotacionar a pastagem com lavoura após as 
árvores já estarem com porte maior.          Página  4

DIVULGAÇÃO 

NOVAS OPORTUNIDADES
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BRASNORTE SORRISO MATO GROSSO SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

Um helicóptero do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), prefi xo PR-HEB, 
caiu no Pantanal, próximo à 
divisa do estado de Mato Grosso 
com Mato Grosso do Sul, ontem 
(01). O coronel do Corpo de Bom-
beiros do Pará, Mauro Tadeu, 
teve a morte confi rmada.
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Diante da pandemia que dá sinais concretos 
de recrudescimento, seja ou não o início daquilo 
que os doutores chamam de “segunda onda”, os 
destinos do planeta e seus habitantes prosseguem 
em clima de incerteza. A rigor ninguém sabe exata-
mente o que virá e como virá, persistindo a intuição, 
até certo ponto intuitiva, de que as mudanças serão 
necessariamente grandes, quem sabe a chance de 
um rearranjo mais racional.

Tentando olhar a questão mais de perto e em 
torno de interesses mais imediatos, nos ocorrem 
ponto que diz muito ao Mato Grosso e uma de suas 
vocações econômicas, ainda agora, face aos aconte-
cimentos, bastante ressaltada. Estamos falando do 
turismo de negócios que, muitas vezes, aqui mes-
mo neste espaço, foi lembrado como capaz de in-
crementar o turismo e toda a sua cadeia.

Um fato que até bem pouco tempo não tinha 
como ser contestado, muito provavelmente terá 
que ser revisto depois que as vacinas nos devolve-
rem segurança e tranquilidade.

Hoje, com as restrições conhecidas, encontros 
presenciais são condenados, substituídos pelos en-
contros remotos que a tecnologia propicia. E desde 
pequenas reuniões a grandes eventos, como o que 
aconteceu recentemente na indústria da constru-
ção, apontado pelos organizadores como enorme 
sucesso, mais eficiente e mais barato, sem exigir 
deslocamentos e grandes mobilizações. 

Tudo isso para produzir, nesse caso em espe-
cial que nos foi narrado, a certeza de que encontros 
presenciais não voltarão a acontecer. Temos co-
nhecimento de situações semelhantes, envolvendo 
até grandes multinacionais, cujos executivos eram 
obrigados a deslocamentos constantes, caros e 
pouco produtivos, que também dificilmente volta-
rão a acontecer.

Não que encontros virtuais, maximizando a 
tecnologia para, e por que não chegar até a holo-
grafia, possam de fato substituir o contato pesso-
al, a inter-relação na sua expressão mais próxima. 
Apenas será diferente e em outra escala, com mais 
eficiência, tirando melhor proveito de uma tecnolo-
gia já disponível e que tem pela frente avanços em 
escala exponencial.

Será inteligente, e necessário, que toda a cadeia 
que atua nessa área, transportes, recepção, hospe-
dagem, produção e tudo o mais, inclusive a esfera 
pública, comece a trabalhar no sentido de explorar 
esse horizonte, entendendo-o como, possivelmen-
te, o fim de um ciclo mas início de outro em que 
as oportunidades poderão ser ainda maiores para 
quem tiver visão e senso de oportunidade. Aqueles 
que chegam primeiro e bebem água limpa.

Editorial

Sinais de um novo tempo

NOS BASTIDORES
Os deputados estaduais de Mato Grosso 

receberam uma mensagem do presidente da 
casa no grupo de WhatsApp, nesta segunda-
-feira (29). Eduardo Botelho (DEM), que ofi-
cialmente ficou ‘neutro’ no segundo turno da 
eleição municipal de Cuiabá, chegou a pedir 
o apoio dos parlamentares à campanha de 
Emanuel Pinheiro (MDB). A coluna Picante 
apurou que Botelho enviou os seguintes di-
zeres: “Obrigado aos Deputados que entraram 
na campanha a nosso pedido. Muito obriga-
do mesmo”. Apesar do agradecimento con-
junto, este pedido não teria sido feito a todos 
os deputados estaduais.

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!

DIPLOMACIA
O governador Mauro Mendes (DEM) usou 

suas redes sociais, na noite de domingo (29), 
para parabenizar o prefeito reeleito Emanuel 
Pinheiro (MDB). Na publicação, o democrata 
disse desejar que Emanuel tenha um mandato 
com “muito trabalho, realizações e entregas”. 
“Desejo ao prefeito eleito de Cuiabá e aos de-
mais prefeitos de Mato Grosso um mandato 
com muito trabalho, realizações e entregas 
para a população”, afirmou. 

Em tempo: Mendes e Emanuel estiveram 
em campos separados no pleito e trocaram di-
versas alfinetadas e críticas nos últimos dois 
meses.

Crédito: José Roberto Gonçalves

IMAGEM DO DIA

Hoje, com as restrições conhecidas, en-
contros presenciais são condenados, 
substituídos pelos encontros remotos 
que a tecnologia propicia.
“ “

No dia de ontem, circulou pelas mídias so-
ciais uma notícia triste e lamentável, que, a ser 
verdadeira, bem atesta a presença latente e 
perversa do racismo no dia a dia dos nossos 
cidadãos, especialmente dos negros e pardos. 
Um casal teria destratado o gerente de uma 
loja de um certo shopping, dizendo: “É inad-
missível que um negro gerencie uma loja tão 
grande como esta!”. Inadmissível é que esse 
fato deplorável ocorra em pleno Século XXI, a 
demonstrar como, ainda hoje, falta humanida-
de e consciência à sociedade dita moderna.

Nessa perspectiva, devo dizer que, no Bra-
sil e em Mato Grosso, existe todo um arcabou-
ço legislativo que busca promover a igualdade 
racial, combater o racismo e a discriminação e 
reparar os prejuízos causados à população ne-
gra decorrentes do perverso sistema de colo-
nização e exploração experimentado pelo país. 
Essa legislação encontra fundamento consti-
tucional já no artigo 3º da Magna Carta, que 
estabelece a obrigatoriedade de promoção do 
bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. Todavia, é evidente que falta 
conhecimento e conscientização da sociedade 
brasileira acerca dessa legislação.

Assim, diante de um tema tão desafia-
dor, que se coloca em pauta em face do Dia 
da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de 
novembro, peço vênia a todos que se preo-
cupam com esse assunto e/ou que sofrem os 
seus efeitos, para expressar a minha modesta 
opinião, como operador do Direito, sobre essas 
questões nevrálgicas - racismo, discriminação, 
políticas afirmativas – que afetam profunda-
mente a população negra brasileira.

Certamente, para falar sobre esse tema, 
nunca teremos a mesma propriedade daque-
les que sofrem na pele os seus efeitos e male-
fícios, mas, enquanto advogado, por dever de 
ofício e responsabilidade social e cidadã, sinto-
-me obrigado a tratar do assunto e a manifes-
tar a minha convicção da necessidade de que 
a legislação pertinente seja devidamente apli-
cada e observada, sob pena de manutenção 
de uma injustiça tricentenária e claramente 
afrontosa à Constituição – a desvalorização do 
ser humano por sua raça, por sua cor.

É bem verdade que o aparato legal de que 
dispõe a sociedade brasileira para reverter 
essa visível e descabida desigualdade racial 
é muito amplo e diversificado. Entretanto, de 

nada adianta essa prodigalidade legislativa, se 
esta não se faz devidamente aplicada, divulga-
da e conhecida. A grande maioria da população 
até pode saber que o racismo é crime e que 
existe política de cotas nas universidades. Esses 
são assuntos comuns na mídia. Desconhece-se, 
porém, a diversidade de leis, suas aplicabilida-
des e, principalmente, seus propósitos. Falta-se 
trazer esses atos legislativos à vida concreta do 
povo, a fim de que, cada um, no seu cotidiano, 
possa ir se familiarizando, se conscientizando 
dos direitos e deveres de uns e de outros e da 
desumanidade da discriminação e do precon-
ceito racial.

Cito o próprio Estatuto da Igualdade Racial, 
instituído por meio da Lei 12.288/2010, cujo con-
junto de diretrizes visa a garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportuni-
dades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação 
e às demais formas de intolerância étnica. Mas, 
pergunto: quantas pessoas conhecem esse Es-
tatuto? Quantos dos seus potenciais beneficiá-
rios – negros e pardos – já se valeram dessas leis 
para defender ou reivindicar seus direitos? Há 
rigor e adequação na aplicação dessa Lei pelo 
nosso Judiciário?

Aqui em Mato Grosso, por exemplo, desde 
2015, a Lei 10.308/2015, exige que as Escolas  
incluam o conteúdo programático de História, 
Geografia e Cultura Afro-Brasileira nos currícu-
los educacionais escolares de Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio, de modo a desta-
car o papel relevante dos negros na construção 
da História de nosso país. Você sabia disso? Já 
ouviu seu filho comentar sobre a cultura negra 
brasileira ou sobre as lideranças intelectuais e 
políticas que fizeram parte de nossa História?

O exercício de nossos direitos, enquanto ci-
dadãos, passa diretamente pela necessidade 
da divulgação, debate e conscientização sobre 
esse relevante tema. Enquanto advogado, acre-
dito ser meu dever lutar por uma sociedade 
juridicamente mais inclusiva e justa, capaz de 
levar a todos o conhecimento de suas leis e de 
trabalhar por sua efetiva aplicação e cumpri-
mento.

