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ARROBA DO BOI

Apesar da valorização,
pecuarista perdeu em
2020 o poder de compra

De novembro do ano passado até novembro deste ano, a 
arroba do boi gordo saltou de R$ 176,04 para R$ 266,55 em Mato 
Grosso. Alta de 51,42%. Só que no mesmo período, a valorização 
dos principais insumos usados na alimentação do rebanho foi ainda 
maior. No caso do milho, o avanço foi de 123,48%. Já o farelo de soja, 
fi cou 105,39% mais caro. Com isso, o poder de compra do pecuarista 
encolheu.              Página - 4
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Com o plantio das lavouras de soja encerrado em Mato Grosso, as projeções para 
a semeadura da segunda safra de milho começam a tomar forma. De acordo com 
projeção do Imea, pelo menos 14,11% das lavouras de milho deverão ser semeadas 
fora da janela considerada ideal, que vai até o fi m de fevereiro no estado. Página -4

MILHO

Mais de 800 mil ha deverão ser
cultivados fora da época ideal

Passeios
nota 10
perto de
Cuiabá
O Diário do Estado MT traz 
para você 10 passeios que 
são simplesmente imper-
díveis e que fi cam num 
raio de 150 km da capital 
Cuiabá! Hoje traremos 5 
opções e amanhã mais 
5 para quem pretende 
descansar uns dias nesse 
período de festas de fi m de 
ano sem sair de Mato Gros-
so.                                Página  -7

O GOLAÇO DE CUCA

Precisamos falar sobre o técnico Cuca. Você pode até encontrar defeitos, mas o 
trabalho do treinador à frente do Santos é exemplar. Nos últimos dias, a forma 
como Cuca conduziu a preparação do Santos foi decisiva para a equipe golear o 
Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, e se classifi car para a semifi nal da Libertado-
res.                 Página  3
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O GOLAÇO DE CUCA
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SEXTA-FEIRA

IDOSA PERMITIA:
MARIDO E FILHO
ESTUPRAVAM
UMA CRIANÇA

PREJUÍZO
COM PERDAS
PODE CHEGAR
A R$ 2 BI

NOVA MUTUM
GARANTIDO NA
SÉRIE D E NA
COPA DO BRASIL

EX-CANDIDATO
É CONDENADO
A MULTA POR
FAKE NEWS
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BARRA DO BUGRES SOJA DEBUTANTE SAPEZAL



    

O mundo está vivendo uma tempestade 
de incertezas. O absurdo deixou de ser 
absurda

O mundo está vivendo uma tempes-
tade de incertezas. O absurdo deixou 
de ser absurda, a esperança, o porvir 
tornou-se incógnita, o medo se trans-
formou na falta de autoconfiança em si 
mesmo, e a consequência ignorando o 
que outrora temia a palavra constrangi-
mento. Estamos na era do virtual.

A palavra parece ser o centro das 
atenções, pois se refere á tecnologia.  
A sociedade precisa entender que so-
mente ela é capaz de mudar tais, e 
eventuais desesperos. A vida é pra ser 
vivida, curtida com responsabilidade e 
seriedade. Dentro desta concepção, ha-
veremos de tornar os dias, faça sol ou 
faça chuva, um dia glorificado. As re-
des sociais expressão, constantemente, 
mensagens sobre o “viver o hoje como 
se ele fosse o último dia”. Acho que não 
precisa tanto exagero.

Sabemos que as gerações passadas, 
idos de 60, 70, 80... Foram anos de mui-
tas transformações. Entre elas estavam: 
O respeito aos mais velhos, o respeito 
aos professores desde o primário, o di-
reito de ser criança enquanto criança, e, 
o mais importante, fazer do sonho, a re-
alidade de vida que se planejou.

Somos produto do meio, já dizia o fi-
lósofo. O meio em que vivemos é que 
dita o nosso pensamento. Entretanto, 
saber passar energia positiva, respirar 
ares de vencedor, deixar transbordar 
alegria, é o mesmo que dizer para as 
tempestades inconsequentes que não 
será qualquer onda magnética que lhe 
tirará o otimismo, ou a vontade e sorrir.

Todos nós sabemos que o mundo 

já não é tão pequeno quanto parece. Se 
antes uma viagem durava dias e mais 
dias para chegar em algum lugar, hoje 
se faz o mesmo trajeto em segundos. É 
a vida evoluindo, se transformando.

O otimismo, todavia, não significa 
deixar-se  desleixar. Cair na preguiça. 
Basta não tornar-se alheio ás respon-
sabilidades, ignorando compromissos. 
Pelo contrário, é fazer com que o dia se 
torne curto, fazendo com que o tempo 
seja apenas um detalhe cumprindo o 
seu ritual contido no calendário e nada 
mais.

O dia ao amanhecer te deseja “Bom 
Dia”. Não é à toa que a cabeça está des-
cansada, o corpo alimentado e o coração 
cheio de amor para dar. Prova disso sãos 
os pássaros que, bem cedinho, amanhe-
cem com suas sinfonias mirabolantes, 
com dobrados repetitivos sem deixar a 
orquestra perder o seu ritmo ou sua har-
monia.

São “Bons Dias” que a natureza ofere-
ce á humanidade com graça e de graça. 
Dentro dessa premissa, não existe espa-
ço para desespero, para melancolia, para 
temer o futuro, posto que as saudações 
são das mais refinadas possíveis.

As redes sociais dizem para se viver o 
hoje. Com a força de todas as energias 
positivas possíveis, respeitando o medo 
como se ele fosse apenas consequên-
cia de desafio de sua capacidade, há de 
fazer com que nada lhe seja impossível. 
Assim, tornar-se–á o modelo de autoes-
tima, de força de vontade e, sobretudo, 
de humildade perante as mazelas que a 
vida, por ignorância, propõe.

GILSON NUNES É JORNALISTA

Viva a vida, vida que se vive

Companhia para o banho?
umidade agride componentes inter-
nos, oxida soldas e pode causar curto.

Quando falo sobre o 
tema muita gente diz que, 
no passado, com o mesmo 
costume, nada aconteceu 
ao aparelho. Dois pontos 
são interessantes nesse 
contexto: dispositivos an-
tigos contavam com com-

ponentes maiores e em menor núme-
ro, o que minimiza os problemas com 
umidade, e pode ser que o dispositi-
vo teve sua “saúde” comprometida e 
você não chegou a perceber.

