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LIDERANÇA REGIONAL

Governo 
convoca 
vencedoras
de leilão

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Infraestru-
tura e Logística, convocou as em-
presas líderes dos três consórcios 
vencedores do leilão de concessão 
de 512,2 km de rodovias estaduais 
para que apresentem os respectivos 
planos de negócio dos três lotes 
leiloados. Os planos são necessários 
para a assinatura dos contratos de 
concessão.                             Página  -8

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO 

INTER

Yuri vai 
substituir 
Galhardo 
suspenso

A suspensão de Thiago 
Galhardo abrirá uma brecha 
para Yuri Alberto se fi rmar no 
time titular do Inter no confron-
to desta quinta-feira (7) contra o 
Ceará, no Castelão, em jogo pela 
28ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Ao menos nos números, 
o jovem atacante tem assumido 
o status de protagonista do 
ataque colorado desde que Abel 
Braga assumiu o time.

    Página - 6

DIVULGAÇÃO

SUBIU

Depois de cair em novembro, o preço do leite no campo voltou a subir em dezembro. Pesquisas 
do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, apontam que a 
“Média Brasil” líquida do leite captado em novembro e pago em dezembro se elevou 4,05% (ou 8 
centavos/litro) frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,1262/litro.                        Página -4

DIVULGAÇÃO

PREÇO DO LEITE TEM AUMENTO

Os prefeitos de Santa Carmem, Rodrigo Frantz e de 
Sinop, Roberto Dorner, foram eleitos presidente e 
vice-presidente do Consórcio Público de Saúde Vale 
do Teles Pires. Frantz ressaltou que o grande desafi o, 
hoje, é conter o avanço da Covid-19.         Página -3

Frantz e Dorner vão comandar o
Consórcio Teles Pires até 2022

QUINTA-FEIRA

EXÉRCITO
VAI LEVAR
9° BEC PARA
O NORTÃO

AULAS 
PRESENCIAIS 
VOLTAM EM 
FEVEREIRO

LENTIDÃO NAS
PASTAGENS
ANULARÁ
VENDAS

ESTADO 
NOTIFICA 
PREFEITURA 
SOBRE ÔNIBUS

PARA SINOP SORRISO PECUÁRIA CUIABÁ
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As palavras refletem nossa realidade e o 
nosso comportamento

    

Parece bobagem eleger a pala-
vra do ano. Seria apenas mais uma 
das muitas insignificâncias que 
permeiam nosso dia a dia. Só que 
não. As palavras refletem nossa re-
alidade e o nosso comportamento 
e, infelizmente, tanto o momen-
to quando o comportamento são 
seriíssimos (isso mesmo: “seriíssi-
mos”, essa é a forma superlativa 
correta); pena que a turba não os 
percebam assim.

Dicionários mundo afora ele-
gem, ano a ano, palavras para re-
presentar aquele período de tem-
po. Em anos anteriores, o inglês 
Oxford “elegeu” termos como 
“pós-verdade” e “emergência cli-
mática”.  2020 foi tão atípico que  
importantes dicionários britâni-
cos, como o Merriam-Webster e o 
Collins, além do Oxford, dividiram-
-se entre “pandemy”; “lockdown”; 
“Black Lives Mattar”.

Tivéssemos por aqui essa cultu-
ra, eu votaria em “normal” mas não 
totalmente conforme preconiza o 
Aurélio: “De acordo com a norma, 
com a regra; comum.

Que ocorre naturalmente ou de 
maneira habitual; natural, habitu-
al”; antes, com aquele sentido pro-
palado pelo senso comum de “Tô 
nem aí; Tanto faz”.

Complicado quando, diante de 
catástrofes e de atrocidades, parte 

da população as considerem “nor-
mal”. Como achar normal um mi-
nistro do meio ambiente defender 
a devastação de florestas; como 
dar de ombros com o segundo lu-
gar em mortes pelo Covid-19 e o 
ministro da saúde sequer ter um 
plano para vacinar a população, afi-
nal é só uma “gripezinha”, não é?

Como corroborar com as atitu-
des e falas bestiais do “Capetão” do 
Planalto: “Vacina obrigatória aqui, 
só no (cachorro) Faísca”; “ Vamos 
todos morrer um dia”; “o Brasil tem 
que deixar de ser um país de mari-
cas”. Não há uma semana na qual 
o “Capetão” e seus séquitos não 
insultem a nação brasileira. “E daí”, 
Jair?

E para os incautos que acham 
tudo isso “normal” e repetem o bor-
dão “É melhor Jair se acostuman-
do”, eu lhes ofereço Rui Barbosa: 
“De tanto ver triunfar as nulidades; 
de tanto ver prosperar a desonra, 
de tanto ver crescer a injustiça.

 

De tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o ho-
mem chega a desanimar-se da vir-
tude, a rir-se da honra e a ter vergo-
nha de ser honesto”.

SÉRGIO CINTRA É PROFESSOR DE 
LINGUAGENS E DE REDAÇÃO

A palavra do ano 2020

Dilemas do mundo tecnológico
alguém consiga, sem grandes dificuldades, 
instalar novamente o sistema em um celular 
que esteja bloqueado com senha. Isso, evi-
dentemente, aumenta sua segurança.

Pensando nisso, o que levaria alguém, en-
tão, a desbloquear o boo-
tloader de um aparelho? 
A resposta é simples: em 
situações como a descrita 
no início do artigo, onde 
o celular entrou em loop, 
se o bootloader estivesse 
desbloqueado as chances 
de resolver o problema 
seriam muito maiores, 
com mais facilidade e, 
claro, com impactos fi-
nanceiros menores para o 
cliente.

Resta, então, uma 
avaliação extremamente 

pessoal nesse caso. Os dois perfis apresen-
tam vantagens e riscos, resta saber qual de-
les deixa você mais tranquilo, dentro de sua 
realidade.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

As ações necessárias para desbloquear o bootloader do 
aparelho tendem a eliminar todos os dados do usuário, e isso, 
evidentemente, alguns técnicos não contam antes de fazer 
a intervenção. Em alguns casos você também pode perder a 
garantia do aparelho com tal alteração. É importante conhecer 
todos os pontos positivos e negativos caso pense em proce-
der o desbloqueio

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente um amigo me procurou 
pedindo ajuda para uma situação bastante 
comum atualmente: ele estava utilizando seu 
celular normalmente e o mesmo, do nada, 
com bom percentual de bateria, reiniciou e 
entrou em loop (para 
quem não conhece ter-
mos tecnológicos o apa-
relho começava a tentar 
inicializar e já reiniciava 
novamente, fazendo dis-
so um ciclo constante).

Sei que pode pa-
recer estranho alguém 
me procurar com um 
problema em celular, 
mas como estou há 25 
anos mergulhado mes-
se mundão tecnológico 
(e, inclusive, ensaiei de 
trabalhar com manuten-
ção de celular cerca de 22 anos atras) acaba 
sendo algo relativamente comum.

O problema, infelizmente, não era algo 
que eu pudesse resolver, mas acendeu uma 
discussão sobre um tema bastante polêmico: 
desbloquear ou não o bootloader do apare-
lho?