ITALLO LEITE É ADVOGADO ESPECIALISTA EM 
DIREITO PÚBLICO

Ainda falta conscientização

Avaliando sem testar
produto. Antes disso você pode dizer 
que ele é bonito, bem feito, falar sobre 
o vendedor, a entrega e só.

Está cada dia mais com-
plicado acreditar nas avalia-
ções publicadas por consu-
midores pela internet afora. 
Sei de incontáveis situações 
em que a escolha foi feita 
com base nas avaliações pu-
blicadas por supostos com-

pradores e, no fim das contas, o produ-
to passava longe de ser, sequer, usual.

Para ter certeza que a informação 
publicada tem fundamento é importan-
te procurar por detalhes que só possam 
ser obtidos com o uso real do produto. 
Se não encontrar nada dessa natureza, 
simplesmente desconsidere a avalia-
ção.

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 qui-
ser!
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Avaliações de clientes, publicadas em sites de vendas, podem ser, 
inclusive, forjadas para promover o produto e facilitar a venda. Essa 
técnica, para lá de reprovável, é amplamente utilizada no Brasil e 
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Algumas edições atrás eu falei so-
bre a mania que alguns usuários têm 
de avaliar softwares e 
aplicativos enquanto 
estão baixando, o que, 
evidentemente, só atra-
palha. Existe outra si-
tuação bem parecida, 
porém com muito mais 
transtornos do que sim-
plesmente instalar e 
desinstalar algo no computador ou no 
celular: interfere na decisão de compra 
das pessoas.

A situação é a seguinte: você está 
procurando um determinado item para 
comprar e encontra uma série de ava-
liações positivas no item. Isso, claro, vai 
“pesar” bastante, pois quem está inde-
ciso quanto ao produto vai, sim, levar 
tudo que for positivo em consideração.

Em todas as pesquisas que faço en-
contro avaliações, muitas delas com 
fotos, onde o camarada diz que o item 
é “perfeito”, elogia o vendedor, a entre-
ga, e, lá no fim, bem no fim, acaba infor-
mando que “só falta testar”.

Caramba, como algo pode ser bom, 
perfeito e tudo mais, sem sequer ter 
sido utilizado? É justamente o uso que 
vai, de fato, determinar a qualidade do 

ITALLO LEITE

No Balneário Rio Verde, em Campo Novo do Parecis, o tron-
co de uma palmeira serve como refúgio de araras. Pelo menos 
3 aves foram vistas momentos antes da fotografia ser feita. As 
araras povoam a região, que tem um rio de águas cristalinas, 
distante apenas 12 km do centro da cidade.
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Hospital de Campanha de Sorriso já
realizou quase 30 mil atendimentos
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Um balanço realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento de Sor-
riso aponta que o Hospital de 
Campanha (HC) realizou qua-
se 30 mil atendimentos du-
rante a pandemia. Com sete 
meses de funcionamento, a 
unidade de saúde continua 
atendendo 24h e conta com 
leitos para internação de pa-
cientes infectados pela Co-
vid-19.

Com três equipes mé-
dicas trabalhando diuturna-
mente, a unidade de saúde 
ainda abriga a Central de 
Exames do novo coronavirus, 
que funciona das 7h às 17h, 11 
leitos com oferta de oxigênio 
medicinal (fornecido por um 
reservatório com capacidade 
para 30 mil metros cúbicos), 
uma sala de raio-x, além do 
serviço de fisioterapia para os 
pacientes internados e fisio-
terapia cardiopulmonar para 
os pós Covid. Nos meses de 
julho e agosto, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Sane-
amento montou outros dois 
pontos de apoio para testes 
e atendimentos para pacien-
tes com suspeita da Covid-19, 
nos bairros São Mateus e 
Jardim Carolina, responsá-
veis por 1.312 atendimentos, 
dos 29.682 registrados desde 
maio, mês de implantação do 
Hospital de Campanha.

“Na primeira semana de 
funcionamento do HC aten-
demos 195 pacientes. Esse 
número chegou a 2.058 aten-

dimentos na semana de 12 a 
18 de julho. A partir daí, os nú-
meros foram caindo até che-
gar a 354 atendimentos na 
primeira semana de novem-
bro”, explica o secretário Luís 
Fábio Marchioro, que ressalta 
que o número de pacientes 
atendidos voltou a subir. “Na 
última semana, de 22 a 28 de 
novembro, foram 898 pesso-
as atendidas no Hospital de 
Campanha”.

O secretário lembra que 
a população não deve relaxar 
nos cuidados em relação à 
Covid-19. “Entramos no oitavo 
mês de pandemia no Brasil e 
o cansaço por ficar tanto tem-
po em casa tem feito muita 
gente afrouxar os cuidados 
em relação ao novo corona-
vírus. Enquanto houver a cir-
culação do vírus e não houver 
imunidade, nenhuma ação é 
isenta de riscos. É importan-
te que a população continue 
com os cuidados essenciais 
como o uso de máscara, a hi-
gienização das mãos e a dis-
tância mínima entre as pesso-
as”, frisa Marchioro. O quadro 
da Covid-19 em Sorriso apre-
sentou, até a data de ontem 
(1º), 7.209 pessoas infectadas 
pelo vírus, destas 6.818 já es-
tão curadas e 279 estão com 
o vírus ativo. O número de in-
ternados é de 11 pacientes, 143 
pessoas aguardam o resulta-
do dos exames e o número 
de óbitos é de 112. O Hospital 
de Campanha de Sorriso está 
instalado no prédio do AME 
(Ambulatório Multiprofissio-
nal Especializado), na Avenida 
Brasil, 821, no Centro.

DA REPORTAGEM

Está em vigor, desde 
ontem (01), a resolução do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran) que restabelece 
os prazos para a regulariza-
ção das carteiras nacionais 
de Habilitação (CNHs) venci-
das.

Segundo a nova resolu-
ção, os documentos de ha-
bilitação vencidos em 2020 
ganharam mais um ano de 
validade. Com isso, a reno-
vação das CNHs vencidas 
em 2020 ocorrerá de forma 
gradual, de acordo com um 
cronograma estabelecido no 
documento.

A medida inclui tam-
bém a Autorização para Con-
duzir Ciclomotores (ACC) e a 
Permissão Para Dirigir (PPD), 
documento provisório utiliza-
do no primeiro ano de habili-

DA REPORTAGEM

O presidente da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT), deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
anunciou durante solenida-
de de entrega da honraria 
“Homens do Mato” pela Po-
lícia Militar de Mato Grosso 
às autoridades estaduais, na 
segunda-feira (30), que o Par-
lamento está adquirindo mil 
pistolas para entregar ao co-
mando da Corporação.   

O parlamentar também 
citou o empenho da Assem-
bleia Legislativa para garantir 
recursos para a construção 
de um Batalhão de Trânsito 
da PMMT, de policiamento 
urbano e rodoviário, na MT-
040, rodovia que faz a ligação 
de Cuiabá com o município 

DA REPORTAGEM

Líder da bancada de 
Mato Grosso no Congresso 
Nacional, o federal Neri Gel-
ler (Progressistas), foi eleito, 
na terça-feira (01), vice-presi-
dente da Frente Parlamen-
tar Agropecuária (FPA) para 
o biênio 2021-2022. A enti-
dade conta com 245 depu-
tados e 39 senadores, sendo 
considerada a mais influen-
te e atuante do Congresso 
Nacional.

“Já atuávamos junto 
ao nosso presidente Alceu 
Moreira numa parceria pro-
fícua e que trouxe bastante 
resultado. Agora, só agrade-
cer a confiança e continuar 
focado no trabalho junto 
com o novo presidente Sér-
gio Souza (MDB/PR) em prol 
do setor que mais cresce no 
Brasil: o agro”, disse Geller.

De acordo com o pro-
gressista, a Frente Parla-
mentar da Agropecuária é 
uma entidade associativa 
com deputados e senado-
res de todos os partidos, que 
estão unidos em defesa do 
setor agropecuário, com o 
como objetivo de estimu-
lar a ampliação de políticas 

tação do condutor. Pelo tex-
to, a renovação ocorrerá com 
base no mês de vencimento 
do documento.

Ainda de acordo com a 
resolução, para fins de fisca-
lização, qualquer documento 
de habilitação vencido em 
2020 deve ser aceito até o 
último dia do mês correspon-
dente em 2021.

A medida, publicada no 
último dia 24, revogou uma 
portaria publicada em março 
pelo órgão, que suspendeu 
os prazos para a renovação 
das CNHs, aplicação de mul-
tas, transferência de veículo, 
registro e licenciamento de 
veículo novo, entre outros, 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. A resolu-
ção também determina que, 
a partir de 1º de dezembro 
de 2020, sejam retomados 
os prazos para serviços como 

de Santo Antônio do Leverger 
e região. O anúncio ocorreu 
durante a solenidade na sede 
do Comando Geral da PM. Na 
ocasião, o deputado Eduardo 
Botelho foi um dos homena-
geados com a Medalha “Ho-
mens do Mato”, de reconhe-
cimento do trabalho prestado 
junto à corporação.

“Temos muitos traba-
lhos para fazer com a Polícia 
Militar. Fizemos a compra de 
cem viaturas, ano passado, 
agora vamos entregar mil pis-
tolas para a PM, que também 
já nos apresentou o projeto 
de construção de um bata-
lhão de trânsito indo para 
Santo Antonio. Ali vai ser um 
corredor de muito movimen-
to, especialmente turístico”, 
destacou o presidente.