Seja como for, manter seu apare-
lho em um ambiente quente em úmi-
do pode causar danos sérios e, em 
alguns casos, irreversíveis. É muito 
melhor tomar cuidado que ter preju-
ízos e transtornos, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito 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!

Procure se livrar de hábitos “estranhos” como o de levar o 
celular para o banho. Existe tanto tempo em nossas vidas que 
é impossível acreditar que dependemos do aparelho por perto 
justamente nesse momento. Além de proteger seu dispositivo 
você se distancia um pouco dos recursos tecnológicos, o que é 
muito bom em uma época onde boa parte dos usuários tem uma 
relação de “vício” com o mesmo.

CLIC 
FINAL 

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

Que o celular tem agregado um 
número cada vez maior de funções 
ninguém questiona. 
A cada dia uma nova 
função ganha as te-
las dos aparelhos 
que, atualmente, fa-
zem parte da nossa 
vida de uma forma 
impensável alguns 
anos atrás. Tudo está ali, ao alcance 
dos dedos, e acabamos, por vezes, nos 
esquecendo dos limites que devem 
existir nas relações com a tecnologia.

Nesse cenário muita gente não 
quer se separar do aparelho de for-
ma alguma e acaba levando o dispo-
sitivo para o banho. Os motivos para 
isso são vários, e podem envolver o 
“medo” de perder uma chamada im-
portante (sim, tem gente que atende 
o telefone no banho), a tentativa de 
esconder conversas, fotos e afins dos 
parceiros (algo muito comum), o uso 
do dispositivo para tocar músicas du-
rante a chuveirada e tantos outros. 
Seja qual for o motivo, o aparelho 
está lá, no meio do vapor e à disposi-
ção do usuário.

Isso, porém, é extremamente no-
civo para o dispositivo. O motivo? A 

GILSON NUNES

Enfim demitido do Ministério do Turismo na 
quarta (9), Marcelo Álvaro Antônio deu sua insigne 
contribuição para o perfil sofrível do primeiro esca-
lão do governo federal e ajudou a expor a leniência 
do presidente Jair Bolsonaro com aliados envolvidos 
em acusações de irregularidades.

Uma série de reportagens da Folha revelou, em 
2019, um esquema fraudulento de candidaturas de 
mulheres nas eleições do ano anterior. Por indicação 
do PSL de Minas, então presidido por Álvaro Antônio, 
o comando nacional da sigla (pela qual Bolsonaro 
candidatou-se à Presidência) destinou R$ 279 mil a 
quatro candidatas.

A soma correspondia ao percentual mínimo de 
30% exigido pela Justiça Eleitoral para candidaturas 
femininas. Embora tenham figurado entre os 20 pos-
tulantes da agremiação que mais receberam dinhei-
ro público, todas juntas tiveram pouco mais de dois 
mil votos.

O agora ex-ministro foi indiciado pela Polícia Fe-
deral sob suspeita dos crimes de falsidade ideológica 
eleitoral, apropriação indébita e associação crimino-
sa, delitos com penas de até cinco, seis e três anos de 
reclusão, respectivamente. Depois, tornou-se alvo de 
denúncia por parte do Ministério Público de Minas 
Gerais.

Apesar das graves evidências, o presidente pre-
feriu manter o titular da pasta, enquanto as investi-
gações, deploravelmente, permanecem sem resulta-
do.

Álvaro Antônio é um entusiasta de primeira 
hora da candidatura Bolsonaro. Ainda na véspera 
de ser expelido, derramou-se em elogios ao chefe, 
em discurso proferido no lançamento do Instituto 
Liberal-Conservador, do deputado Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP). “Deus levantou o presidente Bolsonaro 
para a bênção desta nação. Em cada momento, em 
cada detalhe eu parava e via a mão de Deus sobre a 
vida do presidente”, disse.

Se o ex-ministro via a mão divina a beneficiar 
o então postulante de seu partido, parece não ter 
vislumbrado que as ameaças a rondar sua perma-
nência na pasta logo se consumariam. Embora um 
bate-boca por aplicativo com o chefe da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo Ramos, tenha servido de 
pretexto, a demissão já estava previamente definida.

O afastamento atende à necessidade de dar 
prosseguimento aos conchavos com partidos do 
centrão, com vistas a garantir a sobrevivência polí-
tica do presidente. Por ora, o ministério ficará sob o 
comando de Gilson Machado, que chefiava a Embra-
tur, mas prevê-se indicação pautada pelo toma lá dá 
cá ao qual Bolsonaro aderiu.

Editorial

Turismo político

INDEFINIÇÃO
EM ACORIZAL
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) in-

deferiu, por maioria, o registro de candidatura 
do prefeito eleito de Acorizal, o ex-deputado 
Meraldo Figueiredo Sá (PSD). Ele ainda pode 
recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Caso o TSE mantenha a decisão, uma nova 
eleição deverá ser realizada. Meraldo foi con-
denado por improbidade administrativa, por 
ter realizado despesas não autorizadas quando 
era vereador, entre 2001 e 2012. Ele concorreu a 
eleição para prefeito sob judice e foi eleito com 
2.543 votos.

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!

COVIDFEST
Uma festa de aniversário de uma família 

cuiabana teria levado à contaminação de ao me-
nos 50 pessoas com Covid-19. O evento ocorreu 
numa boate na última semana, e contou com a 
presença de 200 convidados. Nas redes sociais, 
inclusive, circula uma lista de nomes de pessoas 
que supostamente teriam sido infectadas. Uma 
das convidadas disse que testou positivo para o 
vírus após participar do aniversário. Porém dis-
se não saber se foi lá que contraiu a doença, já 
que tem ido a muitas outras festas ultimamente. 
O resultado não poderia ter sido outro.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Apesar das graves evidências, o pre-
sidente preferiu manter o titular da 
pasta, enquanto as investigações, 
deploravelmente, permanecem sem 
resultado

“ “ Três pessoas morreram após um acidente entre dois carros em 
São José dos Quatro Marcos na quarta (16). Segundo a polícia, outras 
três pessoas também ficaram feridas. De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acidente aconteceu na MT-339, próximo ao Distrito de 
Aparecida Bela. Um dos veículos, um Pálio, seguia no sentido SJQM/
Glória D’Oeste foi surpreendido pelo veículo Gol que seguia em senti-
do contrário e invadiu a pista, batendo de frente. Os dois condutores 
dos veículos, de 43 e 27 anos, e uma passageira, 47, morreram no local.

