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1º TURNO

Eleitor tem até quinta
para justifi car ausência

O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das 
eleições municipais de novembro tem até esta semana para justifi car 
a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso 
pagar uma multa.   Página - 3

 ASSESSORIA

O número de acidentes registrados na BR-163/364 em Mato Grosso, durante o feriado de 
Ano Novo, foi 23% menor se comparado ao feriado prolongado de Natal. Os dados se refe-
rem ao período de 29/dezembro/2020 a 3/janeiro/2021. Neste intervalo de dias, a Rota do 
Oeste registrou ainda um aumento de 10,39% no número de panes veiculares.      Página -4

BALANÇO ANO NOVO

Número de acidentes cai e panes
veiculares aumentam na BR-163

Lideranças
manifestam
apoio ao
tratoraço
Máquinas agrícolas enfi lei-
radas nas ruas em sinal de 
protesto. As imagens re-
gistradas se assemelham 
àquelas de 2006, quando 
agricultores e pecuaristas 
de diversos estados do 
país se uniram em uma 
grande – e pacífi ca – ma-
nifestação contra a crise 
enfrentada pelo setor na-
quele momento.     Página  -4

INTER

O Inter, que já foi líder, despencou para sexto, agora está em segundo e se 
credencia novamente na luta para o título do Brasileirão. A vitória por 1 a 0 
sobre o Goiás fez o time de Abel Braga chegar ao quinto triunfo consecutivo 
na competição.                Página  6

DIVULGAÇÃO

NA LUTA PELO TÍTULO

12 de janeiro de 2021 - Ano II - Edição 454 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 33| Mín 22
TERÇA-FEIRA

PM ATINGIDO
POR CARRO
DESGOVERNADO
EM AVENIDA

NOVO TOQUE
DE RECOLHER
PARA EVITAR
DISSEMINAÇÃO

JORNALISTA
APRESENTA O
BALANÇO GERAL
NA RECORD

MUTIRÃO DA
CONCILIAÇÃO:
R$ 27 MI
EM ACORDOS

CUIABÁ NOVA MONTE VERDE DE SINOP NA CAPITAL
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Confesso que sou portador de um pacote 
de anomalias que me fazem ser a favor 
da instituição familiar e contra os que a 
depreciam, a favor da liberdade e contra 
arreganhos totalitários, a favor da socie-
dade e contra a bandidagem

A quem interessar possa, confes-
so que sou portador de um pacote de 
anomalias que me fazem ser a favor da 
instituição familiar e contra os que a de-
preciam, a favor da liberdade e contra 
arreganhos totalitários, a favor da socie-
dade e contra a bandidagem.

Podem me olhar de cara feia, mas é 
assim que sou. Também sou – pobre de 
mim – contra a miséria e, por isso, a favor 
do desenvolvimento econômico. Podem 
me chamar de porco capitalista, mas me 
sinto mal ao ver um miserável papeleiro 
fazendo tração animal, puxando carroça, 
porque o município não lhe proporciona 
outro modo de recolher papéis pela ci-
dade, tendo preferindo zelar pelo cavalo 
e não pelo papeleiro.

Podem me chamar de direitista – não 
de fascista porque, como se sabe, fas-
cista é a mãe de quem chama –, no en-
tanto, não consigo discutir sobre política 
com quem vive no mundo da lua.

A propósito, outro dia, disse-me al-
guém que a discussão entre esquerda e 
direita não define rigorosamente o qua-
dro político brasileiro porque existe uma 
esquerda democrática e uma direita de-
mocrática e as duas posições são igual-
mente legítimas.

Aí já comecei a vislumbrar o cidadão 
sentado à borda de uma cratera lunar, 
balançando os pés e olhando a Terra 
azul. No mundo real, disse a ele, não exis-
te esquerda e direita ideal.

Existe uma direita real e uma esquer-

da real. Esta última, a que existe no Brasil, 
a que vai às urnas, a que faz voto e dis-
puta o poder, é representada por dois ou 
três partidos que se definem como adver-
sários da democracia liberal, representa-
tiva, que chamam “burguesa”, e querem 
promover mudanças para a, assim dita, 
“democracia popular”.

Com esse mesmo rótulo, aliás, foram 
comercializados os regimes totalitários no 
leste da Europa e da Ásia, durante déca-
das, a partir de 1948.

Em toda democracia, mas de modo 
muito especial numa sociedade pluralista 
e de escassos consensos como a nossa, é 
preciso, sim, haver uma esquerda e uma 
direita democráticas.

Acontece que a esquerda que gover-
nou o Brasil fez o que se sabe e o que se 
sabe é apenas parte do que fez. Por to-
dos os modos tentou criar sua “democra-
cia popular”, aparelhou toda a máquina 
pública com seus sovietes (conselhos), 
tomou conta das universidades, semeou 
discórdia onde havia união etc., etc., etc..

Não fez diferente no Rio Grande do Sul 
nas duas ocasiões em que governou o Es-
tado causando catástrofes econômicas, 
fiscais e sociais. Tenho 76 anos e nem um 
único minuto desse tempo todo estive 
em cima do muro.

Não me parece sensato instalar-me so-
bre ele, como se a política fosse um jogo 
em que eu, neutro como uma biruta de 
aeroporto, me movimentaria segundo o 
vento das circunstâncias.

Sou culpado? Quem sabe? Nesta terra, 
disparate é a sensatez. E vice-versa.

PERCIVAL PUGGINA É ARQUITETO, 
EMPRESÁRIO E ESCRITOR

O autor confessa

Ah, o bloqueio...
quear o usuário inconveniente.

Essa manobra, claro, deixa quem está 
do outro lado da minha ainda mais insa-
tisfeito, e pode ser que o camarada bus-
que outras formas de contato, seja via 
outro comunicador ou mesmo SMS. Mas 

já é um sinal claro de 
que você não quer fa-
lar e que não está dis-
posto a seguir com o 
assunto no momento.

Infelizmente eu te-
nho que fazer isso e 
vez em quando. Alguns 
contatos são desblo-
queados quando a si-
tuação se normaliza, 
outros seguem com 
o bloqueio, para que 
eu consiga seguir ten-

do paz. Para um número divulgado no 
mundo todo, esse recurso é sempre uma 
mão na roda.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

Se você está pensando que sou um cara “grosso” que sai 
bloqueando todo mundo que tenta “esticar” uma conversa 
está completamente enganado. Sempre dou o máximo pos-
sível de atenção a todas as pessoas que falam comigo. O que 
não tempo como é ficar aguentando chatice de pessoas que 
acham que podem falar o que bem entendem sem sequer se 
importar com o que o outro está fazendo. O bloqueio é extre-
mamente útil, mas usado apenas como último recurso.

CLIC 
FINAL 

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

Os comunicadores instantâneos 
aproximaram as pessoas mais do que 
deveriam. Em outros tempos para al-
guém seguir te incomodando quando 
uma conversa não estava sendo inte-
ressante precisava usar o telefone ou ir 
até você. Hoje basta 
continuar enviando 
mensagens.