Mais uma vez estamos falando termos 
técnicos, não é mesmo? Mas o conceito, em 
si, é simples: todos os aparelhos são vendi-
dos com o bootloader bloqueado, o que im-
pede, a grosso modo, o acesso ao setor de 
inicialização, impedindo, por exemplo, que 

SÉRGIO SINTRA

Quando se trata de abuso de poderes, a dispu-
ta entre Jair Bolsonaro e Donald Trump é um páreo 
duro. O brasileiro tem usado decretos para, à revelia do 
Congresso, descaracterizar legislações consolidadas, 
como a ambiental e a de controle de armas, além de 
ter sido acusado por um ex-ministro de tentar interfe-
rir em órgãos de Estado para favorecer a família.

Já o norte-americano chegou a sofrer impeach-
ment na Câmara por ter usado o cargo em benefício 
próprio. O processo de destituição só não avançou 
porque os republicanos têm maioria no Senado. Se, 
porém, restringirmos a disputa ao âmbito mais restri-
to do abuso do poder de graça, Donald Trump des-
ponta como claro campeão.

A maioria das constituições contemporâneas dá 
aos chefes de Estado a prerrogativa de perdoar crimi-
nosos ou comutar-lhes penas, individual ou coletiva-
mente. É o instituto da indulgência penal, que com-
bina uma herança do poder de vida e morte de que 
gozavam os monarcas absolutistas com uma engre-
nagem do sistema de freios e contrapesos que permi-
te a autoridades políticas moderar eventuais excessos 
do Judiciário.

O problema é que alguns se comportam mais 
como monarcas. Dos 65 perdões que Trump conce-
deu nas últimas semanas, 60 foram para pessoas com 
quem tem conexões pessoais, incluindo os ex-asses-
sores Michael Flynn e Paul Manafort, que foram con-
denados por mentir para ajudá-lo, e Charles Kushner, 
o pai de seu genro.

Na comparação, o indulto de Natal concedido por 
Jair Bolsonaro a agentes de segurança pública conde-
nados por crimes culposos, praticamente uma reedi-
ção do decreto do ano passado, parece exemplo de 
moderação e impessoalidade.

O mandatário brasileiro, embora agindo mais em 
conformidade com seus impulsos de sindicalista das 
polícias do que com uma ideia articulável de interesse 
público, preferiu beneficiar categorias em vez de esco-
lher diretamente amigos.

É verdade que as situações dos dois presidentes 
são diferentes. Trump está a poucos dias de dar adeus 
à Casa Branca e parece ter perdido todos os escrúpu-
los. Bolsonaro ainda tem dois anos de mandato pela 
frente e esperanças de reeleger-se, o que o impede de 
agir de modo por demais despudorado.

Há também diferenças impostas pelos sistemas. 
A Constituição dos EUA deixa em aberto a extensão do 
poder do presidente de conceder perdões; a legislação 
brasileira o limita consideravelmente —o que hoje de-
certo vem a calhar.

Editorial

Limites do perdão

MUDANÇA NO
PAIAGUÁS
O governador Mauro Mendes oficializou a 

exoneração chefe do Gabinete Militar, coronel 
Eduardo Henrique de Souza. A decisão circu-
lou no Diário Oficial e está publicada como 
“exoneração a pedido”. Henrique de Souza já 
tem os requisitos necessários para ir para a 
reserva remunerada da PM. Desde dezem-
bro corre a informação de que ele deixaria a 
função, que ocupa desde o início da gestão de 
Mendes. O substituto ainda não foi oficializa-
do.

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!

BARRACO EM
FLORIPA
Em depoimento à Polícia, a influencer cuia-

bana Kedma Oliveira, que acusa o empresário 
José Derly Junior de agressão, deu sua versão 
sobre o episódio, que ocorreu no final de sema-
na em Florianópolis. Ela relatou que participava 
de uma reunião familiar quando, por conta de 
uma discussão, o empresário, que é filho de seu 
namorado, a agrediu com um soco no rosto. “Ela 
não soube precisar o motivo da discussão. Após 
a agressão, afirmou que se trancou no banheiro 
e ligou para a PM. Como não conseguiu contato, 
pediu ajuda pelas redes sociais”, disse a delegada 
Patrícia Fronza. O empresário negou a agressão.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

O mandatário brasileiro, embora agin-
do mais em conformidade com seus 
impulsos de sindicalista das polícias 
do que com uma ideia articulável de 
interesse público, preferiu beneficiar 
categorias em vez de escolher direta-
mente amigos

“ “ A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto de lei que homenageia o empresário Ueze Elias Zharan, fun-
dador do Grupo Zahran, com o nome da nova escola técnica estadual do Bairro 
Carumbé, em Cuiabá. Ele morreu em dezembro de 2018, aos 94 anos. O Projeto 
de Lei 2/2019 é de autoria do deputado estadual Wilson Santos e recebeu pare-
cer favorável durante a 73ª reunião extraordinária da CCJR. No entanto, para que 
a escola receba o nome apresentado, o projeto passará por segunda votação e, 
depois, deve ser sancionado pelo governador.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Frantz e Dorner são eleitos no 
Consórcio Teles Pires de Saúde
DA REPORTAGEM

Os prefeitos de Santa 
Carmem, Rodrigo Frantz 
e de Sinop, Roberto Dor-
ner, foram eleitos presi-
dente e vice-presidente 
do Consórcio Público de 
Saúde Vale do Teles Pires.

A eleição e posse fo-
ram realizadas na manhã 
desta terça-feira (05), em 
Sorriso. Frantz ocupou o 
cargo de vice-presidente 
até 2020, ao lado do pre-
feito de Itanhangá, Edu 
Pascoski e foi eleito com 
o voto favorável dos pre-
feitos dos 15 municípios 
que integram o Consór-
cio de Saúde.

De acordo com ele, 
a experiência adquirida 
nos últimos dois anos, 
irá ajudá-lo a dar conti-
nuidade nos trabalhos, 
fortalecendo a união dos 
municípios e a boa apli-
cação dos recursos pú-
blicos. Frantz ressaltou 
que o grande desafio, 
hoje, é conter o avan-
ço da Covid-19. “É uma 
grande responsabilida-
de. Agradeço a confian-
ça dos prefeitos. Vamos 
trabalhar para viabilizar 
a abertura de novas UTIs, 
para que a nossa popula-
ção não perca a vida por 
falta de leitos.”

Além da eleição e 

posse da nova diretoria, 
a assembleia também 
contou com a apresenta-
ção do trabalho realizado 
pelo Consórcio de Saúde 
aos novos prefeitos, vices 
e secretários de Saúde.

O ex-presidente Edu 
Pascoski fez um balanço 
dos dois anos a frente do 
grupo. 

Segundo ele, o con-
sórcio avançou muito 
nos últimos anos e, atual-
mente, é uma referência 
de organização em Mato 
Grosso e no Brasil.

“O nosso consórcio 
se tornou referência, gra-
ças ao trabalho sério da 
equipe. 

Mas, também, gra-
ças ao posicionamento 
dos prefeitos, por enten-
derem que juntos somos 
mais fortes e que o novo 
modelo de trabalho do 
Estado e do Governo Fe-
deral é atender as de-
mandas dos municípios 
em blocos”, disse.

Além dos prefeitos, 
participaram da reunião, 
vice-prefeitos e secretá-
rios de Saúde. 

O mandato do novo 
presidente e vice é de 
dois anos. Também por 
decisão dos prefeitos, So-
limara Moura continuará 
no cargo de diretora exe-
cutiva do consórcio.