“Esse projeto é muito 

públicas para o desenvolvi-
mento do agronegócio na-
cional.

Para o parlamentar, a 
FPA é responsável por pau-
tar matérias importantes no 
Congresso Nacional e que 
influenciam diretamente 
nas ações técnicas e políti-
cas do agronegócio. Dentre 
as pautas, que segundo Gel-
ler já vêm sendo articuladas 
no Congresso e com possibi-
lidade de votação ainda este 
ano, estão: o Licenciamento 
Ambiental (PL 3729/2004), 
a Regularização Fundiária 
(PL 2633/2020), a criação do 
Fundo de Investimento para 
o Setor Agropecuário – FIA-
GRO (PL 5191/2020), e inclu-
são do estado de Mato Gros-
so (e parte do Maranhão) na 
zona de aplicação do Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Norte – FNO (PL 
7434/2017).

“Estamos muito con-
tentes com essa missão 
que nos foi confiada. Vamos 
continuar trabalhando para 
que o agro avance cada vez 
mais, sem perder de vista as 
pautas que são importantes 
e impactam o setor” afir-
mou Neri Geller.

Local conta com três equipes médicas trabalhando diuturnamente

Resolução do Contran entrou em vigor ontem

O anúncio ocorreu durante a solenidade na sede do
Comando Geral da PM 

COVID-19. Com sete meses de funcionamento, a unidade de saúde continua atendendo 24 horas

NOVA RESOLUÇÃO

Habilitações vencidas em 2020 
terão mais um ano de validade

MAIS SEGURANÇA

ALMT vai comprar mil pistolas 
para a Polícia de Mato Grosso

INFLUÊNCIA
Deputado Neri Geller passa 
a ser vice-presidente da FPA
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FPA é responsável por pautar matérias importantes 
no Congresso Nacional
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transferência veicular, comu-
nicação de venda, mudança 
de endereço, conforme pre-
visto no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Em relação 
à transferência de veículos 
adquiridos de 19 de fevereiro 
de 2020 a 30 de novembro 
de 2020, o Contran diz que 

os departamentos estadu-
ais de Trânsito (Detrans) dos 
estados e do Distrito Federal 
poderão estabelecer crono-
grama específico para a efe-
tivação da transferência de 
propriedade e que ele deverá 
ser informado ao Contran até 
31 de dezembro de 2020.

importante porque temos 
muitos investimentos naque-
la região. Temos uma ligação 
Rondonópolis-Mimoso-Santo 
Antonio-Cuiabá, sendo cons-
truída, um corredor turístico, 
temos investimentos previs-
tos para fazer a Orla de Santo 
Antonio do Leverger, de Ba-

rão de Melgaço, uma navega-
ção saindo de Santo Antonio, 
passando pela Usina de Itaici, 
pelas baias de San Mariana e 
Chacororé. Essa ideia é muito 
boa, eles estão se antecipan-
do e vão ter todo apoio da As-
sembleia Legislativa”, garan-
tiu o deputado.



Lavoura mantem produtividade
mesmo com árvores crescidas
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O manejo correto das 
árvores pode manter a pro-
dutividade da agricultura 
mesmo em sistemas de in-
tegração lavoura-pecuária-
-floresta (ILPF) já consolida-
dos, com árvores crescidas. 
O resultado comprovado por 
pesquisa realizada pela Em-
brapa Agrossilvipastoril, de 
Sinop, abre novas possibili-
dades para produtores que 
fazem ILPF e que queiram 
rotacionar a pastagem com 
lavoura após as árvores já es-
tarem com porte maior.

Avaliações realizadas 
no campo experimental do 
centro de pesquisa mostra-
ram que fazendo o desbaste 
e a desrama, elevando-se a 
copa dos eucaliptos, reduz-
-se a sombra sobre a cultura 
agrícola. Isso permitiu à soja 
recuperar, por até dois anos, 
a produtividade de uma la-
voura sem sombreamento. 
No caso do milho, também 
houve a recuperação da pro-
dutividade, porém o efeito só 
é sentido em uma safra.

“Isso não é problema, 
pois o produtor que quiser 

rotacionar o pasto, pode 
fazer uma safra de soja se-
guida de milho e, no ano se-
guinte, outra de soja seguida 
da semeadura da forrageira, 
retornando à pecuária no sis-
tema silvipastoril, com um 
pasto recuperado”, explica o 
pesquisador Ciro Magalhães.

De acordo com o cien-
tista, o resultado é impor-
tante para quebrar o enten-
dimento comum que existia 
de que em sistemas integra-
dos com componente ar-
bóreo só é viável manter a 
lavoura nos anos iniciais de 
crescimento das árvores. As-
sim, abre-se uma nova possi-
bilidade estratégica de me-
xer no planejamento, caso 
seja necessário.

“Esses resultados possi-
bilitam mudanças na gestão 
da propriedade. Se o produ-
tor está querendo desacele-
rar a pecuária, por exemplo, 
ele pode fazer o desbaste e 
modificar um pouco as pro-
porções das atividades. Ele 
pode ajustar o planejamen-
to e aumentar a área de la-
voura em determinado ano”, 
exemplifica o pesquisador.

Além disso, a possi-
bilidade de reduzir o ciclo 

DA REPORTAGEM

Neste ano de 2020, Ca-
narana apresentou vários fo-
cos de raiva detectados em 
bovinos, em diferentes loca-
lidades (Serra Dourada, Tan-
guro e MT-110). Até o início de 
novembro, havia três focos 
de raiva distribuídos em pra-
ticamente todo o município.

O pecuarista, ao obser-
var a mortalidade anormal 
de animais com alterações 
neurológicas (dificuldade 
de locomoção, movimentos 
desordenados da cabeça, si-
nais que sugerem engasgo), 
ocorrência de sugaduras e 
abrigos de morcegos, deve 
notificar o Instituto de De-
fesa Agropecuária (Indea). 
A notificação permite que a 
unidade identifique se são 
hematófagos ou não, para fa-
zer o controle das colônias de 
morcegos.

DA REPORTAGEM

Dados do Conselho do 
Óleo de Palma da Malásia 
(MPOC) revelaram que a Chi-
na importou 438.747 tone-
ladas adicionais de óleo de 
palma da Malásia para atingir 
1,85 milhão de toneladas to-
tais entre janeiro e agosto de 
2020, representando um au-
mento de 31,1%.

Segundo especialistas, 
um dos principais motivos 
que impulsionaram o au-
mento das compras se ex-
plica na demanda por óleo 
de palma do setor alimentí-
cio chinês. “Espera-se que o 
consumo de óleo de palma 
na China aumente cerca de 
3,5% no próximo ano, onde o 
setor de alimentos será um 
grande contribuinte”, disse o 
especialista em comércio de 
commodities Zhou Shiyong 
durante um webinar hospe-
dado pelo MPOC.

Conforme a médica ve-
terinária da Unidade Local 
de Execução do Indea em 
Canarana, Renata Tiarini, nos 
últimos dias, um foco se en-
cerrou porque tem mais de 
90 dias que não há mortali-
dade de animais notificados 
naquela região. “Mas nós ain-
da estamos com dois focos 
ativos. Além disso, não houve 
notificação de doenças com 
sintomatologia neurológica 
e nem demanda à campo 
para que fossem coletar ma-
terial devido à suspeita de 
raiva”, explica.

De acordo com a unida-
de local, os produtores têm 
realizado a vacinação antirrá-
bica, melhorando os índices 
consideravelmente. Contu-
do, a Unidade e a Secretaria 
de Agricultura de Canarana 
reforçam a importância de 
todos realizarem a vacinação 
e o controle de sugaduras e 

DA REPORTAGEM

Agricultores familiares 
do Assentamento Rural Ti-
bagi, localizado no município 
de Brasnorte (579 km a No-
roeste de Cuiabá), realizaram 
na Comunidade Vila Nova, a 
primeira feira da agricultura 
familiar e reunião para de-
bater alternativas de renda 
e lucro, em especial para as 
mulheres rurais. O assenta-
mento possui uma área de 
115 mil hectares e 1.480 lotes, 
com no máximo 100 hecta-
res por família. O evento con-
tou com a participação de 80 
produtores.

O engenheiro agrôno-
mo da Empresa Mato-gros-
sense de Pesquisa, Assistên-
cia e Extensão Rural, Robson 
Vicente de Almeida Lobo, 
fala que no assentamento os 
agricultores trabalham com 
a pecuária de leite, corte, cul-
tivo de soja, mandioca, mara-
cujá e outros.  A produção de 
leite gira em torno de 15 mil 
litros por dia e o plantel bovi-
no é de 90 mil cabeças. A cul-
tura da soja ocupa uma área 
de plantio de 5 mil hectares.

Durante o evento, Rob-
son proferiu palestra e abor-

dou os temas: assistência 
técnica e extensão rural, as-
sociativismo, empreendedo-
rismo, Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM) e mudas 
frutíferas. Conforme Robson, 
a produtora rural Cristiane 
Paixão procurou o escritório 
da Empaer pedindo apoio 
para um projeto de geração 
de renda para as mulheres e 
jovens rurais. Algumas reuni-
ões foram feitas e decidiram 
pela criação de uma feira no 
assentamento.