Deixar de res-
ponder pode parecer 
uma boa ideia, mas 
nem sempre é assim 
que funciona, espe-
cialmente para quem 
precisa continuar uti-
lizando o comunica-
dor. As notificações 
vão se acumulando 
além de alertar para a 
existência de novas mensagens, mesmo 
que sejam do contato que não quere-
mos responder.

Avisar que está ocupado, dizer que 
depois retorna, ignorar por algum tem-
po, nada disso é capaz de parar um con-
tato inconveniente. E ele segue envian-
do mensagens como se o mundo fosse 
acabar caso a prosa não seguir em fren-
te. Eu, vira e mexe, passo por esse tipo 
de situação e, inclusive, já falei sobre o 
tema por aqui algumas vezes. A solução, 
infelizmente, em casos extremos, é blo-

PERCIVAL PUGGINA

A reação negativa à redução de incentivos fiscais 
proposta pelo governo paulista —que já motivou um 
recuo parcial da gestão João Doria (PSDB)— é mostra 
dos obstáculos que sempre cercam mudanças na área 
tributária.

Em seus termos originais, o projeto prevê a partir 
deste 2021 um corte linear de 20% nos descontos de 
ICMS para vários setores, incluindo áreas de impacto 
como alimentação, medicamentos e energia elétrica 
para consumidores de maior porte na área rural.

Com as alterações, bens e serviços hoje beneficia-
dos com alíquotas mais baixas ou isenções passaram a 
sofrer cobrança com taxa mais próxima ao padrão do 
Estado, de 18%. Diante da má repercussão, o governo 
Doria anunciou que manteria incentivos para remédios, 
insumos agrícolas e alimentos.

É possível que o momento de pandemia e dificul-
dades econômicas não se mostre o mais propício para 
uma elevação do ICMS. No mérito, porém, a medida 
constitui um passo na direção correta. Uma das princi-
pais distorções do sistema tributário brasileiro é a cole-
tânea sem fim de isenções e normas especiais, não raro 
instituídas sem critério técnico ou em atendimento a 
lobbies influentes.

Qualquer reforma digna desse nome deverá pas-
sar por cortes de benefícios e por convergência —ide-
almente até unificação— de alíquotas. Essa é a tão co-
brada simplificação dos impostos. Em São Paulo, claro, 
objetivo mais imediato é elevar a receita. Pretende-se 
compensar parte das perdas durante a pandemia, esti-
madas em cerca de R$ 10 bilhões.

As entidades setoriais foram rápidas em protes-
tar e apelar a ações judiciais, apresentando cálculos de 
aumento nos preços dos produtos que supostamente 
ocorreriam com a majoração do ICMS. Como de hábi-
to, os representantes de cada atividade a apresentam 
como essencial, a fim de convencer a sociedade de que 
seus interesses equivalem ao interesse coletivo.

Se uma mera redução de incentivos gera tamanha 
reação raivosa, imagine-se a resistência a um redesenho 
amplo do sistema de impostos, taxas e contribuições —a 
reforma que todos dizem apoiar. O aspecto social pre-
cisa obviamente ser levado em consideração, mas as 
políticas públicas em favor dos pobres carecem de me-
lhor concepção. Não é o melhor caminho, por exemplo, 
simplesmente isentar a cesta básica e alguns itens de 
saúde, consumidos também pelos mais ricos.

Cumpre tornar a carga tributária mais progressiva, 
com maior incidência em renda e patrimônio, e as des-
pesas públicas mais eficientes no combate à desigual-
dade, com corte de privilégios corporativistas e foco nos 
estratos de baixa renda.

Editorial

A grita contra o ICMS

APÓS VITÓRIA
O deputado estadual Paulo Araújo (PP) afir-

mou que após conseguir a reeleição, o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) tem chances de co-
locar seu nome para qualquer disputa, inclu-
sive ao Governo do Estado, em 2022. “Emanuel 
como prefeito de Cuiabá, maior Município do 
Estado, com certeza se habilita em qualquer 
tipo de disputa, seja para Governo, Senado, de-
putado federal, estadual, como qualquer outro 
prefeito de uma grande cidade”, afirmou.

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!

VAGA DE
CONSELHEIRO
O deputado estadual Romoaldo Júnior, que é 

suplente e atualmente ocupa a vaga do correli-
gionário Dr. João (licenciado por quatro meses), 
afirmou que não tem vontade de concorrer ao 
cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), cuja indicação cabe à Assembleia. 
Segundo Romoaldo, após ser prefeito de Alta Flo-
resta (2001-2004) e passar por seis mandatos no 
Legislativo, ele acumula uma lista de processos 
que precisam ser resolvidos antes de qualquer 
tentativa de conquistar uma vaga na Corte de 
Contas.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

O aspecto social precisa obviamente 
ser levado em consideração, mas as 
políticas públicas em favor dos pobres 
carecem de melhor concepção
“ “ Rick Nilson da Silva Almeida, 29 anos, foi morto a facadas durante uma briga 

familiar entre convidados de uma festa de casamento no domingo (10) em Cuia-
bá. Rick era primo da noiva. De acordo com a Polícia Civil, a festa de casamento 
acontecia em um salão do bairro Parque Geórgia, na capital. No fim da festa, 
cerca de 5h, começou um desentendimento entre familiares dos noivos. Os con-
vidados entraram em luta corporal e a vítima foi morta a facadas.
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Eleitor tem até esta semana para 
justificar ausência no 1º turno
DA REPORTAGEM

O eleitor que não com-
pareceu às urnas no primeiro 
turno das eleições municipais 
de novembro tem até esta se-
mana para justificar a ausên-
cia. Caso o procedimento não 
seja realizado, será preciso 
pagar uma multa. Quem não 
regularizar a situação pode fi-
car sujeito a restrições.

O prazo vence na quin-
ta-feira (14) para quem faltou 
ao primeiro turno das elei-
ções municipais 2020. Para o 
segundo turno, o limite é 28 
de janeiro. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) recomenda 
que a justificativa seja feita, 
preferencialmente, por meio 
do aplicativo e-Título, dispo-
nível para celulares com sis-
temas operacionais Android 
ou iOS.

O procedimento pode 
ser feito também pela inter-
net, por meio do Sistema Jus-
tifica. Ou ainda de modo pre-
sencial, no Cartório Eleitoral. 
Em qualquer um dos casos, 
o eleitor precisará preencher 
um Requerimento de Justifi-
cativa Eleitoral (RJE), descre-
vendo por que não votou. O 
TSE pede que seja anexada 
documentação que compro-
ve a razão da falta.

Isso porque o RJE pode 
ser recusado pela Justiça Elei-
toral, se a justificativa não for 
plausível ou se o formulário 

for preenchido com informa-
ções que não permitam iden-
tificar corretamente o eleitor, 
por exemplo.

