
13 de janeiro de 2021 - Ano II - Edição 455 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 32| Mín 22
QUARTA-FEIRA

MORRE
EMPRESÁRIO
DA CASA DO
PESCADOR

AGRICULTORES
RELATAM
PERDAS DE
ATÉ 10 SC/HA

SERVIDORA DO
INDEA ACUSA
PRESIDENTE DE
ASSÉDIO SEXUAL

LUVERDENSE
SE APRESENTA
PARA A
TEMPORADA

SINOP SOJA EM SORRISO PEDIU EXONERAÇÃO ESTADUAL 2021

LÍDERES DE DENÚNCIAS

Arroba
dispara em
busca de
recorde

Aglomeração,
estelionato
e tráfi co
de drogas

O mercado físico de boi 
gordo teve preços mais 
altos, mostrando a gran-
de necessidade e difi -
culdade da indústria em 
adquirir a matéria-prima. 
Diante desse cenário, os 
preços voltaram a ultra-
passar a casa dos R$ 280 
nas principais praças 
pecuárias do país. Preços 
da arroba buscam novo 
recorde acima de R$ 300.
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Mais de 70 tipifi cações crimi-
nais foram denunciadas aos nú-
meros de emergência da Polícia 
Civil (197) e o Disque Denúncia 
Nacional (181). Ao todo, de ja-
neiro a dezembro de 2020 foram 
recebidas 7.963 ligações anôni-
mas. No mesmo período de 2019 
somaram 7.643, o que resulta em 
um acréscimo de pouco mais de 
4% de um ano para outro.
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

DIVULGAÇÃO

ENEM

Atenção às
regras para
evitar o
contágio

Os participantes do Enem 
2020 devem estar atentos às re-
gras para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus. As medidas 
que devem ser adotadas tanto 
na aplicação do Enem impres-
so quanto do Enem digital 
estão previstas nos editais dos 
exames, e o descumprimento 
poderá levar inclusive à elimina-
ção dos candidatos. A máscara 
de proteção facial será item 
obrigatório nesta edição.

                Página -7

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

O viaduto Murilo Domingos, localizado no entroncamento da Avenida Beira Rio, que 
dá acesso à ponte Sérgio Motta, deve ser entregue “em dois ou três meses”. Esta foi 
a previsão dada pelo novo presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues. Quando o 
projeto foi lançado, a previsão era para entrega em junho de 2020.                      Página -3

Viaduto da Beira Rio deve ser
entregue “em 2 ou 3 meses”

CUIABÁ
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A construção da estrada dique, que mar-
geia o Rio Cuiabá, da cidade de Barão de 
Melgaço até ao Corixo Manizaque, foi 
esse golpe

É como muita tristeza e revolta, que co-
munico à população Mato-grossense, a con-
sumação de um dos maiores desastres am-
bientais recente, ocorrido no Município de 
Barão de Melgaço. Mataram a Baia de Cha-
cororé e com ela, toda a biodiversidade por 
ela incorporada.

A revolta vem da insensibilidade e desca-
so das autoridades e dos órgãos por eles co-
mandados. Cito sem medo de estar come-
tendo crime de injúria, o Governo do Estado 
de Mato Grosso, SEMA e SINFRA; a Prefeitu-
ra de Barão de Melgaço, o Ministério Público 
Estadual e Federal, o IBAMA a UFMT, Ongs 
que vivem por aí a denunciar as agressões 
ambientais; todos se calaram, portanto con-
sentiram e desta maneira são culpados.  

Há dez anos, a corajosa e valente pro-
motora Julieta Nascimento e Silva, precoce-
mente falecida vítima da Covid-19, à quem 
presto as minhas homenagens e meu pe-
sar ao seus familiares, ao ser informada por 
mim do desastre que estava prestes à ocor-
rer na Baia de Chacororé, foi comigo visitar 
a região, onde constatou e de pleno tomou 
providências.

Rio como o Chacororé, um braço do Rio 
Cuiabá, que o liga à Baia de mesmo nome, 
estava com a sua boca fechada e em algu-
mas dezenas de seu trecho até desaguar na 
Baia, barrado por aterros, a fim de possibili-
tar acesso terrestre às comunidades ribeiri-
nhas. Por ignorância ou má fé, fizeram isso 
ao invés de construírem pontes. Através de 
um TAC, três corixos foram abertos, assim 
como a boca do Rio Chacaroré e sua desobs-
trução em todo o seu leito. Enquanto esteve 
à frente da promotoria de Santo Antônio de 
Leverger e Barão de Melgaço essa destemi-
da Promotora atuou com coragem e sensibi-
lidade ambiental.

Hoje, decorridos mais de dez anos, to-

dos os Corixos à jusante da cidade de Barão 
de Melgaço, até a boca do Corixo Manizaque 
estão barrados, todas as pontes destruídas e 
em seu lugar aterro impedindo a passagem 
das primeiras águas, além de terem construí-
do diques marginais em praticamente toda a 
margem esquerda do Rio Cuiabá, impedindo 
assim, que ao receber uma vazão maior, que 
acontece no período chuvoso, pudesse inun-
dar a planície pantaneira e, por conseguinte, 
levar vida à Baia de Chacororé.

A já fragilizada fauna ictiológica pela ação 
da pesca predatória praticada principalmen-
te pelos profissionais e alguns amadores, o 
aumento indiscriminado de tablados usados 
para a pesca em sevas, lançando toneladas 
de soja e milho no Rio, mudando o hábito 
alimentar dos peixes e, por conseguinte tor-
nando-os presas fácil, impedindo a sua ca-
minhada Rio acima, queimando gordura e 
desenvolvendo o seu aparelho reprodutivo, 
produzindo ovas e espermas.

O arrombamento do enrrocamento de 
pedras na saída da Baia de Chacororé, Corixo 
do Mato, crime praticado pelos pescadores 
profissionais, afim de que com menor nível e 
área inundada pudessem lançar mão de re-
des com até 1000m de extensão, capturando 
assim milhares de exemplares, principalmen-
te, pintado e cachara, sofreu o golpe de mi-
sericórdia.

A construção da estrada dique, que mar-
geia o Rio Cuiabá, da cidade de Barão de Mel-
gaço até ao Corixo Manizaque, foi esse golpe. 
Essa obra, construída pela Prefeitura com re-
curso do Governo do Estado, acabou de vez 
com a vida nesse que foi o maior criatório da 
fauna ictiológica próximo a Cidade de Barão. 
Essa estrada dique foi o golpe de misericór-
dia. Mataram a Baia de Chacororé e com ela, 
foi-se a galinha dos ovos de ouro. IRRESPON-
SÁVEIS.

RUBEM MAURO PALMA DE MOURA 
É ENGENHEIRO CIVIL E PROFESSOR 
APOSENTADO DA UFMT

Mataram a galinha
dos ovos de ouro

Mais importante que um presidente
muito a atenção: o do vendedor “im-
portante”. Aquele camarada que nor-
malmente anuncia o produto por preço 
acima do que realmente vale, superla-
tiva os pontos positivos, como se fos-
se a melhor coisa do planeta, e coloca 

frases de efeito como 
“dispenso curiosos”, 
“se não sabe o valor 
que tem não entre em 
contato”, “se não tem 
dinheiro para comprar 
não coloque defeito”, 
“não me faça perder 

tempo se não estiver interessado” e 
muito mais.