A primeira feira trou-
xe diversos produtos para 
comercialização, tais como 
doces, queijos, ovos, frutas, 
verduras, bolos, requeijão, 
pimenta, picles, artesanato 
e outros. A produtora rural 
Cristiane fala que a mobili-
zação para a criação da fei-
ra surgiu da necessidade de 
garantir renda extra as mu-
lheres. “Diante do primeiro 
evento já decidimos que a 
feira poderá ser realizada a 
cada 15 dias, aos sábados. No 
futuro faremos toda semana. 
Esse é o jeito que encontra-
mos para comercializar nos-
sos produtos e ter uma renda 
extra para ajudar em casa”, 
explica Cristiane.

Foto: Gabriel Farias

Avaliações no campo mostraram redução na sombra sobre cultura agrícola

Houve casos em diversas regiões de Canarana

Governo chinês está procurando se afastar do óleo transgênico

O evento foi realizado no Assentamento Tibagi

SISTEMAS ILPF. Pesquisa realizada pela Embrapa Sinop abre novas possibilidades para produtores

CANARANA

Focos de raiva em 2020 colocam
produtor em situação de alerta

NOVA ESCOLHA

Chineses preferem óleo de soja à palma

BRASNORTE

Produtoras realizam 
primeira feira para 
comercialização de 
produtos
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da pecuária traz os benefí-
cios da rotação das culturas, 
como a quebra do ciclo de 
pragas e doenças e melhoria 
da fertilidade do solo.

ARRANJO
EXPERIMENTAL
A pesquisa foi feita ana-

lisando tratamentos de ILPF 
com renques de eucalipto 
plantados inicialmente em 
linhas triplas, com distância 
de 30 metros entre si. Os da-
dos de produtividade foram 
comparados aos da lavoura 
em áreas testemunhas sem 
sombreamento, de modo a 
obter-se o potencial produti-
vo usado como referência.

A primeira intervenção 
nas árvores ocorreu após o 
quinto ano de implantação, 
quando algumas parcelas 
tiveram as linhas externas 
dos renques suprimidas, tor-
nando-as sistemas de linha 
simples, com distância de 37 
metros entre si. As demais 
parcelas tiveram desbaste 
seletivo de 50% das árvores, 
mas mantendo as linhas tri-
plas. 

Antes da intervenção 
nas árvores, a soja em ILPF 
estava obtendo 80% da pro-

“Uma das razões para 
o aumento é que o governo 
chinês está procurando se 
afastar do óleo transgêni-
co como estratégia, então é 
provável que a indústria de 
alimentos substitua o óleo de 
soja por óleo de palma con-
forme a produção aumentar. 
alimentos”, completa.

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo portal 

dutividade da lavoura sem 
sombra, enquanto o milho 
produzia 67% do potencial 
produtivo. Após essa inter-
venção a soja produziu 80%, 
87% e 66% do potencial pro-
dutivo nos três anos seguin-
tes no sistema que se mante-
ve em renques triplos. Já no 
sistema com renques sim-
ples, a recuperação foi maior, 
com 93%, 97% e 76% de pro-
dutividade, respectivamente.

Já o milho, no caso do 
sistema com renques triplos, 
a lavoura, além de não recu-
perar a produtividade, con-
tinuou caindo, mesmo com 
a intervenção. A produção 
que estava em 70% foi para 
64%, 60% e chegou a 47% 
do potencial obtido na área 
de lavoura sem sombra. No 
sistema com linhas simples, 
houve uma recuperação, 
mas menor que a da soja. 

No primeiro ano produziu-
-se 85% do potencial, no se-
gundo 79% e no terceiro, 71%. 
De acordo com Magalhães, 
os dados mostraram que o 
sistema convertido para ren-
ques simples permitiu me-
lhor recuperação da lavoura, 
chegando a igualar estatisti-
camente às áreas sem som-
bra. Porém, o efeito positivo 
durou apenas dois anos na 
soja e um ano no milho.

abrigos de morcegos.
Renata ressalta ainda, 

que a vacinação das fêmeas 

de 3 a 8 meses contra a bru-
celose deverá ser realizada 
até o dia 5 de janeiro de 2021.

Food Navigator, uma pesqui-
sa do Instituto de Tecnologia 
de Pequim descobriu que, 
em média, 59% da popula-
ção chinesa (consumidores, 
mídia, agricultores, funcioná-
rios do governo) se opõe aos 
alimentos GM. Dentro desse 
segmento, 61% dos consu-
midores chineses se opõem 
ao óleo transgênico quando 
sabem que é geneticamente 

modificado (indicado no ró-
tulo). A China importa mais 
de 70 milhões de toneladas 
de soja, das quais mais de 
90% são OGM. Os pesquisa-
dores também descobriram 
que, em média, 64% da popu-
lação e 65% dos consumido-
res não sabem que alimentos 
comprados ou consumidos 
podem conter ingredientes 
OGM.



MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, 
torna público que requer junto a SEMA, a Licença Prévia 
e de Instalação de ampliação e a Licença de Operação da 
área total construída, para o Pátio de Descontaminação, 
em nome de Moyses Antônio Bocchi, implantado em área 
denominada Fazenda Berrante de Ouro, localizada na 
Zona Rural do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

FABIANO ALVES MARSON, CPF Nº 854.567.059-15, tor-
na público que requer junto SMMA de Nova Maringá –MT, 
as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para o 
Armazém Geral, instalado na Fazenda Alvorada, localiza-
da na zona rural no município de Nova Maringá. Não foi 
realizado EIA/RIMA.

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 – SRP 53/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 117/2020

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira 
e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 161/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 57/2020 - SRP 53/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
CARMEM/MT. Com abertura marcada para o dia 26/11/2020 e homologada 
no dia 27/11/2020, teve como vencedor a empresa:
• BORTOLAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 01.070.459/0001-24, por apresentar o valor de R$ 321.615,53 
(trezentos e vinte e um mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e três centa-
vos).

• CARMEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 11.204.470/0001-93, por apresentar o valor de R$ 109.251,12 
(cento e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

• CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS 
E EPI S LTDA cadastrada no CNPJ nº 37.853.101/0001-15, por apresentar 
o valor de R$ 115.497,46 (cento e quinze mil quatrocentos e noventa e sete 
reais e quarenta e seis centavos).

Santa Carmem, 27 de novembro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira

Portaria nº 161/2020

CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE
Ata n° 92 – Aos 18 (dezoito) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 
09h (nove) horas reuniram-se os associados do CLUBE DOS IDOSOS DOM 
HENRIQUE, situado na Rua das Caviúnas n° 2001, Centro, Sinop/MT, em 
Assembleia Geral Extraordinária, com seguinte ordem do dia: 1) alteração e 
adequação do endereço e atividades no Estatuto Social da entidade. A se-
nhora Elvira Giessler Tiedt, presidente do Clube dos Idosos Dom Henrique 
deu início a assembleia geral dando boas vindas a todos os presentes,  logo 
depois passou a palavra ao senhor Vandersézar Casturino para apresentar as 
alterações e adequações do endereço e atividades no Estatuto Social desta 
entidade, relatou os motivos das alterações e adequações, e apresentou as 
seguintes alterações no Estatuto Social: no artigo 1 tem-se a adequação do 
endereço da entidade em conformidade com o cadastro do imóvel na Prefei-
tura Municipal de Sinop, incluindo-se o seguinte: “na Rua das Caviúnas, 2001, 
Setor Comercial, CEP: 78550-098, na cidade de Sinop/MT”, passando assim 
a ter a seguinte redação: Artigo 1 - O Clube de Idosos Dom Henrique, é uma 
Sociedade Civil, de caráter recreativo e fi lantrópico, com Sede e Foro na Rua 
das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na Cidade de Sinop/
MT, e terá suas atividades realizadas provisoriamente no espaço do CENTRO 
DE CONVIVENCIA Dom Henrique, até que se tenha sede própria. No artigo 3 
tem-se inclusão de atividades que são desenvolvidas pela entidade mas que 
não constavam anteriormente e sendo necessárias para inclusão no Com-
provante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita 
Federal, das seguintes atividades: Atividades de serviços de assistência social 
sem alojamento para o idoso; Atividades de associações de defesa de direitos 
sociais; Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, clube de 
idosos; Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte para 
a terceira idade; Atividades de animação e recreação em festas e eventos 
para terceira idade, organização de feiras e shows de natureza recreativa para 
idosos; Atividades de salão de eventos, festas e bailes para idosos; Atividades 
de produção e promoção de espetáculos e de eventos culturais para a terceira 
idade; Atividades esportivas para a terceira idade, passando assim a ter a 
seguinte redação: Artigo 3 - São objetivos do Clube de Idosos Dom Henrique: 
a. Atender a pessoa Idosa, enquanto pessoa com potencial de participação, 
através do desenvolvimento de práticas associativas, estimulantes e conse-
quentes; b. Promover atividades que enfatizem o relacionamento grupal, en-
volvendo outros segmentos da comunidade, como forma de integração dos 
idosos com outras faixas etárias; c. Propiciar o desenvolvimento integral dos 
Idosos, através de atividades sociais, recreativas, esportivas, culturais promo-
cionais, palestras, seminários e atividades de terapia ocupacional; d. Incen-
tivar e promover atividades que venham a gerar recursos para manutenção 
da entidade; e. Visitar os Idosos que se encontrarem debilitados, 
prestando assistência moral, espiritual, psicológica e se necessário encami-
nhá-los aos Órgãos Assistenciais da Comunidade; f. Promover intercâmbio 
com outras associações, Grupos e Entidades para troca de experiência e co-
laboração; g. Colaborar com os poderes públicos nos trabalhos de fi lantropia, 
cultura e humanização da comunidade; h. Formar grupo de produção, junto 
aos associados, tendo em vista a valorização do Idoso, bem como atender 
as necessidades dos associados; i. Atividades de serviços de assistência so-
cial sem alojamento para o idoso; j. Atividades de associações de defesa de 
direitos sociais; k. Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, 
clube de idosos; l. Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e 
a arte para a terceira idade; m. Atividades de animação e recreação em festas 
e eventos para terceira idade, organização de feiras e shows de natureza 
recreativa para idosos; n. Atividades de  salão de eventos, festas e bailes para 
idosos; o. Atividades de produção e promoção de espetáculos e de eventos 
culturais para a terceira idade; p.  Atividades esportivas para a terceira idade. 
E ainda a adequação na numeração dos parágrafos do artigo 5, no qual cons-
tam do primeiro ao terceiro e tem-se no referido Estatuto Social quatro pará-
grafos, fi cando assim a numeração do primeiro ao quarto parágrafos. Após a 
apresentação das alterações e adequações foi realizada a leitura do Estatuto 
Social alterado e após a Presidente senhora Elvira Giessler Tiedt colocou em 
discussão e votação, o qual foi aprovado por todos os presentes na referida 
Assembleia Geral Extraordinária. Em tempo foi explicado que conforme o 29 
do Estatuto Social no qual está descrito que “Qualquer alteração do Estatuto, 
só entrará em vigor após a transcrição no livro Ata da Entidade, CLUBE DOS 
IDOSOS DOM HENRIQUE, com as respectivas assinaturas e publicação em 
dois jornais da Cidade e averbação no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas desta Cidade e Comarca”, sendo assim fi cando a presidente respon-
sável por providenciar a publicação após a transcrição no Livro Ata da entida-
de, com as respectivas assinaturas e publicação desta. Nada mais havendo 
a tratar, eu Vandersézar Casturino lavrei a presente ata que depois de lida e 
aprovada será assinada por mim e pela presidente do clube e por todos os 
presentes no Livro de Assinaturas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 059/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado segunda alteração no Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico - SRP 059/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOS-
PITALARES, LABORATORIAIS, FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTANTAMENTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para 
acesso ao Edital Complementar 002/2020 os interessados deverão baixar no 
site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores infor-
mações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h 
às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 
21 § 4º da Lei 8666/93 fi ca reaberto o prazo inicialmente estabelecido, fi cando 
marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 
15 de dezembro de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h 
do dia 14/12/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 01 de dezembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF 03.476.538/0001-65 | NIRE 51.3.0000215-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA
 