Se tiver o requerimen-
to negado, para regularizar 
a situação o eleitor precisa-
rá pagar a mesma multa de 
quem perdeu o prazo para a 
justificativa. O valor da multa 
pode variar, de acordo com o 
estipulado pelo juízo de cada 
zona eleitoral. Existe a possi-
bilidade de o eleitor solicitar 
isenção, se puder comprovar 
que não tem recursos para ar-
car com a penalidade.

Cada justificativa é váli-
da somente para o turno ao 
qual o eleitor não compare-
ceu por estar fora de seu do-
micílio eleitoral. Ou seja, se 
não tiver votado no primeiro e 
no segundo turno da eleição, 
terá de justificar a ausência 
de cada um, separadamen-
te, obedecendo aos mesmos 
requisitos e prazos de cada 
turno.

Nas eleições 2020 foi re-
gistrada abstenção recorde 
tanto no primeiro (23,14% do 
eleitorado) quanto no segun-
do (29,5%). Quando foram re-
alizadas as votações, o Brasil 
tinha 147.918.483 eleitores ap-
tos a votar.

A justificativa para a au-
sência é necessária porque o 
voto é obrigatório para quem 
tem entre 18 e 70 anos, con-
forme o Artigo 14 da Consti-

ELEIÇÕES MUNICIPAIS. Prazo para eleitor ausente termina nesta quinta-feira
Foto: Divulgação

Prazo termina na quinta

cidade terá novo toque de recolher

Blairo está em Balneário camboriú passando férias com a família

Mt pode iniciar as tratativas caso o Governo Federal não 
o faça

Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução/Facebook

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Os moradores de Nova 
Monte Verde voltam a ser 
obrigados a respeitar o toque 
de recolher que começa às 
22h e vai até às 5h. O decre-
to foi assinado pelo prefeito 
Edemilson Marino dos Santos 
como medida de prevenção 
para conter a disseminação 
do Coronavírus.

O decreto não se aplica 
as forças de segurança, pro-
fissionais de saúde em servi-
ço, integrantes do Comitê de 
Enfrentamento ao Novo Coro-
navírus, a profissionais na rea-
lização de atendimento deli-
very, devendo estar portando 
documentos pessoais.

Também estão proibidas 
as práticas de esportes coleti-
vos, e festas de qualquer natu-
reza. Bares, restaurantes, aca-
demias e, congêneres, podem 
abrir apenas com 50% da sua 
capacidade. 

Os estabelecimentos 
que não cumprirem as de-
terminações estão sujeitos 
às penalidades compulsórias, 
inclusive cassação do alvará, 
com o fechamento e respon-
sabilização por atentar contra 

DA REPORTAGEM

O ex-governador Blai-
ro Maggi, sua esposa, filha e 
genro testaram positivo para 
Covid-19 e estão em isola-
mento social em Balneário 
Camboriú/SC. Além da família 
Maggi, o motorista, Alencar, 
também foi infectado com 
o vírus. Apesar do positivo, o 
ex-governador informou que 
todos estão assintomáticos e 
passam bem. Maggi afirmou 
que todos estão entre o 9º e 
10º dia desde que foram in-
fectados.

Blairo disse ainda que 
a família e o funcionário es-
tão recebendo acompanha-
mento médico à distância 
do médico da família, Jorge 

a saúde pública.
Dentre os 10 municípios 

com maior número de casos 
de Covid-19, até ontem, estão: 

Lafetá, e do médico da em-
presa Amaggi, Luiz Clemen-
te. Ele afirmou que todos os 
exames feitos até o momen-

NOVA MONTE VERDE

Novo toque de recolher para
evitar disseminação da covid

QUARENTENA EM SC

Maggi e família testam positivo
para covid e estão em isolamento

DA REPORTAGEM

Os deputados aprova-
ram, na última semana, em 
segunda votação, o Projeto 
de Lei Complementar nº 
52/2020, que dá ao Estado 
autonomia para fazer con-
cessões de ferrovias. Com 
isso, segundo o presidente 
da casa legislativa, Eduardo 
Botelho (DEM), Mato Gros-
so pode iniciar as tratativas 
caso o Governo Federal não 
o faça.

“Fizemos uma PLC que 
permite o estado, que já ti-
nha o poder de fazer con-
cessões de rodovias e ma-
rítimas, mas não tinha de 
ferrovias. Com essa PLC, fica 
permitido que o Estado faça 
essa concessão, pois a ferro-
via está parada em Rondo-
nópolis e, dentro do estado, 
o governo tem esse poder 
de fazer. Não há conflito 
com a Constituição Federal, 
pois ela fala de concessão 
interestadual. Dentro do Es-
tado. O governo pode fazer”, 
explicou o presidente.

Em outubro, a Assem-
bleia aprovou uma Emenda 
Constitucional nº 93/2020, 
que modifica o texto da 
Constituição Estadual, tam-
bém para permitir a con-

cessão estadual a ferrovias. 
Agora, o PLC precisa ser 
sancionado pelo Governo 
do Estado. O texto do proje-
to diz: “Esta Lei dispõe sobre 
o Sistema Estadual de Via-
ção – SEV e o Subsistema 
Ferroviário – SFE do Estado 
do Mato Grosso, integran-
te do Sistema Nacional de 
Viação, bem como sobre os 
regimes de exploração dos 
serviços de transporte fer-
roviário de cargas e de pas-
sageiros, em consonância 
com a Constituição Federal 
e a Constituição do Estado 
do Mato Grosso em seus 
arts. 131 e 316”. O artigo 131 
foi o modificado pela PEC 
aprovada em outubro.

Caso o governo do Es-
tado tenha interesse em fa-
zer a concessão da rodovia, 
segundo Botelho, a ferrovia 
pode chegar a Cuiabá em 
até dois anos. “Se o Gover-
no Federal entender que 
quer fazer, não tem proble-
ma algum, mas se não fizer, 
o estado tem que fazer. A 
Rumo tem interesse, já es-
teve conosco. Tem estudo 
que mostra que a ferrovia 
é viável e tem grande inte-
resse. Se fizer (concessão), 
vai começar de imediato a 
construção”, afirmou.