NORTÃO. A posse dos eleitos foi realizada na manhã de terça-feira e o mandato é de dois anos
FOTO: ASSESSORIA 

Eles foram eleitos pelos 15 prefeitos que fazem parte do Consórcio 

Documento orienta instituições de ensino

É preciso aguardar antes de renovar frota de ônibus

O calendário escolar de 2021 terá 204 dias letivos

FOTO: MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: LUCAS TORRES / SÓ NOTÍCIAS

DA REPORTAGEM

O Ministério da Edu-
cação (MEC) homologou as 
novas diretrizes curriculares 
nacionais (DCN) para a edu-
cação profissional e tecnoló-
gica (EPT). Aprovado em no-
vembro, o documento orienta 
os sistemas e as instituições 
de ensino públicas e privadas 
que ofertam cursos da moda-
lidade em todos os níveis.

As novas diretrizes subs-
tituem dois documentos que 
se referiam a cursos de EPT 
em níveis distintos. O novo 
documento aborda desde 
cursos de qualificação profis-
sional, passando pela forma-
ção técnica de nível médio, 
até chegar os cursos tecno-
lógicos de graduação e pós-
-graduação, no planejamen-
to, no desenvolvimento e na 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) notificou o 
prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB), a suspender 
temporariamente a renova-
ção da frota de ônibus da 
Capital até que seja conclu-
ído o Plano Funcional da im-
plantação do BRT. A previsão 
é que o plano seja finalizado 
em até 90 dias.

A notificação foi envia-
da na última segunda-feira 
(04.12), e visa evitar preju-
ízos à mobilidade urbana 
de Cuiabá e desperdício de 
recursos públicos, uma vez 
que “será definida uma nova 
estrutura das linhas de ôni-
bus e padrões dos veículos 
que irão atender o sistema 
Bus Rapid Transit – BRT”.

O ofício enviado à Pre-
feitura é amparado em nota 
técnica elaborada pela Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra). 

De acordo com a nota 
técnica, como haverá a re-
tomada do processo de im-

avaliação da EPT, presencial e 
a distância.

De acordo com o pare-
cer do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) que aprovou 
as novas diretrizes, a revisão 
do documento foi necessária 
em razão das mudanças tra-
zidas pela Lei nº 13.415/2017, 
que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB).

As alterações flexibiliza-
ram a organização curricular 
do ensino médio “por itinerá-
rios formativos, que deverão 
ser organizados por meio da 
oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a rele-
vância para o contexto local e 
a possibilidade dos sistemas 
de ensino”, inclusive por meio 
de um itinerário dedicado à 
formação técnica e profissio-
nal. O parecer diz ainda que 
as alterações ocorreram em 

plantação dos corredores 
estruturais de transporte 
coletivo para a instalação do 
BRT, em substituição ao VLT, 
novas ações estão sendo en-
caminhadas para adequar 
toda a rede de transporte 
coletivo ao novo modal.

“Uma dessas ações 
consiste na elaboração do 
Plano Funcional onde, entre 
outros, será definida a nova 
estrutura das linhas de ôni-
bus e o padrão dos veículos 
que deverão compor as fro-

MEC

Educação profissional e 
tecnológica têm novas diretrizes

BRT x ÔNIBUS

Estado notifica prefeitura a aguardar 
rotas para que se evite desperdício 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O retorno às aulas 
presenciais no municí-
pio de Sorriso está sen-
do planejado com muito 
cuidado e carinho. A in-
formação é da secretária 
de Educação e Cultura, 
Lúcia Drechsler. 

Conforme Lúcia, a 
equipe administrativa da 
pasta está trabalhando 
desde o ano passado na 
preparação do retorno. 
“Podemos adiantar que 
teremos ensino híbrido, 
garantindo aos estudan-
tes que são grupo de ris-
co a possibilidade de op-
tar pela continuidade das 
aulas remotas”, explica.

A secretária pontua 
que no momento as es-
colas estão de recesso. 

A partir do dia 11 de 
janeiro será realizado o 
planejamento por unida-
de escolar para a orga-
nização do uso do trans-
porte escolar. 

O retorno das equi-
pes diretivas será dia 18 e 
dos professores dia 20 de 
janeiro. “Após o dia 20, os 
responsáveis pelas esco-
las entrarão em contato 
com os pais explicando 
como será o retorno; quais 
as turmas e dias de aula 
de cada turma”, diz Lúcia. 
“Alguns alunos terão au-
las às segundas, quartas 
e sextas; outros as terças 
e quintas, com inversão 
na semana seguinte, divi-

dindo as turmas e evitan-
do aglomerações. Nossas 
equipes irão explicar aos 
pais como será o funcio-
namento de cada unida-
de”, detalha. “Cada unida-
de irá se organizar dentro 
da sua realidade”, frisa. A 
recomendação para os 
estudantes é usar másca-
ras durante todo o perío-
do de aula.

Para esclarecer dúvi-
das e garantir que os pais 
se sintam seguros para 
o retorno, Lúcia destaca 
que a partir do dia 25 de 
janeiro será disponibiliza-
do um canal direto de co-
municação com a Semec. 
“Teremos um número es-
pecial, mas até entrar em 
funcionamento os pais 
poderão ligar no 3544-
8100 para tirar dúvidas”, 
esclarece.

O início das aulas 
está previsto para 1º de 
fevereiro. Mas, antes dis-
so, além da organização 
interna das unidades, os 
profissionais também 
participarão da Semana 
Pedagógica, com início 
no dia 25 de janeiro. “Até 
o dia 29 todos os profis-
sionais da Secretaria de 
Educação e Cultura es-
tará voltada para a for-
mação continuada com 
palestras e formações vir-
tuais” frisa.

 Entre os temas des-
se ano está a própria rein-
venção e adequação do 
ensino diante da pande-
mia. 

SORRISO

Semec prepara o retorno 
das aulas presenciais para 
o mês de fevereiro 

razão da necessidade de se 
alinhar às demandas dos se-
tores produtivos e também 
para responder adequada-
mente aos atuais desafios 
apresentados às instituições 
e sistemas de ensino do país, 
em especial, quanto à oferta 
de novas alternativas de pro-
fissionalização dos novos tra-
balhadores.

Em novembro, o CNE 

tas, tanto das concessões 
municipais em Cuiabá e Vár-
zea Grande, bem como da 
concessão do sistema me-
tropolitano Cuiabá-Várzea 
Grande”, diz trecho do docu-
mento. Desta forma, confor-
me a Sinfra, é recomendado 
que as prefeituras de Cuia-
bá e Várzea Grande, assim 
como a Agência Estadual 
de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Mato 
Grosso (AGER), suspendam 
temporariamente a reno-

também havia aprovado as 
alterações no Catálogo Nacio-
nal de Cursos Técnicos. 

Instrumento que serve 
de referência para institui-
ções e redes de ensino para 
a oferta de cursos técnicos, o 
catálogo inclui todos os cur-
sos reconhecidos pelo MEC e 
também especifica as neces-
sidades de aprendizado para 
cada área.

vação da frota até que seja 
concluído o Plano Funcional 
que está sendo desenvolvi-
do na secretaria. “Esta ação 
busca minimizar os custos 
futuros com a desmobiliza-
ção de parte da frota atual, 
uma vez que a frota do BRT 
será adquirida pelo Gover-
no do Estado e entregue 
aos municípios e à AGER e 
que, posteriormente, serão 
incorporados nos respecti-
vos contratos de concessão”, 
afirmou a Sinfra.



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 04 | ECONOMIA/AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

Preço do leite ao produtor
volta a subir em dezembro
DA REPORTAGEM

Depois de cair em no-
vembro, o preço do leite no 
campo voltou a subir em de-
zembro. Pesquisas do Centro 
de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), 
da Esalq/USP, apontam que a 
“Média Brasil” líquida do leite 
captado em novembro e pago 
em dezembro se elevou 4,05% 
(ou 8 centavos/litro) frente ao 
mês anterior, chegando a R$ 
2,1262/litro.