Ranking dos Políticos - Facebook
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(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil 
reais por mês e quer
conhecer nossas taxas?
Ligue:

Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora
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Mais de 800 mil ha deverão ser
cultivados fora da época ideal
DA REPORTAGEM

Com o plantio das lavou-
ras de soja encerrado em Mato 
Grosso, as projeções para a se-
meadura da segunda safra de 
milho começam a tomar for-
ma. De acordo com a projeção 
feita pelo Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecu-
ária (Imea), pelo menos 14,11% 
das lavouras de milho deverão 
ser semeadas fora da janela 
considerada ideal, que vai até 
o fim de fevereiro no estado.

São mais de 800 mil hec-
tares (803,109 ha), consideran-
do a área total prevista para 
esta safra, que deve passar 
de 5,69 milhões de hectares. 
O terreno cultivado fora do 
melhor período, deve superar 
o registrado nos dois últimos 
ciclos. No ano passado, por 
exemplo, 8,04% das lavouras 
foram plantados em março. 
Já na safra 18/19, foram apenas 
4,15%. Agricultor e vice-presi-
dente eleito da Aprosoja-MT, 
Lucas Costa Beber classifica 
a atual safra como uma das 
mais desafiadoras da história 
de Mato Grosso.

“Temos que lembrar que 
tradicionalmente nossos pro-
dutores têm plantado mais 
cedo as lavouras, ampliando 
a área da segunda safra. Ou 
seja, com o atraso que tivemos 
este ano, parte da segunda sa-
fra já foi comprometida. Em 
alguns casos, temos lavouras 
(de soja) também em péssi-
mas condições nas quais os 
produtores optaram em não 
fazer o replantio, apostando 
em pelo menos empatar os 
custos ou minimizar os pre-
juízos que terão deixando a 
lavoura com baixo estande 
de soja, mirando em fazer o 
plantio da segunda safra. Se 
eles fizessem o replantio, não 
conseguiriam fazer o plan-
tio da safrinha, para a qual já 
adquiriram os insumos e tem 
contratos de entrega de grãos 
para cumprir lá na frente”, co-
menta.

Os dados divulgados 
pelo Imea confirmam o im-
pacto da irregularidade na 
distribuição das chuvas no 
cronograma das fazendas. 
Na propriedade do agricultor 
Cleverson Bertamoni, em São 

Foto: Paulo Kurtz

Áreas cultivadas em março tendem a produzir menos

MILHO. Projeção reflete impacto do atraso da safra de soja por conta das chuvas irregulares

José do Rio Claro, apenas me-
tade dos milharais será culti-
vada em fevereiro. O agricultor 
está preocupado, já que o cul-
tivo mais tardio tende a redu-
zir o potencial produtivo das 
plantas.

“Nossa colheita de soja 
está prevista para começar en-
tre o dia 5 e 10 de fevereiro, um 
atraso muito grande. Vamos 
conseguir plantar apenas 50% 
da nossa área de 1.600 hecta-
res de milho no mês de feve-

reiro, ou seja, vamos ficar com 
800 hectares para plantar em 
março – provavelmente até o 
dia 15, 20 – o que vai nos trazer 
uma quebra de produtivida-
de, já que vai ficar totalmente 
fora da janela ideal do milho. 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Banco Central infor-
mou que assinou um acor-
do com o Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celular e 
Pessoal (SindiTelebrasil) para 
permitir que o pagamento de 
faturas de celular e a recarga 
de serviços pré-pagos móveis 
e fixos possa ser feita com o 
Pix.

“A parceria tem o ob-
jetivo de proporcionar o Pix 
como alternativa, melho-
rando a experiência de pa-
gamento dos usuários e a 
gestão financeira dos recebi-
mentos das empresas de te-
lefonia móvel. 

Além disso, reforça o Pix 
como uma alternativa de pa-
gamento entre a população 
brasileira”, informou o BC, em 
nota. 

Segundo o órgão, a utili-
zação do Pix para pagamento 
do celular será feita gradual-
mente, de forma autônoma, 
voluntária e independente 
pelas empresas. 

Em agosto, BC já havia 
assinado acordo semelhante 
com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), para 
também permitir o paga-
mento da conta de luz com 

DA REPORTAGEM

A perda de grãos du-
rante a colheita das lavouras 
de soja pode gerar um preju-
ízo de aproximadamente R$ 
2 bilhões por safra em Mato 
Grosso. É o que aponta Rafael 
de Graaf, que é tecnólogo em 
mecanização em agricultura 
de precisão e tem mestrado 
em Agronomia.

o Pix. 
Desde que entrou em 

operação, em 15 de novem-
bro, o Pix, novo sistema brasi-

DA REPORTAGEM

De novembro do ano 
passado até novembro des-
te ano, a arroba do boi gordo 
saltou de R$ 176,04 para R$ 
266,55 em Mato Grosso. Alta 
de 51,42%. Só que no mes-
mo período, a valorização 
dos principais insumos usa-
dos na alimentação do reba-
nho foi ainda maior. No caso 
do milho, o avanço foi de 
123,48%. Já o farelo de soja, 
ficou 105,39% mais caro. Com 
isso, o poder de compra do 
pecuarista encolheu.

Segundo o Imea, há um 
ano o pecuarista comprava 
pouco mais de 114 sacas de 
milho com o valor de uma 
cabeça de gado (considera-
-se aqui um animal com 17 
arrobas). 

Agora, menos de 78 sa-

cas. A relação de troca por 
farelo de soja também ficou 
menor. Antes o pecuarista 
conseguia comprar quase 
2,5 toneladas do insumo. 
Atualmente, pouco mais de 
1,8 tonelada. Diretor-técnico 
da Acrimat, Francisco Man-
zi estima o farelo de soja e o 
milho estejam presentes na 
dieta de mais de 4 milhões 
de bovinos no estado, com 
foco na redução da idade de 
abate. “Esses insumos subi-
ram significativamente, com 
um aumento muito maior do 
que o da arroba do boi. 

Por isso, os produtores 
precisam tomar muito cuida-
do, já que preço não é mar-
gem! É preciso lançar mão 
de planilhas, calculadoras, 
cálculos de custo, ter tudo 
na ponta do lápis para que a 
conta feche”, orienta.