CHEGANDO EM CUIABÁ

Se Governo Federal não 
quiser ferrovia, Estado tem 
que fazer”, diz Botelho

Cuiabá (42.525), Várzea Gran-
de (13.009), Rondonópolis 
(12.999), Sinop (10.063), Sorri-
so (8.423), Tangará da Serra 

(8.266), Lucas do Rio Verde 
(7.870), Primavera do Leste 
(5.935), Cáceres (4.375) e Nova 
Mutum (3.924).

to deram resultados normais 
e torce pela rápida recupera-
ção. “Esperamos vencer com 
tranquilidade este vírus, que 

tanto mal trouxe a milhares 
de pessoas, destruiu vidas e 
interrompeu sonhos”, disse 
por meio de nota.

tuição. Quem não justificar 
e não pagar a multa para re-
gularizar a situação junto à 
Justiça Eleitoral fica sujeito a 
uma série de restrições legais, 
impedido de:

- obter passaporte ou 
carteira de identidade;

- receber vencimentos, 
remuneração, salário ou pro-
ventos de função ou emprego 
público, autárquico ou para-
estatal, bem como fundações 
governamentais, empresas, 
institutos e sociedades de 
qualquer natureza, mantidas 
ou subvencionadas pelo go-
verno ou que exerçam serviço 
público delegado, correspon-
dentes ao segundo mês sub-
sequente ao da eleição;

- participar de concor-
rência pública ou adminis-
trativa da União, dos estados, 
dos territórios, do Distrito Fe-
deral, dos municípios ou das 
respectivas autarquias;

- obter empréstimos nas 
autarquias, nas sociedades de 
economia mista, nas caixas 
econômicas federais e esta-
duais, nos institutos e caixas 
de Previdência Social, bem 
como em qualquer estabele-
cimento de crédito mantido 
pelo governo, ou de cuja ad-
ministração este participe, e 
com essas entidades celebrar 
contratos;

- inscrever-se em con-
curso ou prova para cargo ou 
função pública, e neles ser in-

vestido ou empossado;
- renovar matrícula em 

estabelecimento de ensino 
oficial ou fiscalizado pelo go-
verno;

- praticar qualquer ato 
para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto 
de renda;

- obter certidão de qui-

tação eleitoral;
- obter qualquer docu-

mento perante repartições 
diplomáticas a que estiver su-
bordinado.
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Mutirão da Conciliação faz R$ 27
mi em acordos durante 20 dias
DA REPORTAGEM

Em 20 dias de negocia-
ções, o Mutirão da Conciliação 
Fiscal conseguiu formalizar 
mais de sete mil acordos, tota-
lizando cerca de R$ 27 milhões 
que devem fazer parte do or-
çamento do Executivo Mu-
nicipal após a efetivação dos 
pagamentos. De acordo com a 
Procuradoria Geral do Municí-
pio, o resultado é considerado 
extremamente positivo, já que 
a meta de arrecadação esta-
belecida era de R$ 25 milhões.

Além disso, o Mutirão 
deste ano entra para a histó-
ria como o primeiro a ser rea-
lizado de forma virtual. A me-
dida foi adotada levando em 
consideração a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). O 
modelo permitiu que o contri-
buinte negociasse seus débi-
tos com o Município sem pre-
cisar sair de casa, inclusive aos 
sábados e domingos. 

“O Mutirão da Concilia-
ção é um evento que muitos 
cuiabanos aguardam para 
conseguir quitar uma multa 
ou um débito tributário antigo 
com vantagens especiais.

Especialmente esse ano, 
em que a pandemia da Co-

vid-19 atingiu as pessoas tam-
bém financeiramente, foi uma 
grande oportunidade utiliza-
da pelo cidadão. Encerramos 
com a certeza de que foi um 
evento positivo tanto para o 
Município quanto para a po-
pulação”, comenta o prefeito 
Emanuel Pinheiro. O evento 
foi lançado no dia 10 de de-
zembro e, inicialmente, estava 
programado para ser encerra-
do no dia 20. Posteriormente, 
por determinação do prefeito 
Emanuel Pinheiro, o período 
foi estendido para o dia 30 
de dezembro. Por meio do 
portal Refis Online, o cidadão 
conseguiu fazer negociações 
referentes ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za (ISSQN), Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), mul-
tas de trânsito e outros débi-
tos.  Os descontos chegaram 
a 95% nos juros e nas multas 
moratórias para pagamentos 
à vista; 60% para parcelamen-
to em até 12 vezes; 50% para 
até 24 meses; e 30% quando 
o débito for dividido entre 25 
e 48 vezes. Os atendimentos 
presenciais foram ofertados 
em regime de excepcionalida-
de, com capacidade de públi-
co limitada e seguindo todas 

Foto: Gustavo Duarte

Contribuinte pode negociar débitos sem precisar sair de casa

CUIABÁ. Montante deve fazer parte do orçamento do Executivo após a efetivação dos pagamentos

as medidas sanitárias de en-
frentamento à Covid-19.

“O atendimento virtual 
foi um sucesso e responsável 

pela grande maioria das ne-
gociações efetivadas. Por isso, 
estamos já avaliando adotar 
esse modelo para os próximos 

mutirões. Conseguimos aten-
der as necessidades do con-
tribuinte, que não encontrou 
dificuldades para utilizar a 

DA REPORTAGEM

A Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de Mato 
Grosso quer que o Governo 
do Estado altere o indexador 
utilizado para corrigir os va-
lores da Unidade Padrão Fis-
cal (UPF-MT), que é a base de 
cálculo para a cobrança de 
taxas e impostos, entre eles o 
Fundo Estadual de Transpor-
te e Habitação, o Fethab.

O documento aponta 
que o uso do Índice Geral de 
Preços conceito Disponibili-
dade Interna para corrigir o 
valor a UPF-MT prejudica o 
contribuinte. 

De dezembro de 2019 
a novembro do ano passa-
do, por exemplo, o IGP-DI 
acumulou alta de 24,27%, 
enquanto o IPCA – que cor-
responde ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo, fechou o período em 
4,31%. Com isso, o valor da 
UPF-MT saltou de R$ 146,44 
em janeiro do ano passado 
para os atuais R$ 181,98.

Na avaliação da Aproso-

DA REPORTAGEM

Máquinas agrícolas enfi-
leiradas nas ruas em sinal de 
protesto. 

As imagens registradas 
na quinta (7), se assemelham 
àquelas de 2006, quando 
agricultores e pecuaristas de 
diversos estados do país se 
uniram em uma grande – e 
pacífica – manifestação con-
tra a crise enfrentada pelo se-
tor naquele momento. 

Desta vez, o tratoraço 
concentrou-se em São Pau-
lo, estampando a insatisfação 
dos produtores rurais com o 
aumento da alíquota de ICMS 
em itens que atingem a clas-
se produtora, como a energia 
elétrica por exemplo.

DA REPORTAGEM

Em pouco mais de qua-
tro meses de funcionamen-
to, a renegociação de dívidas 
pelo WhatsApp alcançou R$ 
40 milhões, informou o Ban-
co do Brasil (BB). O assistente 
virtual está disponível desde 
agosto a clientes da institui-
ção financeira.

Inédita no sistema fi-
nanceiro nacional, a solução 
tecnológica usa inteligência 
artificial e dispensa a neces-
sidade de acionar atendente. 
Segundo o BB, cerca de 4,5 
mil acordos de clientes pes-
soas físicas foram firmados 
exclusivamente com o assis-
tente virtual.

Disponível para clientes 
com pagamentos em atraso, 
a ferramenta permite rene-
gociações de até R$ 1 milhão, 
que levam, em média, quatro 
minutos para serem conclu-
ídas. As mulheres entre 18 e 
29 anos lideram o uso da tec-
nologia.