Com isso, o preço ao 
produtor acumulou alta de 
52,3% de janeiro a dezembro 
de 2020, ainda tendo-se como 
base a “Média Brasil” líqui-
da calculada pelo Cepea. Em 
2020, o valor médio foi de R$ 
1,7604/litro, 19,2% acima do re-
gistrado em 2019, em termos 
reais (os valores mensais fo-
ram deflacionados pelo IPCA 
de novembro/20).

Considerando-se o mo-
vimento sazonal de produção 
e das cotações no campo, a 
alta de preços do leite captado 
em novembro é atípica, mas, 
naquele mês, a oferta não se 

elevou de forma substancial, e 
a competição entre indústrias 
seguiu acirrada para a compra 
de matéria-prima.

Em novembro, o Índice 
de Captação Leiteira (ICAP-L) 
do Cepea avançou 1,54% em 
relação ao mês anterior, puxa-
do pelos respectivos aumen-
tos de 7,5% e 4,3% em SP e em 
MG. Ainda que a produção de-
monstre estar se recuperan-
do, esse incremento não tem 
ocorrido na mesma intensida-
de da procura dos laticínios. 
A irregularidade das chuvas e 
o aumento considerável dos 
custos de produção têm pre-
judicado a oferta de leite. Ou-
tro agravante para a situação 
é a valorização da arroba ao 
longo deste ano, que acaba 
estimulando o abate de fême-
as. A grande dificuldade para 
o setor neste final de ano está 
em equalizar a elevação da 
matéria-prima com a deman-
da enfraquecida, sensível aos 
elevados patamares de preços 
dos lácteos, e a maior pressão 
dos canais de distribuição.

PERSPECTIVA
PARA 2021

Foto: Divulgação 

Depois de cair em novembro, o preço do leite no campo voltou a subir em dezembro. 

PECUÁRIA LEITEIRA. A alta de preços do leite captado em novembro é atípica

A redução da demanda 
agregada e a diminuição no 
poder de compra de muitos 
brasileiros devem continuar 
impactando negativamente 
sobre o consumo de lácteos. 

Isso deve diminuir o patamar 
médio anual de preços do leite 
no campo em 2021 em relação 
a 2020.

Porém, a depender do 
mercado de grãos e das con-

dições climáticas, é possível 
que a competição entre os la-
ticínios se mantenha elevada 
diante de uma possível limita-
ção de oferta ainda no primei-
ro trimestre de 2021. Nesse ce-

DA REPORTAGEM

A reposição da carne 
bovina no atacado e varejo, 
pós festas, tem como aliada 
mais forte, para o pecuarista, 
a pouca oferta de animais de 
pasto nos centros mais parti-
cipativos do rebanho brasilei-
ro no Centro-Oeste e Sudes-
te.

O boi está com boas 
possibilidades de recuperar 
parte das perdas de final de 
novembro a dezembro, mes-
mo ante um janeiro que, sa-
zonalmente, as vendas inter-
nas e externas costumam ser 
mais fracas. Na Alta Noroeste 
Paulista, as chuvas deram um 
avanço nos últimos dias, mas 
ainda não recupera a seca e o 
calor de antes. Na fazenda de 
Luiziânia, Francisco Brandão 
ainda está tendo que “bam-
bear” pastos, tirando animais.

“Mesmo com suple-
mentação é difícil fazer boi 
ganhar peso, de modo que 
estou vendo 60 dias para 
engordar”, diz Brandão, vice-
-presidente do Sindicato Ru-

DA REPORTAGEM

O apoio do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
às empresas brasileiras no en-
frentamento da pandemia do 
novo coronavírus alcançou R$ 
154 bilhões no ano passado. 
Os recursos beneficiaram cer-
ca de 390 mil empresas, que 
respondem pela geração de 
mais de 9,5 milhões de em-
pregos.

As primeiras medidas 
foram tomadas em março de 
2020. Na liberação dos valo-
res, o BNDES deu prioridade 
a micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) e micro 
empreendedores individuais 
(MEIs), que correspondem a 

DA REPORTAGEM

As vendas de veículos 
novos tiveram uma retração 
de 21,6% em 2020 na compa-
ração com 2019, segundo ba-
lanço divulgado pela Federa-
ção Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Foram empla-
cados 3,16 milhões de veícu-
los ao longo do ano passado, 
contra 4,03 em 2019.

As vendas de automó-
veis tiveram queda de 28,5% 
em 2020 na comparação 
com o ano anterior. Foram 
comercializados 1,61 milhão 
de carros no ano passado, 
enquanto em 2019 as vendas 
chegaram a 2,26 milhões. Em 
dezembro, os emplacamen-
tos tiveram uma retração de 
9,5% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, com 
a venda de 194,6 mil unida-
des.

Os caminhões registra-
ram uma retração de 12,3% 

nas vendas acumuladas no 
ano passado. Foram empla-
cadas 89,2 mil unidades no 
ano e 9,6 mil em dezembro. 
O resultado do último mês 
de 2020 representa uma alta 
de 15,7% em relação a de-
zembro de 2019.

As vendas de motos 
também tiveram alta em 
dezembro, com o emplaca-
mento de 98,8 mil unidades, 
aumento de 5% em compa-
ração com o último mês de 
2019. No acumulado de 2020, 
entretanto, a comercializa-
ção de motocicletas teve 
queda de 15% em relação ao 
ano anterior, com a comer-
cialização de 915,5 mil unida-
des.

Os ônibus registraram 
queda nas vendas de 33% em 
2020, com a comercialização 
de 18,2 mil unidades ao longo 
do ano. Em dezembro a que-
da nos emplacamentos ficou 
em 36,2%, totalizando 1,5 mil 
ônibus.

Reposição da carne bovina no atacado e varejo tem como aliado pouca oferta nos pastos

Crédito foi para 390 mil empresasgeradoras de 9,5 mi
de empregos

Comercialização de automóveis cai 28,5%

PECUÁRIA

Lentidão das pastagens anulará vendas 
sazonais mais fracas dos frigoríficos

COVID-19

Apoio do BNDES a empresas
alcança R$ 154 bi em 2020

DIZ FENABRAVE

Vendas de veículos têm
queda de 21,6% em 2020

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação 

Foto: agência Brasil

99,6% do total de beneficiários 
apoiados.

Segundo a instituição, o 
principal destaque foi o Pro-
grama Emergencial de Aces-
so a Crédito (Peac) que, desde 
seu lançamento, no dia 30 de 
junho, garantiu R$ 92,1 bilhões 
a 114,5 mil empresas, dos 
quais R$ 82,3 bilhões destina-
dos às pequenas e médias. Ao 
todo, 47 agentes financeiros 
estão habilitados a contratar 
empréstimos com a garantia 
do Tesouro Nacional por meio 
do Fundo Garantidor de In-
vestimentos, que é o modelo 
do Peac.