Adesão das empresas de telecomunicações será gradual

Estimativa leva em conta o valor do grão
e o custo médio para produzi-lo Preço do boi gordo subiu mais de 51% em um ano

FACILIDADES

Conta de celular também
poderá ser paga com PIX

SOJA

Prejuízo com perdas durante a 
colheita pode chegar a R$ 2 bi

ARROBA DO BOI

Produtores bloqueiam 
BR-158 e temem por 
uma nova Suiá Missu

Foto: Divulgação
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De acordo com ele, a es-
timativa leva em conta o valor 
do grão e o custo médio para 
produzi-lo, considerando os 
volumes “desperdiçados” no 
campo além do limite “tole-
rável” que é de uma saca por 
hectare. 

Mas é possível reduzir 
estas perdas segundo Rafael, 
que também é instrutor cre-
denciado do Senar-MT.

leiro de pagamentos instan-
tâneos, movimentou R$ 83,4 
bilhões, num total de 92,5 

milhões de transações, de 
acordo com balanço do Ban-
co Central.

Este atraso do plantio da soja, 
vai acarretar lá na frente com 
certeza uma diminuição sig-
nificativa da produtividade do 
milho segunda safra aqui em 
Mato Grosso. Essa é a nossa 
realidade”, conclui o produtor.
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viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 0075182-0 
SSP/MT expedida em 26/06/1997, nascido aos 28/02/1948, fi lho de José Clini 
e Ida Rafaeti, natural de Uchoa, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 
244.716.748-20, residente e domiciliado na Avenida Brasília, n. 177, Andar 1, 
Jardim das Américas, CEP 78.060-601, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, vem, na forma do disposto no artigo 11 do Estatuto Social da 
Companhia e artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por meio deste, CONVOCAR os 
ilustres acionistas da Companhia a comparecerem na Quinta Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 19 de janeiro de 2021, às 08h00 (oito 
horas) da manhã, por meio de Videoconferência, a fi m de deliberarem sobre 
as seguintes matérias:
I. Cancelamento da Terceira Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 13/03/2020, com registro sob o nº 2245955 em 24/03/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
II. Cancelamento da Quarta Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 28/08/2020, com registro sob o nº 2294232 em 16/09/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
III. Eleição dos administradores e membros da Diretoria;
IV. Autorização para iniciar as tratativas negociais para venda de ati-
vos da CORIM à terceiros;
V. Autorização para que a Diretoria forneça aos interessados os do-
cumentos necessários para análise do valor de empresa – Valuation;
VI. Autorização para realização de auditorias, caso seja necessário;
VII. Autorização para que o Vice-Presidente assine Contratos de Inter-
mediação Comercial em favor da empresa;
VIII. Aprovação da proposta de venda dos imóveis da CORIM EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conforme preço mínimo estipulado na MOU 
(Memorando de Entendimentos) de 24/07/2020;
IX. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de intermedia-
ção do negócio de venda ao preço de 5% da MOU;
X. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de venda nos 
termos da MOU;
XI. Parecer da Nelson Wilians e Advogados Associados quanto a tri-
butação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM;
XII. Aprovação de cisão e criação de nova empresa que irá deter as 
Ações da CORIM;
XIII. Apresentação da Justifi cação constando:
a) os motivos ou fi ns da operação;
b) o interesse da companhia na sua realização;
c) as ações que os acionistas preferenciais receberão;
d) a composição do capital das companhias com as ações emitidas 
em substituição das extintas;
XIV. Apresentação e aprovação do número, espécie e classe das ações 
que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão 
e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição;
XV. Apresentação e aprovação dos elementos ativos e passivos que 
formarão cada parcela do patrimônio;
XVI. Apresentação e aprovação dos critérios de avaliação do patrimônio 
líquido, o tratamento das variações patrimoniais posteriores e a Ratifi cação dos 
peritos nomeados pelos Diretores para elaborarem o Laudo de Avaliação;
XVII. Defi nição do valor do capital da sociedade a ser criada e da re-
dução do capital da JC PARTICIPAÇÕES S/A com consequente alteração do 
Estatuto Social;
XVIII. Apresentação e aprovação do projeto de Estatuto Social da nova 
empresa;
XIX. Autorização para os Diretores praticarem todos os atos que se fi ze-
rem necessários à formalização da cisão.
Os Acionistas deverão enviar e-mail aos endereços eletrônicos: corim@shop-
ping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.com.br, com antecedên-
cia, solicitando o link da Videoconferência.
Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas nessa Assem-
bleia se encontram à disposição dos senhores Acionistas na sede da Compa-
nhia. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CLINI

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020

Tipo: Menor Preço Por Item
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira Ofi cial designa-
da pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados 
que realizará licitação no dia 07/01/2021, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR-
NECIMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETA-
RIAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especi-
fi cações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min 
às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.mt.gov.br.  Novo 
Mundo, MT, 17 de dezembro de 2020. Luciana Da Silva Betarelo  Pregoeira 
Ofi cial

Antonio Mafi ni
Prefeito Municipal

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 

VENDAS

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 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
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 experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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ECO BRASIL AMBIENTAL RECICLAGEM E COLETA 
LTDA– CNPJ: 30.131.797/0001-27, localizado no municí-
pio de Sorriso do Estado de Mato Grosso, torna público 
que requereu a junto a SEMA/MT, a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, com ramo de Atividade de TRATAMENTO E DIS-
POSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS 
(Construção civil e volumosos), não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECI-
CLAGEM LTDA – CNPJ: 02.518.930/0001-67, localizado 
no município de Sorriso do Estado de Mato Grosso, tor-
na público que requereu a junto a SEMA/MT, as LICEN-
ÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com ramo de 
Atividade de RAMPA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS 
SOLIDOS, não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Am-
biental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) 
- 99612-7413.

M2 LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 34.566.033/0002-04, 
instalada na Chácara 574 – D - 2, Chácaras Sinop, em 
Sinop-MT, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE SINOP, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de preparação de massa de concreto e argamas-
sa para construção e fabricação de massa de concreto 
para uso na construção. Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

CLAUDEMIR PRESSER – CPF: 579.692.569-53, locali-
zado no município de Sorriso do Estado de Mato Grosso, 
torna público que requereu a junto a SEMA/MT, as LICEN-
ÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com ramo de 
Atividade de ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E CO-
LETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS E RESIDUOS 
PERIGOSOS, não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

MADEIREIRA O.P. LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB 
Nº 03.211.049/0001-81, TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
SEMA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
SOB Nº 316695/2018, PARA ATIVIDADE DE SERRARIA 
COM DESDOBRAMENTO E BENEFICAMENTO DE MA-
DEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT. NÃO EIA/
RIMA.

INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE LAMINADOS SINOP 
EIRELI, CNPJ 30.907.725/0001-29, pessoa jurídica de di-
reito privado, estabelecida na Rua Colonizador Enio Pipino 
II, 3164, Chácara 537, Distrito de Chácaras, Sinop – MT 
torna público que requereu da SEMA-MT (Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para o desenvolvimento de atividades de 
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada e aglomerada. Não foi determina-
do EIA/RIMA.    Sinop -MT, 16/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 17 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 078/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material de consumo e ferragens, teve como vencedoras as empresas: 
NOVOAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, com valor total de R$ 
376.975,25 (trezentos e setenta e seis mil e novecentos e setenta e cinco 
reais e vinte e cinco centavos), EREMASTER DISTRIBUIDORA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com valor total de R$ 23.725,50 
(vinte e três mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), e 
CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI S 
LTDA, com valor total de R$ 2.259,50 (dois mil e duzentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta centavos).

Leandro Nery Varaschin

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL 

PLANTONISTA 12H E CLINICO GERAL PARA AUXILIO CIRURGICO. 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no 
segmento de CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E 
MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR 
VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, os serviços 
serão prestados no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para credenciarem-
se objetivando futura e eventual prestação de serviços como procedimentos e 
atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços 
do respectivo Edital Complementar de Chamada Pública. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do 
Edital na imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de 60 
(sessenta) dias para quaisquer novos interessados, na Sede Administrativa do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua 
Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 
3575-2489, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 
às 17h00, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 02 e 03, Bairro 
Centro, CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto pelo 
período de 60 (sessenta) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para 
quaisquer novos interessados. 
 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de dezembro de 2020. 
Jessica Dayane Multa 

Presidente - CPL 
 

 

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Dezembro 2020, com 
início às 15:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de pares de tabela de basquete móvel hidráulico manual e 
pisos modulares antiderrapantes para serem instalados nas quadras 
poliesportivos municipais e ambientes externos. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Item 825233, MASTER COMERCIO DE 
EQUIPAMENTO - EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o número 
18.472.961/0001-64 no valor de R$ 60.540,00; Itens 838529, 838530, 
838531, MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 
ESPORTIVAS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
17.992.979/0001-24 no valor de R$ 718.040,00. Não houve manifestação 
de recursos. Nova Mutum - MT, 17 de Dezembro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Pregoeiro
Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Dezembro 2020, com 
início às 09:00, tendo como objeto contratação de empresa para o 
fornecimento de veículos de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de ônibus rural escolar (ORE3) para utilização no 
atendimento dos alunos das redes municipais e estaduais de ensino, que 
residem em zonas rurais. Da qual foi vencedora a empresa: Item 823741, 
INGA CAMINHOES LTDA inscr i ta no CNPJ sob o número 
23.008.729/0001-00 no valor de R$ 1.285.500,00. Não houve 
manifestação de recursos. Nova Mutum - MT, 17 de Dezembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
AVISO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 092/2020 TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COPA, COZINHA, LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”, 
CONFORME A SEGUIR: ONDE-SE-LÊ: EMPRESA VENCEDORA: 
RICARDO VICENTE SOHN CNPJ/CPF Nº 08.117.493/0001-56. LEIA-
SE: EMPRESA VENCEDORA: RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI CNPJ/CPF Nº 08.117.493/0001-56. Mantem inalterados demais 
termos do aviso.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 025/2020– 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESMONTE DE 
ROCHAS SEDIMENTARES COM PLANO DE AÇÃO E DETONAÇÃO COM 
EXPLOSIVOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se 
vencedor o Licitante DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS E FERRAGENS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.254.180/0002-99 com valor total de R$ 478.657,94. 
Matupá – MT, 17 de dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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Maior golaço na classificação às
semis da Libertadores foi de Cuca
DA REPORTAGEM

Precisamos falar sobre 
o técnico Cuca. Você pode 
até encontrar defeitos - que 
existem, é claro -, mas o tra-
balho do treinador à frente 
do Peixe é exemplar. Nos 
últimos dias, a forma como 
Cuca conduziu a prepara-
ção do Santos foi decisiva 
para a equipe golear o Grê-
mio por 4 a 1, na Vila Belmiro, 
com dois gols de Kaio Jorge, 
um de Marinho e outro de 
Laércio, e se classificar para 
a semifinal da Libertadores 
após oito anos.

E isso começou no úl-
timo fim de semana. Ciente 
do desgaste físico de seus 
principais jogadores e do 
peso que o confronto com 
o Flamengo, no Maracanã, 
teria, Cuca decidiu poupar 
quase todos os titulares no 
Campeonato Brasileiro - só 
Alison, Sandry e Madson 
(por causa da lesão de Pará) 
começaram jogando do-
mingo e na quarta.

Ali, Cuca correu um 
risco calculado. O técnico 
sabia que havia a chance de 
o Santos ser goleado pelo 
Flamengo, como realmente 
aconteceu. Mas sabia, tam-
bém, que o dano seria mui-
to maior se algum de seus 
titulares se lesionasse no 
Maracanã. Havia, também, 
a possibilidade de uma 
queda psicológica. O Peixe 
poderia ser goleado mesmo 
com seu time principal. An-

tes do jogo mais importante 
do ano.

“Responsabilidade 
desse jogo é do treinador, 
que põe time em campo. 
Não me arrependo e faria 
de novo independente-
mente do placar. Preciso 
da melhor condição possí-
vel na quarta. Tivemos via-
gem, jogo desgastante hoje 
contra equipe que só está 
envolvida no Campeonato 
Brasileiro... Desgaste seria 
maior na quarta. Não tenho 
certeza de ganhar quarta, 
mas tenho certeza de des-
gaste menor. Temos que 
saber administrar essa der-
rota”.

Agora, Cuca já tem cer-
teza da vitória na quarta. E 
tem certeza, também, de 
que sua estratégia deu cer-
to. 

Mesmo sem entrar em 
campo no domingo, Mari-
nho precisou ser substitu-
ído no segundo tempo do 
jogo contra o Grêmio com 
dores musculares. Felipe 
Jonatan e Jobson, que ha-
viam jogado 45 minutos no 
Maracanã, também pedi-
ram para sair.