Para ativar a comuni-

cação com o Banco do Bra-
sil pelo WhatsApp, o cliente 
deve salvar o número (61) 
4004-0001 no celular e en-
trar em contato com a ins-
tituição. Para pedir a rene-
gociação de dívidas, basta 
conversar com o assistente 
virtual ou enviar a palavra 
#renegocie.

O próprio sistema de in-
teligência artificial identifica 
as ofertas de renegociação 
disponíveis para o cliente. Ao 
escolher uma delas, o negó-
cio é automaticamente fe-
chado, com o boleto enviado 
pelo próprio WhatsApp. Du-
rante o processo, há a opção 
de pedir para conversar com 
um atendente.

Para fazer uso da solu-
ção, o dispositivo móvel do 
cliente deve estar liberado 
para transações pelo What-
sApp. A ferramenta também 
permite o cancelamento de 
acordo realizado, a emissão 
de segunda via de boleto de 
renegociação e a liquidação 
antecipada de acordos.

Entidade pediu troca do IGP-DI pelo IPCA

Protesto é uma resposta de que o setor não suporta mais aumento de impostos

Inovação é responsável por mais de 4,5 mil acordos
desde agosto

COMO FETHAB

Aprosoja pede alteração na base de
cálculo para cobrança de impostos

MOVIMENTO

Lideranças do agro manifestam
apoio ao tratoraço em São Paulo

FACILIDADE

BB renegocia R$ 40 
milhões em dívidas 
pelo WhatsAppFoto: DivulGação

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

Apesar da manifestação 
ser “localizada”, recebeu apoio 
de lideranças do agro em ou-
tras regiões. 

ferramenta, e ainda proporcio-
namos mais conforto e segu-
rança para ele”, avalia o procu-
rador fiscal Cézar Campos.

ja-MT, o uso do IGP-DI no pas-
sado era justificável, já que o 
índice também era utilizado 
como indexador das dívidas 
dos estados com a União. 

De 2014 para cá, porém, 

estes débitos passaram a ser 
corrigidos pelo IPCA.

“Não é justo que, quan-
do o Estado deve para o ci-
dadão ou para a União, ele 
utilize o IPCA para corrigir 

a dívida e, quando é o con-
trário, quando o cidadão é 
quem deve, utilize um índice 
quase 6 vezes maior”, comen-
ta o presidente da entidade, 
Fernando Cadore.

Em Mato Grosso, estado 
que é o maior produtor brasi-
leiro de grãos e carne bovina, 
sindicatos rurais e a Federa-

ção da Agricultura e Pecuária 
se manifestaram em favor dos 
produtores rurais, contra o au-
mento dos impostos.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279150600   108472810001
279002700351100  22747161
279201700010300  42681683
279002701223700  22125031
279972200006800  286627412
279002700770400  761890232
279002700869700  797467801
279002701191800  588802832
279094100   145707300001
279002800059600  23865401
279002800163700  651614241
279002700784300  037582101
279002800125700  458659731
279002700157300  002607761
279002700420000  006775001
279002700782000  030093791
279002701413800  017047831
279002701194300  536517901
279002800685400  050920821
279002800570800  030524311
279002700893000  048925671
279002400142200  045451891
279002701415500  024402259
279002701313300  007206841
279002701550500  904003481
279002701397300  005372751
279002700606800  535829341
279002700148800  924018051
279002701684900  016126331
279002800851600  569966241
279002701268300  009162781
279002701521200  032158631
279002700774800  035697001
279002701279900  550816491
279757500                    074252700001
279002701661800  018326141
279002701232100  056530321
279002701579600  039089691
279002700956000  028675891
279002701261300  049447856
279002800486200  459096361
279002701481300  033324801
279128100                         192352540001
279002701169300 -   004568481

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico n.º 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico n.º 01/2021, cujo objeto é a: Aquisição de 
01 (um) ônibus escolar para transporte de alunos do município de Nova Guarita 
– MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos des-
critos em Edital.Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alte-
rações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
Abertura da Sessão no dia 22/01/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) 
no   site www.licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site www.novaguarita.mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 11 de Janeiro de 2021.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 19/2020

A prefeitura municipal de PORTO ESPERIDIÃO torna público aos interessados 
a HOMOLOGAÇÃO da CARTA CONVITE 19/2020 do Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS CANOS 
E CONEXÕES. A empresa vencedora foi a empresa ELETROLAR MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO CNPJ: 03.274.481/0001-11. No valor de R$ 90.873,00 
(Noventa mil oitocentos e setenta e três reais).- Porto Esperidião-MT, 11 de Ja-
neiro de 2021. 

Martins Dias de Oliveira
Prefeito

CAMBIO TEC MECANICA LTDA - CAMBIO TEC MARIN-
GA, CNPJ: 33.655.662/0001-59 torna público que reque-
reu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação LI e Licença de Operação – LO da Atividade 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores, localizada Rua Colonizador Enio Pipino, 
Setor Bairro De Chacaras no município de Sinop - MT. Não 
EIA/RIMA.

ORLEANDIA DA SILVA MARQUES - ME, CNPJ 
40.051.820/0001-27, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois an-
teriormente atuava neste endereço a empresa VALDECIR 
ALENCAR PRUDENTE - ME, para atividade de Comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, localizada na Rua São Francisco de Assis, N 
379, sala 01, Novos Campos, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

CLODOALDO PIRES DE OLIVEIRA, CPF: 847.401.086-
15, torna público que requereu junto a Secretária de Es-
tado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o LICENCIAMENTO 
de Armazéns de grãos, na Fazenda Sorriso, MT-441, Nova 
Canaa do Norte – MT. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 2021 

 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ 

        CNPJ 03.675.504/0001-08                                            NIRE: 51400005044 
 
                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ, Sr. Dilson Pedro Goi, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2021, a ser realizada na sede da cooperativa, sito a Rua Juscelino 
Kubitschek, 1630, centro, município de Nova Ubiratã – MT, CEP 78.888-000, no dia 
23/01/2021, ás 09:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 
10:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e 11:00 horas 
terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 

Assembleia Geral Ordinária: 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho 
Fiscal do exercício 2020, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
 

II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, 
as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
 

III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
 

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 
 

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 

Assembleia Geral Extraordinária: 

I – Alteração do Estatuto Social. 

Aptos a votar: 102 
Impedidos de votar: 00 

Nova Ubiratã – MT, 12 de Janeiro de 2021.  
 
 
 

Dilson Pedro Goi 
Presidente 
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Internacional se consolida em
briga pelo título brasileiro
DA REPORTAGEM

O Inter, que já foi líder, 
despencou para sexto, agora 
está em segundo e se cre-
dencia novamente na luta 
para o título do Brasileirão. A 
vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, 
no domingo, no Beira-Rio fez 
o time de Abel Braga chegar 
ao quinto triunfo consecuti-
vo na competição, algo iné-
dito entre todos os clubes 
nesta edição da Série A.