Por mais que, no fim das contas, es-
sas expressões tenham algum sentido, 
demonstrar arrogância ao anunciar vai, 
além de espantar possíveis clientes, 
atrair o pessoal que quer “tirar onda” 
com o camarada que se acha mais im-
portante que um presidente.

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

Seja educado e cordial em seus anúncios. Por mais que você 
queira espantar os curiosos, tentar se valer da arrogância 
passa longe de ser uma boa opção. Forneça o máximo possível 
de informações, esteja disponível para tirar dúvidas e saiba 
que muita gente vai, sim, procurar só para especular. Essa é a 
realidade de qualquer venda, anunciada em qualquer veículo. 
Tentar mudar isso na base da “pedrada” só piora a situação.

CLIC 
FINAL 

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

Eu compro e vendo pela internet 
desde que tais modalidades de negó-
cios passaram a existir. Comecei, claro, 
com as compras, pois em tempos onde 
não se imaginava a negociação de for-
ma fácil como temos atualmente, as 
lojas físicas começa-
ram a marcar presen-
ça no mundo virtual, 
e foi justamente aí 
que comecei a com-
prar.

As vendas surgi-
ram tempos depois, 
quando sites como Arremate e Ibazar 
trouxeram tal possibilidade para os in-
ternautas. Ali foi praticamente o início 
do que, hoje, é um mercado absurda-
mente amplo.

Você pode, atualmente, anunciar 
em uma infinidade de sites ou mesmo 
em redes sociais que, claro, aproveita-
ram essa “onda” para ganhar um pouco 
mais.

Mesmo que não esteja necessaria-
mente interessado em comprar algo eu 
costumo olhar anúncios com frequên-
cia, seja pela possibilidade de encon-
trar algo interessante mesmo sem estar 
procurando ou pelo interesse em ver a 
forma que as pessoas estão montando 
suas publicidades.

Nessas horas encontro vários perfis 
diferentes, mas um deles me chama 

RUBEM MAURO

O ano se inicia com o trágico agravamento da 
pandemia em boa parte do mundo, novas medidas 
de distanciamento social e riscos de uma recaída 
recessiva. Em contrapartida, vai se firmando a pers-
pectiva de vacinação em massa nos próximos meses, 
que deve abrir espaço para uma retomada consisten-
te da atividade econômica a partir do segundo se-
mestre. As projeções para o crescimento do Produto 
Interno Bruto global têm sido revisadas para melhor.

Depois de uma queda estimada em 4,3% no ano 
passado, pode haver expansão de pelo menos 4% 
neste 2021, segundo as projeções do Banco Mundial. 
A liderança está com a China, que já recuperou o ní-
vel de atividade anterior à crise e deve crescer cerca 
de 8%.

O quadro também é auspicioso nos Estados 
Unidos. Com a vitória de Joe Biden na eleição presi-
dencial e o controle democrata do Senado, aumen-
ta a chance de novos estímulos econômicos a curto 
prazo.

O pacote fiscal de US$ 900 bilhões aprovado no 
fim do ano passado poderá ser suplementado com 
mais transferências de renda a famílias. As projeções 
mais recentes apontam para alta do PIB superior a 
4% em 2021 e significativa queda da taxa de desem-
prego. Do lado monetário, o Federal Reserve indica 
que manterá os juros em zero por alguns anos. Ainda 
que em velocidade menor, também haverá retoma-
da na Europa.

Com ampla ociosidade de recursos, farta dispo-
nibilidade de mão de obra e política econômica favo-
rável, o mundo poderá iniciar um novo ciclo de cres-
cimento. A perspectiva parece positiva, mas o desafio 
está na distribuição dos frutos dessa nova fase que se 
avizinha. A crise afetou sobretudo os mais pobres e 
agravou a desigualdade social.

Mais do que estímulos tradicionais que tendem 
a beneficiar o topo da distribuição de renda, as polí-
ticas dos próximos anos devem se preocupar com a 
estagnação das classes de renda baixa e média que 
caracterizou as economias ocidentais nas últimas dé-
cadas.

Como indica a ascensão de líderes populistas no 
período recente, as consequências do fracasso em 
conceber uma nova agenda distributiva podem ser 
dramáticas. Felizmente se encerra o turbulento perí-
odo de Donald Trump, mas há outros como ele pelo 
mundo a ameaçar valores civilizatórios. A melhor for-
ma de lhes tirar o palanque é um modelo econômico 
mais inclusivo e sustentável.

Editorial

Novo ciclo

R$ 1 MILHÃO
A empresa Kleiber Leilões, de Cuiabá, está 

leiloando uma camisa autografada pelo ex-
-jogador de futebol Diego Armando Marado-
na, que morreu em novembro na Argentina. O 
lance inicial é de R$ 1,084 milhão, com o cer-
tame se encerrando no dia 24 de março às 19h. 
O uniforme pertence a Vittor da Costa Dias, 
filho do ex-secretário de Estado de Fazenda 
Eder Moraes. Vittor conseguiu o autógrafo de 
Maradona durante a Copa de 2014, disputada 
no Brasil.

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!

CÂMARA DE CUIABÁ
O ex-secretário de Comunicação da Prefeitu-

ra de Cuiabá, Junior Leite, deve assumir o mesmo 
cargo na Câmara, a partir de fevereiro. O convite 
foi feito pelo novo presidente do Legislativo, ve-
reador Juca do Guaraná. “O presidente me fez o 
convite, mas estamos avaliando. Devo responder 
até final da semana”, disse ele. Em tempo: Leite 
pediu afastamento do cargo na Prefeitura em 
2019, após acusações de irregularidades no pro-
cesso de locação de um imóvel que deveria ser a 
sede da Secretaria dos 300 anos.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

Felizmente se encerra o turbulento 
período de Donald Trump, mas há ou-
tros como ele pelo mundo a ameaçar 
valores civilizatórios
“ “ Morreu na madrugada de ontem o empresário Edson da Casa do Pes-

cador. Ele estava internado, e, enquanto fazia hemodiálise, teve uma para-
da cardíaca e não resistiu. Ele contraiu Covid-19, ficou 25 dias hospitalizado 
e não estava mais com o vírus. Porém, desencadeou complicações. No 
último dia 9, o empresário completou 63 anos e era cunhado ex-prefeita 
Rosana Martinelli.
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Viaduto da Beira Rio deve ser
entregue “em dois ou três meses”
DA REPORTAGEM

O viaduto Murilo Domin-
gos, localizado no entronca-
mento da Avenida Beira Rio, 
que dá acesso à ponte Sérgio 
Motta, deve ser entregue “em 
dois ou três meses”. Esta foi a 
previsão dada pelo novo pre-
sidente da Empresa Cuiaba-
na de Limpeza Pública (Lim-
purb), Vanderlúcio Rodrigues 
(PP). Quando o projeto foi 
lançado, a previsão era para 
entrega em junho de 2020.