O Diretor Presidente da companhia, no uso de suas atribuições, em atenção 
ao disposto no Estatuto Social da companhia e ao Artigo 44, Parágrafo 6º da 
Lei nº 6.404/76, convoca os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuária 
S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada, às 11 horas, do dia 17/12/2020, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatinga, na 
Rodovia dos Pioneiros, km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para deli-
berar acerca de alteração no Estatuto Social para prever a possibilidade de 
resgate da totalidade das ações preferenciais Classe A da Companhia, sem a 
necessidade de Assembleia Especial. Sorriso/MT, 02/11/2020. Adilson Santa-
na Borges – Diretor Superintendente.

CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, 
Localizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro 
Chácaras Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário JOSE APARECIDO DA SILVA, CTPS 7976168 
SÉRIE 0040/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 02 de dezembro de 2020.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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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 notur-
no, 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;
40-Zeladora, com experiência.

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

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

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

02,03,04/12/2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 

057/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que fica alterado para o próximo dia 14 de dezembro de 2020 às 
09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTÉCNICO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO, 
E DEMAIS EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO 
DO SHOW QUE SERÁ REALIZADO NO REVEILLON 2021, NO LAGO MUNICIPAL DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital Retificado nº. 133/2020, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 01 de dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis - MT, 01 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 048/2020, 

destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

elétrica e tacógrafos com todos os materiais e peças necessárias para a 

execução dos serviços, teve como vencedoras as  empresas: P S 

BERGAMO - MANUTENÇÃO, CNPJ; 08.830.096/0001-2, LUCAS 

CARLOS PADILHA DE OLIVEIR, CNPJ 32.744.551/0001-56, e N R 

ALVES & CIA LTDA, CNPJ: 14.371.069/0001-36.

Diante das informações restadas pela Comissão Permanente de 

Licitações, DECIDO ANULAR o ato que inabilitou a empresa Edificadora 

Catarinense de Obras Ltda para o processo licitatório Concorrência 

nº 004/2020. E determino o prosseguimento do processo nos moldes 

de suas publicações. Campo Novo do Parecis,01 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DECISÃO

Rafael Machado

Prefeito Municipal

IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM DIAMANTINO/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Fazenda 121ha, Fazenda KS, Estr. Carroçável.

Inicial R$ 2.958.450,00

(PARCELÁVEL)

Fazenda 112ha (parte ideal), c/ casa,

galpão, curral c/ brete e embarcadouro e
bebedouros, Região do Aterrado. 

Inicial R$ 2.296.744,00 (PARCELÁVEL)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2020

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2020

Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços técnico - 
profissionais na área da saúde para realização de consultas médicas 
especializadas, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, atendimentos 
especializados em psicologia e atendimento em psiquiatria no CAPS, 
para atender as necessidades no atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 15 
de dezembro de 2020. Horário: 14h00min - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, 
Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou 
pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone ** 65 3308 5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 01 de dezembro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Marcelo Rodrigo Bragatti

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
02.12.2020 às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 01 de dezembro de 2020.

Nova Mutum – MT, 01 de dezembro de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 002/2020

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que houve alteração no edital, 
especificamente no anexo III da tabela de valores dos lotes, sendo 
excluído os lotes 11 e 12 da Quadra 42- Distrito Ranchão.

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 01 de dezembro de 2020.

O Município de Nova Mutum - MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação, tendo como objeto a contratação de empresa 
para execução de serviços de reformas nas instalações da UNEMAT - 
Polo Nova Mutum - MT, a qual foi julgada deserta em 24.11.2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020, 
através do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL MILITAR TIRADENTES 
LOCALIZADO NO BAIRRO PORTAL KAIABI, CONFORME PROJETOS, 
PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL”.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 18 DE DEZEMBRO 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 03/12/2020 até às 14:00 horas do dia 15/12/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 17/12/2020 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2020

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 15 DE DEZEMBRO 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. 094/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. 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.

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

 

CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE 
Ata n° 92 – Aos 18 (dezoito) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h 
(nove) horas reuniram-se os associados do CLUBE DOS IDOSOS DOM 
HENRIQUE, situado na Rua das Caviúnas n° 2001, Centro, Sinop/MT, em 
Assembleia Geral Extraordinária, com seguinte ordem do dia: 1) alteração e 
adequação do endereço e atividades no Estatuto Social da entidade. A senhora 
Elvira Giessler Tiedt, presidente do Clube dos Idosos Dom Henrique deu início a 
assembleia geral dando boas vindas a todos os presentes,  logo depois passou a 
palavra ao senhor Vandersézar Casturino para apresentar as alterações e adequações 
do endereço e atividades no Estatuto Social desta entidade, relatou os motivos das 
alterações e adequações, e apresentou as seguintes alterações no Estatuto Social: no 
artigo 1 tem-se a adequação do endereço da entidade em conformidade com o 
cadastro do imóvel na Prefeitura Municipal de Sinop, incluindo-se o seguinte: “na 
Rua das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na cidade de 
Sinop/MT”, passando assim a ter a seguinte redação: Artigo 1 - O Clube de Idosos 
Dom Henrique, é uma Sociedade Civil, de caráter recreativo e filantrópico, com 
Sede e Foro na Rua das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na 
Cidade de Sinop/MT, e terá suas atividades realizadas provisoriamente no 
espaço do CENTRO DE CONVIVENCIA Dom Henrique, até que se tenha sede 
própria. No artigo 3 tem-se inclusão de atividades que são desenvolvidas pela 
entidade mas que não constavam anteriormente e sendo necessárias para inclusão no 
Comprovante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita 
Federal, das seguintes atividades: Atividades de serviços de assistência social sem 
alojamento para o idoso; Atividades de associações de defesa de direitos sociais; 
Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, clube de idosos; 
Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte para a terceira 
idade; Atividades de animação e recreação em festas e eventos para terceira idade, 
organização de feiras e shows de natureza recreativa para idosos; Atividades de salão 
de eventos, festas e bailes para idosos; Atividades de produção e promoção de 
espetáculos e de eventos culturais para a terceira idade; Atividades esportivas para a 
terceira idade, passando assim a ter a seguinte redação: Artigo 3 - São objetivos do 
Clube de Idosos Dom Henrique: a. Atender a pessoa Idosa, enquanto pessoa 
com potencial de participação, através do desenvolvimento de práticas 
associativas, estimulantes e consequentes; b. Promover atividades que enfatizem 
o relacionamento grupal, envolvendo outros segmentos da comunidade, como 
forma de integração dos idosos com outras faixas etárias; c. Propiciar o 
desenvolvimento integral dos Idosos, através de atividades sociais, recreativas, 
esportivas, culturais promocionais, palestras, seminários e atividades de terapia 
ocupacional; d. Incentivar e promover atividades que venham a gerar recursos 
para manutenção da entidade; e. Visitar os Idosos que se encontrarem 
debilitados, prestando assistência moral, espiritual, psicológica e se necessário 
encaminhá-los aos Órgãos Assistenciais da Comunidade; f. Promover 
intercâmbio com outras associações, Grupos e Entidades para troca de 
experiência e colaboração; g. Colaborar com os poderes públicos nos trabalhos 
de filantropia, cultura e humanização da comunidade; h. Formar grupo de 
produção, junto aos associados, tendo em vista a valorização do Idoso, bem 
como atender as necessidades dos associados; i. Atividades de serviços de 
assistência social sem alojamento para o idoso; j. Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais; k. Atividades associativas de idosos ou para a terceira 
idade, clube de idosos; l. Atividades de organizações associativas ligadas a 
cultura e a arte para a terceira idade; m. Atividades de animação e recreação 
em festas e eventos para terceira idade, organização de feiras e shows de 
natureza recreativa para idosos; n. Atividades de  salão de eventos, festas e 
bailes para idosos; o. Atividades de produção e promoção de espetáculos e de 
eventos culturais para a terceira idade; p.  Atividades esportivas para a terceira 
idade. E ainda a adequação na numeração dos parágrafos do artigo 5, no qual 
constam do primeiro ao terceiro e tem-se no referido Estatuto Social quatro 
parágrafos, ficando assim a numeração do primeiro ao quarto parágrafos. Após a 
apresentação das alterações e adequações foi realizada a leitura do Estatuto Social 
alterado e após a Presidente senhora Elvira Giessler Tiedt colocou em discussão e 
votação, o qual foi aprovado por todos os presentes na referida Assembleia Geral 
Extraordinária. Em tempo foi explicado que conforme o 29 do Estatuto Social no 
qual está descrito que “Qualquer alteração do Estatuto, só entrará em vigor após a 
transcrição no livro Ata da Entidade, CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE, 
com as respectivas assinaturas e publicação em dois jornais da Cidade e averbação 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas desta Cidade e Comarca”, sendo 
assim ficando a presidente responsável por providenciar a publicação após a 
transcrição no Livro Ata da entidade, com as respectivas assinaturas e publicação 
desta. Nada mais havendo a tratar, eu Vandersézar Casturino lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente do clube e por 
todos os presentes no Livro de Assinaturas.  
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Em meio às chamas, Grosjean pensou 
em Lauda e nos filhos para sair
DA REPORTAGEM