Apesar das dificulda-
des de desempenho, como 
não dominar o rival ou criar 
em abundância, apresentar 
resultados em meio a tantas 
oscilações dos adversários 
consolida o Colorado na bri-
ga.

Até então, o Inter acu-
mulava quatro vitórias se-
guidas, marca já atingida por 
São Paulo, Flamengo, Atléti-
co-MG, Grêmio, Palmeiras e 
Athletico-PR. O quinto jogo 
diminuiu a distância ao líder 
São Paulo para três pontos. O 
duelo direto com os paulistas 
ocorre no próximo dia 20, no 
Morumbi.

“Queremos continu-
ar bem calmos, tranquilos, 
como estamos. Não muda-
mos nada. Nós estamos mui-
to conscientes e com muita 

vontade, com entrega como 
essa que virá resultado”, dis-
se Abel Braga sobre briga 
pelo título.

É bom lembrar que é 
a sexta vitória consecutiva 
com Abel no comando. E o 
mais recente sucesso não foi 
fácil. Mesmo diante de um 
Esmeraldino na zona de re-
baixamento. O Goiás é o 18º 
com 26 pontos e tem na bola 
aérea sua principal caracte-
rística.

A defesa precisou tra-
balhar e evitar que Marcelo 
Lomba fosse incomodado. 
Rodrigo Moledo e Víctor 
Cuesta conseguiram conter 
Rafael Moura e Fernandão. 
E sem apelar para as faltas. 
Moledo cometeu apenas 
uma na partida, enquanto o 
gringo saiu zerado.

“Importante e muito. 
Com os jogadores altos, é 
muito difícil encaixar. Eles 
pegam a bola e jogam para 
cima. Quebra um pouco o 
jogo. Mas me diz qual situa-
ção eles tiveram? Meu golei-
ro não fez nenhuma defesa. 
Eu tive três, quatro. É um 
jogo complicado. Ele quebra 
o teu jogo. É muito difícil per-
dermos a primeira bola com 
Cuesta e Moledo. Cuesta fez 
um jogo fantástico”, vibrou 

Foto: RicaRdo duaRte

Praxedes comemora primeiro gol pelo Inter contra o Goiás

DE OLHO NO TOPO. Time joga pelo resultado, alcança a 5ª vitória consecutiva e fica a 3 pontos do São Paulo

Ceará bateu Flamengo em pleno Maracanã

Foto: andRé duRão

DA REPORTAGEM

O crescente trabalho do 
Ceará não é novidade, assim 
como identidade bem con-
solidada em campo. A vitó-
ria do Ceará começou a ser 
construída no minuto após a 
derrota para o Internacional. 
Em um jogo em que o Vovô 
apresentava uma superiori-
dade técnica, faltou efetivida-
de nas finalizações e o time 
saiu sem resultado positivo. 
Na coletiva pós-jogo, o técni-
co do Ceará, Guto Ferreira, já 
olhava para frente, mirando o 
reencontro com o Flamengo.

“O Ceará é uma surpre-
sa dentro da competição, 
está rivalizando com equipes 
mais fortes jogo a jogo e às 
vezes comete erros normais 
ao buscar ascender de pata-
mar, de importância na Série 
A. A equipe mais cascuda do 
Inter fez a diferença. Para nós 
é um aprendizado e tenho 
certeza que isso vai impulsio-
nar uma vontade ainda maior 
no jogo contra o Flamengo”, 
destacou. Diante do Flamen-
go, o Ceará foi primoroso. Da 
defesa ao ataque, o time se 
mostrava organizado e sóli-
do. Lima retornou a equipe 

titular e Eduardo substituiu 
Samuel Xavier, que cumpria 
suspensão. Os primeiros mi-
nutos foram de maior posse 
de bola do Flamengo, mas de 
muita movimentação alvine-
gra.

Léo Chú se apresentava 
como destaque da partida, 
sendo referência de velo-
cidade e colaborando para 
chegar ao ataque. E foi com a 
assistência do atacante, que 
Vina abriu o placar aos 12 mi-
nutos. O artilheiro do Ceará 
chegou ao 19º gol na tempo-
rada, o nono no Brasileirão.

Firme, o Vovô ia segu-
rando o ímpeto de um Fla-
mengo com dois centroa-
vantes em campo e seguia 
batendo na estratégia traça-
da. Em novo contra-ataque, 
Vina lançou para Kelvyn, que 
chutou cruzado e garantiu o 
segundo do Alvinegro.

Com o resultado, o Cea-
rá garantiu a segunda vitória 
em cima do Flamengo pelo 
Brasileirão. Repetiu também 
o placar do primeiro duelo: 2 
a 0. O próximo compromis-
so do Vovô é diante do RB 
Bragantino no domingo (17), 
às 19h30, na Arena Castelão, 
pela 30ª rodada da Série A.

ENTREGA COLETIVA

Ceará se impõe e 
mostra organização 
no Maracanã

DA REPORTAGEM

O União Rondonópo-
lis renovou o contrato com o 
zagueiro Abdala, de 29 anos, 
que estava na campanha do 
vice-campeonato Mato-gros-
sense 2020. 

Ele foi titular dos seis 
jogos do mata-mata da com-
petição. 

Porém, outros quatro 
jogadores que jogaram o es-
tadual tiveram suas rescisões 
de contrato e deixam o Colo-
rado. O zagueiro Samuel Te-
ram, o lateral-esquerdo Jean-
zinho, o volante Weverton e o 
atacante Neverton não fazem 
mais parte do elenco.

O Colorado também se-
gue na montagem da equipe 
para a temporada 2021. Após 
o retorno do técnico Júlio Cé-
sar Nunes, o União já contra-

tou seis reforços. 
O time rondonopolita-

Abdala renova com o União 

MATO-GROSSENSE

União renova com zagueiro Abdala,
mas libera quatro jogadores

Foto: assessoRia

Foto: Paulo Paiva
DA REPORTAGEM

O Palmeiras entrou em 
campo com uma equipe al-
ternativa e venceu o Sport 
por 1 a 0 na Ilha do Retiro. 
Embora o técnico Abel Fer-
reira evite usar o termo, o 
clube aproveitou o duelo 
deste sábado para descansar 
peças fundamentais como 
Viña, Luiz Adriano e Gustavo 
Gómez, que nem viajaram a 
Recife. E o fôlego recuperado 
pelo trio também serve para 
o time dentro da disputa do 
próprio Brasileirão.

Finalista da Copa do 
Brasil e a um passo da deci-
são da Libertadores, já que 
pode perder por até dois gols 
de diferença para o River Pla-
te na próxima terça-feira, o 
Palmeiras também se apro-
ximou de uma nova dispu-
ta: o G-4 do Brasileirão (por 
enquanto). A equipe de Abel 
Ferreira, que, entre os tradi-
cionalmente titulares, contou 
só com Weverton, Luan e Ra-
phael Veiga desde o início do 
jogo na Ilha do Retiro, agora 
se encontra só a dois pontos 

do Flamengo, quarto colo-
cado. Para o líder São Pau-
lo, um adversário que ainda 
terá pela frente na Série A, a 
distância caiu para nove – e 
com um jogo a menos, o que 
pode encurtar a diferença 
para seis.