“Na verdade, o cro-
nograma atrasou porque... 
começou por causa dessa 
pandemia, uma mesma em-
presa que construiu o [via-
duto da] Avenida das Torres. 
Aí com essa questão da pan-
demia, questão de material 
atrasou o fornecimento de 
alguns materiais, nós centra-
lizamos alguns funcionários, 
que também passaram pela 
doença... nós centralizamos 
tudo na Avenida das Torres, 
[mas] agora a equipe vai cen-
tralizar toda na Beira Rio”, ga-
rantiu ele, que foi secretário 
de Obras Públicas na última 
gestão de Emanuel Pinheiro 
(MDB), pasta assumida pelo 
vice-prefeito José Roberto 
Stopa neste segundo manda-
to. O viaduto foi batizado de 
‘Murilo Domingos’ em home-
nagem ao ex-deputado fe-
deral e ex-prefeito de Várzea 
Grande, que morreu em mar-
ço de 2019. O projeto foi lança-

do no dia 25 de junho de 2019, 
no valor de R$ 13,9 milhões. 
Ela deveria ser realizada pelas 
empresas Lutufo Engenharia 
e Construções e Rivoli do Bra-
sil Spa, com o prazo de execu-

CUIABÁ. Garantia foi dada pelo novo presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Pública, Vanderlúcio Rodrigues
Foto: Divulgação

obras estão atrasadas há 7 meses 

Emanuelzinho explica economia aos seguidores

Funcionária pediu exoneração de cargo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Apostando em comu-
nicação digital, o deputado 
federal Emanuel Pinheiro 
Neto, o Emanuelzinho (PTB), 
é, entre os parlamentares de 
Mato Grosso, o que menos 
gastou com verba de gabi-
nete em 2020. Em artigo dis-
tribuído à imprensa, ele res-
salta que economizar não é 
simplesmente otimizar, mas 
sim o resultado de muito pla-
nejamento e de um trabalho 
consciente voltado para o que 
realmente importa: as neces-
sidades das pessoas.

“Não direcionamos nos-
sas ações pensando que ‘isso 
vai custar menos’ ou que 
‘aquilo pode render uma ma-
téria no jornal’. Esse não é e 
não será o nosso foco. Traba-
lhamos para otimizar as en-
tregas e fazer com que todas 
as nossas atividades em defe-
sa do Mato Grosso e do Brasil 
cheguem até você. E muda-
mos também a forma de fazer 
isso”, comentou o deputado.

Em 2020, Emanuelzinho 
apostou em comunicação di-
gital, reforçando os canais, 
redes sociais e o WhatsApp, o 
que fez com que as ações do 
parlamentar tivessem ainda 
mais proximidade com a po-
pulação e deixou o mandato 
mais participativo.

“Muitas das ferramentas 
que utilizamos para divulgar 
nossas atividades parlamen-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O secretário de Saúde 
de Sinop, Valério Gobbato, 
confirmou que a Prefeitura 
se reunirá com um represen-
tante do instituto responsável 
pela gestão da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
uma espécie de ‘Upinha’, na 
região do bairro Menino Je-
sus, para debater questão de 
espaço físico e programar as 

tares são gratuitas e estão dis-
poníveis para todos. 

A era digital é uma rea-
lidade e, nesse momento de 
pandemia, percebemos como 
é possível fazer mais com me-

adequações necessárias. Atu-
almente, a unidade funciona 
em um prédio na Rua João 
Pedro Moreira de Carvalho, 
e a previsão é que um local 
maior receba as estruturas.

“Acredito que não fare-
mos naquele prédio porque 
é muito difícil fazermos todas 
as adequações necessárias lá. 
Estamos emergencialmen-
te vendo outros lugares para 
poder alocar as equipes e 
continuar prestando os servi-

EXPLICA COMO FAZ

Emanuelzinho é o deputado que
menos gastou com verba de gabinete

SINOP

Prefeitura deve alugar novo prédio
e fazer adequações em ‘Upinha’

DA REPORTAGEM

Uma servidora do Ins-
tituto de Defesa Agropecu-
ária de Mato Grosso (Indea-
-MT) acusou o presidente do 
órgão, Marcos Catão Dorne-
las Vilaca, de assédio sexual. 
O caso aconteceu em no-
vembro, mas só foi divulga-
do recentemente. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, ela pediu exone-
ração do cargo após o epi-
sódio sofrido.

O boletim de ocor-
rência foi registrado em 
novembro. Conforme rela-
ta no documento, a vítima 
trabalhava com o presiden-
te, sendo necessário entrar 
diversas vezes em sua sala, 
para servir café, mostrar o 
cardápio e outras atividades 
alheias. O assédio sexual 
aconteceu em um dos dias 
em que ela precisou entrar 
na sala para repor as garra-

fas d’água.
Mesmo com a situa-

ção, a vítima foi trabalhar 
no dia seguinte, mas só to-
mou coragem para fazer 
uma denúncia após relatar 
ao seu pai o que aconteceu. 
Ele também a encorajou 
para pedir desligamento 
do Indea, como incentivou 
o registro do boletim de 
ocorrência para evitar que 
outras mulheres passassem 
pela mesma situação que 
ela.

A deputada estadual, 
Janaina Riva, utilizou suas 
redes sociais para prestar 
apoio à vítima e informou 
que entrou em contato com 
o secretário da Casa Civil, 
Mauro Carvalho, para pe-
dir o afastamento do pre-
sidente. De acordo com a 
parlamentar, o pedido já foi 
atendido e está sendo anali-
sado. O Indea-MT ainda não 
se posicionou sobre o caso.

PEDIU EXONERAÇÃO

Servidora acusa
presidente do indea 
por assédio sexual

nos. 
Neste novo ano, o meu 

compromisso com você é fa-
zer ainda mais. 

Quero trabalhar e ajudar 
os nossos municípios a en-

frentarem com responsabili-
dade o efeito que virá após a 
pandemia e a reestruturarem 
nossa economia, gerando em-
pregos e oportunidades”, con-
cluiu o petebista.

ços para a população até que 
seja tomado uma medida de-
finitiva”, destacou ao site Só 
Notícias.

Durante o dia, o local 
atende como UBS. Já à noite 
e finais de semana, trabalha 
em modelo de plantão, como 
UPA. “Não adianta falar que 
vamos fazer nos próximos 15 
dias porque isso é impossível, 
mas é uma das prioridades 
que temos que resolver”, sa-
lientou Gobbato.

Ainda de acordo com 
o secretário, a gestão já está 
planejando a construção de 
um hospital na região do 
bairro São Cristóvão. Não fo-
ram, no entanto, estipulados 
prazos. “Já estamos também 
mantendo contatos e fazen-
do a programação. Essa é a 
grande promessa do seu Ro-
berto, compromisso de cam-
panha, que é a construção 
do hospital naquela região”, 
afirmou.

ção em 360 dias.

DAS TORRES
O viaduto das Torres, ou-

tra promessa da primeira ges-
tão de Emanuel, foi entregue 

no último dia 22 de outubro. 
O da Beira Rio, no entanto, 
ficou para trás. No último dia 
15 de dezembro, a Prefeitura 
de Cuiabá afirmou que a en-
trega ficaria para a primeira 

semana de janeiro de 2021 – o 
que não aconteceu.