Romain Grosjean fi-
cou exposto ao fogo após 
a batida que sofreu no GP 
do Barein por exatos 28s7; 
porém, o tempo pareceu 
muito mais longo para o 
piloto, que chegou a se 
recordar de Niki Lauda - 
que também foi vítima de 
uma explosão em 1976 - e 
revelou ter lutado para sair 
do carro em chamas pelos 
filhos; Sacha, de sete, Si-
mon, de cinco, e Camille, 
de dois.

“Não sei se a palavra 
milagre pode ser usada, 
mas em todo o caso, não 
era a minha hora. Pareceu 
muito mais do que 28 se-
gundos. Meu visor ficou 
todo laranja, vi as chamas 
no lado esquerdo do carro. 
Pensei em muitas coisas, 
inclusive em Niki Lauda, 
e pensei que não era pos-
sível acabar daquele jeito, 
não agora. Não poderia 
terminar minha história 
na Fórmula 1 assim. E en-
tão, por meus filhos, disse 
a mim mesmo que preci-
sava sair. Eu coloquei mi-
nhas mãos no fogo e eu o 
senti queimando o chassi. 
Senti alguém me puxan-
do, então eu sabia que es-
tava fora”, recordou o fran-
cês.

Grosjean se aciden-
tou ainda na primeira volta 
da etapa, realizada no últi-
mo domingo; após tocar 
no carro de Daniil Kvyat, 
da AlphaTauri, o francês 
da Haas saiu da pista após 
a curva 3 do circuito e atin-
giu violentamente o guard 
rail. Na mesma hora, seu 
carro se incendiou e aca-

bou partindo no meio 
- mas a célula de sobrevi-
vência se manteve intacta.

Após o choque, se 
passaram 28 segundos até 
que a equipe médica, que 
acompanhava os carros na 
primeira volta da prova, 
chegasse até o piloto. Sem 
uma das sapatilhas e com 
ajuda, Grosjean conseguiu 
sair do carro, em chamas, 
e recebeu os primeiros so-
corros antes de ser enca-
minhado para o hospital.

O francês ainda re-
velou que, antes de ser 
resgatado, sentiu a morte 
de perto, mas apesar do 
risco de perder a vida, não 
temeu por ele. “Tive mais 
medo por minha família 
e amigos e obviamente 
meus filhos, que são mi-
nha maior fonte de orgu-
lho e energia, do que por 
mim. Acho que vai haver 
algum trabalho psicoló-
gico a ser feito, porque 
eu realmente vi a mor-
te chegando. Mesmo em 
Hollywood, é possível fa-
zer imagens assim. Foi o 
maior acidente que já vi na 
minha vida”, disse.

Após a hospitalização, 
não foram constatadas 
fraturas ou grandes lesões 
no piloto; apenas queima-
duras nas mãos e em um 
dos pés e tornozelos. In-
ternado desde domingo, 
Grosjean segue em ob-
servação sobretudo para 
o monitoramento de seus 
pulmões, já que o francês 
foi exposto ao fogo por 
quase 29 segundos.

Grosjean, que se diz 
nascido de novo, revelou 
ainda que um de seus fi-

Foto: RepRodução InstagRam/RomaIn gRosjean

Grosjean fez registro durante exercício no hospital

SUSTO. Francês relatou ter visto a morte de perto e reforçou expectativas de voltar a correr

Teriam colocado droga da bebida da mulher

Foto: assessoRIa

DA REPORTAGEM

O goleiro Cássio atribuiu 
a melhora recente do Corin-
thians ao trabalho do técnico 
Vagner Mancini, contratado 
pelo clube há um mês e meio. 
Após terminar o primeiro tur-
no do Brasileirão brigando 
para escapar da zona de re-
baixamento, o Timão subiu 
na tabela e atualmente ocu-
pa a 11ª colocação. Em entre-
vista coletiva na terça-feira, 
Cássio exaltou o trabalho 
do atual treinador e evitou 
compará-lo aos antecesso-
res Tiago Nunes e Coelho. “O 
grande responsável pela evo-
lução é o professor Mancini. 
Desde o primeiro dia que 
chegou, ele tem nos orien-
tado bastante, corrigido. Não 

estou aqui para julgar, cada 
treinador tem a sua maneira 
de trabalhar. A gente acabou 
se adaptando bem à manei-
ra dele, com muita conversa. 
É um estilo diferente do que 
o que a gente vinha jogando, 
tivemos de nos readequar, 
porque a gente vinha jogan-
do por seis ou sete meses 
de uma maneira diferente. 
Estamos felizes, confiantes. 
Os resultados também têm 
sido bons. Acho que temos 
um padrão de jogo organiza-
do, dando poucas chances ao 
adversário, vencendo parti-
das, conseguindo pontos fora 
de casa... Tem sido uma evo-
lução muito boa, que nos dá 
confiança para as próximas 
partidas”, afirmou o goleiro.

Cássio desfalcou o Co-

Recuperado de lesão, goleiro disputa vaga com Walter

PRESTIGIADO

Cássio credita boa fase à Mancini
Foto: agêncIa coRInthIans

DA REPORTAGEM

O Inter anunciou ontem 
(01) a rescisão dos contratos 
do atacante Matheus Mon-
teiro e do volante Luiz Viní-
cius, do time sub-20 do clube. 
Um vídeo em que o atacante 
diz que teria alterado a bebi-
da de uma mulher viralizou 
nas redes sociais na noite de 
segunda-feira. Nas imagens, 
Matheus, de 20 anos, conta 
que colocou uma “bala” no 
copo de uma mulher, em um 
registro publicado nos stories 
do Instagram de Luiz Vinicius, 
de 19 anos, outro atleta da 
base colorada. A publicação 
foi apagada posteriormente.

“Eu coloquei uma bala 
lá no coisa, eu coloquei uma 
bala no copo dela, ela ficou 
daquele jeito ali, negão. Ela 
nem se ligou na cena. Ela be-
bendo aqui, eu peguei o copo 
dela. Bah, quebrei um pedaci-
nho, larguei ali, ela ficou mal. 
E eu “pã”, entrei pro quarto”, 
diz Matheus Monteiro em tre-
cho no vídeo. 