Dos R$ 154 bilhões desti-
nados às empresas brasileiras, 
R$ 20 bilhões foram repassa-
dos em março do Fundo PIS-

nário, o patamar de preços nos 
três primeiros meses do novo 
ano pode operar acima do ob-
servado no mesmo período 
de 2020 (que foi de R$ 1,4460/
litro, em termos reais).

ral de Alta Noroeste (Siran).
Nas regiões do Vale do 

Araguaia goiano e mato-
-grossense a realidade é a 
mesma. No lado goiano, Mar-
celo Marcondes, da Nelore 
Marcondes, viu chuva boa 
só esta noite. Em novembro 

e dezembro, apenas 40 mi-
límetros. “A maioria das fa-
zendas está no chão” (sem 
pasto), afirma o produtor, 
complementando com a ex-
pectativa de que, quem pu-
der, deverá confinar ou ven-
der para confinamento.

Do outro lado da fron-
teira estadual do Araguaia, 
nas redondezas de Canarana, 
o produtor Marcos Jacinto 
não está observando condi-
ções melhores Mato Grosso. 
Mais a Oeste, “chega a faltar 
água para o gado”.

-Pasep, administrado pelo 
BNDES, para o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Isso permitiu que pes-
soas físicas fizessem saques 
emergenciais e destinassem 

parte dos recursos ao con-
sumo. “O repasse também 
ajudou a economia a se reer-
guer e deu fôlego às pessoas 
físicas”, destacou o BNDES, 
por meio de sua assessoria de 
imprensa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
##ATO AVISO DE PARALISAÇÃO DE LICITAÇÃO

##TEX Processo Licitatório Nº 052/2020 Pregão Presencial Registro De Preços 
Nº 038/2020 Tipo: Menor Preço Por Item A Prefeitura Municipal De Novo Mun-
do, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Oficial Designada Pela Porta-
ria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, No Uso Das Prerrogativas Que Lhe Confere 
A Lei, Comunica Aos Interessados Que A Licitação Prevista Para Acontecer 
No Dia 07 De Janeiro De 2021  Referente Registro De Preços Para Futura E 
Eventual Contratação De Empresa Para O Fornecimento De Combustivel A Ser 
Utilizado No Abastecimento Da Frota De Veículos, Máquinas E Equipamentos 
Das Secretarias Municípais Do Município De Novo Mundo Mt, Está Paralisada, 
Em Virtude Da Necessidade De Alterações Do Edital. Após Serem Realizadas 
As Referidas Alterações, O Aviso De Licitação E Edital Serão Republicados 
Com Nova Data Para O Certame Nos Mesmos Veículos De Comunicação An-
teriormente Divulgados E O Prazo Será Recontado Nos Termos Do Art. 21, §4º 
Da Lei 8.666/93. Maiores Informações Pelo E-Mail: Licitacaonovomundo@Hot-
mail.Com E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo 
Mundo, Mt, 06 De Janeiro De 2021. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial

##ASS Antonio Mafini
##CAR Prefeito Municipal.

PREFEIUTRA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
Extrato Do Edital Complementar De Licitação N° 001/2021
Pregão Eletrônico - Srp N° 07/2020 Processo Nº187/2020

1. Prorrogação Das Datas - Recebimento Das Propostas: A Partir Do Dia 
19/01/2021 Ás 08:00 Horas. Encerramento Das Propostas: Dia 02 De Feverei-
ro De 2021 Às 09:00 Horas. (Horário De Brasilia). Início Da Sessão De Disputa 
De Preços: Dia 02 De Fevereiro De 2021 Às 09:15 Horas. (Horário De Brasilia). 
Endereço Eletrônico: Www.Bllcompras.Org.Br. 2. Objeto. 2.1. “Registro De Pre-
ços Para Aquisição De Uma Máquina Beneficiadora De Café Para O Municipio 
De Cotriguaçu-Mt, Contemplando O Convênio 0882-2018”. Na Quantidade Es-
timada Constante No Termo De Referência. 2.2. Este Pregão É Do Tipo Menor 
Preço Por Item, No Sistema Registro De Preços Válido Para 12 (Doze) Me-
ses.2.3.  Apresentar Junto A Proposta O Folder Do Item Licitado. 2.4. Sistema 
De Motorização Trifásico. 3. Das Disposições Gerais. 3.1. Permanecem Inalte-
radas As Demais Cláusulas Constantes Do Pregão Eletrônico - Srp N° 07/2020, 
Processo Nº187/2020. Cotriguaçu-Mt, 06 De Janeiro De 2021. 

Olirio Oliveira Dos Santos 
 Prefeito Municial.

PREFEIUTRA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
Extrato Do Segundo Termo Aditivo Do Contrato Nº 055/2019

Pelo Presente Termo Aditivo, Fica Alterada A Cláusula Quinta (Do Prazo) E, 
Referente Ao Contrato Nº 055/2019, Datado De 11 De Julho De 2019, Objeti-
vando A “Contratação De Empresa Especializada Na Edificação E Ampliação 
Da Segunda Fase De Sistema De Abastecimento De Água, Sendo Na Cidade 
Sede Do Município De Cotriguaçu/Mt E No Distrito De Nova União, Conforme 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico/Financeiro, Memorial Descritivo E 
Projeto, Anexo A Este Edital De Acom Tc/Pac 0416/2014”.Cláusula Primeira 
– Do Aditivo – Do Prazo - As Partes Contratantes Mediante Transação, Re-
solvem Aditar À Cláusula Quinta, Do Contrato Prorrogando O Prazo Por 12 
(Doze) Meses, Com Vigência A Partir De 14/01/2021 A 13/01/2022. Cláusula 
Segunda – Do Aditivo - Das Disposições Gerais - Permanecem Inalteradas As 
Demais Cláusulas Constantes Do Contrato Nº 055/2019. Cotriguaçu/Mt, 06 De 
Janeiro De 2021.

Olirio Oliveira Dos Santos
Prefeito Municipal

Crg Construções Eireli Epp
Contratado

PREFEIUTRA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
Extrato Do Primeiro Termo Aditivo Do Contrato Nº 001/2020

Pelo Presente Termo Aditivo, Fica Alterada A Cláusula Quinta (Do Prazo) E, 
Referente Ao Contrato Nº 001/2020, Datado De 07 De Janeiro De 2020, Ob-
jetivando A “Tomada De Preços Para Contratação De Empresa Especializada 
Em Fornecimento E Montagem De Conjunto Motobomba Para Esgoto E Insta-
lações Elétrica No Municipio De Cotriguaçu/Mt, Conforme Projetos, Planilhas E 
Memoriais Em Anexos Pelo Convênio Tc/Pac N° 1017/2009 - Funasa”.Cláusula 
Primeira – Do Aditivo – Do Prazo - As Partes Contratantes Mediante Transação, 
Resolvem Aditar À Cláusula Quinta, Do Contrato Prorrogando O Prazo Por 12 
(Doze) Meses, Com Vigência A Partir De 08/01/2021 A 07/01/2022. Cláusula 
Segunda – Do Aditivo - Das Disposições Gerais - Permanecem Inalteradas As 
Demais Cláusulas Constantes Do Contrato Nº 001/2020. Cotriguaçu/Mt, 06 De 
Janeiro De 2021.

Olirio Oliveira Dos Santos
Prefeito Municipal

L. G. F. Pauli & Cia Ltda
Edson Pauli
Contratado

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento e 
disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no financeiro;
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 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 Deficiência;
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 office;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verificar 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 fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil 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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Tarcísio Nascimento da Silva

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0812020

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de janeiro de 2021.