Na época, o prefeito 
justificou que um problema 
de infiltração e outro em um 
dos pilares de sustentação, 

apresentado pelas empresas 
Lutufo Engenharia e Cons-
truções e Rivoli do Brasil Spa, 
responsáveis pela obra, eram 
os motivos para o adiamento 
da inauguração.
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Preço da arroba dispara em
busca do recorde de R$ 300
DA REPORTAGEM

O mercado físico de boi 
gordo teve preços mais altos 
na última quinta (7), mostran-
do a grande necessidade e di-
ficuldade da indústria em ad-
quirir a matéria-prima. Diante 
desse cenário, os preços volta-
ram a ultrapassar a casa dos 
R$ 280 nas principais praças 
pecuárias do país. Preços da 
arroba buscam novo recorde 
acima de R$ 300. Ele vai che-
gar?

Com a oferta de gado 
terminado ainda pequena e 
vendedores fora dos negócios, 
os preços subiram mais uma 
vez em São Paulo. As escalas 
de abate ainda curtas pres-
sionam as cotações. Segundo 
comparação diária, segundo 
a Scot Consultoria, os frigorífi-
cos abriram mais um dia ofer-
tando preços mais altas pelo 
boi gordo. “Na comparação 
diária, a cotação do boi gor-
do subiu R$ 3/@, já a da vaca 
gorda R$ 2/@ e a da novilha R$ 
1/@, apregoados respectiva-
mente em R$ 275/@, R$ 256/@ 
e R$ 263/@, preços brutos e à 
vista”, apontou a consultoria.

Alta em 25 das 32 praças 
monitoradas pela Scot Con-

sultoria. “As cotações estão 
subindo nesta primeira sema-
na do ano na maior parte das 
praças monitoradas pela Scot 
Consultoria e hoje não foi di-
ferente. A oferta reduzida e as 
escalas de abate enxutas têm 
pressionado os preços”, ressal-
tou.

Em São Paulo, o valor 
médio para o animal termi-
nado chegou a R$ 279,74/@, 
na quinta, conforme dados 
informados no aplicativo da 
Agrobrazil. Já a praça de Goi-
ás teve média de R$ 275,24/@, 
seguido por Mato Grosso Sul 
com valor de R$ 265,48/@. Os 
preços nas praças paulistas, 
segundo o app, tiveram uma 
variação de R$ 273 a R$ 282/@.

A nova onda de valori-
zação trouxe impacto no pre-
ço da arroba frente aos seus 
concorrentes internacionais, 
fazendo com que o preço atin-
gisse novamente o patamar 
de U$ 51,34 e colocasse o Bra-
sil novamente em quarto lu-
gar. Já o Indicador do Cepea, 
teve nova valorização diária de 
quase 2% e voltou ao patamar 
de R$ 280,10/@. A oferta de 
animais terminados, prontos 
para o abate, permanece mui-
to restrita, com os frigoríficos 

Foto: Divulgação

Escalas de abate ainda curtas pressionam as cotações

PECUÁRIA. Isso mostra a necessidade e dificuldade da indústria em adquirir a matéria-prima

absorvendo lotes residuais dos 
confinamentos. Já no Sudeste 

e no Sul, os animais de pasto 
devem estar aptos ao abate 

apenas em meados de março, 
garantindo um ambiente pau-

DA REPORTAGEM

Ainda são poucas as la-
vouras de soja que começa-
ram a ser colhidas em Mato 
Grosso. Apenas produtores 
que semearam em áreas ir-
rigadas deram início aos tra-
balhos. A estimativa é de que 
nas áreas de sequeiro a co-
lheita comece a partir do fim 
deste mês, e ganhe corpo na 
segunda quinzena de feverei-
ro.

Com uma área recorde 
de 10,3 milhões de hectares 
cultivados com soja nesta sa-
fra, o estado apresenta cená-
rios distintos entre as regiões 
produtoras. 

Em Canarana, no les-
te do estado por exemplo, a 
falta de chuvas voltou a colo-
car em alerta os agricultores, 
como conta o produtor Diego 
Dallasta.

“Estamos há mais de 
uma semana de chuvas aqui 
no Vale do Araguaia. 

Em dezembro tivemos 
algumas localidades com 100 
milímetros apenas, outras 

DA REPORTAGEM

Os produtores de algo-
dão em Mato Grosso devem 
ficar mais atentos com a pre-
sença de pragas como lagar-
tas e o bicudo-do-algodoeiro, 
que tende a ser maior neste 
início de safra. A informação 
é o engenheiro agrônomo 
Wellington Magalhães, que 
é doutor em Agricultura Tro-
pical e instrutor credenciado 
junto ao Senar-MT.

“Geralmente, tempera-
tura e umidade são os fatores 
que mais atuam diretamente 
na propagação destas pragas. 
Como a gente veio de um pe-
ríodo de atraso no plantio da 
soja, e depois do plantio hou-
ve um problema de veranico 

DA REPORTAGEM

A colheita da soja mo-
vimenta as fazendas que 
cultivaram o grão em pivôs 
em Mato Grosso. Numa safra 
castigada pelo tempo seco 
durante a fase inicial do ci-
clo, nem mesmo as áreas ir-
rigadas conseguiram repetir 
o bom desempenho do ano 
passado. 

Em Sorriso, no médio-
-norte do estado, agricultores 
que já começaram a colheita 
da oleaginosa confirmam os 
resultados inferiores ao do 
último ciclo.

Na Fazenda Leopoldi-
na, por exemplo, a colheita-
deira trabalhou neste fim de 
semana. Avançou sobre 100 
dos 300 hectares cultivados 
sob pivôs na propriedade. 

A produtividade até 
aqui ficou em torno de 70 
sacas por hectare, 10 sacas a 
menos que a obtida nas áre-

as irrigadas na safra passada.
“Nós estamos iniciando 

a colheita da soja em área ir-
rigada e a produtividade está 
entre 12% e 14% menor em 
relação ao ano passado. Es-
tamos bem apreensivos para 
as áreas que não estão irriga-
das, onde o problema pode 
ser maior devido à falta de 
umidade e excesso de tem-
peratura”, comenta o agri-
cultor Fábio Laier, que disse 
ter ligado com mais frequ-
ência o equipamento nesta 
safra. “Em novembro, chega-
mos a ligar 10 dias seguidos 
os pivôs”, afirma, lembrando 
que com o maior uso, os cus-
tos também ficam maiores.

O agricultor Tiago Ste-
fanello também relata pro-
dutividade aquém da regis-
trada na safra 2019/20 nas 
áreas irrigadas. “No geral, as 
médias dos pivôs estão abai-
xo do ano passado, cerca de 
7% a menos”, afirma.

Lavouras já enfrentam quase 10 dias de seca 

Presença de lagartas e do bicudo do algodoeiro tende a ocorrer mais cedo nesta safra

Produtividade média encolheu quase 15% em algumas 
áreas

SOJA

Falta de chuvas volta a preocupar
produtores de Canarana

ALGODÃO

Produtores devem ficar atentos
ao ataque precoce de pragas

SORRISO

Agricultores relatam
perdas de até 10 sc/ha de 
soja nas áreas irrigadas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

de quase 20 dias – e até mais 
em algumas regiões – então 
isso favorece a propagação 
dos insetos. Nos últimos anos 
tivemos, principalmente, uma 

tado pela restrição de oferta 
nas próximas semanas.

com mais. Essas chuvas ocor-
reram na metade do mês. O 
Natal e a virada de ano foram 

secos, com alguns episódios 
de chuvas pontuais. Acredi-
tamos que a soja este ano 

perderá produtividade em 
torno de 10%, a depender das 
próximas chuvas”, comenta.

pressão muito grande por 
conta da spodóptera frugiper-
da. Podemos esperar para o 
início desta safra uma pressão 
muito alta dessa lagarta, uma 

provável antecipação do ata-
que do bicudo-do-algodoeiro, 
que é a principal praga da cul-
tura. Então, tem que redobrar 
o monitoramento”, alerta.



AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2.021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará 
realizar PREGÃO ELETRÔNICO - objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS CON-
DICIONADORES DE AR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 
13/01/2.021 às 08h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); DO ENCERRAMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Dia 25/01/2.021 às 08h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25/01/2.021 às 08h55 (HORÁ-
RIO DE BRASÍLIA - DF); INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 
25/01/2.021 às 09h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO: www.bll.org.br O EDITAL e todos os elementos integrantes encontram-
-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e 
sites https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico&ano=2020 e 
www.bll.org.br . Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame pelo 
e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://novaxavantina.mt.gov.
br/editais-de-licitacoes

Nova Xavantina – MT, 12 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITACÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020.

Processo Licitatório Nº 210/2020 A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Gros-
so, Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Licitação, Torna Público 
Que O Processo Licitatório Nº 210/2020 – Tomada De Preço Nº 015/2020 Que Foi 
Aberto No Dia 12 De Janeiro De 2021, Às 09h00min (Horário Local), E Foi Decla-
rado Como Licitação Deserta. Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação 
De Serviços De Obras E Engenharia Na Construção Da Feira Do Produtor Rural, 
Conforme Contratos De Repasses Abaixo Descritos, Sudeco/Caixa/ Prefeitura 
Municipal De Confresa, Em Atendimento A Solicitação Da Secretaria Municipal 
De Agricultura, Sendo Contrato De Repasse Nº864331/2018 Bloco A. Contrato 
De Repasse Nº882101/2018 Bloco B, Contrato De Repasse Nº882294/2018 Blo-
co C. Confresa-Mt, Em 12 De Janeiro De 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Presidente da C.P.L. - PORTARIA Nº002/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
RETIFICAÇÃO TERMO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

Comunicamos a ERRATA do Termo de Resultado e Homologação da TOMADA 
DE PREÇO Nº10/2020 Processo De Licitação Nº190/2020, publicado no Jornal 
De Grande Circulação do Estado de Mato Grosso, terça-feira, 22 de dezembro 
de 2020, 05, classificados. Onde lê-se: MAICO RIGOTTI EIRELI, no menor preço 
global no valor de R$ 461.349,05 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e 
quarenta e nove reais e cinco centavos), validade da proposta conforme o Edital. 
Leia - sê: MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 30.125.287/0001-47, no menor preço 
global no valor de R$ 461.349,05 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e 
quarenta e nove reais e cinco centavos), validade da proposta conforme o Edital. 
As demais condições permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2020

Comunicamos a ERRATA do CONTRATO Nº 080/2020, PROCESSO Nº 190/2020, 
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020, publicado no Jornal De Grande Circulação do 
Estado de Mato Grosso, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, 05, classificados. 
Onde lê-se: empresa MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 31.125.287/0001-47 leia 
- sê: empresa MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 30.125.287/0001-47. As demais 
condições permanecem inalteradas. 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021

A prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, torna público a abertura do Edi-
tal Pregão 01/2021, DO OBJETO: AQ. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO. No 
seguinte local, data e horário: Local: sala de licitações-Data: 22/01/2021 – Ho-
rário: 09:00 horas-Porto Esperidião-MT, 12 DE JANEIRO 2021

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO.

GEVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA End.: Rovia Mt 160 Ci-
dade: Arenapolis – Mt Cpf: 295.862.161-87rg:292448 Ssp/
Mt Requer: Torna Público Que Requereu Junto A Sema A 
(Las) Para Avicultura . Não Determinado Eia, Rima.

MARILDA GOMES End.: Estrada Senador Jonas Pinheir 
Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 020.177.811-42 Rg: 
1898632-3ssp/Ro Requer: Torna Público Que Requereu 
Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Determinado 
Eia, Rima.

UBIRATAN DOMINGOS ALVES End.: Mt 160 Cidade: Are-
napolis – Mt Cpf: 941.725.361-15  Rg: 1300292-9-3ssp/
Go Requer: Torna Público Que Requereu Junto A Sema A 
(Las) Para Avicultura . Não Determinado Eia, Rima.

ADEDI DOMINGOS ALVES End.: Mt 160Cidade: Arenapo-
lis – Mt Cpf: 100.090.431-87  Rg: 2419836-6 Ssp/Mg Re-
quer: Torna Público Que Requereu Junto A Sema A (Las) 
Para Avicultura . Não Determinado Eia, Rima.

SEVERINO DE LIMA SELIN End.: Mt 160 Cidade: Arena-
polis – Mt Cpf267.686.661-34  Rg:0270206-1-3ssp/Es Re-
quer: Torna Público Que Requereu Junto A Sema A (Las) 
Para Avicultura . Não Determinado Eia, Rima.

CLAUDIO ANTONIO FINGER End.: Estrada Sena-
dor Jonas Pinheir Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 
487.916.601-49 Rg: 745892-Ssp/Mt Requer: Torna Público 
Que Requereu Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não 
Determinado Eia, Rima.

LUIZ ALEXANDRE LOURENÇO End.: Estrada São Ma-
theus  Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 821.501.849-15  
Rg: 2.849.156-4 Ssp/Sc Requer: Torna Público Que Re-
quereu Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Deter-
minado Eia, Rima.

ANDRE RECHE CORREA End.: Estrada São Matheus  
Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 307.969.549-68 Rg: 
714397 Ssp/Pr Requer: Torna Público Que Requereu Jun-
to A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Determinado Eia, 
Rima.

MANOEL GONÇALVES DE LIMA End.: Estrada São Ma-
theus  Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 004.261.351-56  
Rg: 0775278-4 Ssp/Es Requer: Torna Público Que Reque-
reu Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Determi-
nado Eia, Rima.

NILSON PINHEIRO DE MENESES End.: Estrada São Ma-
theus Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 831.954.321-53 
Rg: 1098318-0 Ssp/Mt Requer: Torna Público Que Reque-
reu Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Determi-
nado Eia, Rima.

MARLI BECKER SANTOS End.: Estrada São Matheus  
Cidade: Nova Marilandia – Mt Cpf: 488.842.431-49 Rg: 
0763654-7 Ssp/Mt Requer: Torna Público Que Requereu 
Junto A Sema A (Las) Para Avicultura . Não Determinado 
Eia, Rima.

Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da ra-
zão social com Renovação de Licença de Operação – LO 
da empresa ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO MADEIRAS 
EIRELI (MADEIREIRA OURO VERDE), inscrita no CNPJ 
19.752.164/0001-01, Inscrição Estadual 13.561.714-6, 
para o nome MELLO E ANDRADE MADEIRAS LTDA (MA-
DEIREIRA OURO VERDE), CNPJ 39.316.905/0001-00, 
Inscrição Estadual 13.836.544-0 para a atividade principal 
de Serrarias com desdobramento e Beneficiamento de 
madeira em bruto no municipio de APIACAS – MT. Não 
EIA RIMA

A C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: 
77.863.223/0010-06 – C.Vale, torna público que requereu 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – 
SAMA,  Renovação de Licença de Operação para a ati-
vidade de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos de solo, foi solicitado an-
teriormente LP e LI de ampliação, empreendimento locali-
zado na Avenida Idemar Riedi 11040, Município de Sorriso 
- MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 024/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Ari Genezio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020

Ari Genezio Lafin

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 025/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
ATRAVÉS DE MICROREVESTIMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO 
PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020

Prefeito Municipal

Ari Genezio Lafin

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório de TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO 
PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 02 DE 
FEVEREIRO DE 2021, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Ari Genezio Lafin

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório de TOMADA DE PREÇO Nº 025/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE MICROREVESTIMENTO 
EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.
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Pendurado, Soteldo corre risco de 
ser desfalque em eventual decisão
DA REPORTAGEM

Soteldo é o único jo-
gador disponível do San-
tos pendurado para o jogo 
contra o Boca Juniors, nesta 
quarta-feira (13), às 18h15, na 
Vila Belmiro, válido pela volta 
da semifinal da Libertado-
res. O venezuelano, portanto, 
precisa ficar atento e entrar 
em campo com o alerta liga-
do para não ser punido com 
o cartão amarelo, já que cor-
re o risco de desfalcar o time 
em uma eventual final, caso 
o Peixe se classifique.

Além de Soteldo, John 
e Wagner Leonardo são ou-
tros dois jogadores que cor-
reriam o mesmo risco, mas 
eles testaram positivo para 
a Covid-19 e estão fora do 
duelo contra o Boca e, con-
sequentemente, garantidos 
em uma possível decisão, 
marcada para o dia 30 de ja-
neiro, no Maracanã.

Titular absoluto do téc-
nico Cuca, Soteldo foi adver-
tido com o cartão amarelo 
duas vezes no mata-mata da 
Libertadores, ambas diante 
da LDU, nas partidas de ida 
e volta das oitavas de final. O 
atacante já foi desfalque nos 
dois jogos contra o Grêmio, 
pelas quartas de final, por ter 
contraído a Covid-19.

Soteldo foi titular no 
empate em 0 a 0 com o Boca 
no primeiro duelo da semifi-
nal e teve boa atuação. 

Por conta do desgaste, 
sua substituição no segundo 

Foto: Ivan StortI

Soteldo em ação pelo Santos contra o Boca na Bombonera

SANTOS. Venezuelano já recebeu dois amarelos no mata-mata e deve ser titular contra o Boca

Jogador requer mais de R$ 35 mi e tem pedido
de rescisão negado

Foto: DIvulgação

DA REPORTAGEM

O zagueiro Dedé entrou 
com um processo trabalhista 
contra o Cruzeiro no último 
dia 4 de janeiro. O jogador, 
que tem contrato até o fim 
do ano com a Raposa, alegou 
“falta grave do empregador” 
e requereu o reconhecimen-
to do fim do vínculo, com a 
declaração de rescisão indi-
reta. Mas teve o pedido ne-
gado pela Justiça. O valor da 
causa é de R$ 35.258.058,64.

A ação do jogador foi 
distribuída à 48ª Vara do Tra-
balho. O defensor requereu 
uma tutela antecipada para 
reconhecimento do fim do 
vínculo com o Cruzeiro, por 
alegar “falta grave do em-
pregador”. Entretanto, o juiz 
titular, Marco Antônio Ribeiro 
Muniz Rodrigues, negou pro-
vimento.

Na última sexta, outro 
juiz, Danilo Siqueira de Cas-
tro Faria, manteve a decisão 
anterior, após recurso do 
Cruzeiro e citou o clube para 
apresentar defesa em até 15 
dias. O clube mineiro infor-
mou que não irá se pronun-
ciar sobre a ação.

Na petição inicial, o jo-

gador alega que está com 
10 meses de salário em atra-
so “referente ao fraudulento 
contrato de cessão e uso de 
imagem” (R$ 300 mil men-
sais), além de seis meses 
sem receber salários fixos na 
carteira (R$ 450 mil) e mais 
quatro meses sem receber o 
depósito do FGTS.

Na tabela apresentada, 
somente de atrasados sala-
riais do Cruzeiro, contando os 
direitos de imagem, são R$ 
13.782.000 em atrasos com 
o jogador. De 13º atrasado, 
Dedé cobra R$ 1,032 milhão 
e mais R$ 1.045.333,32 sobre 
férias.

Dedé também aponta 
ainda o detalhamento dos 
atrasos salariais e também 
de atrasados ainda de 2019, 
ano do rebaixamento do clu-
be. Dedé ainda pede R$ 10,5 
milhões a título de cláusula 
compensatória “em decor-
rência da rescisão indireta 
do contrato de trabalho por 
culpa exclusiva da Reclama-
da (atraso nos salários –mora 
contumaz configurada)”. No 
processo movido por Dedé, 
a defesa do jogador ainda 
pede R$ 3,75 milhões por da-
nos morais.

ENTREGA COLETIVA

Dedé aciona o
Cruzeiro na Justiça

DA REPORTAGEM

A equipe do Luverden-
se se apresentou para o ano 
de 2021 com o foco na Edi-
ção 2020 da Copa Verde, que 
não ocorreu no ano passado, 
por conta da pandemia do 
Covid-19. O técnico Eduar-
do Henrique e uma base de 
12 atletas que disputaram o 
mata-mata do último Cam-
peonato Mato-grossense, em 
dezembro, terminando na 
terceira colocação, renova-
ram com a equipe do Nortão.

Além deles, foram feitas 
algumas contratações, como 
os volantes Jean e Profeta, 
e o atacante Léo Goteira. Os 
nomes do elenco serão ofi-
cializados nesta semana. 

“A expectativa é muito boa 
para esse ano de 2021, com 
as competições que a gente 
tem, temos que nos preparar 
bem. Retornamos nessa se-
mana, dia 24 já tem jogo da 
Copa Verde e esperamos fa-
zer um grande trabalho, um 
ano com glórias. O trabalho 
está sendo bem elaborado, 
estamos com jogadores que 
estavam no campeonato 
passado, isso é importante, 
que tem uma base. Vamos 
trabalhar bastante para co-
lher os frutos”, disse Eduardo.

A estreia na Copa Verde 
2020 será no dia 24 de janeiro 
no Estádio Passo das Emas, a 
partir das 16h, em jogo único 
pelas oitavas de final, contra 
Brasiliense-DF ou Vitória-ES, 

Equipe do LEC se apresenta para a temporada

ESTADUAL

Luverdense se apresenta
para a temporada 2021

Foto: aScom

Foto: roDrIgo coca
DA REPORTAGEM

O Corinthians terá pelo 
menos duas mudanças na 
escalação para enfrentar o 
Fluminense, nesta quarta, 
em relação ao último jogo, 
contra o Botafogo, há duas 
semanas. No gol, Cássio volta 
a ser titular no lugar de Wal-
ter, após se recuperar de uma 
concussão.

Já no meio, Ramiro 
terá de cumprir suspensão, 
e Cantillo é o favorito para fi-
car com a vaga. Xavier, Roni e 
Camacho também disputam 
a posição. Éderson corre por 
fora na briga. A partida en-
tre Corinthians e Fluminense 
acontece às 20h30, na Neo 
Química Arena, e é válida 
pela 29ª rodada do Brasilei-
rão.