Em comunicado oficial 
publicado na terça-feira, o In-
ter anunciou a rescisão con-
tratual com os dois jogadores, 
sem dar mais detalhes sobre 

o motivo da decisão. “O Sport 
Club Internacional comuni-
ca o término da relação con-
tratual dos atletas Matheus 
Monteiro e Luiz Vinicius, am-
bos da categoria sub-20”, in-
formou o clube. O clube gaú-
cho tomou conhecimento 
do vídeo ainda na noite da 
última segunda-feira, após 
o registro viralizar nas redes 
sociais. A diretoria colorada 
se reuniu para apurar o caso 
antes de tomar a decisão, res-
paldada pelo departamento 
jurídico. O atacante já estava 
afastado do time sub-20 e 
treinava separado há algum 
tempo. Ele foi um dos atletas 
promovidos pelo ex-técnico 
Eduardo Coudet para com-
pletar os treinos do time prin-
cipal no mês de julho. O ata-
cante foi campeão da Copa 
São Paulo deste ano, com 
três gols marcados. Matheus 
Monteiro nasceu dia 1º de 
março de 2000, em São Pau-
lo, e passou por Fluminense 
e Boavista, ambos do Rio de 
Janeiro. Pelo Inter, o atacan-
te também foi campeão do 
Brasileirão de Aspirantes, em 
2019. Já Luiz Vinicius é natu-
ral de Aracaju e completou 19 
anos em 13 de junho.

POLÊMICA

Inter anuncia rescisão 
de contrato com dois de 
seus jogadores da base

DA REPORTAGEM

Fernando Diniz tem a 
chance de atingir um feito 
pessoal em sua carreira de 
técnico na noite de ama-
nhã. Caso leve o São Paulo 
à vitória diante do Goiás, 
às 18h (de Cuiabá), fora de 
casa, em jogo atrasado da 
primeira rodada, o treinador 
será líder isolado do Brasi-
leirão pela primeira vez.

Em 2018, quando di-
rigia o Athletico-PR, Diniz 
conquistou a liderança na 
primeira rodada do Brasilei-
rão daquele ano, de acordo 
com levantamento do Es-
pião Estatístico do ge. No 
entanto, não foi de forma 
isolada. Após golear a Cha-
pecoense por 5 a 1, o clube 
paranaense ficou na frente 
pelo saldo de gols.

Pelo São Paulo, o técni-
co já tem o seu melhor de-
sempenho na Série A. Com 
59,5% de aproveitamento 
dos pontos conquistados 
pelo Tricolor em 37 jogos 
disputados no torneio, o 
treinador tem números 
muito superiores aos atingi-
dos com Fluminense e Ath-
letico. Na equipe carioca, o 
desempenho foi de 26,6% 
em 15 jogos do Brasileirão. 
Já no time paranaense fo-
ram 12 partidas e um apro-
veitamento de 25%. Desde 
Edgardo Bauza, em 2016, 
Diniz é o técnico com o 
melhor aproveitamento no 
Campeonato Brasileiro den-
tre os que passaram pelo 
clube. Ele supera nomes 
como o de Diego Aguirre 
(58,6%), Rogério Ceni (33,3%) 
e Cuca (55,6%).

ISOLADO

Caso vença o Goiás amanhã, Diniz
pode ser líder pela 1ª vez do BR

Treinador ficou uma vez na ponta quando dirigia o Athletico

Foto: são paulo Fc

lhos o chamou de “super-
-herói” e acredita que o 
pai foi protegido por um 
“escudo mágico do amor”, 
replicando as palavras di-
tas pela esposa do francês, 
a jornalista Marion Grosje-

an. O piloto da Haas tem a 
intenção de voltar a correr 
ainda nesta temporada, 
em Abu Dhabi, mas reco-
nhece: sua vida mudou 
após o acidente.

“Há o sentimento de 

estar feliz por estar vivo, 
por ver as coisas de outra 
forma, mas também a ne-
cessidade de voltar para 
o carro, se possível, em 
Abu Dhabi, para terminar 
minha história com a Fór-

mula 1 de uma forma dife-
rente. Foi quase como um 
segundo nascimento. 

Sair das chamas na-
quele dia é algo que mar-
cará minha vida para sem-
pre”, finaliza.

Fernando Diniz vive 
um dos melhores momen-
tos no comando do São Pau-
lo. Após ter o cargo ameaça-
do após as eliminações para 
Mirassol, no Campeonato 
Paulista, na fase de grupos 
da Libertadores e para o 
Lanús, na Sul-Americana, 
o treinador foi mantido no 
cargo e correspondeu.

Além da possibilidade 
de se tornar líder na próxi-
ma quinta com uma vitó-

ria sobre o lanterna Goiás, 
o Tricolor ainda disputa a 
semifinal da Copa do Brasil 
diante do Grêmio, no final 
de dezembro (partidas nos 
dias 23 e 30).

Com 41 pontos, o São 
Paulo ocupa a segunda co-
locação do Campeonato 
Brasileiro. O Atlético-MG, 
com 42 pontos, é o líder. No 
entanto, a equipe mineira 
tem dois jogos a mais do 
que o Tricolor (23 a 21).

rinthians na última partida, 
contra o Coritiba, por conta 
de uma contratura muscular. 
Ele já está recuperado e deve 
retomar a posição de Walter.

Na coletiva o goleiro 
também falou da concor-
rência pela vaga de titular e 
exaltou os seus reservas. “O 
Walter é uma grande pessoa, 
um grande amigo, a gente 
se dá bem, nossa disputa é 
em campo, de treinamento 

diário e de jogo. Em se tra-
tando de um time como o 
Corinthians, você tem dois 
ou três jogadores por posi-
ção que podem ser titulares. 
Em um clube de futebol, para 
ser vitorioso, ninguém che-
ga a lugar nenhum sozinho. 
Nós precisamos de grupo e 
não tenho vaidade nenhuma 
quanto a isso. O Walter é bem 
regular quando joga e impor-
tante”, contou.
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Mato Grosso registra redução de 37% 
nos crimes de roubo seguido de morte
DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 
reduções nos principais índi-
ces criminais no período de 
janeiro a outubro deste ano. 
O levantamento é da Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT), por meio 
da Superintendência do Ob-
servatório de Segurança vin-
culada à Adjunta de Inteli-
gência. 

As maiores reduções fo-
ram nos crimes de roubo se-
guido de morte (-37%); roubo, 
quando há violência ou ame-
aça (-31%); e furto (-30%).

O levantamento leva em 
conta os registros de Boletim 
de Ocorrências (BO) registra-
dos nos 141 municípios do es-
tado e é medido em relação 
aos primeiros 10 meses de 
2020, em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado.

Neste ano, foram regis-
trados 24 casos de roubo se-
guido de morte (latrocínio). 
Já em 2019 foram 38 ocorrên-
cias. Também em 2020 hou-
ve 8.273 queixas de roubos, 
contra 11.932 em 2019. 

Os furtos em 2020 fo-
ram 26.092, enquanto que no 
mesmo período de 2019 ocor-
reram 37.504.

“Estes resultados re-
fletem o bom trabalho dos 
policiais, investimento e são 
reflexos também da orga-

nização da sociedade, das 
operações que nós fizemos e 
ainda têm resquícios da ope-
ração dentro da Penitenciária 
Central do Estado (PCE). 

Recentemente, tivemos 
a inauguração de um raio na 
unidade, onde nós colocamos 
as principais lideranças das 
organizações criminosas e a 
ideia é continuar nessa mes-
ma linha, construindo novos 
raios para poder realmente 
separar os presos condena-
dos dos presos provisórios, 
presos de alta periculosidade 
dos de baixa periculosidade”, 
avalia o secretário de Estado 
de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante.

Já no caso de homicídio 
doloso, a queda foi de 0,9%. 
Este ano morreram 685 pes-
soas em Mato Grosso, contra 
691 no mesmo período de 
2019. “Estas ações também 
provocaram a diminuição do 
homicídio doloso, mas nossa 
meta é reduzir ainda mais. 
Agora, quando se percebe 
os outros delitos, o roubo se-
guido de morte, o roubo, as 
reduções alcançam mais de 
30%, e isso é muito bom, mui-
to significativo. 

É atividade de inteligên-
cia ajudando na parte ope-
racional. Nós melhoramos a 
qualidade das viaturas e isso 
já deu um impacto muito 
bom”, destaca Bustamante.

Ainda segundo o gestor, 

DA REPORTAGEM

Um helicóptero do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma), prefixo PR-HEB, caiu 
no Pantanal, próximo à 
divisa do estado de Mato 
Grosso com Mato Grosso do 
Sul, ontem (01). O coronel 
do Corpo de Bombeiros do 
Pará, Mauro Tadeu, teve a 
morte confirmada.

O Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer), 
que deslocou uma equipe 
para prestar apoio ao resga-
te, a pedido do Secretário de 
Segurança Pública (Sesp), 
Alexandre Bustamante, 
confirmou a morte. 

A versão inicial apurada 
é de que a aeronave do IBA-
MA estava realizando ope-
rações ambientais quando 
o acidente aconteceu. Até o 
momento, a confirmação é 
de uma única vítima, iden-

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica decidiu, em 
reunião extraordinária reali-
zada na segunda-feira (30), 
reativar a sistemática de acio-
namento das Bandeiras Tarifá-
rias. Aplicando a metodologia, 
ficou estabelecida a bandeira 
vermelha Patamar 2 no mês de 
dezembro de 2020, com custo 
de R$ 6,243 para cada 100 qui-
lowatts-hora consumidos.

Em maio deste ano, em 
virtude da pandemia do novo 
Coronavírus, a agência havia 
decidido manter a bandei-
ra verde acionada até 31 de 
dezembro deste ano, mas a 
queda no nível de armazena-
mento nos reservatórios das 
hidrelétricas e a retomada do 
consumo de energia levaram à 
revisão da decisão.