Se a matemática ani-
ma, o desempenho também 
se eleva. O Palmeiras, com 
Luan comandando e reser-
vas como Kuscevic e Breno 
Lopes como destaques, con-
trolou basicamente todo o 
segundo tempo e sofreu um 
susto apenas no fim, quando 
a arbitragem ameaçou dar 
um pênalti de Rony – as ima-
gens do VAR fizeram o árbi-
tro recuar.

Coletivamente, o Pal-
meiras parece cada vez mais 
próximo de um padrão. As-
sim como na terça, a defesa 
em bloco baixo com cinco 
homens deu certo e limitou 
o jogo do Sport. Se contra o 
River Gabriel Menino fez a vez 
de lateral-direito, em Recife o 
atacante Gabriel Veron mos-
trou disposição e cumpriu 
seu papel.

PALMEIRAS

Descanso para a Libertadores e
fôlego também no Brasileirão

Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Sport

no tem pela frente Estadual, 
Copa do Brasil, Série D do 

Brasileiro e possivelmente a 
vaga na Copa Verde de 2021.

Abelão.
A posse de bola foi 

equilibrada, mas com supe-
rioridade de 52% a 48% para 
os visitantes. O Inter finalizou 
mais (12 a 11), e até com mais 
perigo, mas recuou e teve os 
goianos sempre próximos da 
área de Lomba. O Colorado 
acertou 274 passes e fez 14 
desarmes contra 419 passes 
e 25 desarmes dos goianos.

Só que o Inter foi eficaz. 
Aos 42 minutos, Rodinei co-
brou escanteio com perfei-
ção. Praxedes subiu mais alto 
que a marcação e marcou 
seu primeiro gol como pro-
fissional para garantir os três 
pontos. Depois daí, recuou 
para apostar nos contra-ata-
ques e perdeu chances com 
Marcos Guilherme e Nonato.

O resultado confirmou 
que os bons ares voltaram a 
soprar pelo Beira-Rio. A dis-
tância, que chegou a ser de 
nove pontos para o São Pau-
lo, agora é de três (56 a 53). E 
com direito a confronto dire-
to daqui a duas rodadas.

A equipe de Fernando 
Diniz convive com um mo-
mento de oscilação. Além de 
eliminado na Copa do Bra-
sil para o Grêmio, perdeu as 
duas últimas partidas pelo 
Brasileirão, para o Braganti-

no e Santos.
O Flamengo, outrora 

grande favorito, também 
sofre com a instabilidade. 
São três jogos sem vencer 
pelo Nacional, também com 
duas derrotas seguidas, para 
o Fluminense e Ceará. “Você 
viu Flamengo, São Paulo. 

É muito difícil. O Cea-

rá ganhou os seis pontos do 
Flamengo. É muito compli-
cado. 

O Brasileiro pode não 
ter a mesma divulgação, in-
tensidade, mas é o mais difí-
cil do mundo. Não tem jogo 
fácil”, analisou o técnico.

No embalo de Abelão, 
o Inter segue a caça ao São 

Paulo. Os colorados, mais 
que nunca, se iludem com o 
sonho de reconquistar o Bra-
sileirão após quase 42 anos. 
E, no momento, não há ra-
zão para duvidar, apesar das 
atuações não mostrarem um 
Inter dominador. 

O resultado, no entanto, 
tem sido o suficiente.
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DA REPORTAGEM

Um policial militar foi 
atropelado por um carro des-
governado na noite de do-
mingo (10) na Avenida Brasí-
lia, no Jardim das Américas, 
em Cuiabá. De acordo com 
informações da Polícia Mili-
tar, o soldado Claudecy Con-
ceição da Costa, 35 anos, ajei-
tava o filho na cadeirinha do 
veículo dele momentos antes 
de ser atingido.

O motorista que dirigia 
o carro desgovernado, Pedro 
Henrique Maciel Campos, 27, 
foi preso. Segundo a polícia, 
ele estava embriagado e ten-
tou fugir, mas foi detido por 
testemunhas. O carro dele 
parou no canteiro da avenida.

CUIABÁ

PM é atingido por carro
desgovernado logo após
colocar filho na cadeirinha

Motorista que dirigia carro desgovernado foi preso

Foto: PM/Mt

O acidente ocorreu per-
to do shopping do bairro. O 
PM estava acompanhado da 
mulher, que já tinha entrado 
no banco do passageiro na 
frente. O policial teve fratura 
exposta na perna direita e foi 
encaminhado até o Hospital 
São Mateus. O soldado traba-
lha no 10º Batalhão da PM em 
Cuiabá. O motorista passou 
por teste do bafômetro, que 
apontou a presença de 0,42 
mg/L de álcool no sangue, 
que já é considerado crime 
de trânsito. Ele foi encami-
nhado à Delegacia de Deli-
tos de Trânsito (Deletran). O 
policial militar perdeu massa 
muscular e passou por cirur-
gia. Ele continua internado 
no hospital da capital.

Número de acidentes cai e panes
veiculares aumentam na BR-163
DA REPORTAGEM

O número de acidentes 
registrados na BR-163/364 
em Mato Grosso, durante o 
feriado em comemoração 
à chegada do Ano Novo, foi 
23% menor se comparado ao 
feriado prolongado de Na-
tal. Os dados analisados pela 
Rota do Oeste se referem ao 
período de 29 de dezembro 
de 2020 a 3 de janeiro de 
2021. Neste intervalo de dias, 
a Rota do Oeste registrou ain-
da um aumento de 10,39% no 
número de panes veiculares.

As panes secas (falta de 
combustível), elétricas, me-
cânicas e pneus furados dei-
xaram 669 veículos parados 
na rodovia. Destes, 66,21% 
foram causados por proble-
mas mecânicos, que seguem 
sendo o principal motivo dos 
atendimentos prestados no 
trecho sob concessão, que vai 
de Itiquira a Sinop. Durante o 
período analisado, as equi-
pes prestaram socorro a 443 
motoristas nessa situação. O 
número representa 13 ocor-
rências a mais do que as que 
foram registradas no Natal.

O gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, comenta que o condu-
tor precisa considerar a revi-
são veicular como atitude de 
segurança na rodovia. “Quan-
do falamos sobre segurança 
viária, não relacionamos ape-
nas aos cuidados no momen-
to da direção, mas sim tudo 
aquilo que pode preservar a 
segurança de quem trafega. 
Neste caso, revisar o veículo 
preventivamente pode evitar 
que acidentes aconteçam”, 
explica.