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 081/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
produtos e materiais para atender o Laboratório Municipal, teve como 
vencedoras as empresas: HIPER DENTAL COM E REPRESENT. DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP, 
com valor total de R$ 8.017,00 (oito mil e dezessete reais), MAXLAB 
PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA com valor 
total de R$ 10.054,78 (dez mil e cinquenta e quatro reais e setenta e oito 
centavos), W. N. DIAGNOSTICA – EPP, com valor total de R$ 30.972,60 
(trinta mil e novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), 
FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, com 
valor total de R$ 10.042,44 (dez mil e quarenta e dois reais e quarenta e 
quatro centavos), INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 
LTDA, com valor total de R$ 8.907,80 (oito mil e novecentos e sete reais e 
oitenta centavos), A. C. L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LABORATÓRIOS LTDA, com valor total de R$ 255,00 (duzentos e 
cinquenta e cinco reais).

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 

Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, devido às 

chuvas que se intensificam nesses primeiros meses do ano, e também 

por demandar de outros lugares a ser executado e por conveniência 

administrativa. Nova Mutum – MT, 06 de janeiro de 2021.

TOMADA DE PREÇOS N° 041/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente da CPL
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Yuri Alberto ganha chance para se 
firmar respaldado por números
DA REPORTAGEM

A suspensão de Thia-
go Galhardo abrirá uma 
brecha para Yuri Alberto 
se firmar no time titular 
do Inter no confronto des-
ta quinta-feira (7) contra 
o Ceará, no Castelão, em 
jogo pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Ao menos nos números, o 
jovem atacante tem assu-
mido o status de protago-
nista do ataque colorado 
desde que Abel Braga as-
sumiu o time.

Yuri Alberto já soma 
seis gols com a camisa do 
Inter, quatro deles com 
Abel no comando. Diferen-
te de Galhardo, que passou 
10 jogos sem balançar as 
redes desde a chegada do 
novo técnico e só desen-
cantou na vitória contra o 
Bahia, quando marcou de 
pênalti e também acabou 
advertido com o terceiro 
cartão amarelo.

Na comparação com 
Galhardo, Yuri tem qua-
tro vezes mais gols e com 
pouco mais da metade do 
tempo em campo com o 
atual treinador. O atacan-
te de 19 anos soma 470 mi-
nutos jogados, contra 878 
de Galhardo. Ambos têm 
11 jogos com Abel, mas 
Yuri iniciou como titular 
apenas em quatro oportu-
nidades.

São números que jus-
tificam o esforço da dire-
ção para a contratação de 
Yuri Alberto e reforçam a 

expectativa de valorização 
do jogador. Contra o Cea-
rá, Yuri fará apenas seu 20º 
jogo com a camisa do In-
ter. Uma amostragem ain-
da pequena, mas que para 
o presidente Alessandro 
Barcellos já é o suficiente 
para o jogador atingir um 
novo nível no mercado, a 
ponto de atrair olhares eu-
ropeus.

“Yuri foi uma impor-
tante aquisição feita em 
2020. Já enxergávamos 
um potencial desportivo 
que veio se confirmando. 
Ainda é cedo, tem mui-
to a entregar. Já mostra, 
sem dúvida nenhuma, um 
jogador monitorado por 
clubes europeus. Que eu 
saiba não existe propos-
ta. Não temos pretensão 
de nos desfazermos. Mas 
sempre vamos avaliar che-
gando alguma coisa”, dis-
se Barcellos.

Yuri assinou contrato 
com o Inter até 30 de ju-
nho de 2025. O atacante 
chegou ao Beira-Rio em 
agosto do ano passado, 
após uma longa negocia-
ção com o Santos, marca-
da por reviravoltas.

O Inter encara o Cea-
rá às 18h de hoje. O Colora-
do defenderá sua perma-
nência no G-4 (até o início 
da rodada, que começou 
ontem), com 47 pontos e 
sua segunda sequência de 
quatro vitórias consecuti-
vas na temporada. Se ven-
cer, atingirá sua melhor 
marca na temporada.
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Yuri Alberto aproveitará brecha no Inter sem Galhardo à disposição

SEM GALHARDO. Atacante tem quatro vezes mais gol que o concorrente e pouco mais da metade do tempo em campo

Tenistas de Sorriso e Cuiabá entram em quadra neste mês
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com idades de 11 a 16 
anos, Eduardo Aguiar, Dudu 
Cuiabano, Kauê Noatto, Lara 
Bela Frederico, Diego Py e 
Giovanni Duarte serão alguns 
dos tenistas a representar 
Mato Grosso nos torneios do 
Circuito Nacional de Tênis em 
janeiro e início de fevereiro. 
AnVtes de partir para os na-
cionais, todos tiveram a traje-
tória iniciada no Circuito Esta-
dual de Tênis de Mato Grosso.

Aguiar, 12 anos, tenista 
da academia Benegas Tennis 
Sorriso, disputará seis etapas 
do Circuito Centro-Oeste, na 
categoria 14 anos, que ocor-
rem de 8/jan a 5/fev, em Goi-
ânia e Brasília. A preparação 
para esses torneios maiores 
começou a ser construída no 
estadual de MT, no qual ficou 
na 2ª posição do ranking da 3ª 
Classe (adulta) em 2020.

“Todos começam dessa 
forma, na quadra do clube 
e da academia, sob os olhos 
do professor de tênis, depois 

disputam os torneios locais 
e estaduais e avançam para 
nacionais. Um torneio pre-
para para o seguinte. E nós 
temos um estadual de bom 
nível que mantém eles ativos 
e preparados. Quanto mais o 
tenista joga, mais adquire ex-
periência. E é sempre melhor 
já adquirir experiência em 
casa, onde possui apoio da 
família e do professor”, avalia 
o treinador Júlio Manoel Be-
negas.  Dudu Cuiabano, que 
fará 11 anos neste mês, aluno 
da Tennis Company, em Cuia-
bá, disputará quatro etapas 
do Circuito Centro-Oeste de 
Tênis, na categoria 12 anos, 
de 8 a 26/jan, em Goiânia e 
Brasília e, na sequência, dis-
putará a 29ª Copa São Paulo 
de Tênis, de 25 a 31/jan, em 
São Paulo. Kauê Noatto, 16 
anos, disputará duas etapas 
do Circuito Sul Brasileiro de 
Verão, na categoria 18 anos, 
em Londrina e em Maringá, 
depois em duas etapas do 17° 
Circuito Paulista, de 19 a 31 de 
janeiro, e encarará a 29ª Copa 
São Paulo.

EM JANEIRO

Mato-grossenses 
disputarão torneios 
do Circuito Nacional 
de Tênis

DA REPORTAGEM

De olho na partida 
de hoje contra o Atlético-
-GO, às 20h, em Goiânia, 
o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo prepara um 
time com duas peças que 
terminaram sua primei-
ra passagem com muita 
moral: o lateral-direito 
Yago Pikachu e o volante 
Bruno Gomes.

Se o que foi testado 
até então for mantido 
para o duelo com o Dra-
gão, Pikachu jogará na 
ponta, função que exer-
ceu algumas vezes sob 
orientação de Luxa, e Léo 
Matos segue na lateral di-
reita. Bruno, sem espaço 
com Ricardo Sá Pinto, foi 
promovido por Luxem-

burgo em 2019 e voltará a 
ter oportunidades.

Talles Magno, reser-
va em seus dois últimos 
jogos com Sá Pinto, é jo-
gador de confiança do 
novo treinador vascaíno 
e também vem treinan-
do como titular. A exem-
plo de Bruno Gomes, 
Talles foi lançado por 
Luxa. Elogiado por Luxa, 
Juninho vem sendo tes-
tado no meio. Na zaga, 
o treinador apostará nos 
canhotos Ricardo Graça e 
Leandro Castan.