DA REPORTAGEM

Um dos produtos mais 
consumidos pelos mato-gros-
senses, principalmente nesta 
época, pode ficar em falta du-
rante as festas de fim de ano. A 
falta de cervejas nas prateleiras 
dos supermercados atingiu ní-
vel recorde em outubro, segun-
do dados de um estudo realiza-
do pela empresa Neogrid.

“Todas as cervejarias apre-
sentam falta de produtos no 
varejo, e o nível de ruptura da 
cerveja nunca foi tão alto como 
hoje”, comenta Robson Mu-
nhoz, CCO da Neogrid.

O problema está na ca-
deia produtiva, que enfrenta 
problemas no fornecimento 
de vidro e lata para a confec-
ção das embalagens. A falta da 
bebida subiu desde o início da 
quarentena. Em setembro, o 
nível de ruptura já havia atin-
gido 17,64%. Um dos maiores 
problemas é falta de latinhas; a 
Ambev criou fábrica de emba-
lagens no Brasil em setembro 

para dar conta do aumento da 
demanda.

O Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja (Sindicerv) 
disse que a falta de insumos é 
um reflexo do impacto de for-
necimento que vem afetando 
diversos segmentos em “um 
contexto atípico motivado pela 
pandemia, tanto na cadeia de 
insumos como na retomada 
acelerada dos últimos meses”.

Donos de distribuidora 
e outros comerciantes mato-
-grossenses relataram dificul-
dades para conseguir encon-
trar cervejas para vender e 
temem que nas festas de Natal 
e Ano Novo não consigam su-
prir a demanda.

Ressalta-se que para não 
correr riscos do problema au-
mentar, recomenda-se que os 
consumidores de Mato Grosso 
e outras regiões do país não en-
trem em “desespero” ao ponto 
de fazer estoque dos produtos, 
evitando desta forma o consu-
mo desordenado e a possível 
falta do “líquido dourado”.

Foto: Divulgação

Neste ano, foram registrados 24 casos de roubo seguido de morte

O coronel do CB do Pará, Mauro Tadeu,
que pilotava a aeronave morreu

SEGURANÇA.O levantamento leva em conta os registros de B.Os registrados nos 141 municípios do estado

PANTANAL

Helicóptero do Ibama cai no 
próximo à divisa de MT com MS

BANDEIRA VERMELHA

Aneel confirma aumento na tarifa 
de energia elétrica para este mês

E AGORA?

Pode faltar cerveja 
em MT no fim de ano

Foto: Ciopaer

O sistema funciona como 
uma sinalização para que o 
consumidor de energia elétri-
ca conheça, mês a mês, as con-
dições e os custos de geração 
no País. 

Quando a produção nas 
usinas hidrelétricas (energia 
mais barata) está favorável, 
aciona-se a bandeira verde, 
sem acréscimos na tarifa.

Em condições ruins, po-
dem ser acionadas as bandei-
ras amarela, vermelha 1 ou ver-
melha 2. 

Saiba mais sobre as Ban-
deiras Tarifárias em vídeo edu-
cativo da Aneel.

“Com o anúncio da ban-
deira vermelha patamar 2 é 
importante que os consumi-
dores busquem evitar o des-
perdício de água e energia”, 
disse o diretor-geral da agên-
cia, André Pepitone.

Com reservatórios de hidrelétricas vazios,
Aneel reativa bandeiras tarifárias

Festas de fim de ano estão comprometidasFoto: assessoria 

Foto: Divulgação

tificada como Mauro Tadeu, 
coronel do Corpo de Bom-
beiros do Pará. Ele pilotava 
a aeronave e seria a única 
pessoa no helicóptero.

A Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(Sesp-MT) confirma o aci-
dente envolvendo o helicóp-
tero PR-HEB, do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), no Pan-
tanal sul mato-grossense. O 
coronel do Corpo de Bom-
beiros do Pará, Mauro Ta-
deu, que pilotava a aerona-
ve no momento, não resistiu 
e veio a óbito.

O contato com o heli-
cóptero foi perdido por vol-
ta de 12h de segunda-feira 
(30), quando começaram 
as buscas por informações 
e mobilização na região. Os 
destroços da aeronave e o 
corpo do comandante fo-
ram encontrados somente 
esta manhã. O Governo do 

Estado, por meio do gover-
nador Mauro Mendes, e o 
secretário Alexandre Busta-
mante, lamenta o ocorrido 

e presta condolências aos 
familiares do coronel, que 
atuava em operações am-
bientais na região.

a meta é que no próximo ano 
as ações sejam ampliadas, 
porque o Governo de Mato 
Grosso vai investir ainda mais 
na segurança pública. “A 
gente espera que no ano de 
2021 os números continuem 
em redução”.

O total de veículos rou-
bados e furtados no estado 
também reduziu. Foram 1.581 
roubos em 2019 e 1.129 ocor-
rências em 2020, o que equi-
vale a uma redução de 29%. 

Já os furtos de veículos 
saíram de 1.963 registros para 

1.555, ou seja, -21%.
Quanto ao tráfico e uso 

de drogas, a redução foi de 
14%, passando de 5.564 ocor-
rências no ano passado para 
4.793 em 2020.

Compõem as forças de 
segurança a Polícia Militar 

(PM), Polícia Judiciária Civil 
(PJC), Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM), Perícia Técnica 
e Identificação Oficial (Poli-
tec), Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), Sistema 
Penitenciário e Sistema So-
cioeducativo.
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Governo apresenta plano de obras
na Transpantaneira a empresários
DA REPORTAGEM

Construção de pontes 
de concreto, reforma de 
pontes de madeira, encas-
calhamento e manutenção 
da Rodovia Transpantanei-
ra (MT-060) fazem parte do 
plano de ações da Secreta-
ria de Estado de Infraestru-
tura e Logística (Sinfra), em 
parceria com Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico (Sedec), para 
recuperar a malha rodoviá-
ria, melhorar o acesso e, por 
consequência, impulsionar 
a retomada do turismo da 
região do Pantanal mato-
-grossense.

As ações foram apre-
sentadas pelo secretário 
adjunto de Obras Rodoviá-
rias da Sinfra, Nilton de Brit-
to, aos empreendedores, 
proprietários de pousadas 
no Pantanal e membros 
da associação do ecotu-
rismo durante reunião por 
videoconferência na última 
semana, que contou ainda 
com a presença do secretá-
rio adjunto de Turismo da 
Sedec, Jefferson Moreno.

Também participaram 
do encontro o presidente 
da Associação de Defesa 
do Pantanal (Adepan), Ivan 
Freitas, o diretor e o enge-
nheiro da Adepan, Leopol-
do Nigro e Sérgio Arruda, 
respectivamente, além do 
superintendente de Par-
cerias da Sinfra, Fernando 
Campos e o engenheiro da 
Sinfra, Michel Medina.

De acordo com o ad-
junto Nilton de Britto, serão 
construídas nove pontes 
de concreto em substitui-
ção às pontes de madeira 

que foram queimadas nos 
incêndios que atingiram a 
região do Pantanal e que 
ficaram com estrutura bas-
tante prejudicada. Desse 
montante, cinco pontes já 
terão suas obras iniciadas 
na próxima semana e a 
empresa já está mobilizada 
para isso.

“Já temos licitadas e 
contratadas as obras de 
nove pontes de concreto e 
já autorizamos a constru-
ção de cinco pontes e um 
bueiro. Já está autorizado. 
As outras quatro vamos 
começar no ano que vem, 
pois o mercado está com 
dificuldade para adquirir 
aço. Assim que cravar as 
fundações, o que deve le-
var em média uma sema-
na para cada ponte, a cada 
15 dias ficará pronta uma 
ponte. Os projetos dessas 
pontes novas são diferen-
tes das que já foram cons-
truídas lá. São pontes mais 
baixas, sem aqueles aterros 
tobogã”, explicou.

Ainda segundo Nilton, 
já está nos planos da secre-
taria realizar a substituição 
das pontes de madeira por 
bueiros, que são alternati-
vas mais resistentes, com 
custo mais baixo do que a 
construção de uma ponte 
de concreto e igualmente 
eficientes.  Hoje, das 120 
pontes existentes na ro-
dovia, 83 são feitas de ma-
deira. “Queremos acabar 
com as pontes de madeira 
na transpantaneira no ano 
que vem. Todas elas. Nós 
temos esse planejamento. 
De 83 pontes de madeira 
na Transpantaneira, 40 de-
las serão substituídas por 
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bueiros. No mínimo, talvez 
até mais. Algumas outras 
pontes serão aterradas e 
vão sumir definitivamente. 
Mas até lá, ninguém vai dei-
xar de passar na Transpan-
taneira. 

Aonde puder passar 
por desvios, vão passar. Não 

haverá nenhum prejuízo 
para o acesso”, garantiu.

Para assegurar essa 
trafegabilidade pela Trans-
pantaneira, a Sinfra já tem 
em vigência um convênio 
com a Associação de De-
fesa do Pantanal para a 
execução de melhorias na 

malha rodoviária, com a 
conservação e manuten-
ção da rodovia, além da 
reforma das pontes de ma-
deira que ainda não serão 
alvo das obras definitivas.

“Nós estamos preo-
cupados. Tem engenheiro 
nosso que quase toda se-

mana está indo na Trans-
pantaneira e nós estamos 
sabendo tudo que está 
acontecendo. 

Então, vocês não estão 
abandonados. O Governo 
não está abandonando vo-
cês”, disse Britto aos em-
presários.