Neste caso, poupar 
seus principais jogadores 
no fim de semana e correr 
o risco de ser goleado não 
era uma receita de bolo. O 
Santos poderia ser elimina-
do para o Grêmio? Poderia, 
claro! Mas não foi. E, no fute-
bol, não podemos trabalhar 
com “e se...”.

Foto: StaFF ImageS

Cuca comemora vaga nas semifinais da Libertadores

SANTOS. Técnico poupa titulares e assumiu responsabilidade por goleada para o Flamengo

Sóbis tem sido decisivo, mas não consegue
completar um jogo inteiro

Foto: DIvulgação

DA REPORTAGEM

O atacante Rafael Sobis 
tem sido decisivo no Cruzei-
ro. Tem oito jogos desde o 
seu retorno, com cinco gols 
marcados e uma assistência. 
Já é o artilheiro da equipe na 
competição. Mas, com um 
detalhe. Consegue ser um 
dos pilares da recuperação 
do Cruzeiro mesmo sem atu-
ar os 90 minutos, o que virou 
rotina do jogador desde a re-
tomada do futebol, em julho.

Por causa da pande-
mia do novo coronavírus, o 
futebol brasileiro – em sua 
maioria – ficou parado por 
volta de quatro meses, sem a 
realização de partidas. Sobis, 
depois que os campeonatos 
retornaram, fez 37 jogos, mas 
nunca completando os 90 
minutos.

Pelo Ceará, foram 29 
jogos. Foi titular em 18 parti-
das, sendo geralmente subs-
tituído no meio da segunda 
etapa. Entrou no decorrer do 
jogo em 11 ocasiões. Nos oito 
jogos pelo Cruzeiro, sempre 
foi titular, mas sempre sendo 

substituído.
Só que com um deta-

lhe: no Cruzeiro, Sóbis fez 
partidas em que ficou mais 
tempo em campo no pós-
-pandemia. Foi assim contra 
a Chapecoense, Brasil de Pe-
lotas e Vitória, chegando ou 
ultrapassando os 80 minutos 
jogados. O último jogo com-
pleto do atacante de 35 anos 
foi na vitória do Ceará por 1 a 
0 sobre o Vitória, na Copa do 
Nordeste, em 12 de março. No 
Cruzeiro, a rotina de substi-
tuições deve ser mantida.

“Nós sabemos que o 
Sobis, para jogar os 90 minu-
tos, só se tivermos resultado 
super tranquilo, que ele não 
saia no posicionamento, que 
ele possa ficar mais resguar-
dado. Embora ele, por vonta-
de própria, gostaria de jogar 
os 90 minutos, naturalmente. 
Mas aí temos que modificar 
algumas coisas, porque esta-
mos perdendo, porque que-
remos poupá-lo para outro 
jogo, porque o sistema vem 
sendo bem executado por 
ele”, explicou o técnico Luiz 
Felipe Scolari.

CRUZEIRO

Rafael Sóbis não
completa jogo desde
a retomada do futebol

Assim como em diver-
sas ocasiões desde quando 
chegou ao Santos (na con-
dução do caso Lucas Ve-
ríssimo, na relação com o 
elenco e na blindagem dos 
jogadores), Cuca precisa ser 

elogiado e ganhar seus mé-
ritos pela classificação à se-
mifinal da Libertadores.

Durante a semana, de-
pois da derrota para o Fla-
mengo, Cuca fez o que pôde 
para blindar os jogadores. 

DA REPORTAGEM

Depois da vitória sobre o 
rival São Paulo, no último do-
mingo, Vagner Mancini disse 
que o Corinthians poderia 
“sonhar um pouco mais” no 
Campeonato Brasileiro. E os 
números do técnico na com-
petição, inclusive, mostram 
que é possível. Em 10 par-
tidas com o Timão, ele tem 
aproveitamento de G-4. Atu-
almente, o Timão é o nono 
colocado, com 33 pontos con-
quistados. Sob o comando de 
Mancini no Brasileirão, o Co-
rinthians tem cinco vitórias, 
três empates e duas derrotas. 
Dos 30 pontos em disputa, o 
técnico conquistou 18, rendi-
mento de 60%. Apenas três 
times têm mais do que isso 
em aproveitamento: o líder 
São Paulo (66%), o vice-líder 
Atlético-MG (61%) e o terceiro 
colocado Flamengo (62%). O 
Rubro-Negro, com um jogo 

a menos, fica atrás do Galo 
em número de pontos con-
quistados até aqui (46 x 45). 
No total, Vagner Mancini está 
no comando do Timão há 12 
jogos.  Além dos 10 jogos no 
Brasileirão, houve dois na 
Copa do Brasil, competição 
na qual a equipe foi elimina-
da pelo América-MG. Tanto 

Mancini em treino do Corinthians

CORINTHIANS

Mancini tem aproveitamento
de G-4 no Brasileirão

Foto: DIvulgação
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DA REPORTAGEM

O Nova Mutum está na 
final do Campeonato Mato-
-grossense 2020. Em seu pri-
meiro ano de disputa na elite 
do estadual, o time coman-
dado pelo técnico William 
de Mattia chega à decisão 
da competição. O adversário 
pelo título será o União Ron-
donópolis.

Com a classificação para 
a final, o Nova Mutum garan-
te vagas para a Copa do Bra-
sil e Série D de 2021. Em 2019, 
o time disputou a primeira 
competição profissional, sen-
do campeão da 2ª Divisão do 
Mato-grossense.

O primeiro tempo foi 
de muita movimentação das 
equipes, com marcação for-

te e algumas oportunidades 
não tão claras. O Nova Mu-
tum ganhou um maior vo-
lume ofensivo na reta final, 
criando as melhores jogadas, 
enquanto o Luverdense ex-
plorava os contra-ataques.

Aos 47 minutos, em um 
lindo passe do meia Welder, 
o atacante Cris Magno surgiu 
em posição legal e abriu o 
placar para o Azulão da Mas-
sa. Intervalo de jogo: Nova 
Mutum 1 x 0 Luverdense.

No segundo tempo, o 
Nova Mutum seguiu melhor 
e ampliou a partida aos 28 
minutos. Após cobrança de 
escanteio do lateral-esquer-
do Gustavo Nogy, o zaguei-
ro Taison fez o segundo do 
debutante mato-grossense. 
Placar final.