Uma provável escala-
ção do Corinthians é: Cássio, 
Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Gabriel, Cantillo, Ote-
ro, Cazares e Gustavo Mosqui-
to; Jô. O técnico Vagner Man-
cini comandou um treino 
tático, como já havia feito no 
domingo. Depois, ele organi-

zou um trabalho técnico em 
campo reduzido. O duelo en-
tre Corinthians e Fluminense 
tem importância grande na 
busca por uma vaga na Li-
bertadores de 2020. O Timão 

CORINTHIANS

Timão terá Cássio de volta e
mudança no meio contra o Flu

Vagner Mancini e Cássio durante treino do Corinthians
atualmente está na 10ª colo-
cação do Brasileirão, com 39 
pontos, quatro a menos que 
o Fluminense, que é sétimo e 
tem um jogo a mais. A equi-
pe de Vagner Mancini chega 

que se enfrentam na primei-
ra fase da competição. 

O Luverdense também 

embalada pelas vitórias sobre 
São Paulo, Goiás e Botafogo e 
com uma invencibilidade de 
seis partidas. A última der-
rota foi em 14 de novembro, 
para o Atlético-MG.

tem o Campeonato Mato-
-grossense e a Copa do Brasil 
em 2021.

tempo já estava programa-
da. Na Vila, o camisa 10 deve 
começar jogando novamen-
te – ele foi um dos preserva-
dos por Cuca na vitória por 
1 a 0 contra o São Paulo, no 

último domingo, pelo Brasi-
leirão.

Como a ida, na Bom-
bonera, terminou empata-
da em 0 a 0, quem vencer, 
obviamente, se garante na 

final. Empate com gols dá a 
vaga ao Boca. Um novo 0 a 
0 leva a decisão para os pê-
naltis.

O Santos deve entrar 
em campo contra o Boca 

com a seguinte escalação: 
João Paulo; Pará, Lucas Ve-
ríssimo, Luan Peres e Felipe 
Jonatan; Alison, Diego Pituca 
e Soteldo; Marinho, Kaio Jor-
ge e Lucas Braga.
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DA REPORTAGEM

Dados da Secretária 
Estadual de Saúde de Mato 
Grosso (SES-MT) mostram 
que em 2020 os casos con-
firmados de dengue tiveram 
um aumento de 307% em 
relação a 2019, passando de 
quase 10 mil casos para mais 
de 29 mil em todo estado. O 
número de mortes causadas 
pela dengue também subiu 
de 4 em 2019 para 17 no ano 
passado: um aumento de 
425%. Os municípios da re-
gião Norte do estado estão 

NO ESTADO

Mortes por dengue
aumentaram em
2020 e casos da
doença triplicaram

Municípios do Nortão estão entre os que têm situação 
mais preocupante

Foto: Divulgação

entre os que têm a situação 
mais preocupante.

Em Sinop, por exemplo, 
foram registradas mais de 
8,5 mil notificações de pos-
síveis casos de dengue em 
2020. Também é de Sinop o 
maior número de mortes, no 
ano passado a dengue tirou a 
vida de 4 pessoas na cidade 
e uma morte ainda está em 
investigação.

Em Cuiabá, foram noti-
ficados 918 casos suspeitos 
de dengue em 2020, um au-
mento de 185% nas notifica-
ções em relação a 2019.

Candidatos devem ficar atentos
às regras para evitar contágio
DA REPORTAGEM

Os participantes do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2020 devem estar 
atentos às regras para evitar 
o contágio pelo novo corona-
vírus. As medidas que devem 
ser adotadas tanto na aplica-
ção do Enem impresso quan-
to do Enem digital estão pre-
vistas nos editais dos exames, 
e o descumprimento poderá 
levar inclusive à eliminação 
dos candidatos.

A máscara de proteção 
facial será item obrigatório 
nesta edição do Enem. Além 
de precisar apresentar um 
documento oficial original 
com foto e de ter uma caneta 
esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material trans-
parente, quem não estiver de 
máscara não poderá fazer a 
prova.

Dentro de sala, os estu-
dantes deverão permanecer 
com a máscara durante toda 
a realização do exame. O edi-
tal prevê que a máscara deve 
ser usada da maneira corre-
ta, cobrindo o nariz e a boca. 
Caso isso não seja feito, o 
participante será eliminado. 
Os candidatos poderão levar 
máscaras para trocar durante 
a aplicação, seguindo a reco-
mendação de especialistas 
da área de saúde.

O equipamento de pro-
teção poderá ser retirado 
apenas para a identificação 
dos participantes, para comer 
e beber. Toda vez que retira-
rem a máscara, os participan-
tes não devem tocar na par-
te frontal dela, e devem, em 
seguida, higienizar as mãos 
com álcool em gel próprio ou 
fornecido pelo aplicador. As 
mãos devem ser higieniza-

das também quando os par-
ticipantes forem ao banheiro 
e no decorrer do exame.

Outra regra é o distan-
ciamento social. As salas, de 
acordo com o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), estarão dispostas de 
forma a assegurar a distância 
entre os participantes.

Quem for diagnostica-
do com covid-19 ou apresen-
tar sintomas da doença, ou 
de outra infectocontagiosa 
até a realização do exame 
deve comunicar o Inep pela 
Página do Participante e pelo 
telefone 0800 616161. Esses 
candidatos terão direito de 
participar da reaplicação do 
Enem nos dias 23 e 24 de fe-
vereiro.

PANDEMIA
A realização das provas 

em um momento de aumen-
to de dos casos e das mortes 
por covid-19 em todo o país 
preocupa professores, estu-
dantes, autoridades e espe-
cialistas. “É um risco grande 
mobilizar milhões de pessoas 
em um momento desses”, 
diz o professor titular de epi-
demiologia da UFRJ, Roberto 
Medronho. Em todo o país, 
cerca de 5,8 milhões de es-
tudantes estão inscritos para 
fazer o Enem, de acordo com 
o Inep.

Segundo Medronho, as 
medidas anunciadas ajudam 
a controlar a transmissão, 
mas não há um cenário com-
pletamente seguro. “Garantia 
não há. O ideal é suspender o 
exame. Mas, posso dizer que 
vai minimizar de forma razo-
ável o risco”, diz. 

De acordo com Medro-
nho, os participantes podem 
também se proteger evitan-

Foto: Divulgação

Enem será feito com forte esquema de segurança contra a Covid-19

ENEM. Descumprimento poderá levar à eliminação dos candidatos

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Cuia-
bá, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob), informou na terça 
(12) que o processo licita-
tório para escolha da em-
presa que será responsável 
pela administração do es-
tacionamento rotativo, de-
nominado “Faixa Verde”, 
previsto para a próxima 
sexta (15), foi suspenso.