Confira o provável 
Vasco: Fernando Miguel; 
Léo Matos, Ricardo Gra-
ça, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, 
Léo Gil e Juninho; Pika-
chu, Talles e Cano.

Vanderlei Luxemburgo observa treino do Vasco
neste sábado

VASCO

Luxa testa time com Bruno Gomes
no meio e Pikachu na ponta
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DA REPORTAGEM

Em duelo direto pelo 
G-4 na noite de terça, o 
Cuiabá venceu o Juventude 
por 1 a 0 na Arena Pantanal e 
roubou a terceira colocação 
da Série B do time gaúcho. 
A partida foi válida pela 33ª 
rodada. O zagueiro Ander-
son Conceição, de cabeça, 
decretou o resultado ainda 
no primeiro tempo. A derro-
ta pode ainda tirar o Ju da 
zona de acesso à primeira 
divisão ao fim da rodada. A 
equipe mato-grossense su-
biu aos 54 pontos, enquanto 
os gaúchos ficaram com 52.

O Cuiabá volta a cam-
po na próxima segunda-
-feira diante da Ponte Pre-
ta. A partida será disputada 
às 16h, no Moisés Lucarelli. 
O Juventude faz o clássico 
gaúcho da Série B na terça, 
diante do Brasil de Pelotas, 
fora de casa, às 18h15.

O JOGO
O Juventude entrou na 

partida para tirar a velocida-
de das investidas do Cuiabá. 
E até que conseguiu segu-
rar qualquer ímpeto ofen-
sivo dos donos da casa. Aos 
quatro minutos, João Paulo 
obrigou boa defesa de João 
Carlos em cobrança de falta. 
Daí em diante, pouco acon-
teceu até os 33 minutos. Em 
cobrança de falta da direi-
ta, Rafael Gava encontrou 
Anderson Conceição, que 
subiu sozinho para cabece-
ar bonito no canto direito, 
sem chances para Marcelo 
Carné. Como a estratégia 
ruiu na bola parada, os gaú-
chos tentaram se dosar para 
ajustar o plano no intervalo.

Os visitantes não con-
seguiram ajustar o esque-
ma de jogo no vestiário e 
voltaram em baixa rotação. 
O jogo ficou à feição do 
Cuiabá, que passou a admi-

SÉRIE B

Cuiabá vence confronto direto e
mantém intensas chances de acesso

Anderson Conceição fez o gol da vitória 

nistrar. Mas poderia ter ma-
tado a partida em dois lan-
ces quase seguidos. 

Aos 23, Jenison ficou 
com a bola limpa dentro da 
área e escorregou na hora 
de finalizar. Aos 25, foi a vez 
de Yago receber passe açu-
carado de Willians Santana 

e furar na hora de marcar. 
Tantas chances perdidas fi-
zeram o Ju crescer. Aos 39, 
Everton dividiu com a defe-
sa e acertou o travessão de 
João Carlos. 

Ainda sobrou tempo 
para Jenison e Yago perde-
rem mais uma chance cada.
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DA REPORTAGEM

Os volumes de negó-
cios em grandes bolsas de 
criptomoedas atingiram 
um recorde diário de 68,3 
bilhões de dólares na últi-
ma segunda (4), segundo 
levantamento divulgado 
pela CryptoCompare, em-
presa especializada no 
mercado digital de cripto-
moedas. Os volumes em 
2020 foram de 13,1 bilhões.

O volume tem sido 
impulsionado pelo forte 
“rali do bitcoin”, que no do-
mingo atingiu recorde de 

DIZ ESTUDO

Recorde atingido no 
volume de negócios 
com criptomoedas

Operações envolvendo moedas digitais atingiu US$ 68,3 
bilhões/dia
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34,8 mil dólares, amplian-
do um rali que fez a moeda 
quadruplicar de valor no 
ano passado. Na segunda-
-feira, a moeda digital teve 
forte queda antes de re-
cuperar perda em meio à 
volatilidade em mercados 
altamente alavancados.

Investidores institu-
cionais avaliam que o bi-
tcoin pode atuar como 
uma proteção contra infla-
ção em meio à farta liqui-
dez distribuída por bancos 
centrais e governos que 
tentam se recuperar da 
pandemia de Covid-19.

Entradas às margens da BR-163
estão tomadas por mato alto
DA REPORTAGEM
Portal Sorriso

Do lado de dentro da 
cidade, canteiros muito 
bem cuidados e floridos. 
Já às margens da BR-163, 
no perímetro urbano, nas 
entradas da cidade, há, até 
o momento, mato alto e 
pouca preservação. Assim, 
quem passa por Sorriso 
acaba conhecendo uma 
paisagem não tão bonita 
do município.

A equipe de reporta-
gem do Balanço Geral per-
correu alguns quilômetros 
da BR-163, que dá acesso 
às principais entradas do 
município, do quilômetro 
749 ao km 757, e o cenário 
é o mesmo: falta de zelo 
nos arredores da pista. 

Até mesmo os can-
teiros centrais da via, que 
deveriam ser apenas de 
concreto, estão encober-
tos pelo mato.

As guias que permi-
tem acesso à Perimetral 
Sudeste também ficaram 
preenchidas pela vege-
tação. Algumas flores até 
tentam resistir, mas aca-
bam sendo ofuscadas em 
meio ao matagal. Em um 
trecho, motorista preci-
sam adivinhar qual é a 
placa de sinalização dispo-
nível na via.

A concessionária 

Rota do Oeste, que admi-
nistra a rodovia BR-163, in-
formou, por meio de nota, 
que equipes de conserva-
ção e limpeza iniciaram 
na última segunda-feira o 
trabalho de roçada no pe-
rímetro urbano de sorriso.

“Nesta terça-feira, a 
atividade de roçada é re-
alizada por uma equipe 
mecanizada. Para quarta-
-feira, estava prevista a 
atuação de outras duas 
frentes, com foco no tra-
balho manual. 

A Rota do Oeste tra-
balha com cronograma 
de atividades para o aten-
dimento de todo o trecho 
sob concessão”, disse a 
concessionária.

Ainda segundo a em-
presa, nos últimos dias, 
ainda em Sorriso, “foi prio-
rizada a roçada nas áreas 
rurais, sempre com foco 
na garantia da segurança 
viária”.

A Prefeitura de Sor-
riso informou que fez o 
pedido à concessionária 
para assumir a limpeza do 
perímetro urbano da BR-
163. Segundo o Executivo, 
uma reunião deverá ocor-
rer amanhã para discutir 
o termo de cooperação 
entre a municipalidade e 
a Concessionária para que 
o serviço seja, finalmente, 
realizado.
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Muito mato na entrada de Sorriso

SORRISO. Concessionária informou que as equipes de conservação e limpeza iniciaram o trabalho de roçada

DA REPORTAGEM

O retorno das ativida-
des na rede estadual de en-
sino está confirmado para o 
dia 1º de fevereiro, no siste-
ma híbrido (presencial e não 
presencial). Primeiro voltam 
os professores, diretores e 
assessores, que terão uma 
semana pedagógica (de 1º 
a 5 de fevereiro), fechando o 
planejamento para 2021. No 
dia 8 de fevereiro será a vez 
dos alunos voltarem às salas 
de aula, com revezamento.