ESTADUAL

Nova Mutum já garante vagas
na Copa do Brasil e Série D

Debutante na elite venceu o Luverdense
e enfrenta o União na final

FINAL E
3º LUGAR
Os jogos das finais entre 

Nova Mutum e União ocor-
rem nos dias 20 e 23 de de-
zembro, com o primeiro jogo 
às 15h no Estádio Valdir Doi-
lho Wons, e o duelo decisivo 
às 20h30, no Luthero Lopes, 

São Paulo quanto Atlético-
-MG estão com o mesmo 
técnico deste o começo do 
Brasileirão. O Galo apostou 
no argentino Jorge Sampa-
oli para 2020, e o Tricolor na 
continuidade do trabalho 
de Fernando Diniz. Os dois, 
portanto, são os responsá-
veis por toda a pontuação da 

respectivamente.
Já o Luverdense vai bri-

gar pela terceira colocação 
do campeonato, diante do 
Dom Bosco, em dois jogos, 
com o time da capital deci-
dindo em casa. O duelo tam-
bém valerá vaga na Copa do 
Brasil de 2021.

Evitou que a escalação titu-
lar do Santos vazasse, para 
tentar, de alguma forma, 
surpreender o adversário 
Renato Gaúcho. Teve reuni-
ões com os atletas. Mostrou, 
de todos os jeitos possíveis, 

a importância dessa classi-
ficação.

Não à toa, o técnico 
comemorou até se jogando 
no chão quando o Santos 
fez o quarto gol - ele sabia 
como foi fundamental.

equipe na Série A. No caso do 
Flamengo, a equipe come-
çou a disputa sob o comando 
do catalão Domenec Torrent. 
Foram 20 jogos com Dome 
no Brasileirão antes da che-
gada de Rogério Ceni, que já 
conquistou três vitórias e um 
empate e segue invicto na 
competição.
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DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) conde-
nou a coligação “Sapezal 
para todos” e o ex-candi-
dato a prefeito de Sape-
zal, Manoel Nascimento 
(Pros), a pagar de R$ 5 
mil de multa por propa-
ganda irregular duran-
te a campanha eleitoral 
das eleições de 2020 e 
determinou a retirada 
de vídeo com fake news 
em página de rede so-
cial do ex-candidato. De 
acordo com o processo, 
em um vídeo produzido 
pela campanha da cha-
pa, Manoel critica a atual 
administração e mostra 
imagens sobre o descaso 
com a Praça Dona Lúcia 
Borges Maggi, no muni-
cípio. No entanto, segun-
do a decisão, as imagens 
não eram do local citado. 
Uma delas era de um ter-
reno baldio, com lixo, lo-
calizado no Centro.

“A referida reporta-
gem apresentou ima-
gens inverídicas (fake 
news), pois lançou a ima-
gem de terreno baldio 
cheio de entulho, locali-
zado na rua da traíra, s/n, 
bairro Centro, alegando 
ser a praça municipal, 
como forma enganar a 
população e induzir em 
erro os eleitores, com 

DA REPORTAGEM

Três pessoas morreram 
após um acidente entre dois 
carros em São José dos Qua-
tro Marcos na quarta (16). Se-
gundo a polícia, outras três 
pessoas também ficaram fe-
ridas. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o acidente 
aconteceu na MT-339, próxi-
mo ao Distrito de Aparecida 
Bela.

Um dos veículos, um 
Pálio, seguia no sentido São 
José dos Quatro Marcos/Gló-
ria D’Oeste foi surpreendido 
pelo veículo Gol que seguia 
em sentido contrário e inva-
diu a pista, batendo de fren-
te. Os dois condutores dos ve-
ículos, de 43 e 27 anos, e uma 
passageira, 47, morreram no 

DA REPORTAGEM

Uma mulher, 67 anos, 
foi presa por envolvimen-
to no crime de estupro de 
vulnerável, em Barra do Bu-
gres, na última na terça (15). 
Ela permitia que o marido e 
o filho estuprassem a sobri-
nha de nove anos. Segundo 
informações da Polícia Civil, 
a suspeita pegou a guarda 
da sua sobrinha e a levou 
para morar em uma região 

Também determinou a retirada do vídeo em página de rede social

SAPEZAL

Justiça condena ex-candidato a 
prefeito a multa por fake news

S.J.QUATRO MARCOS

Acidente mata dois
motoristas e passageira 
e deixa 3 feridos

ESTUPRO

Idosa é presa por permitir que marido
e filho estuprassem sobrinha de 9 anos

Foto: tRE/Mt

de pesqueiros, às margens 
do Rio Sepotuba.

A partir do ano de 2007, 
a vítima na época de apenas 
nove anos de idade, passou 
a ser estuprada diariamente 
pelo próprio primo (maior 
de idade), filho da suspeita 
que era conivente com os 
fatos.

A menor foi estuprada 
por três anos consecutivos, 
sendo também vítima de 
estupro praticado pelo mari-

Acidente deixou 3 mortos e 3 feridos

Foto: Divulgação

local do acidente.
Três passageiros, de 35, 

18 e 13 anos, que estavam 
dentro do veículo Pálio, fo-
ram socorridos e encaminha-
dos para o hospital municipal 
de São José dos Quatro Mar-
cos, e logo depois transferi-
dos para o Hospital Regional 
de Cáceres.

Segundo informações 
de familiares, os três feridos 
estão estáveis e em observa-
ção no hospital regional de 
Cáceres. A perícia e Instituto 
Médico Legal (IML) estiveram 
no local do acidente e o Cor-
po de Bombeiros de Cáceres 
foram acionados para retirar 
o corpo da passageira que se 
estava preso às ferragens. A 
Polícia Civil investiga as cau-
sas.

Passeios nota 10 perto de Cuiabá
DA REPORTAGEM

O Diário do Estado MT 
traz para você, hoje e ama-
nhã, 10 passeios que são sim-
plesmente imperdíveis e que 
ficam num raio de 150 km da 
capital Cuiabá! Hoje traremos 
5 opções e amanhã mais 5 
para quem pretende descan-
sar uns dias nesse período de 
festas de fim de ano sem sair 
de Mato Grosso. Tem opções 
em cima e embaixo d´água e 
para quem quer praticar ati-
vidades que variam da con-
templação à adrenalina pura. 
Em todos os recantos, porém, 
a mesa é sempre farta, sim-
ples e deliciosa, à base de 
peixes da região como pinta-
do e pacu. Para acompanhar, 
farofa de banana da terra. 
Confira!