A suspensão da con-
corrência pública foi base-
ada nas diversas solicita-
ções de esclarecimentos 
por parte dos interessados 
em participar da concor-
rência pública. Dentre as 
manifestações estão ques-
tões sobre o funciona-
mento, locais a serem im-
plantados o sistema, entre 
outros. A implantação do 
sistema visa a oferta de 
serviço com excelência à 
população e fomento ao 
desenvolvimento econô-
mico. Os motoristas te-
rão várias possibilidades 
de adquirir o ticket, seja 
na sua residência, traba-
lho, pelo celular ou pelo 
computador. De acordo 
com o que está no edital, 
a área de abrangência da 
concessão onerosa inicial-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Faleceu na madrugada 
desta terça (12) o empresá-
rio pioneiro em Sinop Ed-
son Mendonça Estadulho, 
o Edson da Casa do Pesca-

Todas as vagas estarão com identificação de placas de regulamentação

CUIABÁ

Licitação do projeto Faixa Verde
está suspensa, diz Prefeitura

SINOP

Morre o empresário pioneiro
Edson da Casa do Pescador

Foto: assessoria

dor. Ele estava internado, e, 
enquanto fazia hemodiálise, 
acabou tendo parada cardí-
aca e não resistiu. 

O empresário contraiu 
Covid-19, ficou 25 dias hos-
pitalizado e não estava mais 
com o vírus. Porém, desen-

mente é de 5.645 vagas, 
considerando uma taxa de 
ocupação média de 40%. A 
proposta inicial da Prefei-
tura é iniciar o serviço com 
3,5 mil podendo chegar 
até 5.645 conforme dispos-
to no edital”, assegurou. 
No sistema “Faixa Verde”, 
o valor da hora para o es-

tacionamento de carros 
deve ser em média R$ 
2,50 e motos R$ 1,50. Além 
disso, 5% dessas vagas pa-
gas serão destinadas para 
idosos e 2% à pessoa com 
deficiência (PCD), tendo 
alguns segmentos devida-
mente cadastrados com 
isenção como, por exem-

plo, as polícias. O sistema 
rotativo está previsto para 
funcionar de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 19h, e 
aos sábados, das 7h às 13h, 
tendo os domingos e feria-
dos livres. Todas as vagas 
estarão com identificação 
de placas de regulamen-
tação, vertical e horizontal.

cadeou complicações.
No último dia 9, o em-

presário completou 63 anos. 
Chegou em Sinop em 1980 
e começou trabalhar no se-
tor de seguros. 

Depois, fundou a Casa 
do Pescador, no centro da 

cidade, (uma das primeiras 
no segmento de produtos 
de pesca e caça) em 1989 
e também ajudou a criar 
campeonatos de pesca. Era 
cunhado da empresária e 
ex-prefeita Rosana Marti-
nelli.

do aglomerações nos portões 
do local exame, mantendo 
um distanciamento de pelo 
menos 1,5 metro das pesso-
as ao redor, mesmo antes de 
entrar na prova. Devem tam-
bém, mesmo que não seja 
obrigatório, levar máscaras 
para trocar ao longo do exa-
me. “Recomendo que levem 
duas máscaras e que na me-
tade da prova troque pela 
máscara nova. Com isso, esta-
rão protegendo a si mesmos 
e protegendo os colegas”, 
orienta. 

PEDIDOS DE
ADIAMENTO
Com o agravamento da 

pandemia, surgiu nas redes 
sociais um novo movimen-
to pedindo o adiamento do 
Enem. Na sexta (8), a Defen-
soria Pública da União apre-
sentou novo pedido de tutela 
de urgência para o adiamen-
to das provas do Enem. As 
provas, de acordo com o pe-
dido, devem ser adiadas “até 
que possa ser feito de ma-
neira segura, ou ao menos 
enquanto a situação não es-
teja tão periclitante quanto 
agora”.

Mais de 40 entidades 
científicas, entre elas a So-
ciedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), 
Associação Nacional de Pós-
-Graduação e Pesquisa em 
Educação (Anped) e Asso-
ciação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), assinaram 
nota conjunta pedindo tam-
bém o adiamento das provas. 
“É necessário adiar o Enem 
e é urgente que secretarias 
estaduais de Educação coor-
denem planejamentos para 
garantir as condições peda-
gógicas e sanitárias para que 
todos os estudantes partici-

pem do Enem. Esse exame 
existe para incidir na redução 
das desigualdades do aces-

so ao ensino superior e não 
pode servir para ampliar de-
sigualdades ou, o que é ina-

ceitável, se tornar espaço ve-
tor de uma pandemia”, diz a 
nota.
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Tráfico de drogas, estelionato
e aglomeração lideram denúncias
DA REPORTAGEM

Mais de 70 tipificações 
criminais foram denuncia-
das aos números de emer-
gência da Polícia Judiciária 
Civil (197) e o Disque De-
núncia Nacional (181). Ao 
todo, de janeiro a dezembro 
de 2020 foram recebidas 
7.963 ligações anônimas. No 
mesmo período de 2019 so-
maram 7.643, o que resulta 
em um acréscimo de pouco 
mais de 4% de um ano para 
outro. Os dados são da Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp-MT).

No topo da lista como 
o crime mais denunciado, 
está o tráfico de drogas, 
com 2.716 ligações. Em se-
guida vem estelionato, com 
588 queixas e casos de aglo-
meração relacionados ao 
novo coronavírus, com 482 
denúncias. Os números são 
recebidos no Centro Inte-
grado de Operações de Se-
gurança Pública (Ciosp).

A gerente de denún-
cias da Sesp, Daise Beck-
mann Morel Luck, disse que 
a maioria das reclamações 
quanto ao Covid-19 são por 
aglomeração. “Ano após ano 
percebemos que os crimes 
de tráfico de droga incomo-
dam bastante a população, 
contudo, no ano passado, 
tivemos um número con-
siderável de denúncias por 
descumprimento das me-
didas de prevenção ao coro-
navírus”, enfatizou.

Ainda segundo Daise, 
as denúncias pelo coronaví-
rus começaram em março, 
mesmo mês que foram de-
cretadas as medidas de pre-

venção no Estado. Os meses 
que registraram o maior nú-
mero de denúncias foram 
junho e julho, com 167 e 109 
queixas, respectivamente.

Outras denúncias fo-
ram feitas em relação a for-
mação de quadrilha (388), 
maus tratos a animais (343), 
uso e porte de drogas (338), 
ameaça (291), roubo (204), 
homicídio (202), dentre ou-
tros. O total de atendimen-
tos do 197 correspondem 
aos municípios de Cuiabá e 
Várzea Grande. No interior, 
as denúncias são direcio-
nadas às delegacias muni-
cipais e regionais. Já o 181 
recebe denúncias de todo 
o Estado. Os canais disponí-
veis ao cidadão funcionam 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana. Após o re-
cebimento da denúncia, a 
equipe de atendentes en-
caminha a unidade policial 
para a verificação e, em se-
guida, tem início a investi-
gação. A depender da tipifi-
cação criminal denunciada, 
pode ocorrer o flagrante.

O Ciosp recepciona 
também os números de 
emergência da Polícia Mi-
litar (190), Corpo de Bom-
beiros Militar (193), Guarda 
Municipal (153), Trânsito do 
Município (118), Defesa Ci-
vil (199) e Polícia Rodoviá-
ria Federal (191). Além dos 
canais disponíveis, o setor 
dispõe de um número ce-
lular com WhatsApp para 
receber denúncias e infor-
mações complementares 
(fotos e vídeos). O contato é 
65 99991-1197. A identidade 
do denunciante é mantida 
em sigilo absoluto. Tráfico de drogas lidera lista de crimes mais denunciados

CIOSP. Canais disponíveis ao cidadão funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana
Foto: Lenine Martins