As equipes da Conces-
sionária prestaram apoio 

operacional a 129 motoristas 
que tiveram algum problema 
durante a viagem em 30 de 
dezembro. O dia 03 de janei-
ro foi o segundo na quantida-
de de atendimentos, com 127 
registros. Já o primeiro dia 
do novo ano, foi a data com 

Foto: Divulgação

Falta de revisão fez panes aumentarem

BALANÇO DE ANO NOVO. Houve redução de 23% no número de colisões no trecho concessionado

DA REPORTAGEM

O jornalista mato-
-grossense Wésllen Tec-
chio, 25 anos, apresenta o 
Balanço Geral Manhã, exi-
bido nacionalmente pela 
Record TV, desde ontem 
(11), para cobrir as férias do 
apresentador Bruno Pe-
ruka. Ele é apresentador 
do Balanço Geral Sinop, 
da Real TV Sinop, afiliada 
da TV Vila Real, do Grupo 
Gazeta de Comunicação, 
e também já integrou da 
TV Sorriso. Natural de Vár-
zea Grande, mas morador 
de Sinop desde os 5 anos, 
o apresentador começou 
a carreira no entreteni-
mento precocemente, pri-
meiramente como garoto 
merchandising e poste-
riormente como locutor 
de loja. Agora, Wésllen terá 
a missão de entrar na casa 
de milhares de brasileiros 
em rede nacional.

Wésllen se diz honra-
do pelo convite e que está 
vivendo um grande mo-
mento na vida profissional. 
“Confesso que no início fi-
quei bastante nervoso! Afi-
nal, outro mundo é outra 
realidade. Com o passar 
dos dias, fui me familiari-
zando e ganhando con-
fiança na equipe do Ba-
lanço Geral Manhã que é 
maravilhosa e competen-
te”, diz ele sobre a experi-
ência.  “Me sinto realizado 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Um acidente aconte-
ceu no domingo (10) pró-
ximo ao Parque de Expo-
sições de Sinop. Clayton 

Wésllen Tecchio é apresentador do Balanço Geral Sinop

DE MT PARA O BRASIL

Jornalista de Sinop é convidado 
para apresentar jornal na Record

SINOP

Acidente na BR-163 deixa um morto

Foto: Divulgação

Altamir Antunes Pires, 45 
anos, estava em uma Ya-
maha Faser, branca, morreu 
no local. A versão apurada 
é que ele subiu no cantei-
ro central, caiu e morreu. 
Ainda não há informações 

profissionalmente e muito 
grato a Deus por esse mo-
mento único”, disse.

Em ascensão, o jor-
nalista até chegou a fazer 
vídeos com os apresen-

tadores Celso Zucatelli e 
Reinaldo Gottino, pedindo 
para os telespectadores 
assistirem à estreia do pro-
grama. O programa Balan-
ço Geral é um programa 

jornalístico da Record TV, 
com foco que varia entre 
jornalismo policial e comu-
nitário, além de pautas e 
quadros que mexem com 
o cotidiano da população.

sobre as circunstâncias do 
acidente.

Uma equipe de resga-
te da concessionária que 
administra a rodovia esteve 
no local, mas o homem já 
estava morto. A Polícia Civil 

e Perícia Oficial e Identifi-
cação Técnica (Politec) fi-
zeram as análises necessá-
rias. O corpo de Clayton foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) para ne-
cropsia.

o menor número de aciona-
mentos. As equipes apoiaram 
a 69 motoristas neste dia.

Os condutores que 
necessitaram do apoio das 
equipes operacionais da Con-
cessionária, foram atendidos 
e puderam seguir viagem 

ou tiveram os veículos guin-
chados e encaminhados para 
um ponto de apoio com es-
trutura que possibilita sanar 
o problema.

ACIDENTES
Foram registrados 46 

acidentes no período anali-
sado, sendo que destes, 33 
não tiveram feridos e 3 foram 
com vítimas fatais.

O usuário pode acionar 
o suporte da Roda do Oeste 
pelo 0800 065 0163, que fun-
ciona 24 horas por dia, sete 

dias por semana. Além de 
solicitar atendimento, neste 
canal de contato os motoris-
tas podem obter informações 
sobre as condições de tráfe-
go, intervenções na rodovia, 
condições climáticas etc. em 
tempo real.
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Campanha alerta para os cuidados da
saúde mental e emocional na pandemia

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Es-
tado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), por meio 
da Secretaria Adjunta de 
Administração Sistêmi-
ca (SAAS), lança a cam-
panha interna “Janeiro 
Branco: Cuidar de si. Cui-
dar do outro. Cuidar des-
se lugar. Isso também é 
saúde mental”.O objetivo 
é conscientizar os servi-
dores sobre a importância 
da promoção e prevenção 
da saúde mental e emo-
cional, de modo a fomen-
tar a cultura de atenção 
para temas relacionados 
à saúde mental, principal-
mente nesse momento 
de pandemia da Covid-19. 
A realização é uma inicia-
tiva da Coordenadoria de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho da área Sistêmi-
ca (CSST). De acordo com 
a Coordenadoria, a esco-
lha do mês é estratégica, 
porque o começo do ano 
pode gerar ansiedade 
pelo desejo de cumpri-
mento das metas estabe-
lecidas para os próximos 
12 meses, bem como frus-
tração por não ter reali-
zado as do ano anterior, 
além de ser um período 
de muita reflexão.

Durante este mês, a 
CSST preparou uma agen-
da de ações que serão 
desenvolvidas em parce-
ria com a Assessoria de 
Comunicação da Seplag.  
Serão divulgados áudios 
de apoio psicológico, con-
teúdos de orientação e 

prevenção da Covid-19, 
videoaulas de ginástica 
laboral, treino funcional e 
mindfulness (meditação).

Todos os conteúdos 
terão como mote a cam-
panha Janeiro Branco e “o 
compromisso de garantir 
a segurança e a saúde no 
trabalho, assim como o 
bem-estar biopsicossocial 
dos servidores”, salientou 
a coordenadora da CSST, 
Kátya Rodrigues. Como 
parte da campanha, a 
Coordenadoria também 
convida seus servidores a 
enviarem fotos individu-
ais, se possível vestindo 
camiseta branca, em de-
monstração de adesão à 
ação interna.

As fotografias serão 
expostas em um mosaico 
virtual na área de trabalho 
dos computadores dos 
servidores da Seplag. Para 
participar basta enviar a 
foto para o e-mail impren-
sa@seplag.mt.gov.br até o 
dia 20 de janeiro.

CAMPANHA
Inspirado no Outubro 

Rosa, o Janeiro Branco 
surgiu em 2014 e foi ide-
alizado por psicólogos de 
Uberlândia, Minas Gerais. 
O objetivo da campanha 
é conscientizar sobre a 
importância da promoção 
e proteção à saúde men-
tal. O projeto convida as 
pessoas a refletirem so-
bre suas vidas, a qualida-
de dos relacionamentos e 
incentiva o debate sobre 
o tema em todos os espa-
ços. Campanha interna busca alertar sobre os cuidados mentais 

CAMPANHA INTERNA. “Janeiro Branco: Cuidar de si. Cuidar do outro. Cuidar desse lugar. Isso 
também é saúde mental”

Foto: Divulgação