PANTANAL NORTE
A viagem rumo ao rei-

no dos tuiuiús, jacarés, on-
ças pintadas e outras espé-
cies (são 650 de aves, 200 de 
peixes e 80 de mamíferos) 
começa em Poconé, cidade-
zinha história a 100 km de 
Cuiabá. De lá parte a rodo-
via Transpantaneira, com 149 
km, que termina em Porto 
Jofre. Todo o percurso é fei-
to em estrada de terra, mar-
geada por alagados onde 
os jacarés tomam banho de 
sol e os biguás brincam na 
água. Gaviões cruzam o céu, 
veados correm pela vegeta-
ção rasteira e os ninhos dos 
tuiuiús se espalham pelas 
árvores. Impossível não olhar 
por todos os vidros e janelas 
do automóvel, que precisa 
cruzar mais de 100 pontes de 
madeira para ir de um pon-

to ao outro. A melhor época 
de apreciar o Pantanal vai de 
abril a setembro, período de 
seca. Nos diversos hotéis e 
pousadas que se espalham 
pela rodovia, tem sempre um 
passeio de caminhão para 
ver os animais de pertinho, 
uma voltinha de barco para 
curtir o nascer ou o pôr do 
sol ao lado das aves, uma ca-
minhada ou uma cavalgada 
para acompanhar a lida dos 
boiadeiros. Quando escure-
ce, uma roda de viola regada 
a caldo de piranha fecha os 
trabalhos com chave de ouro, 
numa síntese perfeita de um 
dia pantaneiro.

CHAPADA DOS
GUIMARÃES
No parque nacional, a 

cerca de 70 km da capital, as 
boas-vindas são dadas por 
casais de araras vermelhas, 
que sobrevoam cenários con-
tornados por gigantescos 
paredões de arenito verme-
lho-alaranjado. Em meio às 
formações - algumas curiosas 
- ainda surgem cachoeiras, 
rios, cânions e pinturas ru-
pestres que encantam ecotu-
ristas e esotéricos. A reserva é 
repleta de trilhas que condu-
zem aos cartões-postais da 
região. Entre eles, a cachoeira 
Véu de Noiva, com 86 metros 
de queda; a Cidade de Pedra, 
uma bela caminhada emol-
durada por rochas pontiagu-
das que remetem a castelos 
medievais; e o Morro de São 
Jerônimo, o mais alto da re-
gião, com 836 metros de al-
titude e que exige disposição 
para ser vencido. O parque 
tem entrada gratuita, mas 
todos os passeios necessi-

Foto: Divulgação

Pantanal é uma das atrações para quem não quer ir tão longe 

1ª PARTE. Num raio de 150 km da Capital, é possível curtir paisagens completamente diferentes
tam de acompanhamento de 
guias. Os dois próximos pro-
gramas são feitos em Jaciara, 
cidadezinha a cerca de 145 
km de Cuiabá e conhecida 
como a Capital dos Esportes 
Radicais do Mato Grosso. No 
cenário, grutas, cachoeiras e 
corredeiras. Prepare-se!

RAFTING NO RIO
TENENTE AMARAL
Os botes infláveis des-

cem as águas caudalosas do 
rio Tenente Amaral levando 
até oito pessoas, além do ins-
trutor. A aventura dura cerca 
de duas horas e meia e co-
meça com a observação da 
cachoeira da Fumaça, ainda 
em terra firme. Ao longo do 
percurso de cerca de três qui-
lômetros, a turma enfrenta 
corredeiras que variam entre 
os níveis I e III, exigindo algu-
mas belas manobras e mui-
tos gritos. Em alguns trechos, 
é possível descer do bote e 
flutuar correnteza abaixo. Em 
outros, a atração é “surfar” 
entre as pedras - e tome água 
na cara! Já na área conhecida 
como “Fica Um”, é de praxe 
alguém ficar para trás. Nas 
noites de lua cheia, o rafting 
noturno é a grande pedida.

RAPEL
Por aqui, a atividade 

também é chamada de Ca-
choeirismo, por ser praticada 
em uma queda d´água (um 
canal da cachoeira da Fuma-
ça). São 27 metros de descida 
vencidos em cerca de quin-
ze minutos, usando técnicas 
verticais. A primeira parte 
exige atenção para manter 
as pernas firmes nas pedras 
- desequilibrar faz parte, mas 

do da suspeita em ocasiões 
diferentes. Após serem de-
nunciados, os três suspeitos 
(tia/tio e primo) passaram a 
responder pelo crime, oca-
sião em que fugiram da re-
gião para lugar incerto.

Os autores da violên-
cia sexual contra a menor 
tiveram as sentenças trazi-
das em julgado em outubro 
de 2016, tendo a ordem de 
prisão decretada e sendo 
considerados foragidos da 

Justiça. Na terça (15), os in-
vestigadores da Delegacia 
de Barra do Bugres conse-
guiram localizar a suspeita, 
dando cumprimento a or-
dem de prisão. 

Ela foi encaminhada 
para a Delegacia de Barra do 
Bugres para as providências 
cabíveis e posteriormente 
colocada à disposição da 
Justiça. Os demais envolvi-
dos no fato continuam fora-
gidos.

o equipamento de segurança 
faz jus ao nome. Já no segun-
do trecho, basta soltar a cor-
da devagar e curtir a descida 
e a paisagem com o corpo 
completamente no ar. Adre-
nalina pura entre um escor-
regão e outro! Os próximos 
passeios são feitos em Bom 
Jardim, distrito de Nobres. A 
vila fica a cerca de 150 km da 
capital. Por lá, boa parte das 

atrações está debaixo d’água!

LAGOA DAS´
ARARAS
Todos os dias, por volta 

das 17h, começa o movimen-
to - de aves e de turistas - em 
direção à Lagoa das Araras. 
Ao pôr do sol, araras azuis, 
araras canindé (amarelas e 
azuis), papagaios, maritacas, 
periquitos, garças, biguás... 

voltam para seus ninhos, fei-
tos nos buritis que se espa-
lham pela lagoa, para dormir. 
Já os turistas chegam para 
apreciar tamanho espetácu-
lo. Além da festa no céu, o 
visual formado pelo alagado, 
pelas árvores e pelas cores do 
cenário que mudam a cada 
instante, fazem do programa 
um dos mais encantadores 
de Bom Jardim.

finalidade de angariar 
votos,” diz trecho do pe-
dido. Na decisão, o juiz 

eleitoral defendeu que a 
divulgação de informa-
ções na internet deve ser 

feita com a menor inter-
ferência possível ao de-
bate democrático.
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