Secretário de Estado 
de Educação, Alan Porto en-
fatiza que todas as escolas 
estaduais de Mato Grosso 
receberam, no fim de 2020, 
recursos para comprar álco-
ol em gel, máscaras, entre 
outros materiais que visam 
garantir a proteção dos mais 
de 380 mil alunos e 40 mil 
profissionais. Outras ações 
são adotadas nas unidades 
escolares para manter todos 
os protocolos de biossegu-
rança e evitar a contamina-
ção pela Covid-19.

Além de Mato Grosso, 
mais 14 estados já anuncia-
ram que a educação será 
retomada no sistema pre-
sencial a partir deste mês. 
Goiás e Piauí querem os alu-
nos nas salas de aula ainda 

DA REPORTAGEM

A sede do 9º Batalhão de 
Engenharia e Construção de 
Cuiabá deve ser transferida 
para Sinop. A portaria foi di-
vulgada no dia 18 de dezem-
bro pelo Ministério da Defesa, 
por meio do Estado-Maior do 
Exército. A justificativa é que 
o Exército já possui uma área 
doada pelo município de Si-
nop para receber a sede e 
que a transferência resultará 
em ganhos estratégicos e lo-
gísticos. Segundo o Exército, 
já estava nos planos transferir 
uma unidade militar para a 
região norte do estado.

Na última terça (5), o 
deputado estadual Wilson 

Primeiro retornam os profissionais e depois os alunos 

A justificativa é que o Exército já possui uma área
doada para receber a sede 

REVEZAMENTO

Escolas retomam atividades
presenciais dia 1º/fevereiro

SEGURANÇA

Exército deve transferir o 9° BEC de Cuiabá para Sinop

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: 2º SGT JONAS ALVES
Santos (PSDB) se manifes-
tou contrário a mudança e 
afirmou que planeja diálogo 
com a cúpula do Exército em 
Brasília para que seja avaliada 
a possibilidade de impedir a 
transferência.

“Não sou contra Sinop 
ou algum município do Norte 
do Exército ter uma unidade 
do Exército. Sou a favor e en-
tendo que está até atrasado. 
O Exército deveria ter uma 
unidade. Mas não concor-
do com a transferência do 9 
BEC”, disse.

O 9º Batalhão de En-
genharia de Construção (9º 
BEC), Batalhão General Couto 
de Magalhães, é uma das uni-
dades do Exército Brasileiro, 

em janeiro. Para fevereiro, o 
retorno presencial está pre-
visto em São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul, Ceará, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. Ama-
pá e Pará também já anun-
ciaram aulas presenciais, 
mas ainda sem data defini-

da. O secretário Alan Porto 
lembra que em Mato Grosso 
as escolas suspenderam as 
atividades presenciais em 
março do ano passado. Ele 
enfatiza que um dos gran-
des desafios da educação 
este ano é justamente recu-
perar os prejuízos causados 

à aprendizagem em 2020 
pela pandemia.

Lembra ainda que to-
das as decisões da Seduc 
são tomadas considerando 
a curva de evolução da Co-
vid-19 e que, se necessário, 
serão reavaliadas a qual-
quer momento.

localizado em Cuiabá. É su-
bordinado ao 3.º Grupamento 
de Engenharia, sediado em 
Campo Grande.

O nome é uma home-
nagem ao General José Vieira 
Couto de Magalhães, presi-
dente da província de Mato 

Grosso e responsável pelas 
primeiras ideias de constru-
ção da rodovia conhecida 
como BR-163. Subordinado 
ao Comando Militar do Oeste, 
forma contingentes de reser-
vistas e qualifica para o mer-
cado de trabalho.
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Governo convoca vencedoras de leilão 
para apresentarem plano de negócios
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), con-
vocou as empresas líderes 
dos três consórcios ven-
cedores do leilão de con-
cessão de 512,2 km de ro-
dovias estaduais para que 
apresentem os respectivos 
planos de negócio dos três 
lotes leiloados. Os planos 
são necessários para a as-
sinatura dos contratos de 
concessão.

A convocação está 
publicada no Diário Oficial 
do Estado e é destinada 
aos Consórcios Via Norte 
Sul, Via Brasil MT-246 e Via 
Brasil MT-130, vencedores 
do leilão dos lotes 1, 2 e 3, 
respectivamente. Este foi 
o segundo maior leilão de 
rodovias do Brasil realiza-
do no ano de 2020.

O Lote 1 corresponde 
a 138,4 km da MT-220, no 
trecho entre Tabaporã e 
Sinop; o Lote 2 refere-se a 
233,2 km, das rodovias MT-
246, MT-343, MT-358 e MT-
480, nos trechos de Jan-
gada a Itanorte; e o Lote 3 
diz respeito a 140,6 km da 
MT-130, entre Primavera 
do Leste e Paranatinga.

A superintendente 
de Gestão de Concessões 
da Sinfra, Andreia Domin-
gues, explica que as con-
cessionárias vencedoras 
do leilão devem apresen-
tar os planos de negócios 
à Sinfra em um prazo de 
15 dias. Nos documentos 
deve constar um deta-
lhamento adicional sobre 
como as concessionárias 
pretendem executar o 
contrato ao longo dos 30 

anos de concessão.
“O plano de negócios 

é o planejamento negocial 
que a empresa realiza em 
cima do plano de explora-
ção rodoviária apresenta-
do pela Sinfra, na licitação. 
A Sinfra recebe, analisa os 
planos de negócios e os 
valida, para que a empresa 
possa trabalhar durante os 
30 anos de concessão em 
cima desse planejamen-
to”, esclareceu a superin-
tendente. Os planos são 
necessários para a assina-
tura dos contratos de con-
cessão.

A apresentação des-
ses planos de negócios já 
estava prevista no edital 
de licitação das rodovias 
como condição para a as-
sinatura dos contratos de 
concessão, de acordo com 
o secretário-adjunto de 
Logística e Concessões da 
Sinfra, Huggo Waterson.

Desse modo, segun-
do ele, somente após a 
apresentação e validação 
dos planos é realizada a 
assinatura dos contratos e 
as rodovias são repassadas 
à administração das con-
cessionárias.  “Essa fase é 
uma das mais importan-
tes do processo, pois é o 
momento que consolida 
um trabalho para as pró-
ximas três décadas”, refor-
çou o secretário adjunto.

Ao todo, os contratos 
de concessão somam qua-
se R$ 6 bilhões e os investi-
mentos previstos para se-
rem aplicados na melhoria 
dos três lotes das rodovias 
ao longo do período de 
concessão são da ordem 
de R$ 3,341 bilhões. Dentre 
as melhorias na infraestru-
tura na malha rodoviária 

Planos são necessários para a assinatura dos contratos de concessão

LOGÍSTICA. Os planos de negócio são necessários para a assinatura dos contratos de concessão de 512,2 km 
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estão a realização de ser-
viços definitivos de recu-
peração, implantação de 
acostamentos, passarelas 
e sinalização, por exemplo, 
além da operação e con-
servação das rodovias.

Com a concessão, a 

expectativa é de melhoria 
da logística nas rodovias, 
especialmente para o es-
coamento da produção 
agrícola de Mato Grosso. 
Isso porque essas rodovias 
em concessão e as respec-
tivas regiões e municípios 

usuários dessa malha ro-
doviária fazem parte de 
uma grande área produto-
ra de grãos do estado.

Além disso, a conces-
são vai assegurar ao Esta-
do, a partir da transferên-
cia à iniciativa privada dos 

serviços de manutenção 
dos lotes rodoviários, novo 
fôlego para que possa re-
alizar mais obras de pa-
vimentação e, por conse-
quência, proporcionar o 
desenvolvimento de Mato 
Grosso.


